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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הג'וינט  וארגון  טאוב  הנרי  סינגר,  מ'  הרברט  של  ביוזמתם  ב-1982  נוסד  טאוב  מרכז 
האמריקאי. המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, 
וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת  ג'ין  ונל סינגר,  קרן הרברט 

מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב תמונה 
הציבורית.  המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  כוללת, 
הצוות המקצועי של המרכז וצוותי המדיניות הבין-תחומיים, הכוללים חוקרים בולטים 
ומעלים  מחקרים  עורכים  המדיניות,  בתחומי  מובילים  ומומחים  באקדמיה  בתחומם 
חלופות למדיניות בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים העומדים על סדר היום במדינה. 
בפני  למדיניות  חלופות  של  והערכות  ארוך  לטווח  אסטרטגיים  ניתוחים  מציג  המרכז 
הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים פעילה, כנסים 

ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל. 
פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו כדי 
לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.
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הקדמה
השנה   .2017 לשנת  טאוב  מרכז  של  המדינה"  מצב  "דוח  את  בפניכם  להציג  גאה  אני 
כולל הספר 10 מחקרים חדשים בכל תחומי המדיניות שצוות המחקר של המרכז עוסק 
בהם בקביעות: מדיניות מאקרו-כלכלית, שוק העבודה, רווחה, חינוך ובריאות. כל אחד 
מהשערים בספר מוקדש לתחום אחר ונפתח בסקירת מבוא מקיפה שנועדה לתת תמונת 
או  בשנה  בו  שחלו  השינויים  ואת  העכשוויות  המגמות  את  להציג  התחום:  של  עומק 
את  ולסקור  המדיניות  קובעי  בפני  שניצבות  הסוגיות  הן  מה  לפרט  האחרונות,  בשנים 

חלופות המדיניות האפשריות.
השנה בחרנו להקדיש חלק נכבד מהמחקרים לקבוצת המיעוט הגדולה ביותר בישראל: 
האוכלוסייה הערבית. הסיבה לכך היא תחילת היישום של תוכנית החומש לחיזוק המגזר 
15 מיליארד שקלים לסיוע ולקידום ערבים. אנו  922(, המקצה  הערבי בישראל )תוכנית 
מאמינים כי כדי להבטיח שההשקעה תתועל למקומות שבהם היא תועיל במידה הרבה 
על  ולהצביע  בנתוני החברה הערבית  שיפור  חל  באילו תחומים  להראות  ביותר, חשוב 

התחומים שבהם נחוצה השקעה נוספת. 
הוא  הראשון  הערבית.  האוכלוסייה  את  עניינם  במוקד  מציבים  בספר  פרקים  שני 
מחקרה של החוקרת הדס פוקס, שבחנה את המגמות בהשכלה ובתעסוקה בקרב צעירים 
ערבים בחלוקה לתתי-קבוצות ולפי מגדר. בפרק נמצא שחל שיפור ניכר בנתוני ההשכלה 
בין תתי- גדולים  פערים  יש  אולם   – נשים  בקרב  בעיקר  הגבוהה,  ובהשכלה  התיכונית 

הקבוצות. נראה כי מרבית הפערים בהישגים הלימודיים בין יהודים לערבים נובעים מן 
הרקע החברתי-כלכלי החלש יותר של ערבים )בממוצע(, ובחישוב שכלל פיקוח על הרקע 
שיעורי הזכאות לבגרות בקרב נשים ערביות נמצאו גבוהים יותר מאשר בקרב יהודיות )או 
שווים להם( בכל הקבוצות. בקרב הגברים הערבים עדיין נמצאו פערים לטובת היהודים, 
כי  עולה מהפרק  עוד  הרקע.  על  פיקוח  ללא  לפערים  ביחס  מאוד  הצטמצמו  הם  אולם 
ודרוזיות –  נשים ערביות, במיוחד בדואיות  שיעור הפנייה לאקדמיה עלה מאוד בקרב 
עלייה של כמעט 50 אחוזים בין 2008 ל-2013. בקרב גברים השיפור נמוך בהרבה, אם כי 
הנתונים מושפעים מריבוי הגברים הערבים הלומדים לתואר אקדמי בחו"ל. פוקס דנה 
לפגוע  שעלול  נתון  הערבי,  במגזר  הוראה  ללימודי  הפונות  הצעירות  ריבוי  בסוגיית  גם 

באפשרויות התעסוקה שלהן היות שהחינוך הערבי רווי במורים. 
את הפרק השני המוקדש לאוכלוסייה הערבית כתבו פרופ' דב צ'רניחובסקי, בשארה 
בשאראת, ליאורה בוורס, אביב בריל וחן שרוני, והוא עוסק בבריאותם של ערבים בהשוואה 
לאוכלוסייה היהודית בהיבטים שונים, ובהם גורמי הסיכון האופייניים לערבים ונגישות 
שירותי הרפואה עבורם. תוחלת החיים של האוכלוסייה הערבית בישראל )79 שנים( היא 
הגבוהה ביותר בעולם הערבי-מוסלמי, אך היא נמוכה ביחס לאוכלוסייה היהודית )82.7 
שנים( ולממוצע ב-OECD )81.6 שנים(. הפרק מציין כי סיבות המוות האופייניות לערבים 
שונות מהסיבות המובילות אצל יהודים: בקרב ערבים בולטים במיוחד מומים מולדים, 
תאונות דרכים ועבודה ושיעורים גבוהים יחסית של מחלות כרוניות. ניתן להסביר חלק 
שמעלים  קרובים,  נישואי  כמו  הערבית,  האוכלוסייה  של  חברתיים  בדפוסים  מהפער 
את שיעור המומים המולדים, ושיעור גבוה של מעשנים )44 אחוזים מהגברים הערבים 
מעשנים, לעומת 22 אחוזים בקרב יהודים(. עוד נמצא כי במחוזות שיש בהם ריכוז גבוה 
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של אוכלוסייה ערבית – בחיפה, בירושלים ובעיקר בצפון – ניכר מחסור ברופאים, בכוח 
אדם סיעודי ובציוד רפואי.

נוסף לאלו, כמה פרקים עוסקים בהרחבה בהשוואה בין ערבים לקבוצות אוכלוסייה 
אחרות בתחומי הרווחה והחינוך, ומחקר קודם של המרכז שהתפרסם בספטמבר השנה 

עסק בהישגים הלימודיים של ערבים במערכת החינוך. 
הספר פותח במחקרים בתחום המאקרו ושוק העבודה. פרק המבוא הראשון מאת גלעד 
ברנד, פרופ' אבי וייס וד"ר אסף צימרינג מציג תמונה מאקרו-כלכלית של ישראל ב-2017. 
הריאלי  ובשכר  התעסוקה  בשיעור  בעלייה  התאפיינה  החולפת  השנה  כי  מראה  הפרק 
יש  החיוביים  הנתונים  לצד  אולם  היסטורי.  בשפל  שנמצא  האבטלה,  בשיעור  ובירידה 
מגמות מדאיגות: הצמיחה לנפש נמוכה ביחס למדינות אחרות, ופריון העבודה אינו צומח 
כלל. נוסף לכך עוסק הפרק בשני הנושאים המדוברים ביותר בשיח הציבורי בישראל: רמת 

המחירים הגבוהה ביחס למדינות אחרות, ומחירי הדירות ושכר הדירה. 
לאחר הצגת התמונה הכוללת מתמקד הספר באוכלוסייה ייחודית אחרת: חרדים. ד"ר 
איתן רגב סוקר בפרקו את דפוסי ההשתלבות של חרדים צעירים בשוק העבודה מזוויות 
בין  ההבדלים  את  ובוחן   – ממוצע  ושכר  אופייניים  ענפים  תעסוקה,  שיעורי   – שונות 
צעירים שונים על בסיס המגדר, הזרם החרדי ומקום המגורים שלהם. הפרק מציג עלייה 
מרשימה בשיעורי התעסוקה של חרדיות וחרדים צעירים בכל הזרמים, ומראה כי העלייה 
המשמעותית ביותר חלה בזרם החסידי. כמו כן מצא רגב כי שיעורי התעסוקה של צעירים 
חרדים המתגוררים בערים חרדיות הומוגניות נמוכים בהרבה מהתעסוקה בקרב חרדים 
המתגוררים בערים מעורבות. עוד נבחן בפרק הקשר בין גורמים דמוגרפיים, חברתיים-

כלכליים והשכלתיים למצב התעסוקה ולשכר בקרב צעירים מכל המגזרים. 
בישראל,  פילנתרופים  בנושא  ייחודי  מחקר  חותם  העבודה  ושוק  המאקרו  חלק  את 
שלראשונה מתבסס על נתוני כלל התורמים שביקשו זיכוי מס בעבור תרומות לעמותות 
מוכרות בישראל. פרופ' קלוד בר רבי וחנן יונה בוחנים במחקר את מאפייני הפילנתרופים 
ומאפייני  ובין הסיכוי לתרום  בין תכונות התורמים  ואת הקשר  הישראלים המודרניים, 
לפי  ההכנסה(.  מתוך  התרומה  )אחוז  והנדיבות  הנתרמים  הסכומים  גובה   – התרומות 
הממצאים בפרק, בין 1999 ל-2011 גדל סך התרומות המדווחות לרשויות המס בישראל 
כמעט פי ארבעה במונחים ריאליים. עוד נמצא כי פילנתרופים שעלו לישראל תורמים 
סכומים גדולים יותר ביחס לילידי הארץ, והם גם נדיבים יותר, וכי משקי בית שעומדת 
בראשם אישה נדיבים יותר ממשקי בית שבראשם עומד גבר )אם כי סכום התרומה של 

משקי בית בראשות גברים גבוה יותר(. 
מדיניות  כי  המראה  מדהלה,  ושביט  גל  ג'וני  פרופ'  של  במבוא  פותח  הרווחה  חלק 
הממשלה  שנקטה  צעדים  לצד  האחרון.  בעשור  למדי  יציבה  נותרה  בישראל  הרווחה 
להתמודדות עם מצוקה חברתית, רמת ההוצאה החברתית עודנה נמוכה יחסית למדינות 
רווחה אחרות, ולכן לא צפויה ירידה משמעותית בהיקף אי השוויון והעוני. דגש מיוחד 
ניתן בפרק לבחינת יישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני. החוקרים, שעוקבים 
אחרי יישום התוכנית מתחילת הדרך, מצאו כי בשנת 2017 צפויה ההוצאה לעמוד על כ-30 
אחוזים מהסכום שהומלץ בוועדה, אך הכללת עלות תוכנית "חיסכון לכל ילד" – שנכללה 
בהמלצות הוועדה אולם לא תומחרה ולא נכללה בהוצאה המומלצת – הגדילה את סך 
ההוצאה לכ-90 אחוזים מסך ההוצאה המומלצת. לצד זאת, הממשלה מתקדמת באיטיות 

ביישום המלצות אחרות, בעיקר בתחום הבריאות ובחיזוק מעמדם של עובדים עניים.
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לכותרות בשל עתירה  לאחרונה  בסוגיה שעלתה  עוסק  הרווחה  הפרק השני בתחום 
ברשויות  הרווחה  שירותי  תקצוב  של  )ֵמצ'ינג(  התואם  המימון  שיטת  לבג"ץ:  שהוגשה 
המקומיות. על פי שיטת המצ'ינג, על כל שקל שהרשות משקיעה משלים משרד העבודה 
שלושה שקלים, כך שבפועל 75 אחוזים מתקציב הרווחה ממומן על ידי משרד העבודה 
והרווחה, ו-25 אחוזים על ידי הרשות המקומית. כותבי הפרק פרופ' ג'וני גל, שביט מדהלה 
וחיים בלייך מראים שקיים אי שוויון ניכר בתקצוב בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות. 
אמנם הפער בין הרשויות מוסבר בהבדלים בסוגי הטיפול המוצעים לנזקקים – ובפרט 
ברמת ההוצאה על טיפול חוץ-ביתי, שהיא יקרה במיוחד – אך לפחות חלק מההבדלים 
נובעים כנראה מכך שהרשויות החלשות, ובהן רוב רובן של הרשויות הערביות, מגבילות 
אם  חלקן  במימון  לעמוד  יוכלו  אולי מחשש שלא  מבקשות,  הסכומים שהן  את  מראש 
יבקשו סכום גבוה יותר. הפערים גדלים עקב העובדה שרשויות חזקות יכולות להרשות 
לעצמן להקדיש לרווחת תושביהן משאבים רבים באופן ניכר מהמינימום הנדרש לקבלת 

המימון התואם. 
סוגיית אי השוויון שבה ועולה במבוא החינוך שכתבו נחום בלס ופרופ' יוסי שביט. 
לטענת החוקרים, האתגר הגדול ביותר העומד בפני מערכת החינוך בשנים האחרונות הוא 
צמצום אי השוויון החמור בין תלמידים מרקעים שונים. אמנם בחלק מן המדדים – כמו 
יותר,  שעות הוראה ותקציב לתלמיד – העלייה בקרב השכבות החלשות הייתה גבוהה 
אולם הפערים עדיין גדולים. נוסף לכך, הפרק עומד על השינויים בתחומים שהגדירו שרי 
החינוך כיעדים העיקריים של המערכת, ובהם צמצום גודל הכיתה והגדלת מספר הנבחנים 
במגמה  נמצאות  שהתוצאות  נראה  ככלל  יחידות(.  )חמש  מוגברת  במתמטיקה  בבגרות 

חיוביות, אך התמונה אינה חד-משמעית.
הספר  בבתי  ובריונות  חרם  של  התופעה  את  בוחנים  שביט  יוסי  ופרופ'  חכים  ערן 
התלמידה:  או  התלמיד  למאפייני  לחרם  קורבן  להיות  הסיכוי  שבין  בקשר  ומתמקדים 
לאום, מעמד, מגדר ודרגת כיתה. עוד נסקרים בפרק השינויים בדפוסי הקורבנּות לאורך 
זמן. הממצאים מראים כי בכ-60 אחוזים מהכיתות יש לפחות תלמיד או תלמידה אחת 
שהיו קורבנות לחרם. ערבים סובלים מקורבנות לחרם בשיעורים גבוהים יותר מיהודים, 
מתלמידים  יותר  גבוה  בשיעור  קורבנות  על  מדווחים  נמוכים  ממעמדות  ותלמידים 
ניכרת  ירידה  חלה  ל-2015   2007 שבין  הפרק  מראה  החיובי  בפן  חזק.  מרקע  המגיעים 
לכ-3.5  ומ-5  הערבי,  בחינוך  מהתלמידים  אחוזים  ל-11  מ-18  לחרם:  הקורבנות  בשיעור 
אחוזים בחינוך היהודי. הירידה הייתה גדולה במיוחד בקרב מי שסובלים מחרם בשיעורים 

הגבוהים ביותר – תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידים בזרם החינוך הערבי.
החלק האחרון של הספר מוקדש לנושא הבריאות. במבוא לחלק זה עוסק פרופ' דב 
צ'רניחובסקי בכמה מהסוגיות המרכזיות במערכת הבריאות, ובהן איזון בין מימון ציבורי 
להזדקנות  וההיערכות  המסחריות  הביטוח  וחברות  החולים  קופות  התנהלות  לפרטי, 
הזדקנות  עקב  בעיקר  עלה,  רפואיים  לטיפולים  הביקוש  כי  מראה  הוא  האוכלוסייה. 
האוכלוסייה. בד בבד הצטמצם היצע כוח האדם הרפואי, בעיקר במערכת במימון ציבורי, 
הגוברת  התלות  לצד  זו,  עלייה  הרפואה.  מחירי  לעליית  תרם  אלו  מגמות  בין  והשילוב 
לשירותי  בנגישות  הפערים  להגדלת  מביאות  לכל(,  נגיש  )שאינו  פרטי  במימון  בטיפול 
סוקר  כך  על  נוסף  בארץ.  שונים  ואזורים  שונות  הכנסה  ברמות  בית  משקי  בין  רפואה 
הפרק את תחום הטיפול הסיעודי בישראל ומציין כי לאור הזדקנות האוכלוסייה והעניין 
הציבורי בנושא, הממשלה נקטה כמה צעדים לשיפור השירות הרפואי לקשישים. למרות 

11 11המדמה



אסטרטגיה  ונדרשת  המפותחות  למדינות  יחסית  ירוד  בישראל  הסיעודי  הטיפול  זאת, 
להסדרת הנושא – הן מבחינת כיסוי ביטוחי רחב יותר הן מבחינת ִתְכלּול הטיפול בקשיש.

אני מקווה שתיהנו מקריאת הפרקים כפי שנהניתי אני, ושהמחקרים של מרכז טאוב 
ישמשו מגדלור עבור קובעי המדיניות והציבור כולו. 

פרופ' אבי וייס
מנכ"ל מרכז טאוב 

המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
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1
מגמות במשק

ובשוק העבודה





תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017
גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג*

תתואר  הראשון  בחלק  לזה.  זה  קשורים  אך  שונים,  נושאים  בשלושה  יעסוק  זה  מבוא 
תמונת המאקרו של המשק הישראלי בשנה החולפת;  בחלק השני ייבחנו השינויים ברמת 
המחירים וההשלכות של שינויים אלו על השכר הריאלי במשק; והחלק האחרון יתמקד 

במחירים בתחום מרכזי מאוד, שנמצא במוקד הדיון הציבורי – שוק הדיור.

1. המצב המאקרו-כלכלי בישראל 
שנת 2017 מסתמנת כשנה טובה במובנים כלכליים אחדים: שיעור התעסוקה הוא הגבוה 
ביותר זה שנים ושיעור האבטלה מצוי בשפל היסטורי. עם זאת, בתחומים אחרים ניכרות 
ופריון  העבודה,  שוק  של  הטוב  מצבו  בהינתן  נמוכה,  לנפש  הצמיחה  מדאיגות:  מגמות 

העבודה אינו צומח כלל. 

הצמיחה במשק 
התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בשנת 2017 בקצב של 3.0 אחוזים, שיעור המשקף 
)שעמדה  אשתקד  מהצמיחה  נמוכים  אלו  נתונים  לנפש.  בתוצר  אחד  אחוז  של  צמיחה 
ו-1.9 אחוזים בתוצר לנפש(, אך דומה לממוצע הצמיחה בשנים  על 4.0 אחוזים בתוצר 
האחרונות )תרשים 1(. הסימנים מעידים שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, ומכאן 
של  הטווח  ארוך  הצמיחה  פוטנציאל  את  הנראה  ככל  משקף  הנוכחי  הצמיחה  ששיעור 

המשק, ולא את המעבר מתקופת שפל לתקופת גאות. 

* גלעד ברנד, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; פרופ' אבי וייס, מנכ"ל 
מרכז טאוב ופרופסור במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן; ד"ר אסף צימרינג, כלכלן בחברת 

Cornerstone Research. כל העמדות בנייר זה מייצגות את דעתו האישית של ד"ר צימרינג, ולא את 
עמדות החברה. 
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תרשים 1. קצב צמיחה שנתי: התוצר לנפש ופריון העבודה

* אומדן מוקדם עבור שנת 2017.

** מהנתונים של 2013 ו-2014 נוכתה ההשפעה של תחילת הפקת הגז.

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: אתר בנק ישראל

המשק  כלומר  אחרות,  מפותחות  במדינות  לממוצע  קרובה  לנפש  התוצר  צמיחת 
הישראלי אינו מצמצם פערים בינו ובין מדינות מפותחות אחרות )תרשים 2(. גם בשנת 
2017, כמו בכל השנים האחרונות, הבלם העיקרי שמנע צמיחה מהירה יותר במשק היה 
הפריון הנמוך – ועל פי האומדנים המוקדמים לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, 

הוא אינו צפוי לצמוח. 
מכך שלשוק  היתר,  בין  נובעת,  האחרונות  בשנים  העבודה  בפריון  הנמוכה  הצמיחה 
העבודה הצטרפו אוכלוסיות חדשות בעלות רמת מיומנויות נמוכה יחסית, המועסקות 
במיומנותם  שיפור  יהיה  רק אם  יעלה  לצפות שהפריון  זאת, אפשר  לאור  נמוך.1  בשכר 

ובכושר השתכרותם של המשתתפים החדשים בשוק העבודה. 

1 הגידול בתעסוקה בשנה האחרונה היה גבוה במיוחד בקרב אוכלוסייה בעלת השכלה נמוכה )פלוג, 
.)2017
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תרשים 2. הצמיחה השנתית הממוצעת של התוצר לנפש, 2012-2017

* אומדן מוקדם עבור שנת 2017.

** עבור ישראל נוכתה ההשפעה של תחילת הפקת הגז מהנתונים של 2013 ו-2014. הממוצע אינו כולל את אירלנד, שבה 
נרשם קצב צמיחה גבוה באופן חריג במהלך התקופה. 

  IMF World Economic Outlook (October 2017) :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים

שוק העבודה
העלייה  כי  ונראה  שינוי,  ללא  כמעט  השנה  נותר  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור 
למיצוי.2  זה  הגיעה בשלב  זה מאז תחילת שנות האלפיים  המרשימה שנרשמה בשיעור 
גם  חלה  עלייה  באבטלה.  הירידה  בשל  השנה  גם  עלה  התעסוקה  שיעור  זאת,  לעומת 
בשיעור המשרות הפנויות, כך שמגמת ההתהדקות של שוק העבודה נמשכת.3 מספר שעות 

העבודה למועסק נותר השנה כמעט ללא שינוי, לאחר עלייה חדה בשנתיים האחרונות.

2 אם כי שיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב ערבים וחרדים מהווים פוטנציאל משמעותי נוסף לגידול 
בתעסוקה בטווח הארוך.

3 שוק עבודה הדוק )labor market tightness( הוא מצב שבו יש קושי של המעסיקים לאייש משרות 
פנויות. המדד לכך הוא היחס שבין שיעור המשרות הפנויות לשיעור האבטלה.
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לצד נתוני התעסוקה הטובים נמשכת הירידה בחלקה של האוכלוסייה בגילי העבודה 
הקרובות.4 בשנים  להתעצם  צפויה  זו  ומגמה   – האוכלוסייה  כלל  מתוך   העיקריים 

מכלול הנתונים הזה מצביע, ככל הנראה, על התקרבות לתקרה של התרחבות ההיצע של 
כוח העבודה.  

הגאות בשוק העבודה משתקפת גם בנתוני השכר )תרשים 3(. השכר הריאלי האיץ השנה 
ועלה בכ-3.2 אחוזים בשלושת הרבעים הראשונים של השנה, לעומת עלייה של כ-2.8 אחוזים 
בתקופה המקבילה אשתקד. עליות השכר הללו הן חריגות על רקע העליות הנמוכות מאוד 
בשנים שלפני כן. מגמה זו אינה נובעת רק מחוסנו של שוק העבודה, אלא גם משיפור זמני 
 בתנאי הסחר של המשק – שהובילו לירידה במחירי הצריכה הפרטית ביחס למחירי התוצר.5

תרשים 3. קצב הגידול השנתי הממוצע של השכר
במחירי הצרכן ובמחירי היצרן )מחירי התוצר העסקי(

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: אתר בנק ישראל

השקעות
כמו בשנים קודמות, האתגר המרכזי שהאט את צמיחת המשק השנה הוא היקף ההשקעות 
וחד- גדולה  להשקעה  הודות  בעיקר  האחרונות  בשנתיים  גדל  ההשקעות  סעיף  הנמוך. 

המשק  ענפי  ביתר  אך  מגורים,  בנייני  של  מואצת  ולבנייה  "אינטל"  חברת  של  פעמית 
של  הייצור  כושר  את  מקטינה  ההשקעות  בהיקף  הירידה  גדלו.  שלא  כמעט  ההשקעות 

4 הצטמצמות חלקה של אוכלוסיית גילאי העבודה נובעת מתהליך דמוגרפי של הזדקנות האוכלוסייה. 
הסיבה להתעצמות המגמה בשנים הקרובות היא שהשנתונים של ילידי שנות החמישים, אשר עומדים 

בפני פרישה לפנסיה, גדולים יותר מהשנתונים הצעירים יותר.
5 שיפור בתנאי הסחר של המשק מתבטא בעלייה במחירי הייצוא ביחס למחירי הייבוא. שיפור זה 

נובע, בין היתר, מירידה במחירי האנרגיה, מהתחזקות הדולר ביחס לאירו ומהתחזקות השקל. ראו דיון 
אצל בנק ישראל )2017ב(.
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המשק, ולכן מבשרת לרוב על צמיחה עתידית נמוכה יותר. 
השוואה בין-לאומית מראה שהיקף ההשקעות במשק נמוך מההיקף במרבית המדינות 
המפותחות, אף שהגידול המהיר של האוכלוסייה בישראל מחייב שיעורי השקעה גבוהים 
בתשתיות,  ממשלתית  השקעה  הוא  הפרטית  להשקעה  משלים  גורם   .)4 )תרשים  יותר 
שרמתן הנוכחית נמוכה ביחס למדינות מפותחות אחרות )בנק ישראל, 2014(, וגם בסעיף 

זה נרשמה ירידה בשנים האחרונות )בנק ישראל, 2017א(. 

תרשים 4. שיעור ההשקעה המקומית בתוצר וקצב הגידול של האוכלוסייה 
ממוצע שנתי, 2015–2006

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: הבנק העולמי

סחר חוץ ושער החליפין 
לאחר כמה שנים שבהן הגידול בביקוש המצרפי נשען על הצריכה הפרטית, תוך האטה 
פחותה  במידה  נשען  בשימושים  הגידול  מפנה:  השנה  ניכר  והייצוא,  ההשקעות  בהיקף 
מתאפשרת  הייצוא  התאוששות  הייצוא.  על  יותר  רבה  ובמידה  הפרטית  הצריכה  על 
הודות לשיפור בקצב צמיחת הסחר העולמי לאחר כמה שנים של האטה גלובלית. אלא 
הסחר  שותפות  בקרב  ולא  המתפתחות,  במדינות  בעיקר  מתחוללת  שההתאוששות 
לקצב  לחזור  צפויה  אינה  הבאות  בשנים  הייצוא  צמיחת  ולכן  ישראל,  של  העיקריות 

שאפיין את השנים שקדמו להאטה. 
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נוסף לכך, היקף הסחר של ישראל )כאחוז מהתוצר( ירד בשיעור חד במהלך העשור 
האחרון. מגמה זו גורעת מיכולתו של המשק למצות את היתרונות היחסיים שלו, ותורמת 

לפריון הנמוך )תרשים 5(.

תרשים 5. היקף הסחר: שיעור הייבוא והייצוא מהתמ"ג

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב

נתונים: הבנק העולמי

תגליות הגז והמדיניות המוניטרית המרחיבה שנוקטות שותפות הסחר העיקריות של 
)תרשים   2008 שנת  מאז  הנמשכת  מגמה  השקל,  של  נוספת  להתחזקות  הובילו  ישראל 
ייסוף השקל שוחק את רווחיות הייצוא מכיוון שחלק מהוצאות היצואנים נקובות   6.)6

בשקלים בשוק המקומי, ואילו הכנסות היצואנים נקובות במטבע חוץ. 
ההיי-טק  חברות  בעוד  שונים:  מגזרים  על  שונה  באופן  הייסוף משפיע  כך,  על  נוסף 
ולכן רגישות פחות לתנודות במטבע, אצל היצואניות  יותר,  נהנות משולי רווח רחבים 
המתאפיינות בעתירּות טכנולוגית נמוכה יותר הבדל מינורי יחסית בשער המטבע יכול 
להיות ההבדל בין פעילות ייצוא מצליחה לחוסר כדאיות לייצא.7 ואכן, התבוננות במרכיבי 
הייצוא השונים מגלה כי במרבית הענפים המסתמכים במידה רבה על ייצוא חלה ירידה 
מתמשכת בהיקפי התעסוקה, למעט תחום שירותי ההיי-טק. עקב כך, הסתמכות הייצוא 

במשק על תחום ההיי-טק גוברת עם השנים )ברנד, 2017(. 

6 בגוש האירו, שותף סחר עיקרי של ישראל, הופחתה הריבית לרמה שלילית ובשנים האחרונות 
הופעלה תוכנית להקלה כמותית שהרחיבה את בסיס הכסף. צעדים אלו החלישו את מטבע האירו.
7 בנק ישראל )2017א( מראה כי הענפים המתאפיינים בעתירּות טכנולוגית נמוכה מושפעים במידה 

רבה יותר משינויים בשער החליפין.
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 תרשים 6. שער החליפין האפקטיבי של ישראל )סל המטבעות(
מדד: ינואר 2000=100, ממוצע נע של 12 חודשים

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב

)BIS) נתונים: הבנק להסדרי סליקה בין-לאומיים

בנק ישראל נוקט זה כעשור מדיניות של רכישת מטבע חוץ כדי להחליש את השקל 
ולצמצם את היקף הפגיעה במשק. כתוצאה מכך צבר הבנק המרכזי היקפי מט"ח המציבים 
את ישראל בראש הדירוג של מדינות העולם מבחינת רזרבות מטבע החוץ )תרשים 7(. 
למדיניות  כי  מראים   )2013 )שורצקי,  ישראל  בנק  שערך  בדיקה  וגם  הכלכלית  הספרות 
יכולה להיות השפעה מסוימת בטווח הקצר. עם זאת, סביר  ההתערבות בשוק המט"ח 
שלאורך תקופה ממושכת ההשפעה של מדיניות זו תהיה מוגבלת בהיקפה. מאחר שהיקף 
הייבוא במשק נמוך יחסית, ואף נמצא במגמת ירידה, נראה כי עידוד הייבוא באמצעות 
הסרת החסמים במקטע זה עשוי להיות כלי אפקטיבי יותר להחלשת השקל ולעידוד סחר 

החוץ.
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תרשים 7. סך יתרות המט"ח )בחודשי ייבוא(, 2016

* חודשי ייבוא - מספר החודשים שבהם ניתן לממן את הייבוא באמצעות יתרות המט"ח.

** יתרות המט"ח שצברה ערב הסעודית גבוהות באופן יוצא דופן, לכן היא הוחרגה מהשוואה זו.

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: הבנק העולמי

מבט לטווח ארוך: פריון העבודה ורמת החיים במשק
פריון  העובדים.  של  הפריון  ברמת  גם  ביטוי  לידי  בא  במשק  הנמוך  ההשקעות  היקף 
העבודה, הנמדד כיחס בין סך התוצר המקומי לתשומת העבודה )שעות העבודה במשק(, 
עומד רק על כ-76 אחוזים מזה של ממוצע מדינות ה-OECD, ועל כ-64 אחוזים בלבד מזה 
יותר הוא שישראל אינה מצליחה לצמצם את הפערים  נתון מטריד   .G7-של מדינות ה
הללו לאורך השנים, וצמיחת הפריון במדינה איטית בהשוואה למדינות מפותחות אחרות 

)ברנד, 2017(. 
רמת הפריון הנמוכה בישראל אינה עולה בקנה אחד עם דימויה כ"מדינת הסטארט-

אפ". ואכן, כאשר בוחנים את הענפים השונים במגזר העסקי מגלים כי אתגר הפריון הנמוך 
מתעצם אם מחריגים את תעשיות ההיי-טק. השוואה כזו מוצגת בתרשים 8, המראה את 
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השכר )שמשקף את הפריון( לעובד ממוצע בענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית לעומת 
שכרו של עובד ביתר המגזר העסקי. בעוד השכר של עובדים בענפי ההיי-טק בישראל גבוה 
גם ביחס למדינות עשירות ממנה, התמונה שונה בתכלית כאשר מתבוננים על השכר ביתר 
המגזר העסקי. כמו כן, הפערים בשכר בין ההיי-טק ליתר המגזר העסקי גבוהים באופן 

יוצא דופן בהשוואה ליתר מדינות ה-OECD שיש עבורן נתונים )תרשים נ'1 בנספחים(. 

תרשים 8א. השכר השנתי הממוצע לעובד בענפי ההיי-טק ובתעשייה 
בטכנולוגיה עילית, 2013

באלפי דולרים )לפי דולרים שוטפים(

תרשים 8ב. השכר השנתי הממוצע לעובד במגזר העסקי )ללא היי-טק 
וטכנולוגיה עילית(, 2013

באלפי דולרים )לפי דולרים שוטפים(

* ענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית כוללים את הענפים ייצור תרופות וכימיקלים, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, 
תכנות מחשבים ושירותי מידע, מחקר מדעי ופיתוח. המגזר העסקי אינו כולל את הענפים מים וחשמל, חקלאות וכרייה וחציבה.

OECD Stan :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים
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2. רמת המחירים המקומית
עניין מרכזי ומדובר ביותר המעיב על רמת החיים במשק הוא רמת המחירים הגבוהה. 
יוקר המחיה, ורמת החיים הנמוכה יחסית הנגזרת מכך, מעצבים את חייהם של מרבית 
העובדים הישראלים. כפי שהודגם, שכר העבודה בענפים שאינם משתייכים למגזר ההיי-

טק נמוך יחסית בהשוואה למדינות מערב אירופה במונחי דולרים שוטפים )תרשים 8ב 
הפרטית  הצריכה  של  קנייה  כוח  של  למונחים  השכר  את  מתרגמים  כאשר  אך  לעיל(, 
מתקבלת תמונה עגומה עוד יותר )תרשים 9(. ההכנסה השנתית של עובד ממוצע במונחי 
כוח קנייה נמוכה מאשר מרבית מדינות ההשוואה, אפילו במדינות עניות ממנה במונחי 

הכנסה במחירים שוטפים.  

תרשים 9. השכר השנתי הממוצע לעובד במגזר העסקי )ללא היי-טק(, 2013
בדולרים לפי שווי כוח קנייה )מחירי הצריכה הפרטית(

* ענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית שהוחרגו מההשוואה: ייצור תרופות וכימיקלים, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, 
תכנות מחשבים ושירותי מידע, מחקר מדעי ופיתוח. המגזר העסקי אינו כולל מים וחשמל, חקלאות וכרייה וחציבה.

OECD Stan :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים

ההסבר לתוצאה יוצאת דופן זו הוא רמת המחירים הגבוהה של המשק. ככלל, במדינות 
עניות רמת המחירים נמוכה יותר, ולכן ההכנסה לנפש במונחי כוח קנייה גבוהה מההכנסה 
בדולרים. פערים אלו מצטמצמים ככל שרמת ההכנסה במשק עולה, ובמדינות עשירות 
הצריכה  שמחירי  )מפני  בדולרים  מההכנסה  לרוב  נופלת  קנייה  כוח  במונחי  ההכנסה 
יקרים יותר(. אלא שישראל חורגת מכלל זה, וההכנסה במונחי כוח קנייה נמוכה בהרבה 
מההכנסה בדולרים שוטפים אף שהשכר הממוצע נמוך יחסית.8 השוואה ברוח זו מוצגת 

8 בעוד מחירי הצריכה הפרטית בישראל גבוהים במיוחד, השוואה בין-לאומית של מחירי התוצר מגלה 
כי במדד זה ישראל אינה חורגת באופן מהותי מרמת המחירים הצפויה על פי ההכנסה לנפש.
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בתרשים נ'2 בנספחים, וממנה עולה כי השכר במונחי כוח קנייה בישראל נמוך ממה שהיה 
ניתן לצפות לפי רמת ההכנסה.9 המשמעות היא שמחירי הצריכה הפרטית בישראל יקרים 

כאשר מביאים בחשבון שההכנסה בישראל נמוכה יחסית.
גורם מרכזי לרמת המחירים הגבוהה ביחס לחו"ל בשנים האחרונות הוא דווקא מצבו 
הטוב יחסית של המשק, המביא לכך שמעמדו של השקל חזק. ייסוף השקל תורם לעלייה 
תפקיד  ממלא  החליפין  שער  ולכן  חוץ,  מטבע  במונחי  המקומיים  המחירים  רמת  של 
מרכזי בהשוואות המחירים המוצגות כאן. מעבר לכך, התלות בשער החליפין יוצרת מצב 
פרדוקסלי: כאשר מצב המשק משתפר רמת המחירים המקומית מתייקרת ביחס לחו"ל, 
וכך מתגברת התחושה כי יוקר המחיה בישראל מחמיר.10 בפועל, בשנים האחרונות יש 
זו  בסוגיה  הדיון  המחיה.  ביוקר  ולירידה  המקומית  התחרות  להתגברות  דווקא  עדויות 

יורחב בתת-הסעיף הבא.
כאמור, התחזקות השקל מאפיינת בעיקר את העשור האחרון, ולכן היא עשויה להסביר 
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 2017חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   10
 

לכן היא עשויה להסביר את רמת המחירים ו ,עשור האחרוןכאמור, התחזקות השקל מאפיינת בעיקר את ה

אולם בבחינת הנתונים לאורך זמן מתברר כי רמת המחירים בישראל גבוהה  11.בתקופה זוהגבוהה לאורך 

-הכל אחת ממדינות ברמת המחירים ין בההפרש באחוזים את מציג  10תרשים מהצפוי זה שנים רבות. 

OECD  ההשוואה  1995–2007והשנים  2000–2016השנים  בשתי תקופות:לבין רמת המחירים בישראל(

התיאוריה הכלכלית מניחה כי שער החליפין הריאלי נוטה לנוע  12.הכנסה לנפש(מביאה בחשבון את רמת ה

על תוצאות ההשוואה נמוכה שער החליפין השפעה של התנודתיות בלכן לאורך זמן ה סביב ממוצע קבוע,

בשתי רמת המחירים בישראל חורגת ממרבית המדינות באופן מובהק כפי שניכר בתרשים,  ,אולם 13.יותר

השוואה המסקנה העולה מנמוכה יחסית. במדינה כאשר מביאים בחשבון שההכנסה לנפש תקופות המדידה 

באמצעות הייסוף של רק ולא ניתן להסבירה  ,שרמת המחירים הגבוהה בישראל אינה תופעה חדשה היאזו 

 השנים האחרונות.

 

  

                                                           
יחס המחירים בין  הואשעל פי אחת ההגדרות  ,הריאלי החליפין שער של בחינה אלא אינה המחירים רמת בחינת 11

 דורשת מענההמחירים  ברמתקבועים  בדליםבחינת ה לפיכך,סל מוצרים זהה בשתי מדינות במונחי מטבע אחיד. 
בשל הקושי הטמון בכך תיבחן הסוגיה ווי המשקל של הטווח הארוך. ימהו שער החליפין המשקף את ש שאלהל

 ששער החליפין הריאלי הוא משתנה סטציונרי.  באמצעות השוואה של תקופות זמן ארוכות יחסית, מתוך הנחה
 באופן פורמלי נאמדה המשוואה הבאה: 12

 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
)ביחס לממוצע המדינות במדגם(  מייצג לוגריתם טבעי של רמת המחירים של הצריכה הפרטית 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡 כאשר 

מייצגים אפקט קבוע  𝛿𝛿 -,ו 𝛾𝛾 -מייצג לוגריתם טבעי של  התוצר לנפש היחסי,ו t ,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐בשנה  iבמדינה 
(. two-way clustered covarianceלשנה ומדינה. סטיות התקן מתוקננות לפי אשכולות של זמן ומדינה )

האמידה נשענת על הנחת הסטציונריות של המשתנים. מבחן סטטיסטי סטנדרטי מעלה ספקות לגבי תקפות 
עקב  טורקיה, מקסיקו ופולין, ולכן הן הושמטו מהמדגם. גם לוקסמבורג הושמטה מהמדגם, יפןבמדינות ההנחה 

. מבין המדינות OECD-גבוהה במידה ניכרת מיתר מדינות ההיותה משק זעיר שבו רמת ההכנסה לנפש 
שהוחרגו מההשוואה בולטת במיוחד יפן, שבה שער החליפין הריאלי נמצא במגמת ירידה עקבית למעלה משני 

 ודירוג רמת המחירים במדינות השונותרגרסיה נפרדת עבור כל שנה  הרצתעשורים. דרך חלופית להשוואה זו היא 
(, והיא מעלה 2015וואה מסוג זה הוצגה אצל ברנד )הרגרסיה. הש הממוצעת של כל מדינה מתחזית הטיילפי הס

 תוצאות דומות.
ההשוואה מתבססת על השערת חוק המחיר האחיד בגרסה החלשה, הגורסת כי יחס המחירים בין שני  13

משקים נוטה לחזור בעקביות לממוצע קבוע. משקים שחוו צמיחה מואצת עשויים לסטות מחוק זה. נראה כי 
 (.  2015ל ישראל התפתח בהתאם להשערת המחיר האחיד )ראו דיון אצל בנק ישראל, שער החליפין הריאלי ש
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ההשוואה נמוכה יותר.13 אולם כפי שניכר בתרשים, רמת המחירים בישראל חורגת ממרבית 
המדינות באופן מובהק בשתי תקופות המדידה כאשר מביאים בחשבון שההכנסה לנפש 
במדינה נמוכה יחסית. המסקנה העולה מכך היא שרמת המחירים הגבוהה בישראל אינה 

תופעה חדשה, ולא ניתן להסבירה רק באמצעות הייסוף של השנים האחרונות.

תרשים 10. ההפרש באחוזים בין רמת המחירים במדינות OECD לרמת 
המחירים בישראל, מתוקנן להכנסה לנפש

 p < 0.01  *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :2000–2016 רמת המובהקות עבור התקופה

OECD Stan :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים

13 ההשוואה מתבססת על השערת חוק המחיר האחיד בגרסה החלשה, הגורסת כי יחס המחירים בין 
שני משקים נוטה לחזור בעקביות לממוצע קבוע. משקים שחוו צמיחה מואצת עשויים לסטות מחוק 

זה. נראה כי שער החליפין הריאלי של ישראל התפתח בהתאם להשערת המחיר האחיד )ראו דיון אצל 
בנק ישראל, 2015(.  
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התפתחות המחירים וההכנסה לנפש בישראל לאורך זמן
תרשים 10 לעיל הציג את ההבדלים בין ישראל לשאר המדינות, אך הוא לא הראה את 
ההתפתחויות שחלו במהלך תקופת ההשוואה. כדי להתגבר על תפקידו המרכזי של שער 
החליפין בהשוואה מסוג זה תוצג כעת השוואה המביאה בחשבון את השינויים שחלו הן 
בצד ההכנסה הן ברמת המחירים במדינות השונות.14 החלוקה של השינויים ברמת ההכנסה 
בשינויים ברמת המחירים מקזזת את ההשפעה של שער החליפין, ומאפשרת לבחון לאורך 

זמן את התפתחות רמת החיים בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. 
תוצאות ההשוואה מוצגות בתרשים 11, ומראות כי בתחילת שנות התשעים חל שיפור 
ניכר ברמת החיים בישראל בהשוואה למדינות OECD אחרות. בתקופה זו המשק חווה 
)במונחים  אחרות  למדינות  ביחס  ירדו  הצריכה  מחירי  בבד  ובד  יחסית,  מהירה  צמיחה 
דולריים(, כנראה כחלק מתהליך מואץ של חשיפת המשק לייבוא מתחרה מחו"ל )תוכנית 
החשיפה(. שנות האלפיים הביאו עימן ירידה ברמת החיים, תחילה בשל המיתון הכבד 
ולאחר מכן בשל עלייה מסוימת ברמת המחירים ביחס לחו"ל. חֹוסנו של המשק במהלך 
המשבר הכלכלי של 2008 הוביל למפנה נוסף במגמה, ורמת החיים בישראל שוב השתפרה 
ביחס לחו"ל. בשלוש השנים האחרונות חל שיפור נוסף, שנובע בעיקר מירידה קלה ברמת 

המחירים המקומית ביחס לחו"ל.

OECD-תרשים 11. רמת החיים בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה
 OECD-היחס בין השינוי בתוצר לנפש לשינוי ברמת המחירים, בהשוואה למדינות ה

מדד: שנת 1990=100

* החלק המקווקו בשנים 1990–1995 מציין נתונים עבור מדינות OECD ללא סלובקיה, סלובניה, לטביה, אסטוניה, צ'ילה 
וצ'כיה (שהנתונים עבורן בשנים אלו זמינים פחות).

OECD :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים

14 באופן פורמלי המדד המוצג מוגדר כ-             , כאשר P מייצג את מחירי הצריכה הפרטית, 
ו-income מייצג את התוצר לנפש )במחירים שוטפים(.
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, לבין רמת המחירים בישראל OECDמדינות המחירים ב ההפרש באחוזים בין רמת .10תרשים 

 מתוקנן להכנסה לנפש
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 התפתחות המחירים וההכנסה לנפש בישראל לאורך זמן

על תפקידו המרכזי של שער החליפין בהשוואת רמת המחירים היא לערוך השוואה דרך נוספת להתגבר 

נערכה בפרק זה כך שם ל. במדינות השונות הן את רמת המחיריםו הבחשבון הן את צד ההכנס ההמביא

החלוקה  OECD.14-מדינות הבבישראל ו הצריכה הפרטית רמת מחירילהכנסה לנפש ביחס ההשוואה של 

ומאפשרת לבחון לאורך זמן את  ,מקזזת את ההשפעה של שער החליפיןברמת המחירים של רמת ההכנסה 

  .התפתחות רמת החיים בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

רמת החיים ל שיפור ניכר בח תשעיםכי בתחילת שנות ה ותראמו ,11בתרשים תוצאות ההשוואה מוצגות 

מחירי ובד בבד  ,ו המשק חווה צמיחה מהירה יחסיתזה תקופבאחרות.  OECDבישראל בהשוואה למדינות 

מתהליך מואץ של חשיפת המשק נראה כחלק כ ,ים(יהצריכה ירדו ביחס למדינות אחרות )במונחים דולר

בשל תחילה חיים, ירידה ברמת ה ןשנות האלפיים הביאו עימ .כנית החשיפה(ו)ת לייבוא מתחרה מחו"ל

של המשק במהלך המשבר סנו חֹוברמת המחירים ביחס לחו"ל. מסוימת עלייה בשל כן מולאחר  המיתון הכבד

                                                           
 -מוגדר כהמוצג באופן פורמלי המדד  14
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יותר  השנים האחרונות התאפיינו בהאטה באינפלציה המקומית, ששיעורה היה חד 
מלווה  המקומית  המחירים  עליית  בקצב  האטה   .)12 )תרשים  אחרות  בבמדינות  מאשר 
ביטוי  לידי  באה  אינה  ולכן  הבית,  משקי  הכנסות  של  יותר  איטית  בעלייה  כלל  בדרך 
בהקלה ביוקר המחיה. אולם בישראל התחוללו בשנים האחרונות מגמות שונות: היקף 
הצריכה הפרטית לנפש גדל בד בבד עם עלייה משמעותית בהכנסה מעבודה, לצד האטה 
באינפלציה. כתוצאה מכך חל גידול ניכר בהיקף הצריכה הפרטית )תרשים 13(, ללא ירידה 

בשיעורי החיסכון.15 
בסעיפי  הוזלה  על  מצביעה  לצרכן  המחירים  מדד  של  השונים  בסעיפים  התבוננות 
התרבות  ותחום  תקשורת,  תחבורה,  לבית,  וציוד  ריהוט  וההנעלה,  ההלבשה  המזון, 

והבידור )תרשים 14(. בסעיפים אלו גם חלה עלייה ניכרת בהיקף הצריכה )תרשים 15(.16

OECD-תרשים 12. מחירי הצריכה הפרטית בישראל ביחס לממוצע מדינות ה
מדד: שנת 2005=100

* אומדן מוקדם ל-2017

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב 
נתונים: OECD; הבנק העולמי

15 חלקה של הצריכה הפרטית בתוצר ירד מעט בשנים האחרונות, אף שהצריכה גדלה בקצב מהיר 
מקצב הצמיחה הכמותית של התוצר. הסיבה לכך היא ירידה במחירי הצריכה הפרטית ביחס למחירי 

התוצר, שאפשרה להגדיל את היקף הצריכה הפרטית מעבר לגידול הכמותי של התוצר וגם להגדיל את 
החיסכון )ראו דיון אצל בנק ישראל, 2017ב(. 

16 המדד מתייחס לצריכה הפרטית בלבד ולכן ייתכן שהשינויים מבטאים גם מעבר מצריכה פרטית 
לשירותים ציבוריים )למשל בסעיף החינוך(.
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OECD-תרשים 13. היקף הצריכה הפרטית לנפש, ישראל בהשוואה לממוצע ה
מדד: שנת 1995=100

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: OECD; הבנק העולמי

תרשים 14. השינוי במדד המחירים לצרכן, 2016–2012
לפי קטגוריית צריכה, השינוי המצטבר במהלך התקופה

* הנתונים זמינים עבור 17 מדינות OECD: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, הממלכה המאוחדת, גרמניה, דנמרק, הולנד, 
יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, פורטוגל, צ'כיה, צרפת, קוריאה ושווייץ.

OECD :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים
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תרשים 15. השינוי בהיקף הצריכה לנפש, 2016–2012
לפי קטגוריות צריכה, השינוי המצטבר במהלך התקופה

* הנתונים זמינים עבור 17 מדינות OECD: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, הממלכה המאוחדת, גרמניה, דנמרק, הולנד, 
יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, פורטוגל, צ'כיה, צרפת, קוריאה ושווייץ.

** המשקולות של הסעיפים במדד מחירי הצריכה אינם מתעדכנים באופן שוטף, ולכן סביר כי חלק מהגידול בכמויות שמוצג 
בתרשים משקף גם מעבר לצריכת מוצרים איכותיים יותר.

OECD :מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים

ירידת המחירים בשנים האחרונות היא ככל הנראה גם פועל יוצא של צעדי הממשלה 
שנועדו להוריד את יוקר המחיה ולהגביר את התחרות המקומית. ירידת המחירים בענפי 
התקשורת )תרשים נ'3 בנספחים( היא דוגמה לתוצאה של התגברות התחרות המקומית 
לאחר רפורמות משמעותיות שנערכו בענף. ירידת המחירים בסעיף ההלבשה וההנעלה, 
וכן בסעיף ריהוט וציוד לבית, נובעת ככל הנראה מהמשך השפעתה של תוכנית החשיפה 
לייבוא שיושמה בשנות התשעים. התוכנית הביאה לשינוי מבני במשק, ושינוי זה מוביל 
לירידת מחירים לאורך יותר משני עשורים לאחר יישום התוכנית. ירידת מחירים נרשמה 
גם בסעיף התחבורה, בשל הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית והרפורמה במיסוי הרכב.17

לחו"ל.  בהשוואה  משמעותית  מחירים  עליית  האחרון  בעשור  חלה  המזון  בסעיף 
עלייה זו לוותה בעליית רווחיות יבואני ויצרני המזון באותן השנים )בנק ישראל, 2015; 
משרד האוצר, 2015(. אולם בשנים האחרונות חלה התייצבות מסוימת ברמת המחירים 
בקטגוריה זו, ומאז שנת 2014 אף ניכרת הוזלה מסוימת. ככל הנראה, גם התפתחות זו 

נובעת מצעדים שנקטה הממשלה. 
ניתן לסכם כי רמת החיים בישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי ביחס שבין ההכנסה 
לרמת המחירים, עלתה בשנים האחרונות. עלייה זו מקבלת ביטוי גם בהיקפי הצריכה, 

17 ראו דיון אצל בנק ישראל )2015(.
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שגדלו בהיקף ניכר והרימו תרומה משמעותית לצמיחת התוצר. נראה שהעלייה בצריכה 
הפרטית התאפשרה, בין היתר, הודות לצעדים שנקטה הממשלה להורדת רמת המחירים 
לצד עלייה בהכנסה לנפש.18 העלייה בהכנסה נובעת מעלייה מתמשכת בהיקפי התעסוקה, 
לצד עלייה בשכר בשלוש השנים האחרונות. תנאים אלו אפשרו להגדיל את היקף הצריכה 

ללא ירידה בהיקף החיסכון. 
למרות הנתונים הטובים, במבט לטווח ארוך נראה כי הגידול בהיקפי התעסוקה מתקרב 
לידי מיצוי וכי העלייה בשכר נובעת משיפור זמני בתנאי הסחר של המשק, ולא מעלייה 
בפריון. מכאן עולה החשש כי העלייה המהירה בצריכה הפרטית לא תתמיד לאורך זמן, 
ויידרשו מקורות אחרים שיסיעו לצמצום הפער בין רמת החיים בישראל ליתר המדינות 

המפותחות.

3. שוק הדיור בישראל 
מחירי הדירות בישראל כוללים שני מרכיבים: מחיר שירותי הדיור ומחירי הדירות לקנייה. 
מחיר שירותי הדיור מבטא את ערך שירותי הדיור שהדירה מספקת, והוא משתקף בקירוב 
במחיר שכר הדירה )עבור משק בית המתגורר בשכירות(, או בחלק ממחיר הדירה )עבור 

משקי בית הגרים בדירה בבעלותם(. 
מחירי הדירות לקנייה משקפים, נוסף למחיר שירותי הדיור, גם את הערך של בעלות 
על דירה. עבור משקי בית מסוימים, בעלות על דירה היא כשלעצמה בעלת ערך מכיוון 
גמישות  מאפשרת  בית,  בעל  עם  להתמודד  הצורך  את  מונעת  יציבות,  מבטיחה  שהיא 
בעיצוב הדירה וכדומה. נוסף על כך, דירה היא נכס פיננסי: בעלות על דירה מאפשרת 
לבעלים – הן משקיעים הן משקי בית – ליהנות מתשואה, בין שהיא מתבטאת בעלייה 
במחיר הדירה שבבעלותם ובין שהיא מתבטאת בשכר הדירה החודשי, שמהווה הכנסה 

כספית עבור משקיעים, או בחיסכון בהוצאה עבור משקי בית המתגוררים בדירה.
אם כן, חלק ממחיר הדירה לקנייה משקף את הערך המהוון של שירותי הדיור שהדירה 
תספק, ואילו יתרת המחיר משקפת את המאפיינים של הדירה כנכס, ובעיקר את הציפיות 

לעלייה או לירידה במחירי הדירות ביחס להשקעות חלופיות.

ההתפתחויות בשוק שירותי הדיור
החודשי  הדירה  בשכר  בקירוב  משתקף  דיור  שירותי  של  המשקל  שיווי  מחיר  כאמור, 
את  המשקף  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של  הדיור  מחירי  מדד  לפי  הממוצע. 
ההתפתחויות במחיר זה, בשנה החולפת נמשכה המגמה של עלייה ריאלית בשכר הדירה 

הממוצע. 
יותר  גבוהה  הייתה  הדיור  מחירי  במדד  העלייה  שבה  ברציפות  התשיעית  השנה  זו 
מאשר העלייה במדד המחירים הכללי ללא מרכיב הדיור )תרשים 16(, ובסך הכל מאז 2005 

18 דוח המדיניות המוניטרית של המחצית הראשונה של 2017 )בנק ישראל, 2017ג( מציין את מאמצי 
הממשלה להגביר את התחרות המקומית ולהוריד את יוקר המחיה כגורם מרכזי לאינפלציה הממותנת 

בשנים האחרונות. הדוח מציין כי בדיוני הוועדה המוניטרית עלתה הטענה כי המשק נמצא בתהליך של 
התאמת המחירים לרמה המאפיינת את השווקים המפותחים באירופה )עמ' 8(. 
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עלה מדד מחירי הדיור בשיעור גבוה ב-41 נקודות אחוז מהעלייה במדד הכללי ללא דיור.19 
עם זאת, הפער בקצב הגידול השנתי בין מדד מחירי הדיור ובין המדד הכללי ללא דיור 
הולך ומתכווץ מאז אמצע 2016, ובמהלך רוב שנת 2017 הוא עמד על פחות מ-2 אחוזים. 

 
תרשים 16. החריגה של קצב השינוי השנתי במדד מחירי הדיור מקצב השינוי 

במדד המחירים הכללי

* כל נקודה בגרף מייצגת את קצב הגידול במחירי הדיור ב-12 החודשים הקודמים לה, בהפחתת קצב הגידול במדד המחירים 
הכללי (למעט מרכיב הדיור) באותה תקופה. 

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס

שכר הדירה נקבע בשיווי משקל בין הביקוש לשירותי דיור ובין ההיצע שלהם. הביקוש 
בעל  דיור  עבור  חודש  מדי  לשלם  הבית  משקי  של  הנכונות  את  משקף  דיור  לשירותי 
מאפיינים מסוימים, כמו גודל הדירה ומיקומה. המגמה המתמשכת של עלייה במדד מחירי 
מהר  גדל  שהביקוש  כך  על  מצביעה  הכללי,  במדד  לעלייה  ומעבר  מעל  החורגת  הדיור, 
יותר מן ההיצע בשוק זה. צעד המדיניות העיקרי שיכול לשפר את המצב לאורך זמן, ובלי 
הגדלת  הוא  בחוק,  מחירים  מקיבוע  כתוצאה  לעיתים  שנגרמות  לוואי  לתופעות  לגרום 

היצע יחידות הדיור.

התפתחויות בשוק הדירות להשקעה
אחת התופעות הבולטות ביותר בשוק הדיור בישראל בשנים האחרונות הוא הפער בין 
קצב עליית שכר הדירה לקצב עליית מחיר הדירות לקנייה. כפי שניכר בתרשים 17, מחירי 

הדירות עולים בקצב מהיר בהרבה ממחירי הדיור, והפער הולך וגדל מאז 2009. 

19 יש חילוקי דעות בשאלה איזו סדרה מייצגת טוב יותר את מחיר שירותי הדיור: מדד מחירי הדיור, 
שהוא חלק ממדד המחירים לצרכן, או המדד הפשוט יותר של שכר הדירה. התוצאות המדווחות כאן 

אינן מושפעות משמעותית מבחירת המדד.
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תרשים 17. מדד מחירי הדיור ומדד מחירי הדירות
השינוי הריאלי במחירי הדירות ובמחירי השכירות. מדד: ינואר 2005=100

* התפתחות מחירי השכירות ומחירי הדירות, בניכוי מדד המחירים לצרכן ללא מרכיב הדיור. 

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס

ירידת הריבית במשק,  חלק מהפער בין מחירי הדירות למחירי השכירות נגרם בגלל 
שאפשרה למשקי הבית )או למשקיעים ממונפים( לקחת משכנתאות זולות יותר, והפכה 
את ההשקעה בדירות לכדאית יותר יחסית לחלופות. אולם אף שסביר מאוד שלשינויים 
בריבית שקבע בנק ישראל הייתה השפעה על מחירי הדירות, זהו איננו ההסבר היחיד. כדי 
שלריבית תהיה השפעה מתמשכת וישירה על עליית מחירי הדירות )ועל ירידת התשואה 
על בעלות על דירות( היא צריכה להיות במגמת ירידה מתמדת, או שיהיה צפי לירידתה. 
תרשים 18 מציג את ריבית בנק ישראל ואת התשואה הצפויה על רכישת דירה, שמחושבת 
ניכרת  ל-2015   2008 בין  הדיור.  מחירי  מדד  ובין  לקנייה  הדירות  מחירי  מדד  בין  כיחס 
דירה  רכישת  על  התשואה  ובהתאם  בלבד(,  קצרות  )בהפסקות  בריבית  מתמדת  ירידה 
ירדה גם היא. אלא שמאז מרץ 2015 ריבית בנק ישראל נותרה קבועה. יתר על כן, מכיוון 
שהיא נושקת לאפס )0.1 אחוזים(, אי אפשר לצפות לירידה משמעותית נוספת בשיעורה.20 
למרות זאת, מחירי הדירות עלו באותה תקופה בשיעור גבוה בכ-17 אחוזים מהמדד הכללי 
השכירות  מחירי  את  המשקף  הדיור,  מחירי  ממדד  אחוזים  ובכ-8  הדיור,  מחירי  בניכוי 

במשק.

20 אמנם היו בתקופה האחרונה מקרים בעולם שבהם הריבית הנומינלית ירדה מתחת לאפס, אבל 
אפילו אם ירידה כזו תתרחש בישראל, קשה להאמין ששיעור הריבית ירד הרבה מתחת לאפס. 
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תרשים 18. ריבית בנק ישראל ומדד התשואה על דירות*

* היחס בין מדד מחירי הדיור למדד מחירי הדירות.

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב | נתונים: מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס; סדרות עיתיות, בנק ישראל 

אם כן, בהינתן הירידה המתמשכת בתשואה לבעלות על דירה, מה יכול להסביר את 
שכאמור,  מכיוון  הדירה?  בשכר  הגידול  לקצב  הדירות  במחירי  הגידול  קצב  בין  הפער 
השינויים בריבית בנק ישראל לא יכולים להסביר זאת מאז אמצע 2015, נראה שהמפתח 
טמון בציפיות של משקי הבית והמשקיעים לעליות מחירים נוספות בעתיד, הן במחירי 

הדירות הן בשכר הדירה הממוצע.  
היכולת של מדיניות להשפיע על רמת הציפיות מעטה למדי ולא נראה שצעדי המדיניות 
מהשנים האחרונות, אלו שיצאו לפועל ואלו שלא, הפחיתו באופן משמעותי את הציפיות 
לגבי  הממשלה  של  ומחייבת  אמינה  שהכרזה  ייתכן  זאת,  עם  נוספות.  מחירים  לעליות 
פעולות עתידיות להגדלה משמעותית של היצע הדיור, נוסף לתועלת שתצמח מהגדלת 
ההיצע בפועל, תמתן גם את עליות המחירים שנובעות מציפיות המשקיעים ומשקי הבית 

בנוגע למחירים עתידיים. 
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סיכום
נכון לסוף 2017 המשק נמצא בתקופת טובה יחסית. האבטלה נמוכה, שיעור ההשתתפות 
בשוק העבודה נמצא בשיא ובשנים האחרונות אף נרשמו עליות שכר נאות, לאחר תקופה 
ארוכה שהשכר נותר כמעט ללא שינוי. השיפור בשכר והגידול בתעסוקה הובילו לעלייה 
מרשימה בהיקפי הצריכה בשנים האחרונות, קרי עלייה ברמת החיים. עם זאת, יש אתגרים 
משמעותיים שמעיבים על עתיד המשק. חלקים נרחבים משוק העבודה מתאפיינים בפריון 
המחירים  רמת  לאחרונה,  בתחום  שחל  מסוים  שיפור  ולמרות  נמוכים,  ובשכר  עבודה 
בישראל היא עדיין בין הגבוהות במדינות ה-OECD. נוסף לכך, בעשור האחרון התפתח 
משבר דיור חריף במשק, ונראה שהוא אינו זוכה למענה מספק מצד קובעי המדיניות. כמו 
כן, בטווח הארוך צפויים למדינה אתגרים דמוגרפיים שעלולים לעכב את הצמיחה במשק 
עוד יותר: הירידה בחלקה של האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים, לצד עליית חלקן של 
אוכלוסיות המתאפיינות בשיעורי תעסוקה נמוכים יחסית ובכישורים שאינם תואמים את 

שוק העבודה המודרני. 
מצבו הטוב של המשק מהווה כר נוח יחסית לקובעי המדיניות להתמודד עם האתגרים 
ראייה ארוכת  על  ליישם מדיניות המבוססת  כדי  זו  לנצל תקופה  ראוי  בפניו.  הניצבים 
טווח, ובכך להבטיח צמיחה מאוזנת בעתיד ומיצוי מיטבי של הפוטנציאל הטמון במשק. 
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נספחים

תרשים נ'1. היחס בין השכר בהיי-טק ליתר המגזר העסקי, 2013

ענפי ההיי-טק והטכנולוגיה העילית הם: ייצור תרופות וכימיקלים, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, תכנות מחשבים 
ושירותי מידע, מחקר מדעי ופיתוח. המגזר העסקי כולל את ענפי הכלכלה ללא מינהל מקומי, מים וחשמל, חקלאות, וכרייה 

וחציבה.

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב 
OECD Stan :נתונים

1.64

2.46

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

סלובקיה
אוסטריה
סלובניה

פולין
צרפת

שוודיה
פינלנד

יוון
הונגריה

כיה'צ
נורווגיה
דנמרק
ספרד

OECDממוצע 
איטליה

פורטוגל
לטביה
גרמניה
הולנד

הממלכה המאוחדת
בלגיה
ישראל

37 2017 37תמונת המממרו נל המנמ בננת 



תרשים נ'2. השכר השנתי במונחי כוח קנייה  ובדולרים שוטפים, 2016
לעובד במשרה מלאה, בדולרים שווי ערך כוח קנייה )מחירי הצריכה הפרטית(

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב 

OECD.stat :נתונים
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תרשים נ'3.  התפתחות מדד המחירים לצרכן - קטגוריות נבחרות

מקור: גלעד ברנד, אבי וייס ואסף צימרינג, מרכז טאוב 

OECD.stat :נתונים
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דפוסי השתלבות החרדים בשוק העבודה: 
ניתוח פנים-חרדי והשוואה רב-מגזרית

איתן רגב*

תקציר
פרק זה עוסק בהשתלבותם של צעירים חרדים בשוק העבודה, בהשוואה למגזרים אחרים, 
ובוחן כיצד אפשרויות התעסוקה וההשתכרות שלהם קשורות לגורמים כמו רמת ההשכלה, 
מתמקד  הפרק  של  הראשון  חלקו  המגורים.  ומקום  התעסוקה  ענף  הלימודים,  תחום 
מרשימה  עלייה  חלה  האחרונות  בשנים  חרדים.  צעירים  בתעסוקת  העדכניות  במגמות 
בשיעורי התעסוקה של חרדיות וחרדים צעירים, והיא הגבוהה ביותר מבין כלל המגזרים. 
העלייה בתעסוקה חלה בכל אחד מהזרמים החרדיים, והעלייה המרשימה ביותר נרשמה 
בזרם החסידי. בשונה מן המגזר הכללי, אצל הגברים החרדים נרשמו שיעורי תעסוקה 
גבוהים יחסית בפריפריה ושיעורים נמוכים באזור המרכז. ייתכן שאחת הסיבות לכך היא 
עליית מחירי הדיור, אשר מאלצת זוגות חרדיים לחפש פתרונות דיור ופרנסה בפריפריה 
ובאזור יהודה ושומרון. הסבר אפשרי נוסף הוא הפיזור הגיאוגרפי של הזרמים השונים. 
הומוגניות  חרדיות  בערים  חרדים המתגוררים  צעירים  שיעורי התעסוקה של  זאת,  עם 
)דוגמת ביתר עילית ומודיעין עילית( נמוכים משמעותית מאשר בערים מעורבות – גם 

כאשר בערים המעורבות מדובר בקהילות חרדיות סגורות יחסית. 
חלקו השני של הפרק משווה בין ארבע קבוצות אוכלוסייה )חרדים, דתיים, חילונים 
התעסוקה  לאפשרויות  נוספים  רקע  ומשתני  ההשכלה  בין  הקשר  את  ובוחן  וערבים(, 
וההשתכרות. מהנתונים עולה כי שיעורי התעסוקה של סטודנטים חרדים דומים מאוד 
לאלו של חרדים בעלי תואר. הדבר עשוי להעיד שעבור גברים חרדים ההחלטה לצאת 
עצמו  מהתואר  פחות  לא  חשובה  אקדמיים(  ללימודים  בפנייה  גם  )המתבטאת  ללמוד 
בהקשר זה. לעומת זאת, בקרב נשים ערביות ניכר פער גדול בין שיעורי התעסוקה של 
בוגרות התארים לאלו של הסטודנטיות – משמע שעבורן התואר משפר משמעותית את 
סיכויי התעסוקה. כמו כן, נראה כי בתחומי לימוד מסוימים )כגון ניהול( מוצאים הבוגרים 

החרדים תעסוקה בקלות יחסית, ובתחומים אחרים )כגון משפטים( הם מתקשים בכך. 
)אשר  בגרות  תעודת  לרכוש  הסיכוי  על  ההורים  הכנסת  ערבים השפעתה של  בקרב 
מגדילה מאוד את הסיכוי לרכישת השכלה אקדמית( גבוהה פי ארבעה מן ההשפעה בקרב 
הכנסתם  על  גדולה  חיובית  השפעה  ההורים  של  להכנסתם  יש  המגזרים  בכל  יהודים. 
החזויה של ילדיהם, וגם ליבשת המוצא של ההורים יש השפעה מובהקת: כאשר עורכים 
בקרה על הכנסתם והשכלתם של ההורים )ובפרט השכלת האם(, מתקבל כי דווקא נשים 

שאביהן נולד בצפון אפריקה צפויות להרוויח יותר מנשים שאביהן נולד בארץ. 

* ד"ר איתן רגב, חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. תודתי נתונה לרביד 
עומסי על תובנותיו והערותיו החשובות.
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מבוא
מרכזי  במקום  העבודה  בשוק  חרדים  של  סוגיית השתלבותם  ניצבת  האחרונות  בשנים 
בשיח הכלכלי בישראל. בעבר התמקד הדיון בעיקר בהעלאת שיעורי התעסוקה במגזר זה, 
ואילו כיום מודגשים יותר היבטים של תעסוקה איכותית, מיטוב ההון האנושי ושיפור 
החרדים  האקדמאים  בשיעור  האחרונות  בשנים  שחל  הזינוק  לאור  ההשתכרות.  כושר 
דפוסי  את  פירוט  ביתר  לבחון  מבקש  זה  פרק   ,)2016 רגב,   ;2016 ורגב,  כהנר  )מלאך, 
השכר  גובה  השונים:  היבטיהם  על  התואר,  השלמת  לאחר  העבודה  בשוק  השתלבותם 
והתשואה להשכלה הגבוהה; מידת ההתאמה של תחום הלימודים לצורכי שוק העבודה; 
הבדלים בין דפוסי התעסוקה של גברים ונשים, בהשוואה בין הזרמים החרדיים השונים; 
והקשר בין המיקום הגיאוגרפי ובין אפשרויות התעסוקה והשכר. בהקשר זה עוסק הפרק 

גם בדפוסי ההגירה הפנימית של החרדים ובתפרוסת הגיאוגרפית של הזרמים השונים. 
חלקו הראשון של הפרק מתמקד בעיקר במגמות השתלבות החרדים בשוק העבודה 
ובפיזורם הגיאוגרפי, ואילו חלקו השני חוקר אוכלוסייה רחבה יותר ובוחן כיצד מושפעים 
סיכויי התעסוקה וכושר ההשתכרות של צעירים וצעירות ממגזרים שונים )חרדים, דתיים, 
הרקע  הלימודים,  תחום  ההשכלה,  ורמת  סוג  כגון  שונים,  מגורמים  וערבים(  חילונים 
החברתי-כלכלי וארץ המוצא של ההורים. בתוך כך עוסק חלק זה בסוגיות כמו פערי שכר 

עדתיים, ניידות חברתית ופערים בין-מגזריים בחינוך.

נתונים
הוצלבו  אשר  ציבוריים  גופים  כמה  של  מינהליים  נתונים  בסיסי  על  מתבסס  המחקר 
זה עם זה. נתוני התעסוקה והשכר מגיעים מקובצי רשות המיסים; נתונים על סטטוס 
אקדמי מגיעים מקובצי המוסדות האקדמיים והמועצה להשכלה גבוהה; והפילוח המגזרי 
)ופילוחים נוספים( מתאפשרים בזכות נתוני משרד החינוך על מוסדות החינוך התיכוניים 
שבהם למדו הנחקרים בעבר.1 הנתונים המלאים זמינים עבור אוכלוסייה צעירה יחסית 
)ילידי 1977 ומעלה(, ולפיכך הניתוח מוגבל לשכבת הגיל הזו. עם זאת, מגמת האקדמיזציה 
במגזר החרדי היא תופעה חדשה יחסית, ולכן חלק ניכר מן האקדמאים החרדים נמצאים 

עדיין בקבוצת הגיל הרלוונטית למחקר. 
ולא  )חרדים  ישראלים  צעירים  של  חייהם  במסלול  שונים  שלבים  אחר  הההתחקות 
חרדים( מאפשרת לבחון כיצד מושפעים אפשרויות התעסוקה וכושר ההשתכרות שלהם 
מן הכיוון המקצועי שבחרו, מן ההשכלה וההכשרה שרכשו ומן הרקע התרבותי, החברתי-

כלכלי והגיאוגרפי שלהם.2
את  בחשבון  להביא  יש  החרדי  העבודה  שוק  את  לעומק  להבין  כדי  חרדיים.  זרמים 
ההבדלים בין הזרמים החרדיים השונים. לשם כך חשוב להבין מה גודלו היחסי של כל 
זרם בסך האוכלוסייה החרדית. כפי שיוסבר בהמשך, משימה זו היא מעט מורכבת, מפני 

1 לפירוט מלא של בסיסי הנתונים אשר שימשו למחקר זה ראו גם רגב )2016, עמ' 188(. 
2 נתוני התעסוקה מבוססים על קובצי רשות המיסים, ולכן אינם כוללים הכנסות שחורות – שאינן 
מדווחות ולא משולם בעבורן מס. כמו כן, אנשי קבע בצה"ל נספרים כבלתי מועסקים בנתוני רשות 

המיסים, ולכן שיעורי התעסוקה המחושבים באמצעותם נמוכים במקצת מהשיעורים בפועל, בייחוד 
בקרב יהודים לא-חרדים.
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בוודאות את שיוכו של כל פרט חרדי.  שקשה למצוא משתנה מפריד שמאפשר לקבוע 
בהמשך לשיטה שננקטה אצל רגב )2016(, זיהוי הזרמים נעשה על פי שיוך מוסד הלימודים 
גם  נבדקו  הנוכחי  במחקר  ח'-י"ב(.3  )כיתות  בנעוריהם  החרדים  הצעירים  התחנכו  שבו 
לא  מספר  גם  לומדים  הליטאיים  החינוך  מפני שבמוסדות  ההורים,  של  המוצא  ארצות 

מבוטל של יוצאי עדות המזרח. 
התפלגותה  את  מציג   1 תרשים 
זרמים  לפי  החרדית  האוכלוסייה  של 
הצעירים  מן  אחוזים   29.7 עיקריים.4 
החרדים התחנכו במוסדות חסידיים; 22.9 
ו-5.9  ספרדיים;  במוסדות  התחנכו  אחוז 
אחוזים התחנכו במוסדות של חב"ד. 41.5 
התחנכו  החרדים  הצעירים  מן  אחוזים 
המשתייכים  חינוך  במוסדות  בנעוריהם 
מתוכם  שליש  כמעט  אך  הליטאי,  לזרם 

הם יוצאי עדות המזרח.5 

1. השתלבות חרדים בשוק העבודה: מגמות מרכזיות
במגזר  ובפרט  בישראל,  התעסוקה  בשיעורי  מרשימה  עלייה  נרשמה  האחרונות  בשנים 
החרדי, אך מכיוון שסקרים ומדגמים שונים מסתמכים על שיטות זיהוי שונות, קיים עדיין 
ויכוח לגבי המספרים המדויקים. הנתונים הרשמיים של רשות המיסים, ששימשו במחקר 
זה, מאפשרים לזהות את המגמות באופן מדויק ביותר מכיוון שהם אינם מבוססים על 
מדגם, אלא על האוכלוסייה כולה. עם זאת, כאמור נתונים אלו מתייחסים רק לילידי 1977 

והלאה, לכן המגמות בתעסוקה נבחנו רק עבור תקופה קצרה אך חשובה )2013–2008(.6 

3 במקרים המעטים שבהם תלמידים עברו בין מוסדות המזוהים עם שני זרמים שונים במהלך 
לימודיהם, שויכו התלמידים לזרם שלמדו בו זמן רב יותר )במצטבר(. 

4 הפילוח בוצע לפי מוסדות לימוד לבנים בלבד, מכיוון שאצל הבנות יש גם מוסדות לימוד מעורבים 
לליטאיות ולחסידיות, והדבר עלול היה להוביל לפילוח שגוי של זרמים אלו. כמו כן, מרבית בנות חב"ד 

אינן לומדות במוסדות בפיקוח חרדי, ולכן הפילוח לפי מוסדות לימוד לבנות היה מניב ייצוג חסר 
משמעותי לזרם חב"ד.

5 מראיונות שנערכו עם צעירים חרדים יוצאי עדות המזרח אשר התחנכו במוסדות ליטאיים עולה כי 
מרביתם מגדירים עצמם כחרדים ספרדים, אך הם גם אימצו נוהגים ליטאיים מסוימים. נראה כי בתוך 

קבוצה זו קיימת קשת רחבה, ומחקר זה אינו מתיימר לקבוע מי מהם הוא ליטאי ומי ספרדי. 
6 בהתחשב בשנתוני הלידה שנכללים במחקר, שנת 2008 היא השנה הראשונה שעבורה יש נתונים על 

שנתון מלא של צעירים שמלאו להם 30.

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

תרשים 1. התפלגות האוכלוסייה 
החרדית לפי זרמים עיקריים, 2014

29.7

5.9
22.9

12.4

29.1
ליטאיםחסידים

בני עדות  
המזרח שהתחנכו  
במוסדות ליטאיים

ספרדים

ד"חב

43דהוזי הנתלבות החרדית בנומ הנבודה: ניתוח הניתהחרדי והנוומה רבהמיסרית



כ-64 אחוז מהצעירות החרדיות ו-27 אחוז מהצעירים החרדים בגילי 30–23 הועסקו 
לפחות חודש אחד ב-2008 – ובחמש השנים הבאות חלה עלייה של 9 נקודות אחוז אצל 
שני המינים )תרשים 2(. במגזרים אחרים העלייה בשיעורי התעסוקה של הגברים הייתה 
צנועה יחסית )2–1 אחוזים(. אצל הנשים, לעומת זאת, חלה עלייה של 7 נקודות אחוז גם 

בשיעורי התעסוקה של ערביות צעירות, ו-4 נקודות אחוז אצל נשים דתיות. 
העלייה החדה יחסית בשיעורי התעסוקה של גברים חרדים צעירים, שהתרחשה בד 
בבד עם הזינוק בשיעור החרדים הלומדים לתואר אקדמי, מעידה על המציאות הכלכלית 
)בפרט צעירים( לנסות להגדיל את  החדשה הפוקדת את המגזר, ומאלצת חרדים רבים 
מקורות הפרנסה שלהם. מציאות זו מודגמת אצל רגב )2014(, המראה כי בין 2003 ל-2012 
היה זינוק חד בגובה ובהיקף ההלוואות לדיור של משקי בית חרדיים ובשיעורי המינוף 
שלהם. כמו כן, בשקלול ההוצאות על רכישת דירות נרשם פער חודשי של כ-3,200 שקלים 
בין הוצאותיו של משק בית חרדי ממוצע להכנסותיו הכספיות המדווחות. ממצאים אלו 
מקורות  הידלדלות  עקב  הצעיר  החרדי  הדור  שחווה  הכלכלית  ההידרדרות  את  שיקפו 
הכנסה שהיו זמינים בעבר ובהם קצבאות ילדים, אשר קוצצו משמעותית ב-2003; תרומות 
שהתמעט  מההורים,  וסיוע  האוכלוסייה;  גידול  לקצב  דומה  בקצב  גדלו  שלא  מחו"ל, 

בהשוואה לדור הקודם נוכח הצניחה בשיעורי התעסוקה בשלושת העשורים הקודמים. 

תרשים 2. שיעורי תעסוקה בקרב גילאי 30–23, לפי מגזר

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

בתופעת  מדובר  או שמא  המגזר,  בכלל  על המתרחש  אלו מלמדות  מגמות  אך האם 
בעיקרו  נובע  החרדי  במגזר  התעסוקה  בשיעורי  שהגידול  היא  רווחת  טענה  שוליים? 
מעלייה בהיקפי התעסוקה של אוכלוסיות מעטפת, ואינו משקף את המגמות בקרב הגרעין 
החרדי. אולם בחינה של המגמות לפי זרמים חרדיים מגלה כי העלייה הניכרת בשיעורי 
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התעסוקה היא גם מנת חלקם של הזרמים המרכזיים, בקרב נשים וגברים כאחד )תרשים 
3(. בין 2008 ל-2013 עלו שיעורי התעסוקה של חרדים ליטאים צעירים מ-18 ל-25 אחוזים. 
עלו  הספרדים  אצל  אחוזים.  ל-35  מ-26  יותר,  אף  גדולה  עלייה  נרשמה  החסידים  אצל 

שיעורי התעסוקה מ-31 ל-40 אחוזים, ואצל החב"דניקים – מ-38 ל-46 אחוזים.
בקרב נשים חרדיות מכל הזרמים ניכרת עלייה מרשימה עוד יותר בשיעורי התעסוקה. 
ואצל  הספרדיות  אצל  אחוזים;  ל-77  מ-70  התעסוקה  שיעורי  עלו  הליטאיות  אצל 
החב"דניקיות נרשמה עלייה זהה: מ-64 ל-74 אחוזים; ואצל נשים מהזרם החסידי נרשמה 
העלייה הגדולה ביותר בשיעורי התעסוקה )במונחים יחסיים ואבסולוטיים כאחד(: מ-54 

ל-67 אחוזים.

תרשים 3. שיעורי תעסוקה של חרדים לפי זרם, גילאי 30–23 

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

תעסוקה לפי מחוז מגורים
הארץ,  ברחבי  חרדים  צעירים  בקרב  העבודה  בכוח  ההשתתפות  דפוסי  את  לאפיין  כדי 
חושבו שיעורי התעסוקה שלהם לפי כמה רמות של חלוקה גיאוגרפית. תרשים 4 מציג את 
שיעורי התעסוקה של צעירות וצעירים במחוזות השונים. כפי שניתן לראות, יש פערים 
בייחוד בקרב הגברים החרדים  בין שיעורי התעסוקה במחוזות השונים –  משמעותיים 
)בשונה מיהודים לא-חרדים(. במחוז תל אביב7 ובמחוז ירושלים עומדים שיעורי התעסוקה 

7 מחוז תל אביב כולל גם את בני ברק. 
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של גברים חרדים צעירים על 36 אחוזים ו-31 אחוזים בלבד, בהתאמה. לעומת זאת, במחוז 
הדרום כ-49 אחוזים מהגברים החרדים הצעירים מועסקים, ובמחוז הצפון – 55 אחוזים. 

תרשים 4. שיעורי תעסוקה, 2013 
לפי מגזר ומחוז מגורים, גילאי 35–25 

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

אך  בהמשך,  שיוצג  כפי  למחוז,  מחוז  בין  משתנה  החרדיים  הזרמים  תמהיל  אמנם 
זוהי אינה הסיבה היחידה להבדלים אלו – גם לכוחות הכלכליים המניעים את ההגירה 
הפנימית של החברה החרדית יש כנראה חלק בכך. כידוע, בני ברק וירושלים הן המרכזים 
חברת  מודל  ביותר  הרבה  באדיקות  נשמר  ובהן  בישראל,  החרדית  החברה  של  הישנים 
הלומדים. אך עבור צעירים חרדים רבים המציאות הכלכלית החדשה ועליית מחירי הדיור 
כנראה אינם מאפשרים להמשיך להתגורר במרכזים הישנים, והם נאלצים לחפש פתרונות 
דיור ופרנסה בפריפריה ובאזור יהודה ושומרון. כלומר, סביר כי הרקע הכלכלי של החרדים 
הצעירים המהגרים לפריפריה הוא כנראה פחות טוב )בממוצע( מזה של אלו הנשארים 
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אל  אותם  דוחף  המשפחה  של  הפרנסה  מקורות  את  להגדיל  והצורך  הישנים,  במרכזים 
שוק העבודה. אם אכן כך הדבר, זוהי אחת הסיבות לכך ששיעורי התעסוקה של הגברים 

החרדים בפריפריה גבוהים יותר.8 
עדות תומכת לכך היא התפלגותם של הזרמים במחוזות אלו )תרשים 5(. בהסתמך על 
ההתפלגות לבדה ניתן היה לצפות לשיעורי תעסוקה נמוכים יותר במחוז הדרום והצפון, 
מפני שבמחוזות אלו אחוז הגברים הליטאים, המאופיינים בשיעורי התעסוקה הנמוכים 
ביותר )בממוצע ארצי(, גבוה במיוחד: 49.5 אחוזים במחוז הצפון ו-53.4 אחוזים במחוז 
הדרום, לעומת 32.8 אחוזים בלבד במחוז תל אביב. אך בפועל ההיפך הוא הנכון – ומכאן 
משתמע כי הליטאים המתגוררים בפריפריה עובדים יותר מהליטאים המתגוררים במחוז 

תל אביב, אף על פי שבפריפריה יש בדרך כלל פחות אפשרויות תעסוקה.
יותר  דומים  והדפוסים  יותר,  קטנים  המחוזות  בין  ההבדלים  החרדיות  הנשים  אצל 
לאלו של המגזר הכללי. שיעורי התעסוקה הגבוהים ביותר נרשמו במחוזות המאופיינים 
יותר  נמוכים  מעט  שיעורים  וחיפה.  אביב  תל  מרכז,  יותר:  רבות  תעסוקה  באפשרויות 

נרשמו בירושלים, ביהודה ושומרון ובמחוזות הפריפריה. 

תרשים 5. התפלגות האוכלוסייה החרדית בכל מחוז, 2014
לפי זרם, גילאי 35–20

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

8 סביר להניח כי בד בבד מתקיימים תהליכים מתמשכים של התמיינות גיאוגרפית הנובעת מבחירה 
עצמית של מקום המגורים משיקולים אידיאולוגיים; הגברים האדוקים יותר )המתאפיינים בשיעורי 

תעסוקה נמוכים יותר( ישאפו להישאר קרובים לערי הגרעין )ירושלים ובני ברק(, גם במחיר של 
דירה קטנה יותר ויקרה יותר. בקרב האדוקים פחות תהיה נכונות גבוהה יותר להתגורר בפריפריה או 

ביהודה ושומרון – שם ההיצע גדול יותר והדירות זולות יותר. עם זאת, אין ספק כי הלחצים הכלכליים 
משפיעים גם על הצעירים האדוקים יותר, ולא לכולם עומדת האפשרות להישאר בקרבת ערי הגרעין.
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פיזור גיאוגרפי של הזרמים החרדיים
חלוקה למחוזות

כאמור, יש הבדלים גדולים בין שיעורי התעסוקה של חרדים צעירים במחוזות השונים 
לא  חלק  יש  השונים  הזרמים  של  הגיאוגרפית  ולפריסה  הגברים(,  אצל  )בייחוד  בארץ 
מבוטל בכך. הנתונים המוצגים בתרשים 6 מספקים תובנות חשובות בהקשר זה. כמעט 
כאמור, שיעורי  ירושלים.  במחוז  הליטאי מתגוררים  הזרם  בני  מן הצעירים  40 אחוזים 
הריכוז  ולכן  הזרמים,  כל  מבין  ביותר  הנמוכים  הם  הליטאים  הצעירים  של  התעסוקה 
הגבוה שלהם במחוז ירושלים תורם לכך ששיעורי התעסוקה במחוז זה נמוכים במיוחד. 
לעומת זאת, שיעורי התעסוקה של הצעירים מזרם חב"ד הם הגבוהים ביותר, והעובדה 
שכשליש מהם מתגוררים במחוז המרכז )יותר מעשירית מסך החרדים במחוז זה( תורמת 

לשיעורי התעסוקה הגבוהים יחסית של הגברים החרדים במחוז. 
עוד נתון שתורם לשיעורי התעסוקה הגבוהים של גברים חרדים במרכז הוא שבמחוז 
בפיקוח חרדי, אך משתייכים בפועל למגזר  רבים שלמדו בתיכון  זה מתגוררים צעירים 
גבוהים  בה  התעסוקה  ששיעורי  קבוצה   –  )2016 רגב,  אצל  שהוסבר  )כפי  הדתי-לאומי 

בהרבה מאשר בקרב חרדים. 

תרשים 6. התפלגות המגורים של חרדים לפי מחוז, 2014
לפי זרם, גילאי 20-35

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

כפי שניכר בתרשים 3 לעיל, בכל המחוזות שיעורי התעסוקה של נשים חרדיות גבוהים 
משמעותית מאלו של הגברים. עם זאת, כאשר בוחנים את הכנסותיהם של המועסקים 

14%
18%

25%
31%

37%
32%

11% 7%

26%

26%
23%

24%

21%

9%

8%

10%
15%

12%

43%

33%

17% 8%

10%
13%

8%

18%
15% 17% 8% 12%4%
3%

3% 4% 4%12% 6% 3% 3% 3%

לי"חרד ד"חב ספרדי חסידי ליטאי כ"סה

ירושלים

תל אביב

ש"יו

מרכז

דרום

חיפה
צפון 

ות 2017 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 48



בלבד, מתברר כי ברוב המחוזות הכנסתם השנתית הממוצעת של הגברים גבוהה מזו של 
הנשים )תרשים 7(. למעשה, רק במחוז ירושלים ובמחוז תל אביב גבוהה הכנסתן השנתית 

הממוצעת של הנשים החרדיות המועסקות מזו של הגברים החרדים המועסקים. 
העובדה שמועסקים חרדים מרוויחים יותר ממועסקות חרדיות נובעת בחלקה מהטיית 
בחירה. גברים חרדים בוחרים להיכנס לשוק העבודה בשכר סף גבוה יותר מנשים, מכיוון 
נופל בדרך כלל על כתפיהן של הנשים. לעומת זאת, הנשים  שתפקיד המפרנס העיקרי 
החרדיות אינן יכולות להישאר מחוץ לשוק העבודה גם כאשר השכר המוצע הוא נמוך, 

ולכן הכנסותיהן הממוצעות נמוכות מאלו של המועסקים החרדים.9 
המועסקות  שבהם  אביב,  ותל  ירושלים  מחוזות  הם  זה  בהקשר  דופן  יוצאי  כאמור, 
מכך  בעיקר  נובע  הדבר  החרדים.  מהמועסקים  יותר  גבוה  סכום  משתכרות  החרדיות 
המאופיינת  ברק(,  ובני  )ירושלים  החרדי  הגרעין  אוכלוסיית  מתגוררת  אלו  שבמחוזות 
היקפי  כך,  עקב  האחרים.  למחוזות  בהשוואה  יותר  אדוק  חיים  באורח  גסה(  )בהכללה 
של  מאלו  משמעותית  נמוכים  אלו  במחוזות  המועסקים  החרדים  הגברים  של  המשרה 

הנשים – ולכן הכנסותיהן השנתיות של נשים חרדיות מועסקות גבוהות משל הגברים.10

תרשים 7. הכנסה שנתית ממוצעת בקרב מועסקים חרדים, 2013
באלפי שקלים, לפי מגדר ומחוז מגורים, גילאי 25-35

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

9 בהקשר זה יש לציין כי מספר חודשי העבודה הממוצע של נשים וגברים חרדים מועסקים דומה 
ועומד על כ-10 חודשים בשנה )מלאך, כהנר ורגב, 2016(.

10 רגב )2013( מראה כי בקרב המועסקים במשרה מלאה שכרם של גברים חרדים בבני ברק ובירושלים 
גבוה מזה של הנשים. מכך ניתן להסיק כי הפער לטובת הנשים בהכנסות השנתיות נובע מהבדלים 

בהיקפי המשרה וברצף התעסוקתי לאורך השנה.
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הגירה פנימית
)בשנת   17–35 בגילי  חרדים  צעירים  בקרב  מחוזות  בין  מעברים  מטריצת  מציג   1 לוח 
2015(. הלוח משווה את המחוז שבו התגוררו הצעירים החרדים בגיל 14 למחוז שהתגוררו 
בו בגיל 25. עבור צעירים שטרם מלאו להם 25 בשנת 2015 נרשם המחוז שהתגוררו בו 
מחוז  את  מייצגת  שורה  וכל   25 בגיל  המגורים  מחוז  את  מייצגת  עמודה  כל  זו.  בשנה 
המגורים בגיל 14. כך, מציגה כל משבצת איזה אחוז מהחרדים המתגוררים במחוז x בגיל 
25 התגוררו במחוז y בגיל 14 – כלומר איזה אחוז מאוכלוסיית מחוז מסוים היגרה אליו 
ממחוז אחר. המספרים האדומים באלכסון מייצגים את אחוז התושבים בכל מחוז שלא 

היגרו אליו בבגרותם, אלא התגוררו בו גם בגיל 14. 
ניתן לראות כי אזור יהודה ושומרון מתאפיין בהגירה חיובית גבוהה במיוחד. רק 44 
ומשמעות   –  14 בגיל  גם  במחוז  התגוררו  הצעירים המתגוררים שם  אחוזים מהחרדים 
הדבר היא שכ-56 אחוזים היגרו לשם ממחוזות אחרים בין גיל 14 לגיל 25. מתוכם, כ-32.6 
בני  )הכולל את  וכ-13.5 אחוזים הגיעו ממחוז תל אביב  ירושלים  אחוזים הגיעו ממחוז 
ברק(. גם מחוזות הדרום, המרכז, חיפה והצפון מתאפיינים בהגירה חיובית גבוהה יחסית, 
המגיעה בעיקר ממחוזות ירושלים ותל אביב. זוהי עדות נוספת לכך שהמציאות הכלכלית 
מן  להגר  חרדים  צעירים  מאלצת  הביקוש,  באזורי  הפנויות  הדירות  ומיעוט  החדשה, 
המרכזים החרדיים המסורתיים אל יהודה ושומרון ואל ערי הפריפריה )ראו גם רגב, 2014(.

לוח 1א. אחוז החרדים שהיגרו למחוז היעד, 2015
חרדים בגילי 35–17
מחוז המגורים בגיל 

14 )או ב-2002 
עבור צעירים 

שנולדו לפני 1988(

מחוז המגורים בגיל 25
 )או ב-2015 עבור צעירים שנולדו אחרי 1990(

תל אביבירושליםחיפהצפוןמרכזדרוםיו"ש

44.5%1.4%1.9%3.1%2.0%2.0%1.3%יו"ש

2.8%74.7%3.0%3.3%2.9%2.3%2.9%דרום

3.8%2.9%70.9%2.5%3.2%1.7%3.7%מרכז

1.2%1.4%1.3%73.4%3.8%0.8%0.8%צפון

1.6%1.1%1.4%2.8%70.2%1.0%1.3%חיפה

32.6%8.5%5.6%9.2%8.1%86.4%6.7%ירושלים

13.5%10.0%15.9%5.7%9.9%5.8%83.3%תל אביב

100%100%100%100%100%100%100%סה"כ
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לוח 1ב. אחוז החרדים שהיגרו ממחוז המוצא, 2015
חרדים בגילי 35–17
מחוז המגורים בגיל 

14 )או ב-2002 
עבור צעירים שנולדו 

לפני 1988(

מחוז המגורים בגיל 25
 )או ב-2015 עבור צעירים שנולדו אחרי 1990(

סה"כתל אביבירושליםחיפהצפוןמרכזדרוםיו"ש

77.6%2.4%3.4%1.9%1.2%9.2%4.3%100%יו"ש

3.0%79.4%3.2%1.2%1.0%6.4%5.7%100%דרום

4.1%3.1%78.2%1.0%1.2%4.8%7.6%100%מרכז

3.5%4.1%3.7%74.5%3.7%5.9%4.5%100%צפון

4.6%3.3%4.1%2.9%70.2%7.7%7.2%100%חיפה

11.1%2.9%1.9%1.1%0.9%77.7%4.3%100%ירושלים

6.2%4.7%7.4%0.9%1.6%7.1%72.1%100%תל אביב

לוח 1ג. מספר החרדים שעברו בין מחוזות, 2015
מחוז המגורים בגיל 

14 )או ב-2002 
עבור צעירים 

שנולדו לפני 1988(

מחוז המגורים בגיל 25
 )או ב-2015 עבור צעירים שנולדו אחרי 1990(

סה"כתל אביבירושליםחיפהצפוןמרכזדרוםיו"ש
16,326 12,6663975523091911,510701יו"ש 

27,059 80321,4898693332791,7431,543דרום 

26,081 1,06782120,3922543081,2641,975מרכז 

9,962 3484133707,418371591451צפון

9,717 4453194032856,820745700חיפה 

83,606 9,2602,4491,60193279264,9983,574ירושלים 

61,746 3,8452,8914,5685759594,37644,532תל אביב 

 28,43428,77928,75510,1069,72075,22753,476234,479 סה"כ 
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פיזור הזרמים החרדיים לפי שכונות
הנתונים המינהליים שמחקר זה מתבסס עליהם מאפשרים להציג לראשונה מיפוי מדויק 
של הפיזור הגיאוגרפי של חרדים לפי זרמים עיקריים לא רק ברמת המחוז, אלא ברמת 
אזור סטטיסטי )שטח בגודל שכונה, המונה בממוצע כ-2,000 איש(. המיפוי נערך לפי נתוני 
מפקד האוכלוסין 2008 )בסיס הנתונים העדכני ביותר הכולל פירוט גיאוגרפי ברזולוציה 
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גבוהה כל כך(. המפה בתרשים 8 מציגה את 
התפרוסת הגיאוגרפית של שלושת הזרמים 
2008, וכל אזור סטטיסטי  העיקריים בשנת 
הדומיננטי  הזרם  את  המייצג  בצבע  צבוע 
חב"ד  )חסידי  זו  בשכונה  מספרית  מבחינה 
אינם מיוצגים מכיוון שהם אינם רוב בכמעט 

שום אזור סטטיסטי(. 
הוא  הליטאי  הזרם  לראות,  שניתן  כפי 
במרבית  מספרי  רוב  לו  ויש  ביותר  הגדול 
המשתייכים  החרדים  החרדיות.  השכונות 
אך  הארץ,  רחבי  בכל  פרוסים  זה  לזרם 
באזור  נמצאים  העיקריים  הריכוזים 
ירושלים, המרכז ושפלת החוף. מעניין לציין 
הדומיננטיות  מאוד  בולטת  בירושלים  כי 
הזרם  לעומת  הליטאי  הזרם  של  המספרית 
החסידי, אך באזור המרכז )ובפרט בבני ברק( 
יותר  מאוזנת  חלוקה  מתקיימת  כי  נראה 
הספרדי  הזרם  זאת,  לעומת  הזרמים.  בין 
באזורי  מספרית  מבחינה  יותר  דומיננטי 
הפריפריה הדרומית והצפונית – הנגב, רמת 
הגולן, הגליל העליון ומישור החוף הצפוני. 

תעסוקה בערים חרדיות 
ובערים מעורבות 

סוגיה חשובה העומדת בימים אלו לפתחם 
לפתור  כיצד  היא  המדיניות  קובעי  של 
סובל  שממנה  החריפה  הדיור  מצוקת  את 
ובפרט  החרדי,  המגזר  האחרונות  בשנים 
הדור הצעיר. עיקר המחלוקת נסובה סביב 
חרדיות  שכונות  לבנות  כדאי  אם  השאלה 
בערים מעורבות קיימות, או שעדיף לבנות 
להרחיב  בבד  ובד  חדשות  חרדיות  ערים 
שיקול  הקיימות.  החרדיות  הערים  את 
זו הוא שאלת ההשפעה של  מרכזי בסוגיה 
התעסוקה  הזדמנויות  על  המגורים  סביבת 
מספק  זה  בהקשר  החרדים.  הצעירים  של 

תרשים 9 תובנות חשובות. 
בערים המעורבות שיעורי התעסוקה של 
בהרבה  גבוהים  הצעירים  החרדים  הגברים 
זה  נתון  כי  מבערים החרדיות. אמנם סביר 

תרשים 8. פיזור גיאוגרפי של זרמים 
חרדיים לפי אזורים סטטיסטיים 

לפי הזרם הדומיננטי בכל אזור, 2008

תודתי נתונה לשירלי ירין על עזרתה בבניית המפה.

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב 
נתונים :  הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

חסידי

ליטאי
ספרדי

אין נתונים
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נובע לפחות בחלקו מתהליכי בחירה עצמית של הצעירים החרדים – האדוקים יותר נוטים 
להתגורר בערים חרדיות הומוגניות – אך נראה כי לא די בכך כדי להסביר את ההבדלים; 
ונתניה( מתגוררות קהילות  )דוגמת אשדוד, פתח תקווה  גם בחלק מהערים המעורבות 
אדוקות מאוד, ובכל זאת שיעורי התעסוקה של הגברים החרדים בהן גבוהים יחסית. ניתן 
אולי לייחס זאת לאפשרויות תעסוקה טובות יותר )בשכר פוטנציאלי גבוה יותר( בערים 
בערים  לעבודה  היציאה  את  שהופכים  וסביבתיים  חברתיים  למנגנונים  וכן  המעורבות, 
אלו ללגיטימית יותר. בהנחה שלגורמים אלו אכן יש השפעה בלתי מבוטלת על שיעורי 
התעסוקה של חרדים, הרי שבהקשר התעסוקתי הקמת שכונות חרדיות בערים מעורבות 
עדיפה על פני בניית ערים חרדיות לגמרי. אצל הנשים החרדיות, כאמור, ההבדלים בין 
שיעורי התעסוקה בערים השונות קטנים יותר, אך סביר כי גם הם מושפעים מן המיקום. 
ירושלים ובני ברק מעט יוצאות דופן בהקשר זה. אמנם ניתן לומר שהן ערים מעורבות 
נמוכים  אלו  בערים  החרדים  הגברים  של  התעסוקה  שיעורי  אולם  ירושלים(,  )בפרט 
במיוחד. הדבר נובע מכך שאלו ערי הגרעין של הציבור החרדי, ומתגוררות בהן אוכלוסיות 
חרדיות שהן )בממוצע( אדוקות יותר. בהכללה גסה ניתן לומר כי בערים מעורבות שאחוז 
החרדים בהן קטן יחסית, שיעורי התעסוקה של הגברים החרדים גבוהים יותר מבערים 

מעורבות שבהן החרדים הם אחוז ניכר מן האוכלוסייה. 

תרשים 9. שיעורי תעסוקת חרדים, 2013
לפי מגדר ועיר מגורים, גילאי 25-35 
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התפלגות תעסוקתית לפי תפרוסת גיאוגרפית
האם קיים שוני משמעותי בין סוגי התעסוקה של צעירים חרדים באזורים שונים בארץ? 
התפלגות  המחוזות  במרבית  כי  נראה  מחוז  בכל  התעסוקה  ענפי  התפלגות  בהשוואת 
ענפי התעסוקה של הצעירים החרדים דומה למדי )לוח 2(. עם זאת, יש הבדל משמעותי 
בין מחוז המרכז למחוזות יהודה ושומרון וחיפה בשיעור המועסקים והמועסקות בענף 
וקמעוני,  יותר עוסקים במסחר סיטוני  כי במחוזות המרכז חרדים רבים  נראה  החינוך. 

ומעטים יותר עוסקים בחינוך – ובמחוזות הצפוניים המצב הפוך. 
אף ששיעורי התעסוקה של גברים חרדים נמוכים משמעותית מאלו של יהודים לא-

משמעותית  גבוה  הגיל(  קבוצת  כלל  )מתוך  בחינוך  המועסקים  החרדים  אחוז  חרדים, 
מהאחוז המקביל בקרב יהודים לא-חרדים – 12 אחוזים מול 5 אחוזים, בהתאמה )לוח 
יותר מהעובדים  )כלומר בפריפריה( אחוז קטן  נ'4ב בנספחים(. במחוזות הצפון והדרום 
החרדים מועסק בענפי המידע והתקשורת, ככל הנראה בשל מיעוט אפשרויות התעסוקה 

בתחומים אלו בפריפריה.

לוח 2א. התפלגות תעסוקתית של גברים חרדים לפי מחוז מגורים, 2013
גילאי 25-35

ירושליםתל אביביו"שחיפהדרוםמרכזצפוןתחום תעסוקה

35.3%37.8%41.8%44.1%53.3%56.2%62.1%לא הועסקו כלל ב-2013

13.8%12.1%11.3%15.2%15.5%9.4%9.0%חינוך

8.1%11.7%10.2%8.3%6.1%8.3%6.2%מסחר סיטוני וקמעוני

 שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

3.3%3.1%2.7%3.3%3.4%3.6%3.5%

3.9%4.0%4.3%4.4%3.9%2.5%3.2%שירותים אחרים

5.4%5.4%6.0%5.0%3.0%3.1%2.7%שירותי ניהול ותמיכה

10.8%4.9%7.3%5.8%2.9%3.4%2.5%תעשייה וחרושת

5.4%4.6%3.3%3.1%1.3%3.1%2.3%שירותי אירוח ואוכל

שירותים מקצועיים 
וטכניים

2.6%2.9%1.6%1.7%2.0%2.3%2.0%

2.1%3.1%2.0%2.4%2.0%1.8%1.7%מידע ותקשורת

2.9%3.0%2.8%1.9%1.7%1.7%1.3%בינוי

שירותי תחבורה, אחסנה, 
דואר ובלדרות

1.8%2.0%2.4%2.0%1.2%1.6%1.0%

4.7%5.3%4.3%2.9%3.5%3.1%2.7%שאר הענפים
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ושומרון,  יהודה  )דרום,  הפריפריאליים  במחוזות  כי  ניכר  החרדיות  הנשים  בקרב  גם 
חיפה וצפון( שיעור המועסקות בענף החינוך גבוה במיוחד, והדבר עשוי להעיד על מיעוט 
יחסי של האפשרויות הניצבות בפניהן בהשוואה לחרדיות המתגוררות במרכז )לוח 2ב(. 
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שיעור הנשים החרדיות המועסקות בחינוך מתוך כלל קבוצת הגיל גבוה מאוד ועומד על 
כ-35 אחוזים, לעומת כ-11 אחוזים בלבד בקרב יהודיות לא-חרדיות )לוח נ'4ב בנספחים(. 
לעומת זאת, במחוז תל אביב ובמחוז המרכז נרשם שיעור גבוה יחסית של נשים חרדיות 
מקומי  ובמינהל  ותקשורת  מידע  בענפי  וכן  וטכניים,  מקצועיים  בשירותים  המועסקות 

וציבורי. 
בהנחה שלגורמים אלו אכן יש השפעה בלתי מבוטלת על שיעורי התעסוקה של צעירים 
חרדים, יש להם חשיבות בהקשר של קביעת מדיניות פתרונות הדיור לאוכלוסייה החרדית 
הצעירה: כאשר יש לבחור בין בניית ערים חרדיות הומוגניות בפריפריה ובין בניית שכונות 

חרדיות בערים מעורבות – נראה כי בהיבט התעסוקתי עדיפה האפשרות השנייה.

לוח 2ב. התפלגות תעסוקתית של נשים חרדיות לפי מחוז מגורים, 2013
גילאיות 25-35
ירושליםתל אביביו"שחיפהדרוםמרכזצפוןתחום תעסוקה

23.4%18.2%22.9%18.2%25.9%19.3%28.3%לא הועסקו כלל ב-2013

33.2%29.0%36.0%44.0%34.2%29.7%31.9%חינוך

 שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

7.8%9.6%8.7%7.1%7.6%10.1%8.8%

שירותים מקצועיים 
וטכניים

3.5%6.4%2.7%3.0%4.2%6.0%5.8%

7.4%7.9%8.5%7.0%5.0%6.9%5.3%מסחר סיטוני וקמעוני

5.0%4.5%5.5%5.0%6.3%4.8%4.9%שירותים אחרים

2.2%4.9%2.3%3.0%5.3%4.9%4.5%מידע ותקשורת

מינהל מקומי, מינהל 
ציבורי וביטחון

3.1%5.6%2.0%3.0%4.6%5.7%2.7%

4.8%3.6%4.3%2.8%1.5%3.1%2.1%שירותי ניהול ותמיכה

שירותים פיננסיים 
ושירותי ביטוח

2.2%4.2%1.3%2.5%1.9%4.8%1.4%

2.9%1.9%2.4%1.5%1.0%1.6%1.2%תעשייה וחרושת

4.4%4.1%3.5%3.0%2.3%3.1%3.0%שאר הענפים

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

2. השפעת ההשכלה והמאפיינים האישיים על 
אפשרויות התעסוקה והשכר

דתיים,  )חרדים,  בישראל  המרכזיות  האוכלוסייה  קבוצות  ארבע  בין  משווה  זה  סעיף 
חילונים וערבים(, ובוחן את הקשר בין מגוון משתנים, ובראשם בין סוג ורמת ההשכלה, 
משתני  של  השפעתם  תיבחן  תחילה  קבוצה.  בכל  וההשתכרות  התעסוקה  לאפשרויות 
הרקע על סוג ההשכלה הנרכש, ולאחר מכן תיבחן מידת חשיבותם של סוג ורמת ההשכלה 

בשוק העבודה. 
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הגורמים המשפיעים על ההסתברות לקבל תואר
רגב )2016( מראה כי בקרב צעירים שהתקבלו ללימודים אקדמיים, לרקע החברתי-כלכלי 
כמעט אין השפעה על הסיכוי לסיים בהצלחה את התואר. אך אין להסיק מכך כי בהקשר 
האקדמי מתקיים שוויון הזדמנויות בין צעירים מעוטי יכולת ובין אלו הבאים מרקע מבוסס. 
כדי לבחון סוגיה זו יש לבדוק כיצד מושפעת ההסתברות הבלתי מותנית להשגת תואר 
)כלומר טרם הקבלה ללימודים( ממאפייני הרקע של הפרטים, ובפרט מהרקע החברתי-

כלכלי שלהם, על הסיכוי לקבל תואר אקדמי. בהקשר זה חשוב לזכור כי זכאות לתעודת 
בגרות היא גורם מרכזי המשפיע על סיכויי הקבלה לתואר ועל הסיכוי לסיימו, והיא עצמה 
מושפעת באופן ישיר מן הרקע החברתי-כלכלי; כלומר, המאפיינים החברתיים-כלכליים 

משפיעים על הסיכוי לרכוש תואר באופן ישיר וגם באופן עקיף )דרך תעודת הבגרות(. 
 Structural( מבנית  רגרסיה  הוא  אלו  מסוג  השפעות  לניתוח  ביותר  המתאים  הכלי 
)דרך  אלו  מאפיינים  של  העקיפה  ההשפעה  בין  להפריד  המאפשרת   ,)Equation Model
נ'1  תעודת הבגרות( להשפעתם הישירה. התוצאות המלאות של הניתוח מוצגות בלוח 

בנספחים, וכאן יוצגו עיקרי הממצאים. 
בין  משתנה  החברתיים-כלכליים  המאפיינים  של  השפעתם  כי  לראות  מעניין  ככלל, 
המגזרים השונים. למשל, בקרב צעירים יהודים כל תוספת של 100,000 שקלים להכנסתם 
לעומת  נקודות אחוז.  ב-3–2  לבגרות  הזכאות  סיכויי  מגדילה את  השנתית של ההורים 
זאת, בקרב צעירים ערבים עלייה דומה מגדילה את הסיכויים לזכאות ב-8.5 אחוזים. ייתכן 
כי הדבר נובע מהבדלי האיכות המשמעותיים בין בתי ספר ציבוריים לבתי ספר פרטיים 

)המשרתים בעיקר משפחות מבוססות( בחינוך הערבי. 
לבגרות.  הזכאות  סיכויי  בכל המגזרים מספר האחים במשפחה מתואם שלילית עם 
הממצא עולה בקנה אחד עם תאוריית ההון האנושי של בקר )Becker, 1960(, הגורסת כי 
משפחות קטנות יותר משקיעות )בממוצע( יותר בהשכלתו של כל ילד. באופן לא מפתיע, 
במגזר היהודי לאשכול החברתי-כלכלי של יישוב המגורים יש השפעה חיובית חזקה על 
בפריפריה  ספר  בתי  בין  איכות  הבדלי  על  להעיד  עשוי  והדבר  לבגרות,  הזכאות  סיכויי 
זו  ובמרכז. אצל ערבים דווקא נרשם קשר שלילי בין שני המשתנים, ותוצאה מפתיעה 
דורשת מחקר נוסף. הסבר אפשרי לכך הוא שכיחותן של שכונות עוני ערביות בתוך ערים 
מעורבות בעלות דירוג חברתי-כלכלי גבוה, כגון תל אביב-יפו וחיפה, וייתכן שאיכותה של 
יותר  גבוהה  נמוך(  בדירוג  )המאופיינים  ביישובים הערביים ההומוגניים  מערכת החינוך 
מאשר בשכונות העוני הערביות בערים המעורבות. כמו כן, ניכר היטב כי בכל המגזרים 
סיכוייהן של הנשים להיות זכאיות לבגרות גבוהים משמעותית מסיכוייהם של הגברים. 

אם כן, ניכר כי הן למגדר הן למאפיינים החברתיים-כלכליים יש השפעה משמעותית 
על הסיכויים להשיג תעודת בגרות. תובנה זו היא חשובה במיוחד נוכח העובדה שזכאות 
לבגרות היא הגורם המשפיע ביותר על סיכוייהם של הצעירים לרכוש תואר אקדמי. אצל 
החילונים הבגרות מגדילה את הסיכויים לרכוש תואר ב-47.8 נקודות אחוז; אצל הדתיים 
– ב-42.7 נקודות אחוז; אצל הערבים – ב-39.1 נקודת אחוז; ואצל החרדים – ב-24 נקודות 
יותר היא העובדה שרוב הצעירות  אחוז. הסיבה לכך שאצל החרדים המקדם הוא קטן 
היעדר הבגרות  ולכן  לבחינות הבגרות,  ניגשות  אינן  ליבה אך  לימודי  לומדות  החרדיות 
עבור צעירה חרדית אינו מלמד בהכרח על יכולות נמוכות. כמו כן, בקרב הגברים החרדים 

שיעור בעלי הבגרות הוא אפסי, לכן הוא כמעט שאינו בא לידי ביטוי בניתוח. 
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כל  תואר:  לרכוש  הסיכויים  על  ומובהקת  חיובית  השפעה  יש  ההורים  להכנסת  גם 
תוספת של 100,000 שקלים להכנסת ההורים השנתית מגדילה את הסיכוי להשיג תואר 
ב-1.5 עד 3 נקודות אחוז. מעניין לציין כי גם במקרה זה חשיבותה של הכנסת ההורים 
הרבה  גדולה  ההשפעה  כי  נראה  אך  ביותר,  הגדולה  היא  ערבים  בקרב  התואר  להשגת 
יותר בשלב המוקדם של השגת תעודת הבגרות. בקרב יהודים האשכול החברתי-כלכלי 
של יישוב המגורים מתואם חיובית עם הסיכוי לרכוש תואר, וכאמור נראה שההבדלים 
אצל   .)2016 ושביט,  בלס  למשל  )ראו  לפריפריה  המרכז  בין  ההוראה  מאיכות  נובעים 
הערבים מתקבלת שוב תוצאה הפוכה, וההסבר האפשרי שהוצג לעיל – שכונות חלשות 
בערים חזקות – עשוי להיות רלוונטי גם במקרה זה. כמו במקרה של זכאות לבגרות, בכל 
המגזרים סיכוייהן של הנשים לרכוש תואר גבוהים משמעותית מסיכוייהם של הגברים, 

גם לאחר בקרה על ההבדלים בזכאות לבגרות. 
תוצאות אלו מזקקות כמה תובנות חשובות. ראשית, מסתמן כי ההבדלים הגדולים בין 
נשים לגברים בשיעור האקדמאים נובעים משילוב של כמה גורמים. נראה כי ההבדלים 
האחראים  הם  לבגרות  הזכאות  בשיעורי  וההבדלים  התיכון  בשלב  הנרכשות  ביכולות 
העובדה  זאת,  לצד  לתואר.  הזכאות  בשיעורי  הנשים  לטובת  הגדול  לפער  העיקריים 
ששיעורי הזכאות לתואר בקרב נשים גבוהים יותר גם בנטרול השפעת הזכאות לבגרות 
פני  על  יתרון  להן  מקנים  אשר  מסוימים  וכישורים  תכונות  יש  שלנשים  להעיד  עשויה 

הגברים בלימודים אקדמיים.
שנית, ניכר כי אצל הערבים חשיבותו של הרקע החברתי-כלכלי, ובפרט של הכנסת 
בפרט,  אקדמיים.  תארים  ורכישת  לבגרות  זכאות  של  בהקשר  בהרבה  גדולה  ההורים, 
להכנסת ההורים יש השפעה קריטית על סיכוייהם של ילדים ערבים להשיג תעודת בגרות. 
כפי שצוין לעיל, זכאות לתעודת בגרות מגדילה באופן משמעותי מאוד את סיכוייהם של 
צעירים ערבים לרכוש תואר אקדמי, ולכן בטווח הארוך יש לרקע החברתי-כלכלי שלהם 
אצל  העבודה.  בשוק  ולהשתלב  תואר  לרכוש  סיכוייהם  על  מכרעת  אך  עקיפה  השפעה 
צעירים יהודים יש לרקע החברתי-כלכלי השפעה קטנה בהרבה על סיכויי הזכאות לבגרות, 
ולכן גם השפעתו העקיפה על סיכוייהם לרכוש תואר היא קטנה יותר. בהקשר של קביעת 
מדיניות, משמעות הדבר היא ששיפור רמת ההוראה במערכת החינוך הציבורית הערבית 
את  גם  ובכך  הארוך,  בטווח  זה  במגזר  לתואר  הזכאות  שיעורי  את  מאוד  להגדיל  יכול 

שיעורי ההשתתפות של ערבים בשוק העבודה.

האם התואר משפר את סיכויי התעסוקה?
ככלל, ככל שהפער בין שיעורי התעסוקה של בעלי תואר לאלו של סטודנטים גדול יותר, 
סביר כי תרומתו של התואר לסיכויי התעסוקה גדולה יותר. באופן טבעי יש לסטודנטים 
ולכן  האקדמיים(  לימודיהם  את  סיימו  שכבר  לאנשים  )בהשוואה  לעבודה  פנאי  פחות 
אין זה מפתיע ששיעורי התעסוקה שלהם נמוכים יותר. למעשה, מפתיע לראות שברוב 
קבוצות האוכלוסייה הפער קטן למדי, ובקבוצות מסוימות )למשל נשים חילוניות( הוא 

כמעט זניח )תרשים 10(.
35–25( לאלו  )גילאי  בהשוואה בין שיעורי התעסוקה של סטודנטים חרדים צעירים 
של חרדים צעירים שאינם סטודנטים )ואינם בעלי תואר( ניכרים הבדלים גדולים לטובת 
הסטודנטים, בעיקר אצל הגברים. אצל הסטודנטים החרדים מגיעים שיעורי התעסוקה 
ל-37  התעסוקה  שיעורי  מגיעים  לא-אקדמאים  חרדים  אצל  זאת  ולעומת  אחוזים,  ל-67 
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אחוזים בלבד. אצל הנשים החרדיות עומדים שיעורי התעסוקה של הסטודנטיות על 84 
אחוזים, לעומת 68 אחוזים בלבד בקרב לא-אקדמאיות )תרשים 10(. 

הנקודה המעניינת בהקשר זה היא ששיעורי התעסוקה של חרדים בעלי תואר קרובים 
לחרדים  ביחס  גבוהים מאוד  )וכאמור,  חרדים  לשיעורי התעסוקה של סטודנטים  למדי 
בניתוח האקונומטרי בהמשך, משמעות הדבר היא שעבור  כפי שיוצג  כלל(.  שלא למדו 
גברים חרדים הפנייה ללימודים אקדמיים מעידה על ההחלטה לצאת לעבוד – ובהקשר 
התעסוקתי החלטה זו חשובה יותר מהשגת התואר עצמו. כלומר, נראה כי התואר אינו 
רק את  עבודה, אלא  למצוא  צעירים חרדים  סיכוייהם של  באופן משמעותי את  מגדיל 
שכרם הפוטנציאלי. מכך ניתן להסיק כנראה שהסטודנטים החרדים אינם רוכשים תואר 
בהכרח כדי לשפר את סיכוייהם למצוא עבודה, אלא כדי שיוכלו לעבוד במשרות בשכר 

גבוה יותר.11 
כמו אצל גברים חרדים, גם בקרב נשים ערביות יש פערים גדולים בין שיעורי התעסוקה 
של סטודנטיות לשיעורי התעסוקה של לא-אקדמאיות. אך אצל הנשים הערביות יש קפיצה 
נוספת לאחר סיום התואר, כך ששיעורי התעסוקה של בעלות התואר גבוהים משמעותית 
מאלו של הסטודנטיות )הפרש של 23 נקודות אחוז(. כידוע, גברים חרדים ונשים ערביות 
הם קבוצות האוכלוסייה ששיעורי התעסוקה שלהן הם הנמוכים ביותר. בשני המקרים 
הסיבות העיקריות לכך הן תפיסות חברתיות ותרבותיות שמרניות יותר, אשר )בהכללה( 
אינן רואות באור חיובי את השתתפותם בשוק העבודה של גברים )בחברה החרדית( או 
של נשים )בחברה הערבית(.12 לכן עבור צעירים המשתייכים לקבוצות אלו עצם ההחלטה 
לצאת ללימודים היא אינדיקציה חזקה לרצון להשתלב בשוק העבודה וליכולת להתגבר 

על החסמים החברתיים. 
הפער בין שיעורי התעסוקה של בעלי תואר לאלו של סטודנטים עשוי להיות מושפע 
מעוד גורמים לבד מזמן פנוי, למשל כישורים טובים יותר של צעירים שהצליחו לסיים 
גורמים אלו,  תואר לעומת סטודנטים, שעשויים לנשור מהלימודים. לפיכך, בבקרה על 
לחשוב  ניתן  ולפיכך  נצפים,  אינם  אלו  גורמים  אולם  יותר.  אף  קטן  היה  ייתכן שהפער 
על הפער המוצג בתרשים כגבול העליון לתרומתו של התואר לשיפור סיכויי התעסוקה, 

בהינתן שהאדם מעוניין לעבוד. 
נראה כי עבור נשים חילוניות התואר משפר רק במעט את סיכויי התעסוקה )בהשוואה 
לסטודנטיות(. לצד זאת, התואר בהחלט משפר את השכר )כפי שיוצג בהמשך(. לעומת 
זאת, כאמור בקרב נשים ערביות השפעתו של התואר על סיכויי התעסוקה גדולה יותר. 
עם זאת, ייתכן גם שיש לכך סיבות אחרות )ראו הערת שוליים 12(, וייתכן גם שההתגברות 
על החסמים היא תהליך הדרגתי, וכי בקרב ערביות עדיין פחות מקובל לצאת לעבוד בזמן 

הלימודים לתואר.

11 ייתכן שאחת הסיבות לתהליך הזה היא שסטודנטים חרדים מוכרחים לעבוד מכיוון שהם כבר אינם 
מקבלים תשלומי כולל, וגם לא תמיכה חברתית וכלכלית מן הקהילה. כמו כן, ייתכן כי מרגע שהתחילו 

לעבוד, גם אם הם נשרו מלימודיהם, קשה להם לחזור לכולל והם ממשיכים במסלול התעסוקה.
12 קיימים כמובן גורמים מעכבים נוספים התורמים לשיעורי ההשתתפות הנמוכים בקבוצות אלו – 

כגון מיקום גיאוגרפי, מחסור בתשתיות ובפתרונות תחבורה ואולי גם אפליה מצד מעסיקים. 
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תרשים 10. שיעורי תעסוקה בקרב גילאי 25-35
לפי מגזר וסטטוס לימודים, 2013

* אנשי קבע בצה"ל נספרים כבלתי מועסקים בנתוני רשות המיסים, ולכן שיעורי התעסוקה המחושבים באמצעותם נמוכים 
במקצת מהשיעורים בפועל, בייחוד בקרב יהודים לא-חרדים. 

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

הגורמים המשפיעים על הסיכוי לעבוד: ניתוח רב-משתני
אינם  הם  אולם  מצב,  תמונת  מציגים  הקודם  בסעיף  שהוצגו  הפשוטים  הממוצעים 
מאפשרים לעמוד על מקור ההבדלים בין הקבוצות ובתוכן מפני שאינם מביאים בחשבון 
את כלל משתני הרקע המשפיעים על ההסתברות להיות מועסק. לשם כך נערך ניתוח 
אקונומטרי, המאפשר בקרה על המשתנים המסבירים הרלוונטיים. כדי להביא בחשבון 
בוצע  המגדריות,  בתפיסות  ההבדלים  את  ובפרט  השונים,  המגזרים  בין  ההבדלים  את 
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מעולם לא למדו לתואר נושרים סטודנטים בעלי תואר
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הניתוח עבור כל מגזר בנפרד בהפרדה בין נשים לגברים. הרגרסיות והניתוח המפורט של 
תוצאותיהן מופיעים בלוחות נ'2א ו-נ'2ב בנספחים, ובסעיף זה יובאו עיקרי הממצאים.

תעסוקת גברים
 ,31–34 בני  גברים  בקרב  מועסק  להיות  ההסתברות  על  המשפיעים  הגורמים  בבחינת 
מתברר כי למאפיינים החברתיים-כלכליים יש השפעה קטנה יחסית. הדבר אינו מפתיע 
אלו  )בקרב  מלאה  לתעסוקה  הקרוב  במצב  נמצא  הישראלי  שהמשק  העובדה  נוכח 

המעוניינים לעבוד(. 
הכנסת ההורים. אצל גברים חרדים צעירים ההסתברות לתעסוקה גדלה רק ב-1.4 אחוז 
האחרים  ובמגזרים  הוריהם,  של  השנתית  להכנסתם  שקלים   100,000 של  תוספת  לכל 

ההשפעה קטנה אף יותר. 
האשכול החברתי-כלכלי של יישוב המגורים. ניכר כי אצל חרדים ההסתברות לתעסוקה 
גדלה ככל שהאשכול גבוה יותר. תוצאה זו עולה בקנה אחד עם העובדה ששיעורי התעסוקה 
של חרדים בערים מעורבות גבוהים יותר מבערים חרדיות הומוגניות, המאופיינות בדירוג 
נמוך יותר. אצל חילונים קיים מתאם שלילי דווקא בין הדירוג החברתי-כלכלי של יישוב 
המגורים להסתברות להיות מועסק. הדבר עשוי לנבוע מכך ששיעור הסטודנטים גבוה 
יותר בקרב צעירים מיישובים בעלי דירוג גבוה – ולכן הם נוטים להצטרף אל שוק העבודה 

בגיל מעט מאוחר יותר בממוצע. 
השכלת ההורים. בכל המגזרים מספר שנות הלימוד של ההורים מתואם שלילית עם 
ההסתברות להיות מועסק. אצל חילונים, דתיים וערבים הדבר נובע כנראה מכך שצעירים 
שוק  אל  יוצאים  הם  ולכן  בעצמם,  אקדמאים  להיות  יותר  נוטים  אקדמאים  שהוריהם 
יותר. אצל החרדים מספר שנות הלימוד של האב מעיד בדרך כלל על  העבודה מאוחר 
משך הזמן שלמד בישיבה גבוהה – אשר מתואם חיובית עם השכלתו התורנית של הבן 

)רגב, 2017(. 
זכאות לבגרות. בקרב יהודים לזכאות לבגרות כמעט אין השפעה על ההסתברות להיות 
מועסק. לעומת זאת, אצל גברים ערבים הזכאות היא איתות חיובי משמעותי, שכן שיעורי 
יכולת והתמדה. בהתאם לכך,  והזכאות לבגרות מעידה על  נמוכים  זו  הזכאות בקבוצה 

בקבוצה זו הזכאות לבגרות אכן מגדילה את אפשרויות התעסוקה.
גברים  של  ההסתברות  על  שמשפיע  ביותר  המשמעותי  הגורם  אקדמית.  השכלה 
צעירים להיות מועסקים הוא הסטטוס האקדמי שלהם. בהשוואה לצעירים שלא למדו 
לתואר, ההסתברות של בעלי תואר להיות מועסקים גבוהה ב-26.5 אחוזים אצל צעירים 
חרדים, אצל דתיים – ב-17.6 אחוזים, אצל חילונים – ב-19.7 אחוזים, ואצל ערבים – 
גבוהה  יהיו מועסקים  לראות שההסתברות שסטודנטים חרדים  ב-13.7 אחוזים. מעניין 
ההשערה  את  לחזק  עשוי  הדבר  מועסקים.  יהיו  חרדים  תואר  שבעלי  מההסתברות 
)המעידה על  שהועלתה קודם לכן: עבור הצעירים החרדים, ההחלטה לפנות ללימודים 
הרצון לעבוד( חשובה יותר מן התואר עצמו בהקשר התעסוקתי. למעשה, אפילו צעירים 
דומים  בשיעורים  מועסקים  להיות  צפויים  התואר  את  לסיים  מבלי  נשרו  אשר  חרדים 

לחרדים בעלי תואר. 
כפי שהוצג בסעיף הקודם, בהשוואה שאינה כוללת בקרה על המשתנים הרלוונטיים, 
שיעורי התעסוקה של חרדים בעלי תואר גבוהים מאלו של סטודנטים חרדים )תרשים 10 
לעיל(, אך כאשר מאפיינים אלו מובאים בחשבון התוצאה משתנה. ההסבר המתבקש לכך 
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הוא קיומו של מתאם בין הסיכוי להגיע לתואר ובין תכונות ומאפיינים אחרים המתואמים 
באופן חיובי עם ההסתברות לעבוד – ובהן השכלת ההורים, רקע חברתי-כלכלי, זרם חרדי 
ויישוב מגורים – וכאשר משתנים אלו מבוקרים מתקבלת השפעתו ה"נקייה" של התואר. 

עם זאת, אין להסיק מכך שלתואר עצמו אין השפעה חיובית על הסיכוי למצוא עבודה. 
תוצאה זו ייחודית לחרדים, ובשלושת המגזרים האחרים )דתיים, חילונים וערבים( סיכויי 
התעסוקה של בעלי התארים גבוהים מאלו של הסטודנטים גם בבקרה על משתני הרקע. 
ייתכן כי הדבר מעיד על קושי של בוגרי התארים החרדים להשתלב בשוק העבודה במקצועות 
שלמדו. חיזוק להשערה זו מתקבל בלוח 3, המראה כי חרדים בוגרי לימודי משפטים מועסקים 
בשיעורים נמוכים – ותרשים 11 בהמשך מראה כי בהשוואה למגזר הכללי, שיעור בוגרי 
המשפטים בקרב החרדים גבוה במיוחד.  כמו כן, ייתכן שהמצב הכלכלי של הסטודנטים 
 החרדים כיום טוב פחות מזה של בעלי התואר )המבוגרים מהם(, לכן הם נאלצים לעבוד יותר. 

תעסוקת נשים
קבוצות  בין  מהותיים  הבדלים  יש   )31–34 )בנות  צעירות  נשים  אצל  הגברים,  לעומת 
החרדיות  אצל  מועסקת.  להיות  ההסתברות  על  המשפיעים  בגורמים  האוכלוסייה 
להכנסתם  שקלים   100,000 של  תוספת  לכל  אחוז  ב-4.6  גדלה  לתעסוקה  ההסתברות 
השפעה.  כל  ההורים  להכנסת  אין  האחרים  המגזרים  בכל  אך  הוריהן,  של  השנתית 
מתואם  האם(  של  )ובפרט  ההורים  של  הלימוד  שנות  מספר  לא-חרדיות  יהודיות  אצל 
נובע מכך שצעירות  שלילית עם ההסתברות להיות מועסקת. כמו אצל הגברים, הדבר 
שהוריהן אקדמאים נוטות יותר להיות אקדמאיות בעצמן ולכן יוצאות אל שוק העבודה 
מאוחר יותר. אצל החרדיות מספר שנות הלימוד של ההורים דווקא מתואם חיובית עם 
ההסתברות להיות מועסקת – והדבר עולה בקנה אחד עם כך שהנשים החרדיות הן לרוב 
ורכישת השכלה אקדמית מתואמת עם הצורך לפרנס את  המפרנסות העיקריות בביתן 
המשפחה. סביר כי בת חרדית שאימה בעלת השכלה אקדמית תלך בדרכה, ותתפוס את 
תפקיד המפרנסת – ובאופן דומה סביר כי צעירה חרדית שאביה למד שנים רבות בישיבה 

)ועיקר עול הפרנסה היה מוטל על אימה( תאמץ אורח חיים דומה )רגב 2012; 2013(.
לארץ המוצא של צעירות שאינן חרדיות כמעט אין השפעה על סיכויי התעסוקה, וגם 
לא לארץ המוצא של הוריהן: ההסתברות להיות מועסקת כמעט זהה לבנות דור ראשון, 
שני או שלישי בארץ. לעומת זאת, אצל נשים חרדיות יש לארץ המוצא השפעה משמעותית 
על הסיכוי להיות מועסקת: בקרב עולות ותיקות )שעלו לפני 1990( ההסתברות נמוכה 
ב-9.4 אחוזים מזו של ילידות הארץ. הדבר נובע מכך שבקהילות חרדיות בחו"ל הגברים 

נוטים לעבוד יותר, והנשים פחות – וחלק מדפוסים אלו משתמרים גם אצל העולים. 
גם בקרב נשים הגורם הדומיננטי ביותר שמשפיע על ההסתברות להיות מועסקות הוא 
הסטטוס האקדמי. בהשוואה לצעירות שמעולם לא למדו לתואר, ההסתברות של חרדיות 
בעלות תואר להיות מועסקות גבוהה ב-18.1 אחוזים, אצל דתיות – ב-18.8 אחוזים, אצל 
חילוניות – ב-14.4 אחוזים, ואצל ערביות – בלא פחות מ-44.2 אחוזים. הפער העצום בין 
סיכויי התעסוקה של ערביות בעלות תואר לאלו של ערביות ללא השכלה אקדמית אינו 
נובע רק מן היכולות המשופרות הנרכשות בתואר ומן האיתות החיובי כלפי מעסיקים, 
על החסמים החברתיים הקיימים  להתגבר  אלו הצליחו  )ובעיקר( מכך שנשים  גם  אלא 

בסביבתן ולצאת ללימודים אקדמיים ולשוק העבודה. 

61 61דהוזי הנתלבות החרדית בנומ הנבודה: ניתוח הניתהחרדי והנוומה רבהמיסרית



העובדה שסיכויי התעסוקה של סטודנטיות ערביות )שטרם קיבלו תואר( גבוהים ב-31.1 
אחוזים מהסיכויים של אלו שלא פנו ללימודים אקדמיים מלמדת כי הפנייה ללימודים, 
המעידה על הרצון לעבוד, משמעותית יותר מן התואר עצמו בהקשר התעסוקתי. עם זאת, 
גם קבלת התואר מגדילה באופן משמעותי את סיכויי הבוגרות הערביות להיות מועסקות 
)בהשוואה לסטודנטיות(. בהקשר זה שונות הנשים הערביות מן הגברים החרדים, אשר 
אצלם כאמור סיכויי התעסוקה של הבוגרים אינם גבוהים משל הסטודנטים )לאחר בקרה 

על משתני הרקע(.

תחומי לימוד
החילונים  של  לזו  החרדים  התארים  בעלי  של  התחומים  התפלגות  את  משווים  כאשר 
ניתן לראות כי אצל החרדים כמעט 50 אחוזים מהתארים הם בתחומים מינהל עסקים, 
לעומת   .)11 )תרשים  בלבד אצל החילונים  כ-30 אחוזים  לעומת  ומדעי הרוח,  משפטים 
זאת, בתחומים הריאליים )הנדסה ואדריכלות, ומתמטיקה ומדעי המחשב( המצב שונה: 
34 אחוזים מהתארים של חילונים הם בתחומים הללו, לעומת כ-25 אחוזים בקרב חרדים. 
כלומר, אצל החרדים אחוז גדול יותר מהתארים הם בתחומים הומניים ששוק העבודה 

רווי בהם, ואחוז נמוך יותר הם בתחומים הריאליים, המאופיינים בשכר גבוה. 
אחוזים  כ-3.6  רק  החילוניות  התואר  בוגרות  בקרב  הפוכה.  התמונה  הנשים  אצל 
מהתארים הם במתמטיקה ומדעי המחשב, לעומת 11.5 אחוזים אצל הבוגרות החרדיות 
)כלומר, פי שלושה(. כמו כן, בקרב החילוניות אחוז גבוה יותר מן התארים הם במדעי 
כי  נראה  רפואיים.  עזר  ובמקצועות  ואצל החרדיות – בחינוך, במינהל עסקים  החברה, 
בהשוואה לגברים החרדים, אצל האקדמאיות החרדיות אופיים של התארים ריאלי יותר, 
הגדלה  ידי  על   – והשכר  התעסוקה  בהזדמנויות  לשיפור  מקום  עדיין  יש  אצלן  גם  אך 
עתידית של אחוז הבוגרות בתחומים הריאליים והקטנת חלקן היחסי של הבוגרות בתחום 

החינוך, הסובל מרוויה )ראו רגב, 2013(. 
החרדיות  הסטודנטיות  רוב  כי  עולה  גבוהה  להשכלה  במועצה  גורמים  עם  משיחות 
לחינוך הן בוגרות סמינרים לחינוך, בעלות תעודת הוראה, אשר מעוניינות לשדרג את 
של  ההוראה  איכות  את  משפרת  התואר  רכישת  כי  סביר  אקדמית.  להכשרה  הכשרתן 
להיות  ועשויה   – )בפרט בתחומי הליבה(  אין תואר אקדמי  בוגרות הסמינרים, שלרובן 
לכך השפעה חיובית על הישגי התלמידות. עם זאת, מכיוון שמדובר בתחום רווי, תואר 
אקדמי בחינוך עשוי אמנם לשפר את סיכוייהן של הבוגרות לתעסוקה בתחום )על חשבון 
הזמינות  התעסוקה  אפשרויות  את  מרחיב  אינו  כנראה  אך  הסמינריסטיות(  חברותיהן 

עבורן.
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תרשים 11. התפלגות בעלי התארים לפי תחומים, 2014
לפי קבוצת אוכלוסייה, גילאי 20-35

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

אילו תחומי לימוד מספקים לבוגריהם הזדמנויות תעסוקה טובות יותר? כאשר בוחנים 
ניתן לראות  את שיעורי התעסוקה של בעלות תארים חרדיות וחילוניות לפי תחומים, 
התחומים  בכל  וכמעט  מאוד,  גבוהים  אלו  בקבוצות  התעסוקה  שיעורי  כללי  שבאופן 
שיעורי התעסוקה של החרדיות גבוהים יותר )לוח 3(. יש שני גורמים שעשויים להסביר 
ממשיכות  יותר  גבוה  אחוז  החילוניות  התואר  בוגרות  בקרב  )א(  הללו:  הנתונים  את 
לתארים מתקדמים, ומתעכבות בכניסה לשוק העבודה; )ב( הנשים החרדיות יוצאות לשוק 
העבודה בשלב מוקדם יותר בחיים, בהיותן )בדרך כלל( המפרנסות העיקריות במשפחה. 
ונחשבות כבלתי מועסקות  כן, כאמור, חלק מהבוגרות החילוניות משרתות בקבע  כמו 

בנתוני רשות המיסים.
תעסוקה  שיעורי  נרשמו  חרדיות  אצל  כי  לראות  ניתן  השונים  לתחומים  בחלוקה 
שיעורי  חילוניות  בקרב  וגם  ובאמנות,  במשפטים  תארים  בוגרות  בקרב  יחסית  נמוכים 
בכמה תחומים  כי  לומר  לימודי אמנות. חשוב  בוגרות  בקרב  יחסית  נמוכים  התעסוקה 
)רפואה, חקלאות ומדעים פיזיקליים( אין כיום מספיק בוגרות חרדיות כדי להסיק תובנות 

משמעותיות בהקשר התעסוקתי. 
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לוח 3א. אחוז בעלות התואר שהיו מועסקות לפחות חודש ב-2013
לפי תחום לימודים, נשים בגילי 35–25

חרדיות חילוניות

86% 75% מדעי הרוח

91% 84% עסקים ומדעי הניהול

84% 80% מדעי החברה

92% 80% מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

91% 81% הנדסה ואדריכלות

70% 75% משפטים

90% 85% חינוך

90% 85% מקצועות עזר רפואיים

- 74% חקלאות

86% 73% מדעים ביולוגיים

91% 75% שפות, ספרות ולימודים רגיונליים

- 76% רפואה

- 74% מדעים פיזיקליים

68% 64% אמנות ואומנות שימושית

* (-) = אין מספיק תצפיות.

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

אצל הגברים ההשוואה מסובכת יותר, מכיוון שבחלק גדול מתחומי הלימוד אין מספיק 
שיעורי  את  מציג  3ב  לוח  מהימנים.  תעסוקה  שיעורי  לחשב  כדי  חרדים  תארים  בעלי 
התעסוקה של בוגרי תואר חרדים רק בתחומים שבהם מספר הבוגרים גדול דיו )לפחות 
60, וברוב המקרים מעל 100 בוגרים(. בהשוואה לחילונים, בעלי תואר חרדים מתקשים 
ברוב  זאת,  לעומת  והאדריכלות.  ההנדסה  ובתחום  המשפטים  בתחום  עבודה  למצוא 
שיעורי   – הרוח  ומדעי  מדעי החברה  ומדעי המחשב,  – מתמטיקה  התחומים האחרים 
התעסוקה של הבוגרים החרדים גבוהים יותר מאלו של חילונים, אולם חלק מכך נובע 
מהעובדה שכאמור אנשי קבע רשומים בנתוני רשות המיסים כבלתי מועסקים. התחומים 
שבהם שיעורי התעסוקה של אקדמאים חילונים נמוכים במיוחד הם מדעי הרוח, מדעים 
גם מהמשך  נובע  הדבר  ייתכן שבחלק מהמקרים  הנשים,  אצל  כמו  ואמנות.  פיזיקליים 

לימודים לתארים מתקדמים. 
באופן כללי שיעורי התעסוקה של בעלי תואר חרדים כמעט זהים לאלו של החילונים. 
שיעור  את  מוריד  החרדים  בקרב  במשפטים  התארים  בעלי  ריבוי  כי  נראה  זאת,  לצד 
התעסוקה הממוצע שלהם. שיפור תמהיל תחומי הלימוד של הסטודנטים החרדים, ובפרט 
לתרום  בהחלט  עשויים  המשפטים,  תלמידי  של  היחסי  חלקם  והקטנת  הגיוון  הגדלת 

לשיפור שיעורי התעסוקה של הבוגרים.
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לוח 3ב. אחוז בעלי התואר שהיו מועסקים לפחות חודש ב-2013
לפי תחום לימודים, גברים בגילי 35–25 

חרדיםחילונים

67%89%מדעי הרוח

86%88%עסקים ומדעי הניהול

81%87%מדעי החברה

79%83%מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

85%72%הנדסה ואדריכלות

77%72%משפטים

-91%חינוך

-88%מקצועות עזר רפואיים

-84%חקלאות

-79%מדעים ביולוגיים

-78%שפות, ספרות ולימודים רגיונליים

-74%רפואה

-69%מדעים פיזיקליים

-66%אמנות ואומנות שימושית

* (-) = אין מספיק תצפיות.

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

האם תואר אקדמי משפר את השכר?
בקרב חרדים וחילונים כאחד ניכרת מאוד השפעתה החיובית של ההשכלה האקדמית על 
ההכנסות החודשיות, הן בקרב גברים הן בקרב נשים. בשנת 2013 עמדה ההכנסה החודשית 
הממוצעת )מעבודה( של גברים חרדים צעירים )גילאי 35–25( שלא למדו באקדמיה על 
5,316 שקלים, לעומת 5,777 שקלים בקרב סטודנטים חרדים, 8,337 שקלים בקרב חרדים 
שנשרו מלימודים אקדמיים, ו-11,375 שקלים בקרב בעלי תואר אקדמי )תרשים 12(. אצל 
נשים חרדיות שלא למדו באקדמיה עמדה ההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה על 5,021 
חרדיות  בקרב  שקלים   7,070 חרדיות,  סטודנטיות  בקרב  שקלים   6,225 לעומת  שקלים, 

שנשרו, ו-8,776 שקלים אצל בעלות תואר. 
חשוב לזכור כי ממוצעים אלו משקפים גם הבדלים בהיקפי המשרה וכן במאפייניהם 
הבסיסיים של המועסקים. למשל, בכל המגזרים שכרם החודשי הממוצע של הנושרים 
גבוה משכר הסטודנטים, והדבר נובע כמובן מכך שהיקפי המשרה של הנושרים גבוהים 
מאלו של הסטודנטים.13 סביר כי היקפי המשרה של הנושרים דומים יותר לאלו של בעלי 
התארים, ולכן ההבדלים בין שכרן החודשי של שתי קבוצות אלו משקפים בקירוב גם את 

13 נתונים לגבי מספר שעות עבודה בכל חודש אינם זמינים בקבצים המינהליים של רשות המיסים 
)אשר שימשו למחקר זה(, ולכן אין אפשרות לחשב באמצעותם שכר שעתי.
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הפער בשכר השעתי. אך אין להסיק מכך שהתואר האקדמי בלבד הוא הגורם לפערים, 
שכן היכולת לסיים את התואר בהצלחה מעידה כי כישוריהם הראשוניים של בעלי תואר 
טובים מאלו של הנושרים, והדבר בא לידי ביטוי גם בסוג המשרות שהם משיגים ובשכר.

תרשים 12. שכר חודשי לפי מגזר וסטטוס אקדמי, 2013 
באלפי שקלים, מועסקים בגילי 35–25

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

כמו בניתוח של שיעורי התעסוקה, הממוצעים הפשוטים אינם מביאים בחשבון את 
מכלול הגורמים הרלוונטיים המשפיעים על ההכנסה, וניתוח מעמיק יותר מצריך הרצת 
רגרסיות. התוצאות המפורטות של הרגרסיות הללו מוצגות בלוחות נ'3א ו-נ'3ב בנספחים, 

ובסעיף זה יפורטו הממצאים העיקריים. 
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מן הניתוח עולה כי זכאות לתעודת בגרות מעלה את הכנסתם החודשית של יהודים 
ואת  בכ-15 אחוזים;  יהודיות לא-חרדיות –  לא-חרדים בכ-16 אחוזים; את הכנסתן של 
הכנסתן של נשים חרדיות – בכ-10 אחוזים. העובדה שההשפעה על שכרן של נשים לא-

חרדיות גדולה יותר עשויה לנבוע מכך שרוב הצעירות החרדיות לומדות לימודי ליבה אך 
אינן ניגשות לבחינות הבגרות – ולכן עבורן היעדר הבגרות אינו מעיד בהכרח על יכולת 
נמוכה יותר )רגב, 2016(. בקרב גברים חרדים רק לאחוז אפסי יש תעודת בגרות, ואין די 

במספר קטן כל כך של תצפיות כדי לקבל מובהקות סטטיסטית. 
בכל קבוצות האוכלוסייה יש להכנסת ההורים השפעה חיובית משמעותית על הכנסת 
ילדיהם, אך נראה כי אצל החרדים השפעה זו מעט חזקה יותר: עלייה של אחוז בהכנסת 
לאשכול  אחוזים.  ב-0.7   – כאחד  ונשים  גברים   – ילדיהם  הכנסת  את  מעלה  ההורים 
החברתי-כלכלי של יישוב המגורים אין השפעה מובהקת על הכנסתם של צעירים חרדים, 
אך אצל צעירות וצעירים משאר המגזרים ההשפעה היא חיובית ומובהקת: כל עלייה של 
נקודה בדירוג החברתי-כלכלי מעלה את רמת השכר של הגברים בחצי אחוז, ואת שכר 

הנשים ב-0.9 אחוזים. 
כצפוי, להשכלת ההורים יש השפעה חיובית מובהקת על הכנסת ילדיהם – והשכלת 
יוצאת דופן בהקשר זה היא ההשפעה  יותר מהשכלת האב.  האם משפיעה במידה רבה 
השלילית של מספר שנות הלימוד של האב על הכנסת גברים חרדים. תוצאה זו נובעת מכך 
שבמגזר החרדי מספר גבוה של שנות לימוד מייצג בדרך כלל תקופה ארוכה של לימודים 
בישיבה גבוהה ו/או כולל – ולצעירים חרדים שאבותיהם למדו בישיבה הסתברות גבוהה 

יותר ללמוד גם הם בישיבה, ולעבוד פחות )ראו רגב, 2017(.

כיצד משפיעה ההשכלה האקדמית על הכנסתם החזויה של צעירים? 
של  התמיינותם  אופן  על  גם  משפיעים  ההשכלה  וסוג  ההשכלה  רמת  כי  לזכור  חשוב 
העובדים לענפי תעסוקה ולמקצועות שונים. לכן, כאשר מכלילים ברגרסיה גם את ענפי 
נ'3ב(, המקדם של השפעת התואר האקדמי על  )כפי שמפורט בלוח  התעסוקה השונים 
השכר אינו מייצג את מלוא ההשפעה – מכיוון שאינו כולל את השפעתו החיובית של 
התואר על בחירת ענפי תעסוקה רווחיים יותר. כדי לקבל מקדם המגלם בחובו גם את 
ההשפעה התואר על בחירת התעסוקה, יש להריץ רגרסיה נפרדת ולהשמיט ממנה את 
ענפי התעסוקה. תוצאות רגרסיה זו מוצגות במלואן בלוח נ'3א בנספחים, וסעיף זה יציג 

את עיקרי התוצאות הרלוונטיות )הנוגעות להשפעת ההשכלה האקדמית על השכר(. 
הכנסתם החזויה של צעירים וצעירות אשר למדו במכינה, אך לא המשיכו ללימודי 	 

תואר, אינה שונה באופן מובהק מהכנסתם של צעירים שמעולם לא למדו במוסד 
אקדמי. יוצאי דופן בהקשר זה הם הגברים החרדים, שאצלם הכנסתם של הצעירים 
ב-36 אחוזים מהכנסתם של אלו  גבוהה  )ולא המשיכו לתואר(  אשר למדו במכינה 
שמעולם לא למדו באקדמיה. תוצאה זו מחזקת את ההשערה שאצל גברים חרדים 
ההחלטה  עם  מאוד  רבה  במידה  מתואמת  קדם-אקדמית  במכינה  ללמוד  הבחירה 
עם  מתואמת  המכינה  בשלב  הנשירה  זאת,  עם  יותר.  גדול  משרה  בהיקף  לעבוד 

כישורים נמוכים יחסית – מה שצפוי להקטין את השכר השעתי. 
בקרב גברים חרדים שכרם החודשי של סטודנטים גבוה בכ-40 אחוזים משכרם של 	 

לפני  ושכרם של סטודנטים לשעבר שנשרו מהלימודים  לתואר,  למדו  גברים שלא 
הסטודנטיות  של  החודשי  שכרן  חרדיות  נשים  בקרב  אחוזים.  בכ-53.7  גבוה  סיום 
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גבוה ב-23.6 אחוז, ושכרן של סטודנטיות לשעבר בכ-32.6 אחוז, משכרן החודשי של 
חרדיות שלא למדו באקדמיה. הסיבה לכך היא שהיקף המשרה הממוצע של הנושרים 
הוא גדול יותר.14 לעומת זאת, אצל צעירות וצעירים לא-חרדים הכנסתם החזויה של 
הסטודנטים )והסטודנטים לשעבר( גבוהה רק במעט )13–7 אחוזים( מהכנסתם של 
אלו שלא למדו מעולם לתואר. הסיבה להבדלים אלו היא, כאמור, שבמגזר החרדי 
ההחלטה לרכוש תואר אקדמי מתואמת עם היקף תעסוקה רחב יותר, ואילו בקרב 

יהודים לא-חרדים ברירת המחדל היא )בהכללה( עבודה בהיקף שעות גבוה. 
הכנסתם החזויה של צעירים בעלי תואר גבוהה בשיעור ניכר מאוד מהכנסתם החזויה 	 

של צעירים שמעולם לא למדו במסגרת אקדמית. אצל גברים חרדים עומד פער זה על 
75.8 אחוזים, לעומת 36.1 אחוזים אצל גברים יהודים לא-חרדים. אצל נשים חרדיות 

עומד הפער על 43.7 אחוזים, ואצל יהודיות לא-חרדיות – על 35.8 אחוזים. 
כאמור, שכרם של הנושרים המועסקים גבוה מזה של הסטודנטים )בגלל היקף משרה 	 

בהן  עובדים  במשרות שהם  הבדלים  בשל  תואר,  בעלי  של  מזה  ונמוך  יותר(  גבוה 
ופערים בכישורים וביכולות. לפיכך, אם רוצים להעריך בכמה אחוזים מגדיל התואר 
ההפרש  על  לחשוב  אפשר  )ולא-חרדים(,  חרדים  צעירים  של  החזויה  ההכנסה  את 
בין המקדמים של בעלי התואר לאלו של הנושרים כגבול עליון. מההפרש עולה כי 
)בניכוי ההחלטה לצאת לעבוד( מגדיל את ההכנסה החזויה ב-25–15  התואר לבדו 
יחסית  צעירה  היא  המחקר  אוכלוסיית  כי  לזכור  חשוב  זה  בהקשר  בלבד.  אחוזים 
)גילאי 34–31( וסביר להניח שבגילים מאוחרים יותר מתרחבים פערי השכר בין בעלי 

התארים לנושרים. 

השפעת יבשת המוצא של ההורים על ההכנסה 
מחקרים רבים עוסקים בפערי שכר עדתיים ומצביעים על גורמים שונים לתופעה. דעה 
ואוקיאניה  אמריקה  אירופה,  מדינות  יוצאי  בין  פער שכר משמעותי  יש  כי  היא  רווחת 
)להלן: אשכנזים( ובין יוצאי צפון אפריקה ואסיה )להלן: מזרחים( לטובת הראשונים. אך 
הנתונים מלמדים כי המציאות מורכבת יותר וחושפים כמה ממצאים מפתיעים. התוצאות 

המלאות של הרגרסיות מובאות בלוח נ'3א בנספחים.

יהודים לא-חרדים
הבסיס  )קבוצת  בארץ  נולדה  שאימם  לא-חרדים  צעירים  לגברים  בהשוואה  גברים. 
אחוזים,  בכ-2.6  נמוכה  באסיה  נולדה  שאימם  צעירים  של  החזויה  הכנסתם  ברגרסיה(, 
אולם הכנסתם החזויה של צעירים שאימם נולדה בצפון אפריקה גבוהה בכ-1.9 אחוזים. 
כלומר, גברים צעירים מזרחים ממוצא אסייתי )בעיקר תימנים, עיראקים ופרסים( שהם 
דור שני בארץ צפויים להשתכר מעט פחות מצעירים שהם דור שלישי בארץ. אך גברים 
גבוה  להרוויח שכר  צפויים  בארץ(  שני  )דור  האם  מצד  אפריקאי  צפון  ממוצא  מזרחים 

במקצת משכרם של צעירים שהם דור שלישי בארץ. 

14 כאמור, נתוני השכר של רשות המיסים אינם כוללים מידע על מספר שעות עבודה ולכן הניתוח 
מתבצע ברמת השכר החודשי. כדי להקטין את השפעתה של סוגיה זו על התוצאות נכללו בניתוח 
רק עובדים אשר הועסקו 6 חודשים או יותר בשנת המס הרלוונטית )2013(, ושכרם החודשי חושב 

כממוצע החודשי של הכנסותיהם בחודשים שעבדו בהם בלבד. 
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לבד מיבשות לידה אלו )אסיה וצפון אפריקה(, אין הבדל מובהק בהכנסה החזויה בין 
ובין בנים לילידות ישראל. גם יבשת המוצא של  נולדה ביבשת אחרת  צעירים שאימם 
האב אינה בעלת חשיבות סטטיסטית בהקשר של גובה השכר: אין הבדל מובהק בהכנסה 

החזויה בין בנים לאבות מיבשות שונות לצעירים שאביהם נולד בישראל.
לדעה  בניגוד  יותר.  אף  מפתיעה  התוצאה  חרדיות  שאינן  צעירות  נשים  אצל  נשים. 
הרווחת, דווקא נשים שאביהן נולד בצפון אפריקה משתכרות כ-2.5 אחוזים יותר מנשים 
השכלת  משתנה  על  הבקרה  בזכות  מתקבלת  המפתיעה  התוצאה  בארץ.  נולד  שאביהן 
צעירות  עבור  שונים  פתיחה  תנאי  של  ההשפעה  את  לנטרל  מאפשרת  זו  בקרה  האם. 
ממוצא שונה, ומגלה כי בהינתן שהשכלת האימהות דומה, לנשים שאביהן נולד בצפון 

אפריקה יש יתרון קל על נשים צעירות שאביהן נולד בישראל. 

חרדים
אצל נשים חרדיות התקבלו תוצאות דומות לאלו של יהודיות שאינן חרדיות, אך הפערים 
היו עמוקים יותר. הכנסתן החזויה של חרדיות שאביהן נולד בצפון אפריקה גבוהה ב-7.3 
אחוזים מזו של חרדיות שאביהן נולד בישראל. אצל חרדיות שאביהן נולד באמריקה או 
אוקיאניה המצב דווקא הפוך: הכנסתן החזויה נמוכה ב-6.3 אחוזים מזו של נשים שאביהן 

נולד בארץ. 
מזו  אחוזים  ב-13  נמוכה  באסיה  נולד  שאביהם  חרדים  גברים  של  החזויה  הכנסתם 
של גברים שאביהם נולד בישראל, ובקרב בנים לילידי אירופה היא נמוכה ב-11 אחוזים. 
לעומת זאת, הכנסתם החזויה של גברים חרדים שאביהם נולד באמריקה או אוקיאניה 
גבוהה ב-7.8 אחוזים מזו של בנים לאב יליד ישראל. נראה אם כן כי אצל חרדים ממוצא 
אמריקני נטל הפרנסה המוטל על הבעל גדול יותר מאשר ביתר המגזר החרדי, ואילו הנטל 

על האישה קטן יותר.
חרדים  לצעירים  בהשוואה  חרדים.  צעירים  של  החזויה  הכנסתם  על  הזרם  השפעת 
)עובדים( מן הזרם החסידי, הכנסתם החזויה של צעירים מן הזרם הליטאי נמוכה יותר בכ-

15.4 אחוזים, ושל צעירים מן הזרם הספרדי נמוכה ב-9.5 אחוזים. לעומת זאת, ההכנסה 
החזויה של חסידי חב"ד גבוהה ב-14.9 אחוזים. ההבדלים בין הזרמים משקפים ככל הנראה 
שוני בהיקפי המשרה וגם בשכר השעתי: צעירים חסידים עובדים בהיקף רחב מזה של 
הליטאים, נמוך מזה של החב"דניקים, ודומה לזה של הספרדים. לפיכך נראה כי שכרם 
השעתי הממוצע של החסידים )המועסקים( גבוה מזה של הספרדים. מעניין לראות כי 
בניגוד לגברים החרדים, אצל הנשים החרדיות לא נמצא הבדל מובהק בהכנסתן החזויה 
בשיעורי  הבדלים  שקיימים  אף   – מועסקות(  שהן  )בהינתן  השונים  הזרמים  בנות  של 

התעסוקה שלהן.15
השפעתו של ענף התעסוקה על ההכנסה החזויה.16 אצל הצעירים החרדים לא נמצאו 
)ששימש  החקלאות  מבענף  מובהק  באופן  גבוהה  בהם  החזויה  שההכנסה  רבים  ענפים 
בסיס להשוואה( – בין השאר, מפני שמרבית העובדים החרדים מתרכזים בענפים מעטים, 

15 עקב מיעוט תצפיות של נשים מזרם חב"ד בקבוצת הגיל הרלוונטית )34–31( הן הושמטו מן הניתוח. 
הקושי בזיהוין נובע מכך שמרבית הבנות מזרם חב"ד אינן לומדות במוסדות המשתייכים למערכת 

החינוך החרדית.
16 לרגרסיות ולניתוח המלא ראו לוח נ'3ב.
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ובשאר הענפים לרוב אין די תצפיות בשביל מובהקות סטטיסטית. עם זאת, בכמה ענפים 
חשובים ניכר בכל זאת פער מובהק: הכנסתם החזויה של גברים חרדים המועסקים בענף 
המידע והתקשורת גבוהה ב-44.6 אחוזים מזו של חרדים העוסקים בחקלאות, ולעומת 
זאת אצל חרדים המועסקים בחינוך היא נמוכה ב-26.3 אחוזים, ובענפי שירותים אחרים 

היא נמוכה ב-38.7 אחוזים. 
החזויה  ההכנסה  גבוהה  וגז  חשמל  אספקת  בענף  המועסקות  חרדיות  נשים  אצל 
ב-52.7 אחוזים מזו של חרדיות המועסקות בחקלאות; אצל חרדיות המועסקות באספקת 
מים ושירותי ביוב – ב-72.3 אחוז; אצל המועסקות במידע ותקשורת – ב-30.3 אחוזים; 
ובשירותים פיננסיים – 21.7 אחוזים. גם אצל צעירות וצעירים יהודים לא-חרדים הענפים 
פיננסיים,  שירותים  ותקשורת,  מידע  הם  ביותר  הגבוהה  היא  החזויה  ההכנסה  שבהם 

וכרייה וחציבה. 

סיכום ומסקנות
הממצאים בפרק זה מראים כי בשנים האחרונות חלה עלייה מרשימה בשיעורי התעסוקה 
של חרדים צעירים וחרדיות צעירות, וכי בקרב חרדים נרשם השיפור הגדול ביותר מבין 

כלל המגזרים בשיעורי התעסוקה בתקופה זו. 
העלייה בתעסוקה ניכרת בכל אחד מן הזרמים החרדיים, ובמידה הרבה ביותר בקרב 
הגברים  אצל  הכללי,  במגזר  התעסוקה  לדפוסי  בניגוד  החסידי.  הזרם  מן  וגברים  נשים 
החרדים נרשמו שיעורי תעסוקה גבוהים יחסית דווקא בפריפריה ושיעורים נמוכים באזור 
המרכז. סיבה אפשרית לכך היא הגירה פנימית של זוגות צעירים חרדים, אשר המציאות 
הכלכלית ועליית מחירי הדיור אינן מאפשרות להם להמשיך להתגורר במרכזים הישנים 

והם נאלצים לחפש פתרונות דיור ופרנסה בפריפריה וביהודה ושומרון. 
סיבה נוספת היא הפיזור הגיאוגרפי של הזרמים השונים. בהשוואה לזרמים החרדיים 
האחרים, לספרדים ולחסידי חב"ד )המאופיינים בשיעורי תעסוקה גבוהים יותר( יש גם 
ייצוג יתר במחוזות הפריפריה. עם זאת, הן בפריפריה הן במרכז שיעורי התעסוקה של 
צעירים חרדים המתגוררים בערים חרדיות הומוגניות )דוגמת ביתר עילית ומודיעין עילית( 
נמוכים בהרבה משיעורי התעסוקה של חרדים המתגוררים בערים מעורבות – גם כאשר 
בערים המעורבות מתגוררות קהילות חרדיות סגורות יחסית. לממצאים אלו עשויה להיות 
חשיבות בהקשר של קביעת מדיניות בנושא פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית הצעירה: 
כאשר יש לבחור בין בניית ערים חרדיות הומוגניות בפריפריה ובין בניית שכונות חרדיות 

בערים מעורבות – נראה כי בהיבט התעסוקתי עדיפה האפשרות השנייה.
שיעורי התעסוקה של סטודנטים חרדים דומים מאוד לאלו של חרדים בעלי תואר. 
משמעות הדבר היא שעבור גברים חרדים ההחלטה לצאת לעבוד, שהעדות לה היא הפנייה 
ללימודים אקדמיים, חשובה לא פחות מהתואר עצמו מבחינת השתלבותם בשוק העבודה. 
כמו כן, נראה כי בתחומי לימוד מסוימים )כגון ניהול( מוצאים הבוגרים החרדים תעסוקה 
)כגון משפטים( הם מתקשים למצוא תעסוקה. לאור  בקלות יחסית, ובתחומים אחרים 
זאת, נראה כי עוד בשלבי הכניסה לאקדמיה דרושות הכוונה טובה יותר, והנגשת מידע 
חיוני לגבי צורכי שוק העבודה והסיכויים להשתלבות בתחומים השונים. גם הגדלת הגיוון 
של התחומים הנלמדים בפועל בקמפוסים החרדיים, בדגש על תחומים שיש בהם ביקוש 
גבוה לעובדים, יכולה לסייע להשתלבות טובה יותר של אקדמאים חרדים בשוק העבודה. 
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)אשר  בגרות  תעודת  לרכוש  הסיכוי  על  החברתי-כלכלי  הרקע  של  בבחינת השפעתו 
כי  ניכר  שונים,  מגזרים  בקרב  אקדמית(  השכלה  לרכישת  הסיכוי  את  מאוד  מגדילה 
ההשפעה גבוהה בהרבה בקרב ערבים: להכנסת ההורים במגזר זה יש השפעה גדולה פי 
ארבעה מן ההשפעה בקרב יהודים. משמעות הדבר היא ששיפור איכות ההוראה במערכת 
החינוך הציבורית הערבית יכול להגדיל מאוד את שיעורי הזכאות לתואר במגזר בטווח 

הארוך, ובכך גם את שיעורי ההשתתפות של ערבים בשוק העבודה.
חרדים  מועסקים  של  החודשית  הכנסתם  כי  נראה  להשכלה,  תשואה  של  בהקשר 
גבוהה בכ-65 אחוזים בממוצע מזו של מועסקים חרדים ללא רקע  צעירים בעלי תואר 
אקדמי – אך תוצאה זו כנראה משקפת גם היקפי משרה גבוהים יותר בקרב בעלי התואר. 
מעניין לציין כי בכל המגזרים הכנסתם החודשית הממוצעת של צעירים )מועסקים( אשר 
בהיקפי  עובדים  מפני שהנושרים  סטודנטים,  מזו של  גבוהה  מלימודים אקדמיים  נשרו 
משרה גבוהים יותר. עם זאת, נראה כי ברוב המגזרים שיעורי התעסוקה של הסטודנטים 

מעט גבוהים מאלו של הנושרים. 
מניתוח אקונומטרי של הגורמים המשפיעים על שכרם החזוי של מועסקים צעירים 
הכנסתם  על  גדולה  חיובית  השפעה  ההורים  של  להכנסתם  יש  המגזרים  בכל  כי  עולה 
החזויה של ילדיהם. בקרב יהודים לא-חרדים )גברים ונשים( יש להשכלת ההורים, ובפרט 
אצל  זאת,  לעומת  החזויה.  ההכנסה  על  משמעותית  חיובית  השפעה  האם,  להשכלת 
החרדים מתקיים מתאם זה רק בקרב נשים, ואילו הכנסת הגברים אינה מתואמת באופן 

מובהק עם השכלת הוריהם. 
החזויה  הכנסתם  על  ניכרת  השפעה  ההורים  של  המוצא  ליבשת  יש  המגזרים  בכל 
את  )ובפרט  ההורים  של  והשכלתם  הכנסתם  את  בחשבון  מביאים  כאשר  ילדיהם.  של 
יותר  להרוויח  צפויות  אפריקה  בצפון  נולד  שאביהן  נשים  כי  מתברר  האם(,  השכלת 
מנשים שאביהן נולד בארץ. ממצא זה עשוי להעיד כי בהינתן שוויון הזדמנויות בהשכלה, 
הפערים העדתיים בשכר מצטמצמים. לעומת זאת, גברים שאימם נולדה באחת ממדינות 
אסיה צפויים להרוויח פחות מגברים שאימם נולדה בארץ. שלא במפתיע, גברים חרדים 
שאביהם נולד באמריקה צפויים להרוויח יותר מאלו שאביהם נולד בארץ, ואילו נשים 
חרדיות ילידות הארץ מרוויחות יותר מחרדיות אמריקניות. נתון זה מעיד על ההבדלים 

בין הנורמות התעסוקתיות בקרב חרדים אמריקנים לאלו שהשתרשו בישראל. 
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נספחים
1. רגרסיה מבנית – סיכוי לתואר בהינתן בגרות

מודל הרגרסיה המבנית

ההסתברות  את  הבודקת  המבנית  הרגרסיה  של  המלאות  התוצאות  את  מביא  נ'1  לוח 
להשיג תואר אקדמי בהינתן ססטוס הבגרות והרקע החברתי-כלכלי. לניתוח התוצאות 

המלא ראו סעיף 2 בפרק.

לוח נ'1. רגרסיה מבנית – הסיכוי לקבל תואר בהינתן סטטוס בגרות ורקע 
)path analysis( חברתי-כלכלי

ערביםחרדיםדתייםחילוניםמשתנה מוסבר: זכאות לבגרות

 הכנסה שנתית של הורים 
)במאות אלפי שקלים(

0.024***0.032***0.029***0.085***

***0.019***0.004-***0.009***0.021מס' שנות לימוד אב

***0.017***0.008***0.02***0.024מס' שנות לימוד אם

***0.014-***0.009-***0.011-***0.016-מס' אחים

***0.010-***0.034***0.038***0.012אשכול חברתי-כלכלי

***0.157-***0.103-***0.188-***0.122-גבר

0.059-***0.021***0.055-***0.049-עולה ותיק

***0.138***0.004-0.028***0.015אבא נולד בישראל

00.031***0.110**0.026-חותך

ערביםחרדיםדתייםחילוניםתואר אקדמי

זכאות לבגרות

זכאות לתואר

הכנסת  
הורים

השכלת  
הורים

מין אשכול 
כלכלי-חברתי

מספר 
אחים

ארץ  
מוצא

המשך בעמ' הבא
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ערביםחרדיםדתייםחילוניםמשתנה מוסבר: תואר אקדמי

***0.391***0.240***0.427***0.478תעודת בגרות

הכנסה שנתית של הורים 
)במאות אלפי שקלים(

0.014***0.025***0.017***0.029***

***00.007***0.009***0.013מס' שנות לימוד אב

***0.006***0.005***0.011***0.012מס' שנות לימוד אם

***0.003-***0.004-***0.01-***0.009-מס' אחים

**0.005-***0.003***0.021***0.009אשכול חברתי-כלכלי

***0.082-***0.024-***0.078-***0.069-גבר

0.009-0.048-***0.034-***0.059-עולה ותיק

0.002-*0.002-0.005***0.008אבא נולד בישראל

0.010-0.005-***0.141-***0.144-חותך

var(e.bagrut)0.2170.2120.0660.196

var(e.toar)0.1640.1670.0450.102

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

2. הסיכוי להיות מועסק בקרב גילאי 34–31 
לוח זה מביא את התוצאות המלאות של הרגרסיה הבודקת את ההסתברות לתעסוקה 

בקרב בני 34–31 בפיקוח על משתנים שונים. לניתוח התוצאות המלא ראו סעיף 2. 

לוח נ'2. ההסתברות להיות מועסק לפחות שישה חודשים )בשנת 2013( 
גילאי 34–31 

גברים
 משתנה מוסבר: הועסק לפחות שישה 

חודשים ב-2013
ערביםחילוניםדתייםחרדים

0.008***0.004***0.015***0.014הכנסת ההורים )במאות אלפי ש"ח(

0.002***0.003-0.009-***0.014אשכול חברתי-כלכלי

0.0010***0.007-**0.003-מספר אחים

0.003-***0.001-0.002-0.005שנות לימוד אם

0.001-***0.005-***0.007-***0.005-שנות לימוד אב

0.005***0.007-**0.010**0.010גיל ב-2013

0.0150.005-0.0090.044-עולה ותיק

0.0010.001-0.0050.059אבא נולד בישראל

**0.031***0.070-0.005-0.021-זכאות לבגרות

המשך בעמ' הבא

ות 2017 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 74



 משתנה מוסבר: הועסק לפחות שישה 
חודשים ב-2013

ערביםחילוניםדתייםחרדים 

 סטטוס אקדמי )בהשוואה למי 
שמעולם לא למד לתואר(

***0.137***0.197***0.176***0.265תואר לפני 2013

*0.067***0.148***0.123***0.339סטודנט ב-2013

0.007***0.080***0.097***0.269נשר לפני 2013

0.027-***0.075***0.086***0.226למד במכינה אך לא המשיך לתואר

זרם חרדי )ביחס לזרם החסידי(

  0.038חב"ד

  *0.024ספרדי

  ***0.121-ליטאי

0.4040.7180.7030.716חותך

11,3669,92038,7869,494מס' תצפיות

Pseudo R20.03540.03170.02890.0126

נשים

 משתנה מוסבר: הועסקה לפחות שישה 
חודשים ב-2013

ערביותחילוניותדתיותחרדיות 

000.010***0.046הכנסת ההורים )במאות אלפי ש"ח(

***0.016***0.007-0.002-0.009-אשכול חברתי-כלכלי

**0.002-0.001-0.006**0.004-מספר אחים

0.003***0.006-***0.008-*0.005שנות לימוד אם

0.001***0.002-0.003-***0.006שנות לימוד אב

**0.010*0.003-0.004-0.003גיל ב-2013

0.083**0.016-0.015-***0.094-עולה ותיק

0.011-0.0060.009-**0.026אבא נולד בישראל

***0.133***0.020***0.0300.048זכאות לבגרות

המשך בעמ' הבא
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 משתנה מוסבר: הועסק לפחות שישה 
חודשים ב-2013

ערביםחילוניםדתייםחרדים 

 סטטוס אקדמי )בהשוואה למי 
שמעולם לא למד לתואר(

***0.442***0.144***0.188***0.181תואר לפני 2013

***0.311***0.105***0.114***0.159סטודנט ב-2013

***0.207***0.059***0.049**0.076נשר לפני 2013

***0.227***0.033***0.0470.056למד במכינה אך לא המשיך לתואר

זרם חרדי )ביחס לזרם החסידי(
   ***0.098ספרדיות

   ***0.132ליטאיות

0.6550.7310.7220.502חותך

9,79710,28038,9999,925מס' תצפיות

Pseudo R20.03320.0400.01990.1733

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

3. רגרסיות שכר
לוח זה מביא את התוצאות המלאות של הרגרסיה הבודקת את ההשפעה של משתנים 

שונים על שכרם של צעירים. לניתוח התוצאות המלא ראו סעיף 2. 
נוסף לפירוט בגוף הפרק, מעניין לציין כי אצל החרדים לניסיון תעסוקתי יש השפעה 
רבה יותר על ההכנסה החודשית מאשר אצל יהודים לא-חרדים. כל חודש נוסף של ניסיון 
מעלה את שכרם של גברים חרדים ב-1.1 אחוזים, אך המקדם של מספר חודשי הניסיון 
בריבוע אינו מובהק. משמעות הדבר היא שעבור גברים חרדים צעירים, קצב עליית השכר 
ואצל  חרדיות  צעירות  אצל  זאת  לעומת  גדל.  הניסיון  חודשי  שמספר  ככל  עולה  אינו 
צעירות וצעירים יהודים שאינם חרדים, המקדם של מספר חודשי הניסיון בריבוע הוא 
זה  היא שבשלב  הדבר  חרדיות(. משמעות  צעירות  בקרב  במיוחד  )וגדול  ומובהק  חיובי 
בחייהם )גיל צעיר יחסית(, קצב צמיחת השכר מתגבר כשמספר חודשי הניסיון גדל. מכיוון 
שמשתנה זה )ריבוע חודשי הניסיון( תופס חלק גדול מסך ההשפעה החיובית של ניסיון 
העבודה על גובה השכר, המקדם של מספר חודשי הניסיון )לא בריבוע( הוא אמנם חיובי 
אך קטן יחסית. כלומר, נוסף לאפקט החיובי של הניסיון בריבוע, כל חודש ניסיון גם מעלה 
את שכרן של צעירות חרדיות ב-0.3 אחוזים, ואת שכרם של צעירים וצעירות לא חרדיות 

ב-0.2 אחוזים. 
גם לגיל יש השפעה חיובית על רמת ההכנסה )בכל הקבוצות(, אך אצל גברים חרדים 
גיל  שנת  כל  מגדילה  לא-חרדים  וגברים  חרדיות  נשים  אצל  מובהקת.  אינה  זו  השפעה 

)מעבר ל-31( את ההכנסה החזויה בכ-4 אחוזים, ואצל נשים לא-חרדיות - בכ-3 אחוזים.
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לוח נ'3א. רגרסיות שכר – ללא ענפי תעסוקה
 משתנה מוסבר: לוג הכנסה 

חודשית )ברוטו(
 יהודים חרדים

לא חרדים
 יהודיות חרדיות

לא חרדיות
 ניסיון תעסוקתי בחודשים 

)בין 2003 ל-2013(
0.011***0.003***0.004**0.002**

***0.000033***0.000034***0.0000150.000017-ניסיון בריבוע

***0.169***0.123***0.0190.186זכאות לתעודת בגרות

 לוג הכנסת הורים חודשית 
)ברוטו(

0.007*0.008***0.007***0.004***

***0.012**0.015***0.0060.007אשכול חברתי-כלכלי

***0.004-0.010-***0.018-*0.008-מספר אחים

***0.006***0.013***0.0070.006מס' שנות לימוד אם

***0.005***0.004***0.0020.004-מס' שנות לימוד אב

***0.032***0.034***0.0070.041גיל פחות 31

0.072-0.011-***0.0610.037עולה ותיק

 סטטוס אקדמי )בהשוואה למי 
שמעולם לא למד לתואר(

    

***0.358***0.437***0.361***0.758תואר אקדמי )לפני 2013(

***0.092***0.0070.236-***0.401סטודנט ללא תואר )בשנת 2013(

***0.132***0.326***0.112***0.537נשר מלימודי תואר )לפני 2013(

0.0100.0360.003***0.360למד במכינה אך לא המשיך לתואר

 יבשת מוצא של האב 
)ביחס לאבות ילידי הארץ(

    

0.0090.0010.012-*0.119-אסיה

***0.029**0.066**0.0500.024צפון/מרכז אפריקה

0.118-0.1010.0900.001-דרום אפריקה

0.0800.0050.0100.017-אירופה

***0.071-**0.001-0.071-*0.113אמריקה/אוקיאניה

 יבשת מוצא של האם 
)ביחס לאימהות ילידות הארץ(

    

0.015-0.0110-0.005-אסיה

**0.0060.021*0.0470.018צפון/מרכז אפריקה

0.025-0.220-0.113-*0.325דרום אפריקה

0.011-0.0050.0150.006-אירופה

**0.045-**0.075-0.0270.065אמריקה/אוקיאניה

המשך בעמ' הבא
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 משתנה מוסבר: לוג הכנסה 
חודשית )ברוטו(

 יהודים חרדים
לא-חרדים

 יהודיות חרדיות
לא-חרדיות

    זרם חרדי )ביחס לזרם החסידי(
 **0.041 ***0.158-ליטאי

 0.023 *0.067-ספרדי

   **0.136חב"ד

***7.747***7.358***8.259***7.677חותך

R20.16230.19480.27370.2534

5,52533,4288,19934,726מספר תצפיות

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

לוח נ'3ב. רגרסיית שכר – כולל ענפי תעסוקה
 משתנה מוסבר: לוג הכנסה 

חודשית )ברוטו(
 יהודים חרדים

לא-חרדים
 יהודיותחרדיות

לא-חרדיות
 ניסיון תעסוקתי בחודשים

)בין 2003 ל-2013(
0.011***0.002***0.003**0.002**

***0.000027***0.000038***0.0000180.000016-ניסיון בריבוע

***0.148***0.101***0.0030.162-זכאות לתעודת בגרות

***0.003***0.007***0.006**0.007לוג הכנסת הורים חודשית )ברוטו(

***0.0090.009**0.0040.005-אשכול חברתי-כלכלי

0-0.001***0.004-0.008-מספר אחים

***0.007***0.009***0.0020.007מס' שנות לימוד אם

***0.006**0.002***0.0010.007מס' שנות לימוד אב

***0.031***0.035***0.0160.042גיל פחות 31

0.008-*0.0620.016-0.069עולה ותיק

סטטוס אקדמי )בהשוואה למי 
שמעולם לא למד לתואר(

    

***0.352***0.366***0.300***0.649תואר אקדמי )לפני 2013(

***0.106***0.0130.250***0.425סטודנט ללא תואר )ב-2013(

***0.106***0.243***0.088***0.391נשר מלימודי תואר )לפני 2013(

למד במכינה אך לא המשיך 
ללימודי תואר

0.231***-0.006-0.001-0.009

המשך בעמ' הבא
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 משתנה מוסבר: לוג הכנסה 
חודשית )ברוטו(

 יהודים חרדים
לא-חרדים

 יהודיותחרדיות
לא-חרדיות

 יבשת מוצא של האב 
)ביחס לאבות ילידי הארץ(

    

0.014-0.0040.006-*0.130-אסיה

***0.025***0.0320.0100.073צפון/מרכז אפריקה

0.215-0.0820.1550.016-דרום אפריקה

0.0070.0070.008-**0.108-אירופה

**0.050-**0.0780.021-0.063אמריקה/אוקיאניה

 יבשת מוצא של האם 
)ביחס לאימהות ילידות הארץ(

    

0.020-0.009*0.032-0.026-אסיה

0.0060.013*0.0260.019צפון/מרכז אפריקה

0.032-0.242-0.100-*0.267דרום אפריקה

0.025-0.0100.010-0.001-אירופה

0.025-*0.070-0.0100.059אמריקה/אוקיאניה

    זרם חרדי )ביחס לזרם החסידי(
 0.021 ***0.154-ליטאי

 0.004 **0.095-ספרדי
   **0.149חב"ד

 ענף תעסוקה )ביחס 
לענף החקלאות(

    

***1.012 ***0.893 כרייה וחציבה

***0.0070.523***0.2250.379תעשייה וחרושת

 אספקת חשמל גז, קיטור 
ומיזוג אוויר

0.2640.588***0.527***0.480***

 אספקת מים, שירותי ביוב, 
טיפול באשפה, טיהור

0.2890.406***0.723***0.473***

***0.0540.290***0.1880.222בינוי

***0.2440.263-***0.1410.170מסחר סיטוני וקמעוני

 שירותי תחבורה, אחסנה, 
דואר ובלדרות

0.2160.204***-0.438*0.330***

***0.1860.121-***0.016-0.127-שירותי אירוח ואוכל

***0.573*0.303***0.469***0.446מידע ותקשורת

שירותים פיננסיים ושירותי 
ביטוח

0.302*0.277***0.2170.474***

***0.0540.341***0.2640.136פעילויות בנדל"ן

המשך בעמ' הבא
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 משתנה מוסבר: לוג הכנסה 
חודשית )ברוטו(

 יהודים חרדים
לא-חרדים

 יהודיותחרדיות
לא-חרדיות

***0.0470.350-***0.0520.275שירותים מקצועיים וטכניים

**0.1420.072-***0.011-0.116שירותי ניהול ותמיכה

מינהל מקומי, מינהל ציבורי 
וביטחון

0.0940.215***-0.0910.310***

0.2020.048-***0.324-*0.263-חינוך
***0.104*0.292-***0.132-0.108-שירותי בריאות, רווחה, וסעד

0.0640.058-**0.192-0.091אמנות, בידור ופנאי

0**0.387-***0.208-**0.387-שירותים אחרים

**0.714 -***0.378 -ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים

7.8368.1677.6487.562חותך

R20.19460.3010.31820.3325
4,48433,3986,28234,686מספר תצפיות

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות
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לוח נ'4א. התפלגות ענפי תעסוקה לפי מחוז, 2013
יהודים לא-חרדים, גילאי 25-35

סה"כ יו"ש מרכז דרום חיפה צפון ת"א ירושלים

22% 20% 22% 22% 22% 23% 24% 24% לא הועסקו כלל 
ב-2013

11% 8% 13% 11% 10% 9% 13% 9% מסחר סיטוני 
וקמעוני

10% 6% 8% 13% 12% 15% 6% 6% תעשייה וחרושת

9% 7% 11% 6% 8% 6% 12% 8% מידע ותקשורת

8% 8% 8% 5% 9% 6% 9% 8% שירותים מקצועיים 
וטכניים

7% 9% 7% 9% 8% 7% 6% 8% שירותי ניהול 
ותמיכה

6% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% שירותי אירוח ואוכל

5% 12% 4% 4% 4% 5% 4% 7% חינוך

4% 6% 3% 4% 3% 5% 2% 6% מינהל מקומי, מינהל 
ציבורי וביטחון

4% 4% 4% 5% 3% 3% 3% 3% בינוי

3% 2% 4% 5% 4% 3% 3% 2% שירותי תחבורה, 
דואר ובלדרות

3% 2% 4% 2% 2% 2% 4% 2% שירותים פיננסיים 
ושירותי ביטוח

2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% אמנות, בידור ופנאי

2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% שירותים אחרים

3% 3% 2% 4% 2% 5% 1% 2% שאר הענפים

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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לוח נ'4ב. התפלגות ענפי תעסוקה לפי מחוז, 2013
יהודיות לא-חרדיות, גילאי 25-35

סה"כ יו"ש מרכז דרום חיפה צפון ת"א ירושלים

17% 14% 16% 16% 16% 17% 17% 18% לא הועסקו כלל 
ב-2013

11% 7% 12% 12% 11% 11% 8% 11% מסחר סיטוני 
וקמעוני

6% 3% 5% 7% 7% 8% 4% 4% תעשייה וחרושת

6% 5% 7% 5% 6% 4% 5% 8% מידע ותקשורת

9% 6% 10% 6% 10% 7% 8% 11% שירותים מקצועיים 
וטכניים

6% 4% 5% 8% 5% 6% 4% 5% שירותי ניהול 
ותמיכה

5% 3% 4% 5% 4% 6% 4% 5% שירותי אירוח ואוכל

11% 23% 11% 11% 11% 12% 14% 9% חינוך

6% 11% 5% 6% 6% 6% 11% 5% מינהל מקומי, מינהל 
ציבורי וביטחון

— — — — — — — — בינוי

2% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 2% שירותי תחבורה, 
דואר ובלדרות

5% 4% 6% 4% 4% 3% 4% 8% שירותים פיננסיים 
ושירותי ביטוח

9% 10% 8% 9% 9% 8% 11% 8% שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% אמנות, בידור ופנאי

3% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 3% שירותים אחרים

3% 3% 3% 4% 3% 5% 3% 2% שאר הענפים

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

מקור: איתן רגב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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 פילנתרופים בישראל: 
תמונת מצב עדכנית

קלוד בר רבי וחנן יונה*

תקציר
בעשורים האחרונים חלה תמורה בדפוסי הפילנתרופיה בחברה הישראלית, ולצד התרומה 
המסורתית לצדקה התפתח סוג חדש של פילנתרופיה מודרנית. פרק זה נועד להציג את 
הפילנתרופים הישראלים המודרניים ולעמוד על מאפייני התורמים, על נדיבותם ועל הקשר 
בין מאפיינים אישיים לסיכוי לתרום. הממצאים מציגים הבדלים בהתנהגות הפילנתרופית 

של תורמים שונים, המושפעים ממגוון משתנים כלכליים וסוציו-דמוגרפיים. 
נשים  בראשות  בית  משקי  אחרים,  גורמים  של  ההשפעה  בנטרול  כי  נמצא  ראשית, 
נוטים להיות נדיבים יותר בתרומתם במונחים של שיעור התרומה מתוך ההכנסה. לעומת 

זאת, משקי בית שבראשם עומדים גברים תורמים בממוצע סכומים גבוהים יותר. 
גבוהים בהרבה מאשר  עולים חדשים תורמים סכומים  פילנתרופים  כי  נמצא  שנית, 
ילידי הארץ ועולים ותיקים. אולם ככל ששהייתם בישראל מתארכת, והם מתערים בחברה 
והופכים לחלק ממנה, דפוסי התרומה שלהם פוחתים והולכים ומתכנסים לרמה זהה לזו 
של תורמים מקומיים. פילנתרופים שעלו מארצות הברית וממערב אירופה תורמים את 
הסכומים הגבוהים ביותר ונחשבים לנדיבים יותר בהשוואה לעולים מאסיה, מאפריקה  
וממזרח אירופה, וכן בהשוואה לילידי הארץ. הפער בין קבוצות התורמים הללו התרחב 

במידה ניכרת מאז שנת 2000. 
השוואת הנתונים של פילנתרופים למדגם של כלל האוכלוסייה מעלה כי משקי בית של 
פילנתרופים שונים מהאוכלוסייה הכללית בכל קטגוריה שנבדקה, לרבות גובה ההכנסה, 
מבחינה  ומובהקות  עמידות  במחקר  התוצאות  כל  התעסוקה.  וענפי  המשפחתי  ההרכב 

סטטיסטית ביחס לאפיונים חלופיים.

* פרופ' קלוד בר רבי, סמנכ"ל מחקר ויו"ר תוכנית מדיניות שוק העבודה במרכז טאוב, בית הספר ע"ש 

פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית; חנן יונה, דוקטורנט בבית הספר ע״ש פדרמן 
למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית. תודתנו נתונה לאריאל קרלינסקי, סטודנט לתואר 

שני באוניברסיטה העברית, על עבודתו המצוינת כעוזר מחקר בפרויקט זה. כמו כן, אנו מודים ללשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה אשר אפשרה לנו גישה לנתונים על פילנתרופים ותרומות בישראל, ובייחוד 

לגב׳ נאוה ברנר אשר סייעה בכך רבות.
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מבוא
רבות נכתב על החשיבות החברתית של פעילות פילנתרופית – למשל, היחס בין הפרט 
מוחלשות,  לקבוצות  ביטחון  רשת  מתן  הקהילה,  עם  הפרט  של  הסולידריות  לחברה, 
בערכי  ותמיכה  ביטוי  שונות,  חברתיות-כלכליות  קבוצות משכבות  בין  הפערים  צמצום 

 .)Fleishman, 2009; Frumkin, 2006; Payton and Moody, 2008( הפרט
 Bekkers בעוד דפוסי פילנתרופיה מערביים נחקרו באופן נרחב )לסקירה מעמיקה ראו
and Wiepking, 2010; Wiepking and Bekkers, 2012(, בישראל העיסוק המחקרי בתחום 
מחברות  אותה  המבדלים  ייחודיים  מאפיינים  יש  הישראלית  לחברה  מכבר.  לא  החל 
אחרות: היא מדינה צעירה יחסית, שמייסדיה היו מהגרים מהתפוצות וכיום היא מורכבת 
מישראלים ילידי הארץ, ממהגרים יהודים וממיעוטים אתניים שונים. קבוצות אלו נבדלות 
המאפיינים  לנוכח  שלהן.  ובאינטרסים  בתרבויותיהן  במוסדותיהן,  במסורותיהן,  מזו  זו 
דפוסים  בה  שקיימים  להניח  סביר  הישראלית,  החברה  של  הרחב  והמגוון  המיוחדים 

פילנתרופיים ייחודיים.
התרומה  ולצד  הישראלית,  בחברה  הפילנתרופיה  השתנתה  האחרונים  בעשורים 
בעוד   .)2011 )שמיד,  חדשה  מודרנית  פילנתרופיה  התפתחה  לצדקה  המסורתית 
הפילנתרופיה הישראלית המסורתית נחשבת "רומנטית", ציונית ולאומית, הפילנתרופיה 
למטרת  ניהול  של  עקרונות  על  ומבוססת  יותר,  וממוקדת  כרציונלית  נתפסת  החדשה 
2008(. הפילנתרופים החדשים הם אנשים עשירים שצברו  רווח )סילבר, 2008; שמעוני, 
 Schmid( את הונם בתעשיות ההיי-טק ובתעשיות מתקדמות אחרות בעשורים האחרונים
and Rudich-Cohn, 2012(. פילנתרופים חדשים אלו מביאים דפוסי ניהול עסקי לפעילות 
הפילנתרופית שלהם, והם מודדים אותה ומתייחסים אליה באופן דומה להשקעותיהם 

העסקיות )שמיד, 2011(.
תחום הפילנתרופיה בישראל משך את תשומת ליבם של יותר ויותר חוקרים, המתחקים 
אחר דפוסי הנתינה בקרב האוכלוסייה הישראלית ולומדים את מאפייניה )חסקי-לוונטל, 
   Schmid and Rudich-Cohn, ;2008 ,יוגב-קרן וכץ, 2011; כץ, לוינסון וגדרון, 2007; שמעוני
נתונים  של  מדגמים  על  התבססו  אלו  מחקרים   .)2012; Katz and Greenspan, 2015
לוינסון  כץ,  וסקרים.  שאלונים  על  וכן  תורמים,  עם  פנים-אל-פנים  בראיונות  שנאספו 
וגדרון )2007( דיווחו כי נשואים, הורים ובעלי הכנסה גבוהה יותר נמצאו נדיבים יותר. 
)התרומה  בית  למשק  שקלים(   750( דולרים  כ-170  הייתה  הממוצעת  השנתית  התרומה 

החציונית עמדה על 80 דולרים, שהם כ-350 שקלים(. 
סקר מאוחר יותר, שכלל 1,538 נבדקים, מצא כי התרומה השנתית הממוצעת בשנת 
2008 עמדה על 430 דולרים )1,540 שקלים( למשק בית )חסקי-לוונטל, יוגב-קרן וכץ, 2011(. 
בסקר זה נמצא כי השיעור הגבוה ביותר של תורמים הוא בקרב גילאי 40–25. עוד נמצא 
כי גברים נוטים לתרום יותר מאשר נשים; כי היקף התרומה המוצהרת עולה עם הגיל; וכי 
יש תורמים רבים יותר באופן יחסי בקרב ילידי אמריקה, יהודים, אלמנים ובעלי הכנסה 
והשכלה גבוהות יותר. כץ וגרינשפן )Katz and Greenspan ,2015( מדווחים כי התרומה 
השנתית למלכ"רים גדלה ככל שעולות רמת ההשכלה, ההכנסה למשק בית ומידת הדתיּות 

)בקרב יהודים(, וכן בקרב משיבים נשואים וכאלה שהביעו אמון כללי רב יותר בזולת.
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פרק זה מבקש להוסיף נדבך נוסף לחקר הפילנתרופיה בישראל, ולהתמקד במאפייני 
התורמים ובקשר בין משתנים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים ובין הסיכוי לתרום. בחלק 
ניתוח  יכלול  השני  החלק  בישראל;  התורמים  של  סטטיסטיים  נתונים  יפורטו  הראשון 
התכונות  שבין  הקשר  את  יתאר  השלישי  החלק  הפילנתרופים;  מאפייני  של  תיאורי 
השונות של התורמים לגובה התרומה ולמידת הנדיבות; והחלק הרביעי ישווה בין מאפייני 
הפילנתרופים לאלו של כלל משקי הבית )כפי שמשתקפים בסקר ההוצאות של הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה(. 

נתונים ומתודולוגיה
התורמים  כל  של  ייחודי  נתונים  מאגר  ניתוח  על  מתבססת  זה  במחקר  המתודולוגיה 
אשר ביקשו זיכוי מס בעבור תרומות לעמותות מוכרות בישראל לפחות באחת מהשנים 
2011–2,1.2006 הנתונים התקבלו משני מקורות שמוזגו יחד:   ,2004  ,2000  ,1999 הבאות: 
רשות המיסים ומרשם האוכלוסין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.3 מידע זה מייצג 
דוחות שנתיים  זו  כלל אוכלוסיית התורמים שהגישו למס הכנסה בתקופה  כאמור את 

הכוללים תביעה לזיכויי מס בגין תרומות: 152,728 יחידים ומשקי בית.4
היות  מסוימת.  בשנה  בית(  משק  או  )פרטי  פילנתרופ  היא  במחקר  בודדת  תצפית 
התצפיות  סך  במהלכן(,5  נפטר  אם  )אלא  לעיל  שתוארו  השנים  בכל  נצפה  תורם  שכל 
הוא 1,359,224. המשתנה התלוי העיקרי: התרומה בשנה העוקבת, הנמדדת על פי היקף 
התרומה הכספית השנתית ועל פי שיעור התרומה מסך ההכנסה – נתון אשר ניתן לפרשו 
מוצהרות,  אינן  אשר  פורמליות  בלתי  תרומות  מכסה  אינו  זה  מחקר  התורם.6  כנדיבות 
כגון תרומה לחברים, לבני משפחה או לארגונים שאינם מוכרים ברשות המיסים, שאינם 

יכולים להעניק לתורמיהם הטבה של זיכוי במס על התרומה.

1 מלכ"רים מוכרים לצורכי מס הם מוסדות ציבוריים בעלי סטטוס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה. 
מעמד זה מעניק לתורמים למלכ"ר הטבת מס בצורת זיכוי מס בשיעור תרומתם לארגון. 

2 השנים שלגביהן היה מידע זמין במס הכנסה.
3 מאגר הנתונים כולל מידע אישי מפורט ולכן אינו זמין לציבור. 

4 מהנתונים הוחרגו שלושה מקרים יוצאי דופן )27 תצפיות(: שני משקי בית שדיווחו על תרומות 
בגובה חריג במהלך שנה אחת, וכן פרט שדיווח על הכנסה הקרובה למיליארד שקלים. תרומות אלו 

היו יוצאות דופן ביחס לסכומים שמשקי הבית הללו תרמו בכל השנים הקודמות במצטבר, וגם ביחס 
לתרומותיהם של פילנתרופים אחרים. על כל פנים תוצאות המחקר נותרות דומות מבחינה כמותית גם 

כאשר חריגים אלו נכללים בניתוח הנתונים. 
5 כ-3,786 תורמים נפטרו במהלך התקופה, ועבורם קיימים נתונים רק עד שנת פטירתם.

6 אף שמי שמעניק תרומות משמעותיות ועקביות יוגדר כ"פילנתרופ", היקף התרומה במספרים 
מוחלטים אינו בהכרח המדד היחיד לנדיבותו. מכיוון שהמחקר אינו כולל פרטים על עושרם של משקי 
הבית )נכסים והתחייבויות(, רמת הנדיבות של התרומות תימדד לפי שיעורה של התרומה השנתית של 

  .Auten and Rudney )1990( משק הבית מסך ההכנסה השנתית המדווחת, כפי שנעשה אצל
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הואיל ובסיס הנתונים אינו כולל תרומה בלתי מדווחת של משקי בית, ניתן לתהות אם 
המצהירים באמצעות דוח מפורט שתובעים החזרי מס בגין תרומתם אכן מייצגים את כלל 
התורמים. ואכן, אנשים פרטיים ומשקי בית שתרומותיהם אינן מהותיות )כלומר, קטנות( 
באנשים  ממילא  מתמקד  המחקר  זאת,  עם  מס.  להחזרי  תביעות  להגיש  פחות  צפויים 

שתרומותיהם צפויות להיות משמעותיות.7
סמך  על  נבחרו  המסבירים(  המשתנים  )כלומר,  שנבדקו  תלויים  הבלתי  המשתנים 
נוספים הייחודיים  גורמים  הִספרות העוסקת בתרומה של הפרט ושל משק הבית, לצד 
לחברה הישראלית. מכיוון שאין בנתונים מידע על השכלתו של התורם, משתנה זה לא 
נכלל בניתוח.8 עם זאת, הספרּות מתארת מתאם חיובי חזק בין רמת ההשכלה להכנסה 
)Angris and Keueger, 1991; Becker, 1993; Mincer, 1974(, מה שמפחית את החשש 

להטיה אפשרית עקב השמטת משתנה זה.
המשתנים הבלתי תלויים הרלוונטיים המשמשים במחקר זה הם: הכנסת הפרט, הכנסת 
בן/בת הזוג והכנסה שנתית כוללת של משק הבית; מקור ההכנסה )מיגיעה אישית או שלא 
מיגיעה אישית(; סיווג משלח ידו של התורם )תעשייה והיי-טק, בנקאות ופיננסים, נדל"ן 
וכיו"ב(; גיל וגיל בריבוע; מגדר; מצב משפחתי; מספר הילדים, ארץ הלידה ושנת עלייה; 

מקום המגורים; מקום לידת האב ושנת עלייתו; ולאום.
כדי להעריך את הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים לתרומה, נערכו ניתוחי רגרסיות 
אורך ליניאריות )Panel OLS(. בניתוחים אלו נכללו שני אפקטים קבועים )מקום מגורים 
ושנה(, אשר ממזערים את החשש מפני הטיה אפשרית בגלל נתונים שהושמטו.9 תוצאות 
הרגרסיה של המודלים העיקריים מוצגות בלוח נ'1 בנספחים. כל התוצאות המתוארות 

בסעיפים הבאים הן מובהקות מבחינה סטטיסטית, אלא אם צוין אחרת.

1. מאפייני התורמים
לוח 1 מציג סיכום של נתוני התורמים. התרומה השנתית הממוצעת הייתה 2,776 שקלים 
)כ-790 דולרים(, ו-8,436 שקלים )2,400 דולרים( בחישוב עבור התורמים אשר תרמו בכל 
במחקרים  שדווחו  מהממצאים  גבוהים  אלו  נתונים  הנתונים.10  במאגר  הנכללת  שנה 
קודמים )חסקי-לוונטל, יוגב-קרן וכץ, 2011; כץ, לוינסון וגדרון, 2007(. ההכנסה השנתית 
הממוצעת של התורמים היא 307,876 שקלים )כ-88,200 דולר(, כמעט פי שניים מההכנסה 

הממוצעת למשק בית בישראל בשנת 2011 )לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012(.

7 ההחלטה של תורמים קטנים להיות מעורבים בפעילות פילנתרופית עשויה לנבוע מגורמים שונים 
במהותם מאלו המתואמים עם תרומותיהם של תורמים משמעותיים, ולכן יש להיזהר שלא להשליך 

מממצאי מחקר זה על כלל האוכלוסייה. לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2013(, 34 
אחוזים מסך התרומות למלכ"רים דווחו לשלטונות המס. עם זאת, מכיוון שחלק גדול מהפילנתרופיה 

בישראל )כמחצית( מקורו בגורמים זרים שאינם מדווחים לשלטונות המס המקומיים, סביר שחלקן של 
התרומות שמקורן בישראל )פרטיים ומשקי בית( שהנתונים מכסים גבוה יותר באופן ניכר.   

 Bryant et.al, 8 מחקרים מהעולם ומישראל מעלים כי קיים ִמתאם חיובי בין השכלה לתרומה )לדוגמה
.)2003; Mesh et al., 2006

9 כל המודלים כוללים שגיאות תקן מקובצות ברמת הפרט, נתון האופייני למצב שבו לכל התפלגות יש 
שֹונּות אחרת ולִמתאם סדרתי.

10 כל הסכומים המוצגים בשקלים מתייחסים לערך השקל ב-2011 )כלומר במונחים ריאליים(.
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יהודים.  הם  תרומה  בגין  מס  זיכוי  תובעים  התורמים אשר  מכלל  אחוזים   99 כמעט 
התורם המבוגר ביותר בן 106, וגילו של התורם הצעיר ביותר הוא 11.18 התרומה החציונית 
היא 0, שכן רבים מהתורמים אינם עקביים ותרמו רק פעם אחת או אחת לכמה שנים, 
וביתר השנים לא דיווחו על תרומות. גילם הממוצע של התורמים הוא 48, וכ-19 אחוזים 
מהם היו נשים.12 כ-82 אחוזים מכלל התורמים נשואים ומספר הילדים הממוצע במשפחת 

התורם עומד על 2.89.
כמעט 88 אחוזים מכלל התורמים התגוררו ביישובים עירוניים )הנתון אינו מוצג בלוח(. 
שליש  ובאסיה,  באפריקה  שליש  מהם  לישראל,  מחוץ  נולדו  מהתורמים  אחוזים  כ-34 
בארצות הברית, אוקיאניה ומערב אירופה ושליש במזרח אירופה )הנתון אינו מוצג בלוח(. 
פעילה  הכנסה  )כלומר,  אישית  מיגיעה  הכנסה  על  דיווחו  מהתורמים  אחוזים   93
כגון משכורת או הכנסה מעסק(. הסיווג התעסוקתי הנפוץ ביותר בקרב התורמים היה 

"ארגונים" )למשל, ארגונים חוץ-ממשלתיים, מלכ"רים וארגונים ציבוריים(.

לוח 1. נתונים סטטיסטיים של פילנתרופים, 2011
סטיית תקןחציוןערך מקסימליערך מינימליממוצע 

2,776021,291,724060,611תרומה
307,876-33,521157,544,672211,245555,294הכנסה שנתית

48.6171064914.57גיל
2.8902132.01מספר ילדים במשק הבית
    81.68%מצב אישי )נשואים = 1(

 מקור הכנסה )הכנסה 
מיגיעה אישית = 1(

93.48%    

    19.10%מגדר )נשים = 1(
    98.97%לאום )יהודים = 1(

    33.94%מהגרים
     סיווג תעסוקתי

    3.16%תעשייה והיי-טק
    2.74%בנקאות ופיננסים

    25.66%נדל"ן
    34.77%ארגונים ועמותות

    33.67%אחר

)N( 1,359,224מספר תצפיות    

* נתוני פאנל עבור מדגם של 152,728 פרטים ומשקי בית שהגישו למס הכנסה דוחות הכוללים בקשה לזיכוי בגין תרומות 
באחת מהשנים הבאות לפחות: 1999, 2000, 2004, 2011–2006. כל הנתונים הכספיים מחושבים בשקלים של 2011.

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

11 התורם הצעיר ביותר המופיע בבסיס הנתונים הוא בן שבע. ילדים מתחת לגיל 18 אינם יכולים 
להגיש תביעה להחזר מס. אולם כיוון שהנתונים הם פאנל מלא ושלם, תורמים צעירים עשויים להיכלל 

בנתונים בשנים מוקדמות יותר, אף שהיו אז בני פחות מ-18 ולא דיווחו על תרומות בשנים אלו.
12 במקרה של תרומות ממשקי בית, המגדר של התורם או התורמת הוגדר לפי המגדר של העומד 

בראש משק הבית )כפי שהוגדר ברשות המיסים(.
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2. הקשר בין מאפייני הפילנתרופים לנתוני התרומות: 
ניתוח תיאורי

כפי שניתן לראות בתרשים 1, בקרב תורמים שדיווחו על הכנסה חיובית, בעלי הכנסה 
אך  יותר;  נמוכה  הכנסה  מבעלי  בממוצע  יותר  גבוהים  סכומים  תורמים  יותר  גבוהה 
התרומות  שיעור  )כלומר  בממוצע  יותר  נדיבים  נמצאו  יותר  תורמים שהכנסתם נמוכה 
שלהם מההכנסה גדול יותר(. עם זאת, מעניין לראות כי לאחר שהכנסה עולה על 500 אלף 

שקלים, חלה עלייה מתונה ברמת הנדיבות ככל שההכנסה גבוהה יותר. 

תרשים 1. גובה התרומה הממוצעת ורמת הנדיבות )אחוז התרומה מתוך 
ההכנסה(

לפי גובה ההכנסה השנתית

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

מבחינה גיאוגרפית, מועצות מקומיות קטנות במרכז הארץ, ובהן כפר שמריהו וסביון, 
נמצאו כיישובים הנדיבים ביותר בישראל במדידת סך התרומות כאחוז מסך כל ההכנסות 
)תרשים 2(. נתון זה מפתיע, שכן רבים ממשקי הבית העשירים ביותר נמצאים ביישובים 
2008(.13 לצד זאת, מעניין לציין כי בין  אלו )לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
הגלילית  חצור  רכסים,  כמו  קטנות  ערים  גם  נכללות  ביותר  הנדיבים  היישובים  עשרת 
וטבריה – יישובים הנמצאים בטווח הנמוך במדד חברתי-כלכלי )לפי סיווג של הלשכה 

13 כפי שמוצג בתרשים 1, תורמים בעלי הכנסה גבוהה נוטים להיות נדיבים פחות )במדידת התרומה 
כשיעור מן ההכנסה(.

) ח"ש(סכום התרומה    ממוצעתנדיבות
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מאופיינים  אלו  שיישובים  בכך  זאת  להסביר  אפשר   .)2008 לסטטיסטיקה,  המרכזית 
בקהילות קטנות יותר, בשיעור גבוה יותר של ילדים מתחת לגיל 20 וברמה גבוהה יותר 
של דתיּות, מאפיינים שלפי הִספרות ולפי נתוני המחקר הנוכחי מצויים בִמתאם חיובי 
עם מתן תרומות. חסקי-לוונטל, יוגב-קרן וכץ )2011( הראו כי יש מתאם חיובי בין דתיּות 
באופן  קשור  ילדים  של  יותר  גדול  מספר  כי  יודגם  הבאים  ובסעיפים  לתרום,  לנטייה 

סטטיסטי מובהק לנדיבות. 
בבחינת גובה התרומות לתושב )או לתורם( נכללו ברשימה יישובים שונים מעט מאשר 
בדירוג לפי נדיבות, כמו הרצליה ורמת השרון – ערים חילוניות בעיקרן, ששיעורי הילודה 
בהן נמוכים. למרות חשיבותן הפוליטית, הכלכלית והחברתית, ירושלים ותל אביב-יפו – 
הערים המאוכלסות ביותר בישראל – אינן נמנות עם הרשויות הנדיבות ביותר. עם זאת, 
חלקן בפילנתרופיה המקומית גדול יחסית: בעוד הן משתרעות על פני אחוז אחד בלבד 
משטחה של ישראל, סך התרומות שהתקבלו מתושביהן מהוות את החלק הגדול ביותר 

מסך התרומות מבין כלל היישובים – 34 אחוזים מכלל התרומות בתקופת המדגם.

,  עשרת היישובים המובילים בגובה התרומותתרשים 2א. עשרת היישובים המובילים בגובה התרומות
בשקלים

663,256,092ירושלים
533,278,630יפו-תל אביב
237,176,742בני ברק
183,353,213הרצליה

144,682,616פתח תקוה
137,267,247רעננה
117,879,649חיפה

94,106,831רחובות
93,665,623רמת גן

87,697,184רמת השרון

נמוך

בינוני

גבוה

גודל היישוב
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תרשים 2ב. עשרת היישובים המובילים בנדיבות התרומות
שיעור התרומות כאחוז מההכנסה

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

2 מציג סיכום סטטיסטי של מגמות בפילנתרופיה לאורך תקופת המדגם. בעוד  לוח 
מספרם של תובעי זיכוי מס בגין תרומות גדל יותר מפי שניים במהלך השנים )מ-29,419 
2011(, סך התרומות באותה תקופה גדל כמעט פי ארבעה  איש ב-1999 ל-61,036 בשנת 

)במונחים ריאליים(, ייתכן שבשל קשר חזק לגידול בתוצר הלאומי הכולל.
מעניין לציין כי ניכרת ירידה כמעט בכל מדדי התרומות בשנת 2008, ובמידה מסוימת 
גם בשנה שלאחר מכן, אף שבשנים אלו נמשך הגידול המתון במספרם של תובעי החזרי 
כל  על  עלו  וב-2011 הם  ניכרה התאוששות במדדי התרומות  ב-2010  בגין תרומות.  מס 

השנים הקודמות. המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 עשוי להסביר מגמות אלו.

נמוך

בינוני

גבוה

גודל היישוב

עשרת היישובים הנדיבים ביותר

4.51%נהריה
4.44%כפר שמריהו

3.68%סביון
3.17%בני ברק
2.42%טבריה
2.30%רכסים

2.29%מודיעין עלית
2.15%חוף השרון

2.12%קריית יערים
2.01%חצור הגלילית
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לוח 2. מגמות בנתוני התרומות 
מספר מבקשי שנה

 זיכוי מס 
בגין תרומה

 תרומה 
ממוצעת

שיעור כל 
 התרומות 

מסך ההכנסות

תרומה ממוצעת 
כאחוז מהתמ"ג 

לנפש

 סך 
התרומות

)1()2()3()4()5()6(

199929,4195,2140.36%5.29%153,381,203

200033,5325,6410.37%5.40%189,140,881

200442,1157,1110.70%6.92%299,461,345

200649,6039,0700.95%8.29%449,878,212

200759,8209,2521.11%8.11%553,453,711

200860,5057,9970.99%6.93%483,839,997

200965,6507,5451.06%6.57%495,348,700

201072,4567,4781.21%6.29%541,831,634

201161,0369,9411.35%8.11%606,778,283
:)N( 1,359,224מספר תצפיות

* נתוני פאנל עבור מדגם של 152,728 פרטים ומשקי בית שהגישו למס הכנסה דוחות הכוללים בקשה לזיכוי בגין תרומות 
באחת מהשנים הבאות לפחות: 1999, 2000, 2004, 2011–2006. כל הנתונים הכספיים מחושבים בשקלים של 2011.

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

תרשים 3 מציג מידע על עקביות התורמים לאורך השנים. גובה התרומה הממוצעת עולה 
ככל שמתן התרומות עקבי יותר, וכך גם המדדים האחרים לנתינה )התרומות החציוניות 
והתרומה כאחוז מההכנסה, שאינן מוצגות בתרשים(. רק 3.8 אחוזים מהתורמים )5,820 
פעם  רק  תרמו  אחוזים   54.2 ואילו  המדגם,  שנות  מתשע  אחת  בכל  תרמו  בית(  משקי 
או פעמיים. התורמים שהיו העקביים ביותר ותרמו מדי שנה )כלומר, בכל אחת מתשע 
השנים שנכללו במדגם( היו גם המקור לסכום הגבוה ביותר של תרומה השנתית, ולפיכך 

תרמו יותר מכל קבוצה אחרת גם במונחי סכום התרומה )לא מוצג(.
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תרשים 3. עקביות התורמים )מספר שנות התרומה( וגובה התרומה הממוצע

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

אחרים,  נצפים  מאפיינים  על  בקרה  תוך  העקביות  דפוסי  את  יותר  טוב  להבין  כדי 
עקביות התורמים נותחה גם באמצעות המודלים של התפלגות פואסון והתפלגות בינומית 
שלילית. במודלים אלו המשתנה התלוי הוא מספר שנות התרומה של פילנתרופ בתקופת 
הדגימה )המיוצג בערכים מ-1 עד 9(. התוצאות, המוצגות בלוח נ'2 בנספחים, מראות כי 
תורמים בעלי הכנסה גבוהה מעבודה ותורמים מענף הנדל"ן צפויים יותר מאחרים לתרום 
באופן עקבי. משתנים אחרים שנמצאו קשורים באופן חיובי לעקביות הם: מספר הילדים; 

גיל התורם; נבדקים רווקים; נבדקים יהודים; ומוצא מאמריקה וממערב אירופה.
תרשימים 4 ו-5 מציגים את סכום התרומה השנתית הממוצעת ואת התרומה כאחוז 
מההכנסה. נשים תורמות נמצאו נדיבות יותר, אולם גברים תרמו סכומים גבוהים יותר 
 Bekkers בממוצע.14 הספרּות בנושא הבדלים מגדריים בנתינה אינה חד-משמעית. על פי
תכונה  לצדקה,  תרומה  המניעים  המנגנונים  היא אחד  )and Wiepking )2010, אמפתיה 
 Davis, 1980; Hoffman,( שעל פי מחקרים רבים בפסיכולוגיה מפותחת יותר בקרב נשים
Lennon and Eisenberg, 1987 ;1977(. דיון נוסף בהבדלים מגדריים הקשורים לתרומה 

לצדקה, אשר מתבססים על תוצאות הניתוחים האקונומטריים, מוצג בסעיף הבא.

14 במשקי בית של זוגות נשואים קשה יותר לבחון את הפעילות הפילנתרופית של כל מגדר, מכיוון 
שאי אפשר לחלץ מן הנתונים את משקלם של בן או בת הזוג בהחלטה על תרומת משק הבית. בסעיף 

הבא ישמשו כמה מודלים אלטרנטיביים כדי להשוות בין דפוסי הנדיבות המגדריים. מודלים אלו 
מפקחים על מצב משפחתי, מספר הילדים ומשתנים אחרים שעשויה להיות להם השפעה על דפוסי 

תרומה שונים של כל מגדר. 
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תרשים 4. תרומה שנתית ממוצעת לפי מגדר
בשקלים של 2011

* בסיס הנתונים כולל מידע רק עבור השנים המופיעות בתרשים; אין נתונים עבור השנים 2003–2001 ושנת 2005. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

תרשים 5. נדיבות התורמים לפי מגדר
שיעור התרומה כאחוז מההכנסה

* בסיס הנתונים כולל מידע רק עבור השנים המופיעות בתרשים; אין נתונים עבור השנים 2003–2001 ושנת 2005. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים
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הארץ,  לילידי  ביחס  יותר  גדולים  סכומים  תורמים  לישראל  שעלו  פילנתרופים 
סכומים  בממוצע  תורמים  חדשים  עולים  ועוד:  זאת  יותר.  נדיבים  נמצאו  גם  והם 
גובה  את  מציגים  ו-7   6 תרשימים  יותר.  נדיבים  והם  ותיקים,  מעולים  יותר  גדולים 
העלייה.15 מאז  בישראל  המגורים  שנות  מספר  לפי  ההכנסה  מתוך  ושיעורן   התרומות 

 נתוני התרומות בקרב העולים החדשים הם הגבוהים ביותר, ואילו דפוסי התרומה של 
ילידי הארץ.  דומים לאלו של תורמים  ויותר  21 שנים  בישראל  פילנתרופים שהתגוררו 
מתכנסת  זו  אך  שונה,  תרומות  תרבות  איתם  מביאים  שעולים  הוא  לכך  אפשרי  הסבר 
שהם  כך  על  מעיד  שהדבר  ייתכן  כלומר,  המקומית.  בתרבות  המקובלת  לרמה  בהדרגה 
נטמעים ומשתלבים בחברה המקומית. ניתוח מפורט יותר של הפילנתרופיה בקרב עולים 

חדשים מוצג בסעיף 3.

תרשים 6. תרומה שנתית ממוצעת לפי מספר השנים בארץ
בשקלים של 2011

* בסיס הנתונים כולל מידע רק עבור השנים המופיעות בתרשים; אין נתונים עבור השנים 2003–2001 ושנת 2005. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 
נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

15 תרשימים 6 ו-7 אינם כוללים פיקוח על ארץ המוצא או על משתנים נוספים העלולים להשפיע 
על הנדיבות ועל הנטייה לתרום כפונקציה של משך החיים בישראל. בסעיף 3 מוצגים ניתוחים רב-

משתניים הכוללים פיקוח גם על גורמים אחרים.
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תרשים 7. נדיבות ממוצעת לפי מספר השנים בארץ 
 אחוז התרומה מתוך ההכנסה השנתית

* בסיס הנתונים כולל מידע רק עבור השנים המופיעות בתרשים; אין נתונים עבור השנים 2003–2001 ושנת 2005. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

3. הקשר בין מאפייני הפילנתרופים לתרומה: ניתוחי 
רגרסיה רב-משתנית

בסעיף הקודם הוצג ניתוח של מאפייני הפילנתרופים לפי הנתונים הגולמיים, אולם ניתוח 
כזה עלול להיות מוטה בשל קיומם של גורמים בלתי נצפים המשפיעים על גובה התרומה 
ונדיבותה לצד המאפיינים שנבדקו, וכן עקב מתאם בין מאפיינים שונים. סעיף זה יבחן 
את הקשר שבין מאפייני הפילנתרופים ובין משתני התרומות – סכום התרומה ושיעורה 

מתוך ההכנסה )נדיבות( – בפיקוח על גורמים אישיים. 
ניתוחי  נערכו  התרומה  ובין  תלויים  הבלתי  המשתנים  בין  הקשר  את  להעריך  כדי 
רגרסיות אורך ליניאריות )Panel OLS(. בניתוחים אלו נכללו שני אפקטים קבועים )מקום 
מגורים ושנה(, אשר ממזערים את החשש מפני הטיה אפשרית בגלל נתונים שהושמטו. 
כל  של  השפעתם  בנטרול  כלומר  הנבדק,  הגורם  של  נטו  ההשפעה  מוצגת  סעיף  בכל 
המשתנים האחרים. תוצאות הרגרסיה של המודלים העיקריים מוצגות בלוח נ'1 בנספחים 

ובסעיף זה יובאו עיקרי התוצאות. 

הכנסה
מקדמי  תרומות:  של  יותר  גבוה  היקף  עם  חיובי  בִמתאם  נמצאת  יותר  גבוהה  הכנסה 
ההכנסה הם חיוביים ומובהקים מבחינה סטטיסטית בכל הספציפיקציות השונות. משתנה 
ההכנסה מוגדר כסך כל ההכנסות השנתיות המדווחות של משק הבית )באלפי שקלים(. 
עם  עולה  התרומה  סכום  ליניארי.  אינו  לתרומה  ההכנסה  בין  נמצא שהקשר  זאת,  עם 
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הגידול בהכנסות )בשיעור פוחת( עד הכנסה שנתית של 76 מיליון שקלים. מעל לסכום זה 
כל גידול נוסף בהכנסות מקטין את סכום התרומה נטו. היקפם הכספי של המקדמים נמוך 
)4.047(, כלומר, עלייה של 10,000 שקלים בהכנסה השנתית מעלה את התרומה  יחסית 
הממוצעת בכ-40 שקלים. תוצאה זו עולה בקנה אחד עם הספרות הבין-לאומית הענפה 

.)Bekkers and Wiepking 2010; 2012 המתחקה אחר הקשר שבין הכנסה לנתינה )ראו
כאמור, הכללת משתנה ההכנסה מפיגה כמה מהחששות להטיה בשל היעדר משתנה 
מתואמות  וההשכלה  ההכנסה  קודמים  מחקרים  פי  על  שכן  הנתונים,  בבסיס  ההשכלה 
 Angrist and Keueger, 1991; Becker, 1993;( באופן חיובי הן זו עם זו הן ביחס לנתינה

.)Bryant et al., 2003; Mesch et al., 2006; Mincer, 1974

מקור ההכנסה
משתנה זה מבחין בין הכנסה מיגיעה אישית להכנסה שאינה מיגיעה אישית. הכנסה מיגיעה 
אישית כוללת משכורת והכנסה מעסק, ואילו הכנסה שאינה מיגיעה אישית כוללת את כל 
מקורות ההכנסה האחרים, כגון רווחי הון, דיבידנדים, הכנסות משכירות וריבית.16 הבחנה 
הפוטנציאלית  מושפעים מסיכון התנודתיות  מידה התורמים  באיזו  לבדוק  זו מאפשרת 
של הכנסותיהם. בעוד חלק ממקורות ההכנסה שאינה מיגיעה )כגון משכירות או מקרן 
פנסיה( מתאפיינות בתזרים יציב של הכנסות, הכנסה מיגיעה אישית עלולה להיות כפופה 
לתנודות זמניות עקב שינויים ברווח העסקי או בגורמים עסקיים אחרים, כגון בונוסים, 

העלאות שכר או קיצוצים.
פילנתרופים בעלי הכנסה מיגיעה אישית תורמים בממוצע סכום גבוה ב-1,285 שקלים 
כאמור,  פחות.  נדיבים  הם  אך  פסיבית,  הכנסה  בעלי  שתורמים  מהסכום  דולרים(   370(
הסבר אפשרי להבדל בין דפוסי התרומה יכול להיות קשור לשֹונּות הגבוהה יותר ולאי 
ודאות בהכנסות בקרב תורמים בעלי הכנסה מיגיעה אישית. בעוד הכנסתם של תורמים 
אלו גבוהה יותר בממוצע )גבוהה ביותר מ-30 אחוזים מההכנסה של בעלי הכנסה פסיבית(, 
לתנודות  יותר  רגישים  להיות  נוטים  הם  יותר,  גדולים  סכומים  בממוצע  תורמים  והם 

הפוטנציאליות ולסיכונים ברווחיהם, ולכן תורמים חלק קטן יותר מהכנסתם. 
לעומת הכנסה  על הכנסה קבועה  קודמים  בקנה אחד עם מחקרים  עולה  זה  ממצא 
מזדמנת, המראים כי תנודתיות גדולה יותר בתזרים ההכנסה השנתית משפיעה לרעה על 

.)Hughes and Luksetich, 2008( נדיבות התרומה

סיווג תעסוקתי
ופיננסים",  כ"בנקאות  וכן  והיי-טק",  תעשייה  כ"ענפי  מסווג  שעיסוקם  פילנתרופים 
תורמים סכומים גבוהים בהרבה מהמגזרים האחרים והם גם נדיבים יותר. סכומי התרומה 
שלהם גבוהים ב-7,290 שקלים )2,100 דולרים( ו-5,874 שקלים )1,680 דולרים(, בהתאמה, 
מהתרומות של פילנתרופים אחרים )מגזר ההתייחסות(.17 תרשימים 8 ו-9 מציגים הבדלים 

בדפוסי התרומה לאורך זמן לפי הסיווגים התעסוקתיים העיקריים של התורמים.18 

16 משקי בית שיש להם יותר ממקור הכנסה אחד סווגו לפי מקור ההכנסה הגדול ביותר.
17 מגזר ההתייחסות הוא כל סיווגי המגזרים האחרים )שירותים, חקלאות, מסחר, תיירות וכדומה(.

18 תרשימים 8 ו-9, והבאים אחריהם, מציגים את הערכים החזויים עבור המשתנים המתוארים, כפי 
שהתקבלו במודלי רגרסיה הדומים לאלה שבלוח נ'1 – בתוספת של משתנה אינטראקציה בין שנה 

למשתנה המתואר כדי לאפשר אמידה של השינוי בהבדלים בין קבוצות לאורך זמן.
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תוצאות אלו תומכות בממצאי מחקרים קודמים על "הפילנתרופיה החדשה" בישראל, 
את  שעשו  עשירים  ישראלים  כלומר,  חדשים",  "פילנתרופים  של  תפקידם  על  ובמיוחד 
 Schmid and  ;2008 )שמעוני,  אחרות  מתקדמות  ובתעשיות  ההיי-טק  בתעשיות  הונם 

.)Rudich-Cohn, 2012
עמותות  הכולל  "ארגונים",  במגזר  המסווגים  הפילנתרופים  עבור  כי  לציין  מעניין 
ומלכ"רים בישראל, המקדם אינו מובהק סטטיסטית. קטגוריה זו כוללת ארגונים מוכרים 
לצורכי מס, הנהנים מתרומותיהם של פילנתרופים, לכן מפתיע במקצת שעל אף מודעּותם 
לחשיבותה של הפעילות הפילנתרופית עובדי מגזר זה אינם תורמים יותר מן המגזרים 

האחרים – הן בערכים מוחלטים הן בערכים יחסיים.

תרשים 8. תרומה ממוצעת לפי הסיווג התעסוקתי של התורם
בשקלים של 2011

* ערכים חזויים עבור סיווג תעסוקתי בשנה העוקבת על בסיס רגרסיה רבת-משתנים של אינטראקציה בין סיווג תעסוקתי ושנה, 
בפיקוח על המשתנים הבאים: מספר ילדים, גיל, מין, סטטוס נישואים, השתייכות לקבוצת מיעוט, הגירה, מוצא אתני, מקור 

הכנסה, שנה ומקום מגורים. החיזוי הוא עבור השנים המוצגות בתרשים בלבד.

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 
נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים
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תרשים 9. נדיבות ממוצעת לפי הסיווג התעסוקתי של התורם
שיעור התרומה מתוך ההכנסה השנתית

* ערכים חזויים עבור סיווג תעסוקתי בשנה העוקבת על בסיס רגרסיה רבת-משתנים של אינטראקציה בין סיווג תעסוקתי ושנה, 
בפיקוח על המשתנים הבאים: מספר ילדים, גיל, מגדר, סטטוס נישואים, השתייכות לקבוצת מיעוט, הגירה, מוצא אתני, מקור 

הכנסה, שנה ומקום מגורים. החיזוי הוא עבור השנים המוצגות בתרשים.

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

גיל
הקשר בין גיל לפילנתרופיה אינו ליניארי. בעוד מקדם הגיל הוא שלילי ומובהק מבחינה 
את  מציג   10 תרשים  סטטיסטית.  ומובהק  חיובי  בריבוע  גיל  של  המקדם  סטטיסטית, 
התרומה והנדיבות החזויה של פילנתרופים ביחס לגיל. התוצאות מלמדות כי פילנתרופים 
מפחיתים מדי שנה את תרומתם המוצהרת עד גיל 43, הן בערכים מוחלטים הן כאחוז 

מההכנסה, אך מגיל 43 הם מגדילים אותה בכל שנה.19 
הִספרות העוסקת בקשר שבין גיל לנתינה אינה חד-משמעית. חוקרים אחדים גילו כי 
קיים קשר חיובי ביניהם, ואילו אחרים מצאו קשר שלילי, ירידה בנתינה לאחר גיל מסוים, 
 .)Bekkers and Wiepking, 2010; Wiepking and Bekkers, 2012( או היעדר קשר מובהק
הממצא הייחודי במחקר הנוכחי, המראה קשר בצורת פרבולה "מחייכת" בין גיל לתרומה, 
דפוסים  לגלות  מאפשר  הוא  שכן  שבִספרות,  הסותרות  מהתוצאות  חלק  להסביר  עשוי 

שונים של תרומה בהתאם לטווח הגיל הנבדק.20

19 גיל הילדים עלול להשפיע על דפוסי התרומה דרך המתאם בין גיל ההורים לגיל הילדים: כאשר 
הילדים גדלים ההוצאות עולות, ולאחר מכן יורדות. לא ניתן לבחון זאת שכן מידע לגבי גיל הילדים 

אינו זמין במאגר הנתונים בשל שיקולי פרטיות. 
20 יש לנקוט משנה זהירות בהכללת ממצאים אלו לחוץ לארץ, מפני שהדמוגרפיה בישראל מתאפיינת 

בריבוי יחסי של ילדים, ובהולדה בגיל מוקדם יחסית )לעומת שאר העולם המפותח(.
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תרשים 10. סכום התרומה וחלקה מתוך ההכנסה )נדיבות( לפי גיל התורם
ערכים חזויים לפי רגרסיה רב-משתנית

* ערכים חזויים עבור גיל על בסיס רגרסיה רבת-משתנים (לוח נ'1), בפיקוח על המשתנים הבאים: הכנסה, מספר ילדים, מגדר, 
סטטוס נישואים, השתייכות לקבוצת מיעוט, הגירה, מוצא אתני, מקור הכנסה, סיווג תעסוקתי, שנה ומקום מגורים. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים 

מצב משפחתי
מקדמי הרגרסיה של מצב משפחתי מצביעים על קשר שלילי בין נישואים לתרומה, ומי 
נמצאו  נישואים  העולם  מרחבי  המחקרים  ברוב  אלמנים.  הם  ביותר  כנדיבים  שנמצאו 
קשורים באופן חיובי לתרומה, ומקצת מהמחקרים מצאו כי אין קשר בין שני הגורמים 

.)Wiepking and Bekkers, 2012(
זמן  בתקופת  הנערכים  חתך,  במחקרי  נמצא  בספרות  החיובי  הקשר  כי  לציין  חשוב 
פרטים  אחרי  זמן  לאורך  שעוקב  כזה  כלומר  פאנל,  מחקר  הוא  הנוכחי  המחקר  אחת. 
ומשקי בית, ולכן גם מתחקה אחרי שינויים במצב המשפחתי. עם זאת, היות שהסטטוס 
במחקר  הסותרות  שהתוצאות  ייתכן  לילדים,  הורּות  קרובות  לעיתים  כולל  "נישואים" 
זה נגזרות מהקושי להבחין בין השפעת הנישואים להשפעת ההורות על התרומה. ואכן, 
כאשר יש בקרה על מספר הילדים, מקדם הנישואים מאבד את המובהקות הסטטיסטית.21 
שימוש ברגרסיות מרובות משתנים בניתוח נתוני הפאנל מאפשר לחקור שינויים בדפוסי 

21 לוחות הרגרסיה יסופקו לפי דרישה.
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נתינה לאורך זמן, ולהבחין בין שינויים במצב המשפחתי לשינויים במספר הילדים – כפי 
שיפורט בתת-הסעיף הבא.

ילדים
המודלים  בכל  פילנתרופית  לפעילות  חיובי  באופן  קשורה  יותר  רבים  לילדים  הורות 
והספציפיקציות. ההשפעה השולית של ילד נוסף עומדת על 542 שקלים )כ-155 דולרים(. 
הקשר החיובי בין מספר הילדים במשק הבית לפילנתרופיה תואם את הממצאים ברוב 
 Bekkers and ראו  בנושא  )לעיון מעמיק  זה  הכוללים משתנה  הבין-לאומיים  המחקרים 

 .)Wiepking, 2010; Wiepking and Bekkers, 2012

ילדים ומצב משפחתי
עמודה 1 בלוח נ'3 מציגה את תוצאות מודל האינטראקציה בין מספר הילדים )משתנה 
רציף( ובין מצב משפחתי )משתנה בינארי(. עלייה במספר הילדים מגדילה את התרומה 
הממוצעת, ואילו מצב משפחתי "נשוי" קשור לירידה בסכום התרומה הממוצע. עם זאת, 
המקדם החיובי והמובהק סטטיסטית של האינטראקציה בין שני משתנים אלו מראה כי 
לכל ילד נוסף יש השפעה שולית חיובית על משקי הבית של בני זוג נשואים. מהילד השני 
שאינם  תורמים  מאשר  בממוצע  יותר  גדול  סכום  תורמים  נשואים  פילנתרופים  ואילך 
נשואים, וגם ממשקי בית הכוללים פחות ילדים. במילים אחרות, העלייה הנצפית בדפוסי 
הנתינה במשפחות גדולות קשורה יותר למספר הילדים, ולא בהכרח לסטטוס המשפחתי 

של נישואים.

מיעוטים )השתייכות לדת שאינה יהדות(
)כ-20 אחוזים  בישראל  כל המיעוטים הדתיים  ביותר מבין  ערבים הם הקבוצה הגדולה 
מהאוכלוסייה(. המקדמים המשוערים למיעוטים מראים כי פילנתרופים ערבים מדווחים 
על תרומות בסכומים נמוכים יותר, ונוטים להיות נדיבים פחות, מאשר תורמים יהודים 
)תרשימים 11 ו-12(. מחקרים קודמים המנתחים את דפוסי התרומה של מיעוטים בישראל 
הם מעטים, וגם הם מראים כי שיעור התרומות המוצהרות בקרב הערבים נמוך משמעותית 

מזה של האוכלוסייה היהודית )זיידאן, 2005; זיידאן וגאנם, 2000(. 
את הפערים בדפוסי נתינה בין פילנתרופים יהודים לערבים ניתן לייחס אולי לגורמים 
פוליטיים ותרבותיים. החברה הערבית מאופיינת באוריינטציה קולקטיביסטית, המדגישה 
מהפעילות  ניכר  וחלק  אתניות(,  ועדות  שבטים  משפחתי,  )מבנה  השתייכות  קבוצות 
שאינם  רשמיים  לא  ערוצים  באמצעות  מסורתי  באופן  נעשה  זו  בחברה  הפילנתרופית 
פילנתרופיים  יחסים  זה.  במחקר  בהם  להבחין  ניתן  לא  ולכן  המס,  לרשויות  מדווחים 
בחברה הערבית מתבססים על קשרים אישיים – בניגוד לחברות מערביות, שבהן יחסים 

אלו נוטים להיות לא אישיים ואינדיבידואליסטיים )זיידמן וגאנם, 2000(. 
נוסף על כך, זידאן )2005( טוען שמספרן הקטן של עמותות ערביות בהשוואה למספר 
זאת,  עם  רשמית.  לנתינה  רבות  הזדמנויות  לערבים  מאפשר  אינו  היהודיים  המלכ"רים 
ניתן לטעון כי בישראל קיימות אלפי עמותות מוכרות שהצהרת המטרות שלהן היא בלתי 
פוליטית, והן עשויות להיות מוטבות ראויות לקבלת תרומות מכל המגזרים, הן מהרוב 
הן מהמיעוטים. נתונים אלו מעלים שאלות מהותיות על מערכת היחסים בין אוכלוסיות 
הרוב והמיעוטים בישראל, ועל סוגיות של זהות והשתלבות המיעוטים בחברה הישראלית. 
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)Berrebi and Yonah )2016 מראים כי מיעוטים בישראל תורמים פחות, בממוצע, מהרוב 
היהודי, ובעקבות אירועים טראומטיים )למשל, פיגועי טרור( המיעוט הערבי נוטה להקטין 

עוד יותר את תרומותיו הכספיות.

תרשים 11. תרומה ממוצעת לפי דת
בשקלים של 2011

תרשים 12. נדיבות ממוצעת לפי דת
שיעור התרומה מתוך ההכנסה השנתית

* ערכים חזויים עבור השתייכות דתית בשנה העוקבת על בסיס רגרסיה רבת-משתנים של אינטראקציה בין מיעוטים ושנה, 
בפיקוח על המשתנים הבאים: הכנסה, מספר ילדים, גיל, מגדר, סטטוס נישואים, הגירה, מוצא אתני, מקור הכנסה, סיווג 

תעסוקתי, שנה ומקום מגורים. החיזוי הוא עבור השנים המוצגות בתרשים בלבד.

מקור (לשני התרשימים): קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 
נתונים (לשני התרשימים): הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים
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דתיוּת
בהגדרת  מכרעת  במידה  תלוי  פילנתרופית  לפעילות  דתיות  בין  שהקשר  לציין  מעניין 
למידת  ביחס  גדלים  ונדיבותן  התרומות  גובה  כללי,  באופן  המחקר.  במסגרת  הדתיות 
הדתיות של היישוב. עם זאת, בדיקה נוספת גילתה כי כאשר מנתחים את האוכלוסייה 
הדתית ביתר פירוט, ניכר כי ניתן לייחס את הִמתאם החיובי בעיקר לאוכלוסייה החרדית, 

ולא לדתיים ככלל. 
הואיל ומסד הנתונים אינו כולל מידע על רמת הדתיות של התורמים, המשתנה יוצג 
באמצעות נתוני תוצאות הבחירות לכנסת לשנת 2006. בשיטה זו אחוז הבחירה במפלגות 
דתיות וחרדיות מצביע על חלקם של הבוחרים הדתיים והחרדים בכל יישוב.22, 23 התוצאות 
מראות כי תורמים המתגוררים ביישובים המאופיינים בשיעור גבוה יותר של אוכלוסייה 
חרדית נוטים לתרום את הסכום הגבוה ביותר בממוצע, והם התורמים הנדיבים ביותר 
)לוח נ'4 בנספחים(.24 לעומת זאת, הנטייה לתרום סכומים גבוהים יותר אינה מתקיימת 
בקרב תורמים המתגוררים ביישובים שמאופיינים בשיעור גבוה יותר של אוכלוסייה דתית 
)שאינה חרדית(. הדבר עשוי להצביע על כך שההשפעה על הפעילות הפילנתרופית קשורה 

יותר לנורמות התרבותיות של החרדים ופחות לדתיות כשלעצמה.

מגדר
אחד מהפרטים בכל משק בית מוגדר כעומד בראשו. במחקר זה ההגדרה התבססה על 
הרישום ברשות המיסים. משק בית יכול לפנות לרשות ולבקש לשנות את ההגדרה, אך 

נראה שמעטים בוחרים באפשרות זו. 
בבדיקת מאפייני התרומה לפי משתנה המגדר משקי בית בראשות נשים נמצאו נדיבים 
יותר, אולם משקי הבית שבראשם עומדים גברים תורמים סכומים גדולים יותר בממוצע. 
ייתכן  הממצאים הבין-לאומיים בנושא הבדלים מגדריים בתרומות אינם חד-משמעיים. 
שהנדיבות הרבה יותר בקרב משקי בית בראשות נשים מקורה בכך שעל פי המחקר של 
 Mesch et .אמפתיה היא תכונה מפותחת יותר בקרב נשים ,De Wit and Bekkers )2016(
)2011( .al, וכן )Bekkers and Wilhelm )2010, מראים כי תכונה זו אכן מגבירה התנהגות 

פרו-חברתית.
מתן  על  ההחלטה  אם  הנתונים  מן  לדעת  ניתן  לא  נשואים  זוגות  של  בית  במשקי 
תרומה התקבלה על דעת אחד מבני הזוג, שניהם יחדיו או כל אחד מהם בנפרד. על פי 
בני  בין  מייצגות פשרה  הבית  )Andreoni, Brown, and Rischall )2003, החלטות משק 
יותר  יותר להעדפותיהם של הגברים. כאשר גברים מרוויחים  הזוג, אך הבחירה קרובה 

מנשים נראה שמרב כוח המיקוח נמצא בידיהם. 
כאמור, במחקר זה הגדרת ראש משק הבית מתבססת על הרישום ברשות המיסים, 
או על בקשת משקי הבית כפי שדווחה ברשות המיסים, ולכן התוצאות חשופות להטיית 

22 לפירוט על שיטת המדידה באמצעות שיעורי הצבעה ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2011(. 
23  יש לנקוט משנה זהירות בפרשנות לתוצאות אלו, שכן אי אפשר לקבוע בוודאות כי שיעור 

התרומות הגבוה יותר ביישובים החרדיים אכן נובע מתרומות גדולות יותר של פרטים ומשקי בית 
.)ecological fallacy-חרדיים )כלומר, קיים חשש אפשרי ל

24 מודלים אלו אינם כוללים אפקטים קבועים ליישוב כדי להימנע מקו-ליניאריות עם משתנה הקהילה 
הדתית.
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בחירה אפשרית.25 כדי לצמצם את הסיכון להטיה נבחנו הנתונים על בסיס שש הגדרות 
חלופיות למגדר של ראש משק הבית. במודל הראשון )מודל הבסיס( צוין המגדר של ראש 
האלטרנטיבי  המודל  ונ'5(.  נ'1  בלוחות   1 )עמודה  הכנסה  במס  הרשום  לפי  הבית  משק 
השני מתבסס גם הוא על המגדר של ראש משק הבית שצוין בנתונים של רשות המיסים, 
אולם ההכנסה שמתוכה חושב אחוז התרומה )משתנה הנדיבות( כוללת רק את ההכנסה 
ההחלטה  שאת  ההנחה  על  מבוסס  זה  מודל  הבית.  משק  בראש  העומד  של  המדווחת 
הכנסות  לכלל  ביחס  ולא  להכנסה האישית שלו,  ביחס  הבית  לתרום מקבל ראש משק 

משק הבית. 
במודל השלישי ראש משק הבית מסּווג מחדש ומוגדר כבן הזוג שהכנסתו גבוהה יותר, 
בהנחה שבן הזוג שהכנסתו גבוהה יותר הוא גם דומיננטי יותר בקבלת החלטות כספיות. 
את  רק  כוללת  הנדיבות  לחישוב  ששימשה  ההכנסה  אך  לשלישי,  דומה  הרביעי  המודל 

ההכנסה המדווחת של ראש משק הבית שהכנסתו גבוהה יותר. 
במודל החמישי משקי הבית של בני זוג נשואים נחלקים לשתי תצפיות נפרדות, ובכל 
אחת מהן ההכנסה המשמשת לחישוב משתנה הנדיבות כוללת את ההכנסות המדווחות 

של אחד מבני הזוג. המודל האחרון מגביל את הניתוח לתת-נדגמים שאינם נשואים. 
תוצאות הניתוח מוצגות בלוח נ'5 והן תואמות את תוצאות המודל העיקרי, המצביעות 
על כך שבכל החלופות, משקי בית שבראשם עומדות נשים הם נדיבים יותר ממשקי בית 

שבראשם עומדים גברים.

מגדר ומצב משפחתי
עמודה 2 בלוח נ'3 מציגה את האינטראקציה בין המשתנים "גברים" ו"נשואים". כפי שהוצג 
בסעיף הקודם, תורמים גברים נדיבים פחות מאשר תורמות, אך מקדם האינטראקציה בין 

המשתנים "זכרים" ו"נשואים" הוא חיובי ומובהק מבחינה סטטיסטית. 
זו היא שלנישואים יש השפעה שולית חיובית על  אחת הפרשנות האפשריות לתוצאה 
תורמים גברים, שכן הם תורמים בממוצע אחוז גבוה יותר מהכנסתם בהשוואה לגברים 
שאינם נשואים. פרשנות אחרת היא שתורמות נשואות, הגם שהן נדיבות יותר מתורמים 
גברים )נשואים או רווקים(, נדיבות פחות בתרומותיהן בהשוואה לתורמות שאינן נשואות. 

תוצאה זו נובעת בעיקר מנדיבותן של תורמות אלמנות )לא מוצג בלוח(.

מגדר וילדים
נ'3 מציגה את האינטראקציה בין המשתנים "זכר" ו"מספר ילדים". כפי  3 בלוח  עמודה 
קשור  הילדים  ומספר  בתרומתם,  מנשים  פחות  נדיבים  נמצאו  גברים  לעיל,  שפורט 
באופן חיובי לנדיבות. מקדם האינטראקציה בין שני משתנים אלו )חיובי ובעל מובהקות 
גברים.  תורמים  על  חיובית  שולית  השפעה  יש  הילדים  למספר  כי  מלמד  סטטיסטית( 
הנדיבות  מגמת  ואילך  השביעי  הילד  ומן  נוסף,  ילד  כל  עם  גדלה  גברים  של  נדיבותם 

מתהפכת: תורמים גברים מתחילים לתרום אחוז גבוה יותר מהכנסתם מאשר נשים.

25 בני זוג יכולים לקבוע מי מהם יירשם כראש משק הבית, בתנאי שהכנסת בן הזוג הרשום עומדת 
על לפחות 25 אחוזים מהכנסות בן הזוג השני. לבחירה מי יעמוד בראש משק הבית עשויות להיות 

השלכות מיסוי ולכן החלטה זו עשויה להתקבל גם על בסיס שיקולים של תכנון מס במשק הבית.
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עלייה
ובשווייץ,  באוסטרליה  הברית,  בארצות  שנערכו  פילנתרופיה  בנושא  מחקרים  פי  על 
נמוך  סכום  ולתרום  ממקומיים  פחותה  במידה  מדווחת  תרומה  להרים  צפויים  מהגרים 
שהם  ככל  שלהם;  וההתנדבות  התרומה  דפוסי  את  משנים  המהגרים  הזמן  עם  יחסית. 
נמצאים זמן רב יותר במדינה המארחת תרומתם גדלה, ורמת התרומות שלהם מתכנסת 
 Brown and Bean, 2006; Joseph, 1995; Mata and( למקובל בקרב תורמים ילידי המקום

.)McRae, 2000; Nesbit et al., 2013; Osili and Du, 2005; Thomas, 2012
גל העלייה הגדול האחרון לישראל היה בשנים 2000–1990. בתקופה זו הגיעו לישראל 
כמיליון עולים )כ-20 אחוזים מאוכלוסיית הארץ באותה תקופה – לפי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, 2012(, רובם יהודים מברית המועצות לשעבר. זרם ההגירה החיובי לישראל 
נמשך מדי שנה מאז שנת 2001, אך במספרים קטנים יותר )בסך הכל כ-240 אלף עולים 
לאורך התקופה כולה – לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016(, ומספרם היחסי של 

עולים ממדינות אמידות כגון ארצות הברית, בריטניה וצרפת גדל באופן ניכר. 
ותיקים  עולים  של  התרומה  דפוסי   ,1 בסעיף  התיאורי  הנתונים  בניתוח  שהוצג  כפי 
)שהתגוררו בישראל 21 שנים או יותר( היו דומים מאוד לאלה של תורמים ילידי הארץ. 
רוכשים  העולים  המארחת  במדינה  ממושכת  תקופה  לאחר  כי  היא  הבסיסית  ההנחה 
בהדרגה ידע על שפתה ותרבותה, וגם אם לא נטמעו בה באופן מלא הם השתלבו בה 

.)Chiswick, 1978( במידה רבה
בחישוב הנוכחי "הגירה" היא משתנה רציף, שערכו נע בין 1 ל-20 עבור יחידים וראשי 
העולים  העלייה.  מאז  בישראל  המגורים  שנות  מספר  פי  על  בחו"ל,  שנולדו  בית  משק 
שהתגוררו בישראל בתקופת המדגם במשך יותר מ-21 שנה סווגו באותה קבוצה עם ילידי 
הארץ. "עולה" הוא משתנה בינארי, המקבל את הערך 0 אם הפילנתרופ נולד בישראל ו-1 

אם נולד בחו"ל. 
המייצגים את השפעת  "עולים",  של  מציגה את המקדמים  ונ'7  נ'6  בלוחות   1 שורה 
ובעלות מובהקות  חיוביות  והנדיבות, בהתאמה. התוצאות  גובה התרומה  על  המשתנה 
סטטיסטית בכל המודלים, ומצביעות על כך שעולים תורמים בממוצע סכום גבוה ב-1,123 
מקדמי   .)1 עמודה  א',  )פאנל  הארץ  ילידי  של  התרומה  מסכום  דולרים(   320( שקלים 
המשתנה "הגירה" במודל העיקרי )לוח נ'1( הם שליליים, כלומר: ככל שהעולים התורמים 
מתגוררים בישראל זמן רב יותר, דפוסי הנתינה שלהם יורדים והולכים מדי שנה עד שהם 
מתכנסים לאלה של תורמים ילידי הארץ )תרשים 13(. התוצאות עמידות לחלופות שונות 

של הגדרת המשתנה "עלייה", כפי שמוצג בפאנל א' בלוחות נ'6 ונ'7. 
להאיץ את  שואפים  היא שהעולים החדשים  זו  לתופעה  אחד ההסברים האפשריים 
עולים חדשים  נכבדים,  ידי תרומת סכומים  על  וקליטתם בחברה המארחת.  התערותם 
וטווים רשתות חברתיות עם אליטות  זוכים להכרה מהציבור הרחב  פילנתרופים  שהם 

מקומיות אחרות, היכולות לסייע בתהליך התערותם. 
הסבר אחר הוא כפי שכבר הוזכר, פילנתרופים שעלו ארצה לא מכבר מביאים עימם 
תרבות ומסורת של תרומות נדיבות יותר, בממוצע, מאלו המקובלות בישראל. עם הזמן 
המקובלות  הנורמות  את  מאמצים  המקומית,  בחברה  נטמעים  העולים  הפילנתרופים 
וסכום התרומות שלהם מתכנס לזה של פילנתרופים מקומיים.26 הסברים אחרים עשויים 

26 כפי שצוין לעיל, הנתונים אינם כוללים מידע על הנכסים של פרטים ומשקי בית.
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להיות קשורים לירידה אפשרית בעושרם של התורמים לאורך השנים, או לתכנון המס של 
התורמים, שאמנם מתגוררים בישראל אך מעדיפים לתרום בארצות מוצאם.27

תרשים 13. התרומה הממוצעת ונדיבות התרומה – עולים לעומת ילידי הארץ
גובה התרומה בשקלים של 2011 ושיעור התרומה מתוך ההכנסה השנתית

* ערכים חזויים עבור הגירה, על בסיס רגרסיה רבת-משתנים (לוח נ'1), בפיקוח על המשתנים הבאים: הכנסה, מספר ילדים, 
גיל, מגדר, סטטוס נישואים, השתייכות לקבוצת מיעוט, מוצא אתני, מקור הכנסה, סיווג תעסוקתי, שנה ומקום מגורים. 

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

גיל בעת העלייה
התרומות.  למאפייני  העלייה  בעת  הגיל  בין  הקשר  את  מציג  ונ'7  נ'6  בלוחות  ב'  פאנל 
סטטיסטית,  מובהקות  ובעל  חיובי  הוא  העלייה"  בעת  "גיל  המסביר  למשתנה  המקדם 
ומראה כי היקף התרומה והנדיבות גדלים ככל שהעולה הגיע לישראל בגיל מבוגר יותר. 

אשר  מהגרים,  בהיטמעות  העוסקת  הנרחבת  הִספרות  את  תואמים  אלו  ממצאים 
וכן  ההגירה,  בעת  הגיל  עם  הפוך  באופן  משתנה  האינטגרציה  שמידת  כך  על  מצביעה 
 Borjas,( מהגרים  של  ההסתגלות  מידת  בקביעת  חשוב  גורם  הוא  ההגירה  בעת  שהגיל 
 1995; Friedberg, 1992; Gonzalez, 2003; Myers, Gao and Emeka, 2009; Schaafsma

 .)and Sweetman, 2001

27 עולים חדשים שקיבלו אזרחות החל ב-1 בינואר 2007 פטורים מדיווח בישראל על הכנסותיהם 
ממקורות זרים למשך עשר שנים )לפי אתר רשות המיסים(. במקרים רבים הכנסה זו חייבת במס בארץ 

המוצא. לכן, תרומות פטורות ממס במדינות אלו יכולות להיות אלטרנטיבה לתרומה בישראל.

) ח"ש(סכום התרומה    ממוצעתנדיבות
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מוצא אתני )בקרב תורמים יהודים(
האוכלוסייה היהודית בישראל מורכבת משתי קבוצות אתניות עיקריות, שבמדעי החברה 
)שמקורם בארצות מוסלמיות  ו"מזרחים"  ואמריקני(  )ממוצא אירופי  "מערבים"  מכונות 

במזרח התיכון ובצפון אפריקה(. 
ורגיש בעולם היהודי בכלל, ובישראל בפרט. המתחים  מוצא אתני הוא נושא חשוב 
והקונפליקטים בין שתי קבוצות אתניות אלו עיצבו את פני החברה הישראלית במתכונתה 
יהודים שהגיעו מאירופה בתחילת  עולים  היו  הנוכחית. האבות המייסדים של המדינה 
המאה ה-20, ומשך עשרות שנים היו המהגרים האירופים והאמריקנים רוב בקרב מעצבי 
בין  השוויון  אי  כיום  גם  בישראל.  והכלכליות  האינטלקטואליות  הפוליטיות,  האליטות 
מסוימים  בתחומים  שהצטמצם  הגם  להתקיים,  מוסיף  למזרחים  המערב  מדינות  יוצאי 

)דהן, 2013(. 
משתנה האתניות במחקר זה מוגדר על פי מקום הלידה של הפרט, ופילנתרופים ילידי 
סכומים  תרמו  ואוקיאניה  אמריקה  ילידי  פילנתרופים  ההתייחסות.  קבוצת  הם  הארץ 
גדולים בהרבה מכל קבוצה אתנית אחרת )גבוהים בממוצע ב-4,928 שקלים, שהם כ-1,400 
זו הם גם הנדיבים ביותר בקרב כלל התורמים.  נ'1(. התורמים בקבוצה  דולרים – לוח 
ב-1,146  גבוה  סכום  בממוצע  שתרמו  אירופה,  מערב  ילידי  פילנתרופים  דורגו  אחריהם 

שקלים )כ-330 דולרים(.
אתנית  מוצא  הגדרת  על  בהתבסס  גם  נבדק  לפילנתרופיה  אתני  מוצא  בין  הקשר 
חלופית, שנקבעה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הגדרה זו, המוצא האתני של 
הפרטים אשר נולדו בישראל נקבע לפי יבשת לידת האב, ושל פרטים שנולדו בחו"ל – לפי 
היבשת שבה נולדו הם עצמם. התוצאות עולות בקנה אחד עם תוצאות המודל הראשי, 

הן בכיוון המגמות הן בהיקפן. 
את  ניכרת  במידה  הגדילו  הקבוצות  ששתי  אף  ו-15,   14 בתרשימים  שמוצג  כפי 
2000 – לא רק במונחים  ונדיבותן, הפער ביניהן גדל משמעותית מאז שנת  תרומותיהן 
מוחלטים, אלא גם במונחים יחסיים. בשנת 2000 יהודים ממוצא אמריקני ואירופי תרמו 
סכום הגבוה ב-10 אחוזים מתרומתם של יהודים ממוצא אפריקני ואסיאתי, וב-2011 הגיע 
ואירופי  אמריקני  ממוצא  יהודים  היו   2000 בשנת  נדיבות,  במונחי  אחוזים.  ל-74  הפער 
נדיבים יותר ב-0.11 נקודות אחוז, וב-2011 – ב-0.57 נקודות אחוז. הפער היחסי עלה מ-28 

אחוזים בשנת 2000 ל-53 אחוזים ב-2011.
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תרשים 14. תרומה שנתית ממוצעת לפי ארץ המוצא של התורם
בשקלים של 2011

תרשים 15. נדיבות לפי ארץ המוצא של התורם
שיעור התרומה מתוך ההכנסה השנתית

* משתנים חזויים עבור מוצא אתני בשנה העוקבת על בסיס רגרסיה רבת-משתנים של אינטראקציה בין מוצא אתני ושנה, 
בפיקוח על המשתנים הבאים: מספר ילדים, גיל, מגדר, סטטוס נישואים, השתייכות לקבוצת מיעוט, הגירה, מקור הכנסה, סיווג 

תעסוקתי, שנה ומקום מגורים. החיזוי הוא עבור השנים המוצגות בתרשים.

מקור (לשני התרשימים): קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב | נתונים (לשני התרשימים): הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

4. השוואה לאוכלוסייה הכללית
בסעיפים הקודמים שימשו נתוני הפאנל כדי לחקור את ההבדלים בין פילנתרופים. סעיף 
זה משווה בין פילנתרופים ובין כלל האוכלוסייה, כדי לעמוד על ההבדלים ועל קווי הדמיון 
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הוצאות  2004 עם סקר  נתוני התורמים החל משנת  מוזגו  כך  בין שתי הקבוצות. לשם 
זה מהווה  משק בית בישראל, שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה.28 סקר 
מדגם מייצג של 6,000 משקי בית בישראל, והוא מתעד כמה משתנים סוציו-דמוגרפיים 
וכלכליים עבור כל משק בית. אף שהוא מפורט מאוד, הסקר אינו מגיע לרזולוציות המידע 
בין  העיקריים  ההבדלים  הפרט.  לצנעת  חשש  בשל  התורמים  נתוני  במאגר  המפורטות 

נתוני הפילנתרופים לסקר ההוצאות הם: 
תושבים,   50,000 על  עולה  גדולות שאוכלוסייתן  כערים  רק  "יישובים"  מגדיר  א. הסקר 

ואילו יישובים קטנים יותר מקובצים ומתועדים ברמת "נפה".
ב. מקום הלידה בסקר מתחלק לארבע קטגוריות בלבד: אפריקה ואסיה; אמריקה ואירופה; 

ישראל; בלתי ידוע )ואילו מקום הלידה בנתוני התורמים מפורט לפי מדינה(.
ג. מספר הילדים בסקר ההוצאות כולל רק את הילדים החיים עם ראש משק הבית )ואילו 

נתוני התורמים כוללים מידע על כל הילדים(. 
נתוני סקר  בין  נערכו ההתאמות הנדרשות  הגדרות המשתנים,  על עקביות  כדי לשמור 

ההוצאות לנתוני התורמים טרם המיזוג.
לוח 3 מפרט את ממוצעי המשתנים הכלולים בניתוח המשווה בין הפילנתרופים לכלל 
האוכלוסייה. בכל אחת מהקטגוריות ניכרים הבדלים בין הפילנתרופים לאוכלוסייה הכללית 
הפילנתרופים  של  הממוצעת  השנתית  הכנסתם  סטטיסטית(:  מובהקים  ההבדלים  )כל 
גבוהה יותר )בכ-40 אחוזים(, וכן הגיל ומספר הילדים. גם שיעורם של הגברים, הנשואים, 
יותר בקרב  גבוה  והפרטים המדווחים על הכנסה מיגיעה אישית  ילידי הארץ  היהודים, 
הפילנתרופים. הסיווג התעסוקתי "ארגונים" הוא הנפוץ ביותר בקרב פילנתרופים )בערך 
)כ-71 אחוזים( עובדים  ואילו בקרב האוכלוסייה הכללית מרבית הנבדקים  35 אחוזים(, 

בענפים "אחרים" )שירותים, מסחר וכיוצא בזה(.
ו-Logit של הנתונים הממוזגים.   Probit נ'8 מפרט את תוצאות הרגרסיות מסוג  לוח 
מודלים אלו מבדילים בצורה בינארית בין פרטים שדיווחו על תרומה רשמית באותה שנה 
)מידע שהתקבל ממערך הנתונים המקורי של מס הכנסה – ערך 1( ובין פרטים שלא דיווחו 
על תרומה )מידע שהתקבל מסקר הוצאות משקי הבית – ערך 0(. זהו מקרה קלאסי של 
דגימה מבוססת-בחירה )האם לדווח על תרומה או לא(. כדי לספק אומדנים עקביים, כל 
קבוצה משוקללת לפי היחס בין השכיחויות שלה בכלל האוכלוסייה לשכיחותה היחסית 
במדגם )Manski and Lerman, 1977(. המשקולת שניתנה לתורמים היא 0.961, ולמשתתפי 

סקר ההוצאות – 29.0.039 בפסקאות הבאות יוצגו תוצאות המודלים. 

משתנים כלכליים
בעלי הכנסה גבוהה, בעלי הכנסה מעבודה והמועסקים במגזר הנדל"ן או בארגונים נוטים 
יותר מאחרים לפילנתרופיה. אף שההשפעה השולית הממוצעת של משתנה ההכנסה היא 
חיובית ומובהקת סטטיסטית היקפה קטן יחסית, דבר המצביע על כך שעלייה או ירידה 

28 הסיבה לבחירת שנה זו היא שהחל מ-2004 כולל סקר הוצאות משקי הבית משתנים בני השוואה.
29 משקולת הדגימה המשוקללת של תורמים מחושבת כחלקם היחסי בדגימה: 1,053,827/1,096,827. 
לפני השקלול המשקל ההסתברותי של כל תורם הוא 1, שכן יש ודאות של 100 אחוזים שהוא נכלל 

בדגימה, ואילו משקלם של הנסקרים בסקר ההוצאות )כפי שמחשבת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 
נע בין 10 ל-2,305. 
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בהכנסותיו של הפרט לא ישנו באופן משמעותי את ההסתברות שלו להיות פילנתרופ.
בענפי  המסווגים  אלה  )בעיקר  החדשים"  "הפילנתרופים  הקודם,  בסעיף  שהוצג  כפי 
תעסוקה,  ענפי  לפי  בחלוקה  ביותר  הנדיבים  כתורמים  התגלו  וההיי-טק(  התעשייה 
ותרומתם הממוצעת היא הגבוהה ביותר. עם זאת, בהשוואה בין הסיווגים התעסוקתיים 
שלילי  באופן  קשורים  החדשים"  "הפילנתרופים  הכללית,  האוכלוסייה  לאלו של  שלהם 
למעמד של "תורם". במילים אחרות, הסבירות שאנשים שעיסוקם מסווג במגזר התעשייה 
וההיי-טק יתרמו נמוכה יותר מאשר במגזרים אחרים, אף על פי שתורמים שעשו את הונם 
בהיי-טק ובתעשיות מתקדמות אחרות נמצאו כתורמים משמעותיים יותר. ענף ההיי-טק 
הישראלי החל לשגשג בשנות השמונים, לפני עשורים ספורים בלבד. לאור זאת, ייתכן 
שההתנהגות הפילנתרופית בקרב פרטים במגזר זה עדיין אינה מפותחת ביחס לתעשיות 

המסורתיות )מגזרי הנדל"ן, הפיננסים והבנקאות(.
ההסתברות לתרום היא הגבוהה ביותר )12 אחוזים( בקרב מי שמקצועם מסווג בענף 
פרטים  מצד  תרומות  של  במגמות  נעוץ  לכך  אפשרי  הסבר  הארגונים.  ובמגזר  הנדל"ן 
במגזרים אלו; ייתכן שפרטים העוסקים בתחום הנדל"ן מּונעים מאינטרסים עסקיים, ולכן 
יותר לתרום.30 עם זאת, מעניין כי במגזר הארגונים – הכולל עמותות וארגונים  נוטים 
ללא כוונת רווח – המודעות המוגברת לחשיבות הפילנתרופיה אינה מיתרגמת לתרומות 

ולנדיבות גבוהות יותר בקרב אוכלוסיית התורמים.

משתנים סוציו-דמוגרפיים
ההשתייכות לקבוצת התורמים קשורה באופן חיובי למספר הילדים; כל ילד נוסף מגדיל 
 2011 בשנת  אחוזים.   3 של  ממוצעת  שולית  בהשפעה  לתורם  להפוך  ההסתברות  את 
מנתה משפחה ישראלית ממוצעת 2.4 ילדים )לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, 
והסבירות שמשפחה ממוצעת כזו תתרום הייתה גבוהה ב-7.2 אחוזים בהשוואה למשק 
ילדים )כאשר שאר הגורמים שווים(. כאמור, פילנתרופים מאופיינים בהורות  בית ללא 
לילדים רבים יותר בממוצע לעומת כלל האוכלוסייה. כל ילד נוסף קשור לא רק להסתברות 

מוגדלת לתרום, אלא גם להיקף מוגדל של תרומה ונדיבות.
הסיכוי לתרום קשור באופן שלילי למצב משפחתי "גרוש/גרושה" או "אלמן/אלמנה". 
ועולה  5 אחוזים( צפויה למדי,  )מינוס  בעוד ההשפעה השולית השלילית של הגירושים 
בקנה אחד עם תוצאות המודל העיקריות )בקרב פילנתרופים(, ההשפעה השולית השלילית 
של המעמד "אלמן/אלמנה" )מינוס 10 אחוזים( מפתיעה במידה מסוימת, משום שאלמנים 
כי  אף  אחרות,  במילים  פילנתרופים.  בקרב  ביותר  הנדיבים  כתורמים  נמצאו  ואלמנות 
ההסתברות של אלמנים לתרום היא נמוכה יחסית, אלו מביניהם שתורמים הם הקבוצה 

הנדיבה ביותר בקרב פילנתרופים )בבחינה לפי מצב משפחתי(.
הניתוח ההשוואתי עם כלל האוכלוסייה מראה כי הקשר בין גיל להסתברות לתרום 
הוא מזערי. כפי שצוין בסעיף הקודם, בקרב פילנתרופים נמצא קשר ייחודי דמוי פרבולה 
גיל  לפי  לתרום  ההסתברות  בבדיקת  זאת,  עם  מדווחת.  לתרומה  גיל  בין  "מחייכת" 
ההסתברות  הגיל:  עם  ליניארית  עלייה  אלא  כזה,  קשר  נמצא  לא  הכללית  באוכלוסייה 

30 הקשר שבין קבלני בניין לתרומות למלכ"רים תועד היטב בשנים האחרונות באמצעי התקשורת 
בישראל. כתבות רבות שופכות אור על התופעה של קבלני בניין הסוללים את דרכם על ידי מתן 

תרומה לארגונים הקשורים לפוליטיקאים מקומיים ופקידי עירייה, ונטען כי מאחורי תרומות אלו 
מסתתרים אינטרסים עסקיים. לדוגמה: וואלה )2016(; הארץ )2016(, כלכליסט )2009(.
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שישראלי אקראי יהיה תורם עולה באופן ישר עם גילו ואינה מתהפכת במהלך החיים.
בקרב הפילנתרופים נמצאו הבדלים בין המינים: נשים מגלות נדיבות רבה יותר, אך 
גברים תורמים סכומים גבוהים יותר )ראו דיון בסעיף 2(. באוכלוסייה הכללית ההסתברות 

להיות תורם נותרת גבוהה יותר אצל גברים, אך ההפרש נעשה זניח )0.02(.

משתני הגירה והשתייכות לקבוצות מיעוט
רבה  במידה  התורמים  לקבוצת  להשתייך  נוטים  ומאירופה  מאמריקה  שמוצאם  אנשים 
ההסתברות  בדירוג  האחרונים  שהם  ואסיה,  אפריקה  ומילידי  הארץ  ילידי  מאשר  יותר 
להיות תורמים. אשר לאמריקנים נמצא שלא רק שסיכוייהם להיות תורמים גבוהים יותר, 

אלא גם כי בקרב קבוצת הפילנתרופים תרומותיהם גבוהות יותר והם נדיבים יותר. 
תוצאות אלו תומכות בהשערה הקודמת כי המהגרים מביאים את תרבותם הפילנתרופית 
ואת מסורת הנתינה שלהם למדינה המארחת. ואכן, מי שנולדו במדינות מערביות עשירות 
שיש בהן מסורת ארוכת שנים של תרומות נוטים יותר לתרום, ובקרב הפילנתרופים הם 

התורמים הנדיבים ביותר ותורמים את הסכומים הגבוהים ביותר. 
ההסתברות שאדם יהודי יהפוך לתורם גדולה ב-17 אחוזים מזו של מי שאינו יהודי. 
תוצאה זו עולה בקנה אחד עם תוצאות המודל העיקריות, המראות כי בקרב פילנתרופים, 
נדיבים  גם  והם  יותר מאשר תורמים ערבים,  גדולים  יהודים תורמים בממוצע סכומים 

יותר )כמפורט בסעיף 3(.

לוח 3. נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים – תורמים לעומת כלל 
האוכלוסייה, ממוצע 2011–2004

הפרשכלל האוכלוסייהתורמים 

309,011217,77791,234הכנסה שנתית )בשקלים(

3.031.281.75מספר ילדים במשק הבית

50.4146.903.51גיל

80.79%62.52%18.27%מגדר ראש משק הבית )גברים = 1(

98.95%83.01%15.94%לאום )יהודים = 1(

92.76%76.50%16.26%מקור הכנסה )הכנסה מיגיעה איישת = 1(

   מצב משפחתי

9.99%-7.75%17.74% רווקים

83.30%61.70%21.59% נשואים

3.59%-5.78%9.37% גרושים

8.01%-3.18%11.19%אלמנים

המשך בעמ' הבא
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לוח 3 )המשך(. נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים – תורמים לעומת כלל האוכלוסייה, 
ממוצע 2011–2004

הפרשכלל האוכלוסייהתורמים 

   מקום לידה

7.82%-22.28%30.10% אמריקה או אירופה

2.65%-11.15%13.80% אסיה או אפריקה

66.56%56.10%10.46% ישראל

   סיווג תעסוקתי

10.24%-3.13%13.37% תעשייה והיי-טק

2.74%2.31%0.43% בנקאות ופיננסים

25.49%11.14%14.34% נדל"ן

34.86%2.31%32.55% ארגונים ועמותות

37.08%-33.78%70.87% אחר

 1,053,82042,965מס' תצפיות

* כל ההפרשים מובהקים סטטיסטית ברמה של פחות מ-0.001. הממוצעים וההפרשים משוקללים לפי משקולות הדגימה 
המשוקללות בשכיחות במדגם.  

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 
נתונים: פילנתרופים – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים; כלל האוכלוסייה – הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, סקרי הוצאות

סיכום ומסקנות
פרק זה בוחן את המאפיינים של פילנתרופים ישראלים מודרניים המבקשים החזרי מס 
משמעותיים  הבדלים  מעלות  המחקר  תוצאות  השנתיים.  המס  בדוחות  תרומות  בגין 
רבים,  וכלכליים  סוציו-דמוגרפיים  משתנים  לפי  תורמים  בין  הפילנתרופית  בהתנהגות 

וחושפות הבדלים מעניינים בין פילנתרופים ובין כלל האוכלוסייה.
תרשים 16 מציג את גובה התרומה והנדיבות החזויים לפי המודל האקונומטרי, בפיקוח 
נ'1,  על מאפייני התורמים. תרשים זה מייצג באופן גרפי את התוצאות המוצגות בלוח 
וממחיש את ההבדלים בין הקבוצות, את הדירוג ביניהן ואת ההבדלים וקווי הדמיון בין 
התרומות ומידת הנדיבּות. לדוגמה, אפשר לראות כי בחלוקה לפי מוצא אתני, תורמים 
אמריקנים ומערב אירופים נדיבים יותר – ותורמים סכומים גבוהים יותר – מכל הקבוצות 
האחרות. כמו כן, קל לראות את ה"היפוך" המגדרי: משקי הבית בראשות נשים הם נדיבים 
יותר, בעוד משקי בית שבראשם עומדים גברים תורמים סכומים גבוהים יותר ממשקי 

הבית בראשות נשים.
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ההבדלים בפעילות הפילנתרופית בין תורמים בעלי מאפיינים שונים עשויים להוות 
בין  שוויון  אי  כגון  הישראלית,  בחברה  הטבועות  סוציולוגיות  תופעות  של  השתקפות 
בין  ותרבותיים  פוליטיים  פערים  ברובה,  פטריארכלית  חברה  שונות,  אתניות  קבוצות 
לתרומות  החדשים"  "הפילנתרופים  של  השונה  והגישה  הרוב,  לאוכלוסיות  המיעוט 

בהשוואה למגזרים אחרים.

תרשים 16. ממוצעי גובה התרומה והנדיבות לפי מאפיינים אישיים של 
התורמים: ערכים חזויים לפי מודל רגרסיה רבת-משתנים )לוח נ'1(

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב 

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרשם האוכלוסין; רשות המיסים

1.13%
ממוצעתנדיבות

)באלפי שקלים(התרומה  סכום נדיבות

-10000-8000-6000-4000-2000 0

יהודי-לא
יהודי
אפריקה ואסיה
מזרח אירופה
ישראל
מערב אירופה
אמריקה ואוקיאנה
אישה
גבר
גרוש
נשוי
אלמן
רווק
עמותות
אחר

ן"נדל
בנקאות ופיננסים

טק-תעשייה והיי
הכנסה ממקורות אחרים
הכנסה מיגיעה אישית

1.0% 1.5% 2.0%0246810 0 0.5%

ח"ש 3,191
תרומה ממוצעת

מיגיעה אישית הכנסה בעל
הכנסה ממקורות אחריםבעל 

טק-עוסק בתעשייה והיי
עוסק בבנקאות ופיננסים

ן"עוסק בנדל
עוסק בענף אחר

עמותותבתחום ה עוסק
רווק
אלמן

נשוי
גרוש
גבר

אישה

אמריקה ואוקיאניה: מוצא
מערב אירופה: מוצא

ישראל: מוצא
מזרח אירופה: מוצא
אפריקה ואסיה: מוצא

יהודי

יהודי-לא
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נספחים
כדי לאמוד את הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים ובין התרומה, נערכו ניתוחי רגרסיית 
יחידים   152,728 הכולל  ייחודי,  נתונים  מסד  בסיס  על   (Panel OLS) לינארית  פאנל 
בין  שנים,  תשע  במשך  נתונים  עבורם  שנאספו  מקומיות  רשויות  ב-247  בית  ומשקי 
"מקום  עבור  קבועים  )אפקטים(  גורמים  כוללים  העיקריים  המודלים  כל  ל-2011.   1999
מושמטים  משתנים  בשל  אפשרית  להטיה  החשש  את  המקטינים  ו"שנה",   מגורים" 

  .(Omitted Variable Bias)
על  להשפיע  העשויים  זמן  ותלויי  קבועי-זמן  גורמים  על  בקרה  מאפשרים  המודלים 
התנהגות התורמים, ובהם שינויים במדיניות המס הלאומית, אירועים פוליטיים ולאומיים 
ועוד; הגורם הקבוע "מקום מגורים" מאפשר בקרה על כל המשתנים הספציפיים למקום 
לתרבות  הקשורים  הפילנתרופית  בפעילות  הבדלים  כגון  תלויי-זמן,  שאינם  מגורים 
ספציפיות  תקופות  של  ההשפעות  על  בקרה  מאפשר  "שנה"  קבוע  הגורם  המקומית; 
המשפיעים על כל הפילנתרופים. יתרה מזאת, בקרות אלו מסייעות להפחית את ההטיה 
על  להשפיע  עלולים  והיו  מסוים  בזמן  שהתרחשו  כלליים  ואירועים  ממגמות  הנגרמת 
היקפן הכללי של התרומות. ספציפקציה זו מתוארת במודל הגורמים הקבועים כדלקמן: 

donation(ilt+1) = α + β1economicilt + β2SocioDemog.ilt + β3Immig.ilt + ϱlocalityl + τt+ εil

כאשר:
t+1 בשנה l במקום מגורים i הוא המשתנה התלוי עבור אדם donationilt+1

 t בשנה l במקום מגורים i הוא סדרת משתנים כלכליים עבור אדם economicilt

 l במקום מגורים i הוא סדרת משתנים חברתיים-דמוגרפיים עבור אדם SocioDemog.ilt
 .t בשנה

 l במקום מגורים i הוא סדרת משתנים הקשורים להגירה ומיעוטים עבור אדם Immig.ilt
 t בשנה

 l הוא הגורם הקבוע הייחודי למקום מגורים localityl 

t הוא הגורם הקבוע הייחודי לשנה τt

 ספציפקציה זו מאפשרת לנתח את המאפיינים של תורמים אשר הגישו בקשות לזיכוי 
מס על ידי אמידת הקשר בין כל המשתנים המסבירים ובין המשתנה התלוי, הן במונחי 
גודל הן במונחי כיוון. המשוואה לעיל נאמדה בנפרד עבור כל אחד מהמשתנים התלויים: 

היקף התרומה ונדיבות )תרומה כאחוז מן ההכנסה(.

117 117הילנתרוהית בינרמל: תמונת מצב נדכנית 



Panel OLS לוח 1. מודלים ראשיים, רגרסיות
)t+1(  אחוז תרומה/הכנסה )t+1( תרומה משתנה תלוי

 4.047*** הכנסה )באלפי שקלים(
 )1.454(  
 -0.0000265** הכנסה בריבוע
 )0.0000104(  

0.154*** 542.5*** מספר ילדים במשק הבית
)0.00855( )82.88(  

-0.0405*** -233.1*** גיל
)0.00504( )73.53(  

0.000457*** 2.725*** גיל בריבוע
)0.0000533( )0.786(  
-0.0862*** 532.0*** מגדר )גברים = 1(

)0.0268( )223.4(  
מצב משפחתי  

0.707*** -183.6 אלמנים
)0.108( )576.3(  

0.158*** -456.5* נשואים
)0.0360( )240.5(  
0.0630 -713.5 גרושים
)0.0520( )443.2(  

0.475*** 1681.4*** לאום )יהודים = 1(
)0.0752( )280.4(  

-0.0165*** -97.45** מהגרים
)0.00521( )46.59(  

מוצא אתני  
-0.235*** -1175.9*** אפריקה/ אסיה

)0.0345( )330.6(  
0.914*** 4928.1*** אמריקה/ אוקיאניה

)0.0777( )1343.4(  
0.709*** 1146.4*** מערב אירופה

)0.0701( )408.8(  

-0.128*** -671.8* מזרח אירופה
)0.0362( )407.9(  
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OLS Panel לוח 1 )המשך(. מודלים ראשיים, רגרסיות

)t+1(  אחוז תרומה/הכנסה )t+1( תרומה משתנה תלוי

-0.254*** 1285.3*** מקור הכנסה )הכנסה מיגיעה אישית=1(
)0.0503( )266.0(  

סיווג תעסוקתי  
0.558*** 7289.5*** תעשייה והיי-טק

)0.0871( )2394.6(  
0.760*** 5874.0*** בנקאות ופיננסים

)0.0937( )1719.3(  
0.328*** 1166.6*** נדל"ן

)0.0292( )322.3(  
0.126*** -51.57 ארגונים ועמותות

)0.0223( )151.3(  
0.186 -772.2 קבוע
)0.210( )1388.0(  

כן כן אפקט קבוע – זמן

כן כן אפקט קבוע – יישוב

886,452 900,431 מס' תצפיות 

0.0184 0.00503 R2

* סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | מוצא 
אתני - ישראלים | סיווג תעסוקתי - אחר

p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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לוח נ'2. מודלי עקביות תרומה - רגרסיות פואסון ובינומי שלישי
)2(

מודל בינומי שלילי
)1(

 מודל פואסון
 משתנה תלוי: מספר 

התרומות השנתיות

[0.00102***[ 0.000356*** [0.000979***[ 0.000338*** הכנסה

 )0.0000306(  )0.0000271(  

 -3.85e-08***  -3.17e-08*** הכנסה בריבוע

 )9.29e-09(  )7.50e-09(  

]0.119***[ 0.0383*** ]0.122***[ 0.0393*** מס' ילדים במשק הבית

 )0.00116(  )0.00116(  

]0.0328***[ 0.0141*** ]0.0349***[ 0.0180*** גיל

 )0.00111(  )0.00110(  

 -0.0000351***  -0.0000662*** גיל בריבוע

 )0.0000107(  )0.0000105(  

]0.0448***[ ***0.0145 [***0.0435[ 0.0141*** מגדר )גברים = 1(

 )0.00485(  )0.00503(  

מצב משפחתי    

]-0.154***[ -0.0514*** ]-0.134***[ -0.0450*** אלמנים

 )0.0132(  )0.0137(  

]0.0653***[ 0.0210*** ]0.102***[ 0.0331*** נשואים

 )0.00799(  )0.00851(  

]-0.373***[ -0.130*** ]-0.369***[ -0.130*** גרושים

 )0.0106(  )0.0115(  

]0.871***[ 0.328*** ]0.949***[ 0.364*** לאום )יהודים = 1( 

 )0.0251(  )0.0286(  

]-0.00359[ -0.00116 ]-0.00304[ -0.000978 הגירה

 )0.000736(  )0.000748(  

מוצא אתני    

-0.185***[ -0.0619*** ]-0.195***[ -0.0654*** אפריקה/ אסיה

 )0.00632(  )0.00645(  

]0.403***[ 0.123*** ]0.412***[ 0.126*** אמריקה/ אוקיאניה

 )0.00806(  )0.00799(  

 ]0.429***[ 0.130*** ]0.433***[  0.131*** מערב אירופה

)0.00814( )0.00808(  

-]-0.0590***[ 0.0193*** ]-0.0598***[  -0.0196*** מזרח אירופה

)0.00632( )0.00644(  
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לוח נ'2 )המשך(. מודלי עקביות תרומה - רגרסיות פואסון ובינומי שלישי

)2(
מודל בינומי שלילי

)1(
 מודל פואסון

 משתנה תלוי: מספר 
התרומות השנתיות

]0.134***[ 0.0441*** ]0.134***[  0.0439*** מקור הכנסה
)הכנסה מיגיעה אישית = 1(

)0.00851( )0.00859(

סיווג תעסוקתי    

]-0.105***[ -0.0356*** [***-0.0979[ תעשייה והיי-טק ***0.0333-

 )0.0109( )0.0112(  

]0.0284[ 0.00944 ]0.0421[ 0.0140 בנקאות ופיננסים

 )0.0116( )0.0118(  

]0.472***[ 0.146***  ]0.481***[ 0.149*** נדל"ן

 )0.00477( )0.00480(  

]-0.0199[ -0.00667 ]-0.0315**[ 0.0106** ארגונים ועמותות

)0.0132( )0.00442(  )0.0136( )0.00458(  

 -2.463*** -2.635*** קבוע
 )0.0796( )0.0852(  

כן  כן אפקט קבוע – יישוב

כן  כן משתנה חשיפה – שנה

 152,710 152,710 מס' תצפיות

 0.0326 0.0527 R2 פסאודו

-312,135 -317,643 לוג הנראות

סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. אפקטים שוליים ממוצעים בסוגריים מרובעים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים 
הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | מוצא אתני - ישראלים | סיווג תעסוקתי - אחר

p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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Panel OLS לוח נ'3. אינטראקציות - רגרסיות
)t+1( אחוז תרומה/הכנסה )t+1( תרומה משתנה תלוי

)3( )2( )1(

גברים גברים  מספר ילדים 
במשק הבית

משתנה ראשון

 מספר ילדים 
במשק הבית

נשואים נשואים משתנה שני

 גברים X מספר ילדים 
במשק הבית

גברים X נשואים  מספר ילדים 
במשק הבית X נשואים

משתנה האינטראקציה

-0.180*** -0.268*** 315.2** משתנה ראשון
)0.0417( )0.0506( )143.8(  

0.125*** -0.0191 -511.0** משתנה שני

)0.0137( )0.0536( )227.7(  

0.0365** 0.257*** 243.0* משתנה האינטראקציה
)0.0146( )0.0604( )141.5(  

כן כן כן אפקט קבוע: זמן

כן כן כן אפקט קבוע: יישוב

886,452 886,452 900,431 מס' תצפיות

0.0185 0.0162 0.00504 R2

* כל הרגרסיות כוללות שליטה גם על שאר המשתנים המסבירים (כפי שקיימים בלוח נ' 1) - לא מוצג לצורך נוחות. 

p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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אחוז תרומה/הכנסה )t+1(תרומה )t+1(משתנה תלוי

)1()2()3()4()5()6(

אחוז דתיים 
ביישוב 

15.35***  0.0130***  

)5.821(  )0.000631(  

אחוז חרדים 
ביישוב

 20.08***  0.0146*** 

 )6.764(  )0.000767( 

אחוז דתיים-
לאומיים 

ביישוב

  0.0221  0.00499***

  )5.578(  )0.000927(

הכנסה )באלפי 
שקלים(

4.144***4.144***4.118***   

)1.445()1.445()1.442(   

 הכנסה 
בריבוע

-0.0000273***-0.0000274***-0.0000271***   

)0.0000103()0.0000103()0.0000103(   

 מס' ילדים 
במשק הבית

513.1***519.4***565.0***0.148***0.159***0.187***

)80.09()78.36()71.03()0.00843()0.00824()0.00826(

***0.0593-***0.0468-***0.0422-***260.9-***241.2-***238.7-גיל
)73.32()72.99()73.56()0.00504()0.00500()0.00499(

***0.000626***0.000523***0.000494***3.078***2.919***2.908גיל בריבוע
)0.777()0.773()0.777()0.0000534()0.0000532()0.0000532(

 מגדר 
)גברים = 1(

406.6*431.7**357.9-0.124***-0.112***-0.169***

)218.1()219.9()220.8()0.0267()0.0267()0.0269(

      מצב משפחתי

***0.691***0.700***314.8-293.5-297.50.683-אלמנים
)573.4()575.0()573.5()0.108()0.108()0.108(

***0.144***0.148***0.131**551.1-**555.2-**575.1-נשואים
)243.5()243.3()244.4()0.0359()0.0360()0.0360(

726.9-716.5-727.30.05450.06220.0536-גרושים
)442.5()443.1()442.3()0.0520()0.0520()0.0520(

 לאום 
)יהודים=1(

1885.4***1962.2***2120.9***0.472***0.556***0.632***

)270.2()244.1()230.4()0.0417()0.0411()0.0417(

***0.0219-***0.0193-***0.0187-**115.9-**111.6-**111.4-הגירה
)47.06()47.07()46.81()0.00518()0.00518()0.00517(

Panel OLS לוח נ'4. דתיוּת - רגרסיות
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אחוז תרומה/הכנסה )t+1(תרומה )t+1(משתנה תלוי

)1()2()3()4()5()6(

      מוצא אתני

 אפריקה/ 
אסיה

-1336.5***-1348.4***-1337.3***-0.278***-0.287***-0.274***

 )320.5()318.8()321.9()0.0339()0.0339()0.0340(

אמריקה/ 
אוקיאניה

5032.4***5097.1***5141.4***0.929***0.989***0.997***

 )1312.5()1306.8()1314.4()0.0781()0.0781()0.0786(

***0.793***0.770***0.745***1383.2***1336.4***1313.8מערב אירופה
 )398.6()402.2()403.2()0.0707()0.0707()0.0708(

***0.133-***0.145-***0.139-**826.8-**840.6-**831.3-מזרח אירופה
 )396.0()395.5()397.1()0.0359()0.0359()0.0360(

מקור הכנסה
)הכנסה מיגיעה 

אישית = 1(

1366.8***1367.8***1369.6***-0.250***-0.249***-0.249***

)274.7()274.6()274.6()0.0503()0.0503()0.0504(

     סיווג תעסוקתי
 תעשייה 
והיי-טק

7604.1***7598.3***7616.3***0.600***0.597***0.610***

)2379.7()2380.1()2377.2()0.0874()0.0874()0.0875(

 בנקאות 
ופיננסים

6220.4***6194.2***6202.7***0.815***0.793***0.806***

)1741.9()1743.1()1741.7()0.0944()0.0943()0.0944(

***0.364***0.369***0.379***1365.0***1375.8***1386.4נדל"ן
)332.1()332.9()332.7()0.0292()0.0292()0.0292(

ארגונים 
ועמותות

-121.2-126.6-50.780.130***0.135***0.186***

)151.6()152.3()152.6()0.0220()0.0220()0.0219(

***1.057***0.611***1167.11205.91900.60.491קבוע
)1401.6()1406.1()1403.0()0.139()0.139()0.136(

 אפקט קבוע: 
זמן

כןכןכןכןכןכן

אפקט קבוע: 
יישוב

לאלאלאלאלאלא

899,419899,419899,419885,453885,453885,453מס' תצפיות

R20.004020.004040.003970.01560.01570.0133

* סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | מוצא אתני - ישראלים | 
p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :סיווג תעסוקתי - אחר. מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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עמודה 1 בלוח נ' 5 מציגה את תוצאות המודל הראשי כאשר המגדר של ראש משק הבית 
גם המודלים הקודמים. עמודות 6–2  לפי רשויות המס, כהגדרה שבה השתמשו  מוגדר 

מציגות וריאציות שונות של הגדרת משתנה המגדר: 
במודל 2 מגדר ראש משק הבית מוגדר באותו אופן, אך ההכנסה שמתוכה מחושב אחוז 
התרומה כוללת רק את ההכנסה המדווחת של ראש משק הבית, ולא כלל הכנסת משק 
לתרום  ההנחה שאת ההחלטה  על  מבוסס  זה  מודל  הראשי.  במודל  כפי שמוגדר  הבית 

מקבל ראש משק הבית ביחס להכנסתו
במודל 3 המגדר של ראש משק הבית סּווג מחדש ונקבע על פי בן הזוג שהכנסתו הייתה 
יותר מבין בני הזוג בנוגע לקבלת ההחלטות  יותר, בהנחה שהוא גם הדומיננטי  גבוהה 
כספיות במשק הבית. מודל 4 דומה למודל 3, אך ההכנסה במכנה של משתנה הנדיבות 

כוללת רק את הכנסתו המדווחת של ראש משק הבית.
במודל 5 משקי בית של בני זוג נשואים חולקו לשתי תצפיות נפרדות, כאשר ההכנסה 
בנפרד.  כוללת את ההכנסות המדווחות של כל אחד מהם  במכנה של המשתנה התלוי 
מודל 6 מציג את התוצאות עבור תת-המדגם של בני זוג שאינם נשואים, ובכך מאפשר 

לבחון משקי בית שבהם המגדר של מקבל ההחלטות ידוע בוודאות.

אחוז תרומה/הכנסה )t+1(משתנה תלוי

)1()2()3()4()5()6(

 מגדר 
)גברים = 1(

-0.0862***-0.0292*-0.119***-1.057***-1.630***-0.130***

 )0.0268()0.0174()0.0256()0.0449()0.0232()0.0460(

 מספר ילדים 
במשק הבית

0.154*** 0.153*** 0.248*** 0.257*** 0.455*** 0.00421 

 )0.00855()0.00857()0.0110()0.0110()0.0126()0.0372(

 ***0.0213***0.0755-***0.0428-***0.0455-***0.0408-***0.0405-גיל
 )0.00504()0.00504()0.00576()0.00575()0.00621()0.00806(

0.0000136-***0.000604***0.000450***0.000435***0.000456***0.000457גיל בריבוע
 )0.0000533()0.0000533()0.0000595()0.0000595()0.0000620()0.0000945(

      מצב משפחתי
 0.136 0.175 ***0.337 ***0.578 ***0.723 ***0.707  אלמנים

 )0.108()0.107()0.110()0.110()0.113()0.147(

  ***0.224 ***0.421 ***0.353 ***0.152 ***0.158  נשואים
 )0.0360()0.0359()0.0411()0.0413()0.0415( 

***0.381-***0.432-***0.233-**0.123- 0.0699 0.0630  גרושים
 )0.0520()0.0519()0.0565()0.0566()0.0582()0.0961(

 לאום 
)יהודים = 1(

0.475*** 0.476*** 0.765*** 0.751*** 1.123*** 0.371*** 

 )0.0752()0.0751()0.0968()0.0974()0.115()0.110(

0.00617***0.0189-**0.0131-**0.0131-***0.0166-***0.0165-הגירה
 )0.00521()0.00521()0.00606()0.00606()0.00702()0.00700(

Panel OLS לוח נ'5. מגדר - רגרסיות
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Panel OLS לוח נ'5 )המשך(. מגדר - רגרסיות

אחוז תרומה/הכנסה )t+1(משתנה תלוי

)1()2()3()4()5()6(

      מוצא אתני

 אפריקה/ 
אסיה

-0.235***-0.236***-0.363***-0.341***-0.375***-0.157

 )0.0345()0.0345()0.0423()0.0422()0.0464()0.101(

אמריקה/ 
אוקיאניה

0.914***0.918***1.237***1.188***1.838***0.558***

 )0.0777()0.0776()0.0952()0.0948()0.105()0.164(

מערב 
אירופה

0.709***0.712***1.072***1.034***1.534***0.361***

 )0.0701()0.0701()0.0909()0.0906()0.101()0.139(

מזרח 
אירופה

-0.128***-0.127***-0.126***-0.141***-0.0856*-0.0419

)0.0362()0.0362()0.0437()0.0437()0.0469()0.108(

מקור הכנסה
)הכנסה 
מיגיעה 

אישית = 1(

-0.254***-0.255***-0.215***-0.190***-0.0508-0.486***
)0.0503()0.0502()0.0588()0.0588()0.0528()0.141(

     סיווג תעסוקתי

 תעשייה 
והיי-טק

0.558***0.554***0.510***0.568***0.603***0.430**

)0.0871()0.0871()0.102()0.102()0.107()0.206(

 בנקאות 
ופיננסים

0.760***0.756***0.608***0.662***0.901***1.022***

)0.0937()0.0937()0.108()0.108()0.111()0.226(

***0.186***0.578***0.319***0.294***0.326***0.328נדל"ן
)0.0292()0.0292()0.0374()0.0373()0.0415()0.0607(

ארגונים 
ועמותות

0.126***0.123***-0.129***-0.101***-0.01600.114**

 )0.0223()0.0223()0.0307()0.0305()0.0347()0.0446(

***0.855-*0.1860.160-0.3430.1540.904קבוע
)0.210()0.211()0.303()0.302()0.511()0.284(

 אפקט קבוע:  
זמן

כןכןכןכןכןכן

אפקט קבוע:  
יישוב

כןכןכןכןכןכן

886,452886,452869,358869,3581,543,787152,423מס' תצפיות

R20.01840.01840.02120.02340.03100.0139

* סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | מוצא אתני - 
p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :ישראלים | סיווג תעסוקתי - אחר. מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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כל המודלים בפאנל א שבלוחות נ'6 ונ'7 כוללים משתנה בקרה לסטטוס הגירה )עולים(. 
2 כולל משתנה בקרה על משך השהייה בישראל מאז העלייה. בדומה לכך, מודל  מודל 
כל שנה  ילידי הארץ  עבור תורמים  אך  בישראל,  כולל משתנה בקרה למשך השהייה   3
משוקללת כחצי שנה בלבד. המטרה של שקלול לא-אחיד של תקופת המגורים בישראל 
עבור פילנתרופים עולים ופילנתרופים ילידי ישראל היא להביא בחשבון את האפשרות 

שחוויית החיים בישראל נתפסת בקרב עולים חדשים באופן שונה לעומת ילידי הארץ. 
מגורים  שנות   20 לאחר  התיאורי,  בניתוח  שהודגם  כפי  אולם   2 למודל  דומה   4 מודל 
בישראל, תורמים שהיו עולים חדשים הופכים דומים יותר ויותר לתורמים ילידי הארץ 
משתנה  זה.  במשתנה   21 הערך  את  מקבלים  הארץ  ילידי  וגם  אלו  תורמים  גם  ולכן 
לתורמים  מקומיים  בין  ונדיבות  בתרומה  בהפרש  להבחין  מאפשר  "עולה"  האינדיקטור 

עולים, גם בהנחה שהעולים מתכנסים לרמות התרומה והנדיבות של המקומיים.
כל המקדמים של משתני ההגירה מובהקים סטטיסטית, ותומכים בממצאים הקודמים 
שלפיהם פילנתרופים שעלו לאחרונה לישראל נוטים להיות נדיבים יותר, ולתרום סכומים 
נוספת של  שנה  כל  בחלוף  אך  הארץ;  וילידי  ותיקים  פילנתרופים  יותר, מאשר  גדולים 
פילנתרופים  לזו של  דומה  לרמה  ומתכנס  היקף תרומותיהם  בישראל מצטמצם  שהייה 

ילידי הארץ.

Panel OLS לוח נ'6. עלייה - רגרסיות
פאנל בפאנל א

 )1()2()3()4()5(

תרומה )t+1( משתנה תלוי
 ***863.3***1879.1***906.0***1123.4עולים

 )291.8()293.5()350.7()303.4( 

   ***30.91- משך שהייה בישראל
 )10.61(   

משך שהייה משוקלל 
 בישראל 

)ישראלים: 0.5(

  -48.20***  

   )14.35(  

 משך שהייה בישראל - 
עד 20 שנה

 -148.9*** 

    )40.39( 

***111.6   גיל בעת העלייה
     )17.28(

 הכנסה 
)באלפי ש"ח(

3.922***3.930***3.918***3.933***3.945***

 )1.429()1.429()1.429()1.429()1.429(

**0.0000256-**0.0000255-**0.0000254-**0.0000255-**0.0000254-הכנסה בריבוע
 )0.0000102()0.0000102()0.0000102()0.0000102()0.0000102(

 מספר ילדים 
במשק הבית

432.9***471.8***467.7***449.3***469.3***

 )79.02()81.83()81.30()79.60()77.08(
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Panel OLS לוח נ'6 )המשך(. עלייה - רגרסיות
פאנל בפאנל א

 )1()2()3()4()5(

תרומה )t+1( תרומה )t+1( משתנה תלוי
 מגדר 

)גברים = 1(
565.1**688.8***709.1***595.8***541.0**

 )222.9()228.3()230.7()223.3()222.0(

     מצב משפחתי
291.5727.9753.6364.2-81.06  אלמנים

 )529.6()565.3()564.2()529.3()529.6(

***950.3-***769.5-**665.0-**638.2-***778.6-  נשואים
 )290.3()289.7()293.8()290.2()287.1(

***1312.9-**1121.4-**975.9-**933.5-**1146.5-  גרושים
 )453.2()464.4()460.6()452.8()453.7(

 לאום 
)יהודים = 1(

***1967.82326.2***2440.5***2382.2***2846.7***

 )305.4()304.0()300.7()316.8()380.9(

מקור הכנסה
 )הכנסה מיגיעה

אישית = 1(

724.5***490.6**431.3**675.5***821.2***

 )181.1()203.6()199.5()181.7()187.2(

    סיווג תעסוקתי
 תעשייה 
והיי-טק

7388.4***7514.9***7540.2***7421.4***7437.5***

 )2410.1()2408.4()2403.4()2410.9()2413.9(

 בנקאות 
ופיננסים

5983.2***6070.1***6079.7***5980.3***6072.2***

 )1722.4()1722.6()1725.0()1722.0()1723.2(

***1351.1***1326.6***1376.5***1370.7***1320.6נדל"ן
 )323.5()324.6()326.2()323.5()324.3(

ארגונים 
ועמותות

-142.8-166.6-150.7-134.4-81.87

)151.7()149.9()151.3()152.0()152.7(

***7453.6-***3785.8-***5932.9-***5535.9-***6408.2-קבוע

)642.9()741.6()679.9()958.0()725.6(

כןכןכןכןכןאפקט קבוע: זמן
כןכןכןכןכןאפקט קבוע: יישוב

900,431900,431900,431900,431900,431מס' תצפיות
R20.004500.004540.004560.004600.00475

 * סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | 
p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :סיווג תעסוקתי - אחר. מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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פאנל בפאנל א

 )1()2()3()4()5(

אחוז תרומה/הכנסה )t+1( משתנה תלוי

 ***0.199***0.457***0.181***0.252עולים
 )0.0254()0.0255()0.0342()0.0271( 

   ***0.0102-משך שהייה בישראל
  )0.00111(   

 משך שהייה משוקלל בישראל 
)ישראלים: 0.5(

-0.0131***  

   )0.00139(  

 משך שהייה בישראל - 
עד 20 שנה

 -0.0305*** 

    )0.00497( 

***0.0257   גיל בעת העלייה
     )0.00163(

 מספר ילדים 
במשק הבית

0.134***0.147***0.143***0.137***0.141***

 )0.00782()0.00811()0.00798()0.00784()0.00776(

 מגדר 
)גברים = 1(

-0.0964***-0.0552**-0.0571**-0.0897***-0.101***

 )0.0265()0.0270()0.0269()0.0266()0.0265(

     מצב משפחתי
***0.675***0.771***0.882***0.900***0.756  אלמנים

 )0.105()0.107()0.106()0.105()0.105(

 0.0529 ***0.0925 ***0.121 ***0.138 ***0.0909  נשואים
 )0.0336()0.0343()0.0339()0.0336()0.0336(

0.02540.04490.0207-0.0207-0.0638-  גרושים
 )0.0491()0.0500()0.0494()0.0491()0.0492(

 לאום 
)יהודים = 1(

0.506*** 0.624*** 0.634*** 0.592*** 0.713*** 

 )0.0732()0.0749()0.0751()0.0752()0.0774(

מקור הכנסה
 )הכנסה מיגיעה

אישית = 1(

-0.336***-0.413***-0.415***-0.345***-0.311***

 )0.0469()0.0477()0.0478()0.0469()0.0469(

Panel OLS לוח נ'7. עלייה - רגרסיות
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Panel OLS לוח נ'7 )המשך(. עלייה - רגרסיות

פאנל בפאנל א

 )1()2()3()4()5(

אחוז תרומה/הכנסה )t+1( משתנה תלוי

     סיווג תעסוקתי

 תעשייה 
והיי-טק

0.567*** 0.608*** 0.608*** 0.574*** 0.579*** 

 )0.0874()0.0874()0.0874()0.0874()0.0874(

 בנקאות 
ופיננסים

0.771*** 0.801*** 0.798*** 0.771*** 0.795*** 

 )0.0942()0.0944()0.0943()0.0940()0.0938(

 ***0.364 ***0.356 ***0.369 ***0.371 ***0.355נדל"ן
 )0.0294()0.0295()0.0295()0.0294()0.0294(

ארגונים 
ועמותות

0.108*** 0.100*** 0.106*** 0.110*** 0.123*** 

 )0.0224()0.0223()0.0223()0.0224()0.0224(

***0.237-1.024-***0.645-***0.487-***0.775-קבוע
)0.184()0.186()0.184()0.202()0.183(

כןכןכןכןכןאפקט קבוע: זמן
כןכןכןכןכןאפקט קבוע: יישוב

886,452886,452886,452886,452886,452מס' תצפיות
R20.01530.01580.01590.01590.0168

 * סטיות תקן מקובצות ברמת הפרט בסוגריים. קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | 
סיווג תעסוקתי - אחר. 

p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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Logit -ו Probit לוח נ' 8. תורמים לעומת כלל האוכלוסייה - רגרסיות
 )1()2(

משתנה תלוי: ההסתברות לתרום 
)תורם=1(

                     ProbitLogit

]***0.0377[ ***0.234]***0.0359[ ***0.131הכנסה )לוג(
 )0.00178( )0.00312( 

]***0.0339[ ***0.210]***0.0344[ ***0.126מספר הילדים במשק הבית
 )0.00104( )0.00181( 

]***0.00381[ ***0.0385]***0.00377[ ***0.0228גיל
 )0.000833( )0.00146( 

 ***0.000145- ***0.0000887-גיל בריבוע
 )0.00000795( )0.0000139( 

]***0.0235[ ***0.148]***0.0236[ ***0.0871מגדר )גברים = 1( 
 )0.00442( )0.00774( 

    מצב משפחתי
]***0.0981-***0.663-]***0.101-[***0.398-  אלמנים

 )0.0114( )0.0209( 

]***0.0107-***0.0645-]***0.0144-[***0.0512-  נשואים
 )0.00764( )0.0141( 

]***0.0535-***0.338-]***0.0566-[***0.210-  גרושים
 )0.00970( )0.0176( 

]***0.178[ ***1.537]***0.168[ ***0.799לאום )יהודים = 1(
 )0.0138( )0.0285( 

]***0.00375[ ***0.0233]***0.00377[ ***0.0138הגירה
 )0.000746( )0.00135( 

    מוצא אתני
]***0.0354-[***0.228-]***0.0362-[***0.137-אפריקה/ אסיה

 )0.00539( )0.00921( 

]***0.0108[ ***0.0660]***0.0103[ ***0.0370אמריקה/ אירופה
 )0.00457( )0.00774( 

 מקור הכנסה )הכנסה
מיגיעה אישית = 1(

0.493*** ]0.120***[0.823*** ]0.117***[

 )0.00590( )0.0103( 

  סיווג תעסוקתי
]***0.0707-[***0.564-]***0.0707-***0.323-תעשייה והיי-טק

 )0.00839( )0.0154( 

]***0.0348[ ***0.228]***0.0360[ ***0.138בנקאות ופיננסים
 )0.0107( )0.0180( 

]***0.118[ ***0.701]***0.121[ ***0.424נדל"ן
 )0.00441( )0.00745( 

]***0.115[ ***0.683]***0.121[ ***0.423  ארגונים ועמותות
 )0.00391( )0.00676( 
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Logit -ו Probit לוח נ' 8 )המשך(. תורמים לעומת כלל האוכלוסייה - רגרסיות

 )1()2(

משתנה תלוי: ההסתברות לתרום 
)תורם=1(

Probit                     Logit

 ***7.825- ***4.483-קבוע

 )0.0305( )0.0553( 

 כן כןאפקט קבוע: שנה

 כן כןאפקט קבוע: יישוב

 1,091,784 1,091,784מס' תצפיות

R2 0.134 0.137פסאודו 

 760,183- 757,894-לוג הנראות

* סטיות תקן רובסטיות בסוגריים. אפקטים שוליים ממוצעים בסוגריים מרובעים.

משקולת הדגימה המשוקללת עבור תורמים היא 0.961 ועבור האוכלוסייה הכללית היא 0.039. 

קטגוריות הייחוס עבור המשתנים הקטגוריים: מצב משפחתי - רווקים | מוצא אתני - ישראלים | סיווג תעסוקתי - אחר. 
p > 0.01 *** ;p <  0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב
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2
רווחה ושירותים חברתיים





התפתחויות בתחום מדיניות הרווחה 
ג'וני גל ושביט מדהלה*

בהוצאה החברתית  רבה  ביציבות  בישראל מתאפיינת בעשור האחרון  הרווחה  מדיניות 
ובמאפייני מערכת הרווחה. המאמצים העיקריים של הממשלות האחרונות להתמודד עם 
יוקר המחיה, במיוחד בכל הקשור בדיור, באמצעות  מצוקה חברתית התמקדו בהורדת 
של  היקפה  הרחבת  מחירים.  להורדת  נוספות  ופעולות  החופשי  בשוק  תחרות  עידוד 
הפעילות הממשלתית להתמודדות עם עוני ופערים חברתיים ולהבטחת ביטחון סוציאלי 
באה בדרך כלל במענה ללחצים ציבוריים או פוליטיים. צעדי המדיניות ונתוני ההוצאה 

החברתית בשנים 2016 ו-2017 מעידים כי מגמות אלו נמשכות. 
שבו  האופן  את  התפתחויות  שתי  הדגימו  האחרונה  בשנה  בהוצאה,  היציבות  לצד 
מתרחשים שינויים במדיניות: האחת היא הנהגת תוכנית "חיסכון לכל ילד", שהיא תוצר של 
המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני ושל התחייבויות במסגרת הסכמים קואליציוניים, 
והאחרת היא ההסכם להעלאת קצבת הנכות הכללית, אשר נתקבל בעקבות מאבק ציבורי 
ופוליטי מתמשך. על אף צעדים אלו נראה כי המדיניות הקיימת ורמת ההוצאה החברתית 
הנוכחית, שהיא נמוכה במידה ניכרת מזו המקובלת במדינות רווחה אחרות, אינן צפויות 
להביא בשנים הקרובות לירידה משמעותית בהיקף אי השוויון והעוני בחברה הישראלית.

* פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הרווחה במרכז 
טאוב; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב. 
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מבוא
ויוצאות  יציבות  גבוהות,  להיות  ממשיכות  בישראל  השוויון  אי  ורמת  העוני  תחולת 
לא  ו-2017   2016 בשנים  גם  אולם  אחרות.  רווחה  למדינות  בהשוואה  בחומרתן  דופן 
ניכר שינוי משמעותי במגמה שאפיינה את מדינת הרווחה בישראל בשנים האחרונות – 
הוצאה חברתית ברמה נמוכה בהשוואה למקובל במדינות רווחה אחרות וביחס לצורכי 
האוכלוסייה הישראלית. אף שהאקלים הכלכלי במשק הישראלי השתפר, כפי שבא לידי 
ביטוי בירידה בשיעור האבטלה ובצמיחת התוצר המקומי, לא ניכר בקרב קובעי המדיניות 
מאמץ יוצא דופן להתמודד עם היקפי המצוקה החברתית באמצעות הגדלה משמעותית 

של ההוצאה החברתית או תפנית במדיניות החברתית. 
לצד שמירה על מערכות הקצבאות והשירותים החברתיים הקיימים, מאמצי הממשלה 
המחיה  יוקר  על  להתגבר  בניסיונות  בעיקר  התמקדו  חברתית  מצוקה  עם  להתמודד 
באמצעות הרחבת התחרות והפחתת הנטל הרגולטורי. דבר זה בולט במיוחד בתחום הדיור 
ניכרים מאוד המאמצים  ובענפים אחדים אחרים במשק, דוגמת הקמעונאות. עם זאת, 
לעודד את התחרות באמצעות הרחבת המעורבות בענפי המשק השונים בדרך של חקיקה 
והרחבה של סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים, והמאמצים לעודד ירידת מחירים 
ביקושים,  כדי למתן  ובמיוחד שימוש במערכת המס: הטלת מיסים  באמצעים מגוונים, 
כמו המס המוצע על דירה שלישית, או הורדת מיסים ומתן זיכויים במערכת זו. דוגמה 
של  משפחה"  "נטו  תוכנית  היא  המחיה  יוקר  על  להתגבר  הממשלה  לניסיונות  בולטת 
משרד האוצר, אשר כוללת הטבות במיסוי למשפחות עובדות עם ילדים, סבסוד צהרונים, 

הרחבת מענק העבודה והפחתת מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר. 
על אף מגמות ההמשכיות והדגשת התחרות כמענה ליוקר המחיה ולפערים החברתיים, 
יש לציין כי בתקופה זו גם אומצו כמה יוזמות חדשות, כהמשך להתחייבות הממשלה ליישם 
את המלצות דוח ועדת אלאלוף למלחמה בעוני, או כמענה ללחצים פוליטיים וציבוריים. 
אחת הדוגמאות לכך היא תוכנית "חיסכון לכל ילד", אשר הפעלתה החלה בינואר 2017. 
עוד דוגמה היא ההחלטה להעלות את קצבאות הנכות הכללית בעקבות מאבק ציבורי 
לשינויים מרחיקי לכת במדיניות כלפי אנשים עם מוגבלות, ומאבק שהתמקד בהעלאת 

קצבאות הנכות שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

מגמות בהוצאה על רווחה
בחינה של המגמות בהוצאה החברתית של הממשלה כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית 
מצביעה כאמור על יציבות, ומגמת גידול איטית שהחלה בראשית העשור הנוכחי )תרשים 
1(.1 בשנת 2016 הוצאה זו, הכוללת הוצאות בתחומי הרווחה )ובכלל זה ביטחון סוציאלי(, 
בריאות וחינוך, עמדה על 205 מיליארד שקלים, שהם 57 אחוזים מסך ההוצאה הממשלתית. 

לשם השוואה, תקציב משרד הביטחון בשנה זו עמד על 19 אחוזים מסך ההוצאה. 

1 סך ההוצאה הממשלתית: הוצאות הממשלה כפי שמפורטות בקובצי ביצוע התקציב לפי תקנות, 
בקיזוז סעיפי ההוצאות על תשלום חובות ריבית ועמלות.
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 תרשים 1. ההוצאה החברתית כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית 
ושיעור המשפחות מתחת לקו העוני

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב

נתונים: משרד האוצר, דוחות ביצוע; המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי ודוח ממדי העוני; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל

היציבות בהוצאה החברתית באה לידי ביטוי מוחשי גם בנתוני ההוצאה כאחוז מהתוצר, 
והיא ניכרת גם בחלוקה הפנימית בין תחומי פעילות הממשלה בתחומים החברתיים, אשר 

כמעט לא השתנתה מאז ראשית שנות האלפיים )תרשימים 2 ו-3(.

תרשים 2. ההוצאה החברתית לפי תחומים, כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב

נתונים: משרד האוצר, דוחות ביצוע התקציב; המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל
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תרשים 3. ההוצאה החברתית לפי תחומים, כאחוז מהתמ"ג

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב

נתונים: משרד האוצר, דוחות ביצוע התקציב; המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל

ההוצאה על נושאי רווחה עומדת על כמחצית מסך ההוצאה החברתית, ועל כשליש 
הרכיב  שקלים.  מיליארד   101 על  הסכום  עמד   2016 בשנת  הממשלתית.  ההוצאה  מסך 
של  ארוכה  שורה  הכוללת  הסוציאלי,  הביטחון  מערכת  הוא  הרווחה  בתחום  הראשון 
תוכניות המופעלות ברובן על ידי המוסד לביטוח לאומי, אך גם באמצעות משרד הביטחון 
הסיוע  ומערך  שלילי  הכנסה  )מס  האוצר  ומשרד  שכולות(  ולמשפחות  לנכים  )גמלאות 
רשת  המספקות  קצבאות  בעיקרן  מעניקות  סוציאלי  ביטחון  תוכניות  הנאצים(.  לנפגעי 
הגנה לפרטים ולמשפחות במקרים של היעדר )או התמעטות( הכנסה מעבודה או בשל 
הוצאות נוספות, בגין מגוון נסיבות. הרכיב השני של תחום הרווחה הוא תוכניות רווחה 
משפחות  יחידים,  של  ומצוקות  צרכים  של  שורה  עם  להתמודד  המבקשות  חברתית 
וקהילות באמצעות מערך של שירותים חברתיים. אלו מיועדים לאוכלוסיות יעד שונות 
ומגוונות מאוד ומופעלות באמצעות משרדי העבודה והרווחה, השיכון, הקליטה והמשרד 

לשוויון חברתי.
בחינת דפוסי ההוצאה בתחום הרווחה בשנת 2016 מלמדת כי על אף היציבות בהוצאה 
זו ביחס לסך ההוצאה הממשלתית וביחס לתמ"ג, במונחים ריאליים נוספו 7.7 מיליארד 
זו גבוהה ביחס  8 אחוזים בשנה. עלייה  שקלים ביחס לשנה הקודמת, דהיינו גידול של 

לגידול השנתי הממוצע מאז תחילת העשור, שעמד על כ-4 אחוזים בשנה בממוצע. 
ההוצאה על ביטחון סוציאלי היא כ-85 אחוזים מסך ההוצאה על רווחה. בחינת מגמות 
ההתפתחות במערכת זו מלמדת כי במונחים ריאליים חל גידול של כ-4.5 מיליארד שקלים 
ליותר מ-86 מיליארד שקלים   2015 מ-82 מיליארד שקלים בשנת  בהוצאה הממשלתית, 
בשנת 2016. עיקר הגידול מקורו בהוצאות המוסד לביטוח לאומי על קצבאות. אלו גדלו 
קצבאות  ועל  זקנה  קצבאות  על  בהוצאה  הגידול  עקב  בייחוד  שקלים,  מיליארד  ב-3.9 
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 –  2016 בשנת  שקלים  מיליארד  כ-3.1  של  גידול  חל  החברתית  הרווחה  בתחום  ילדים. 
שעיקרו בהתרחבות הוצאות הממשלה על שיכון, בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים בשנה.

המוסד לביטוח לאומי 
חלק הארי של ההוצאה על ביטחון סוציאלי הוא ההוצאה על קצבאות המוסד לביטוח 
4א(.  )תרשים  שקלים  מיליארד  כ-75  על   2016 בשנת  עמדה  אשר  אחוזים(,   87( לאומי 
במונחים ריאליים נמשכת מגמת הגידול בהוצאה זו, אשר החלה מאמצע שנות האלפיים. 
לעומת זאת, מגמת ההוצאה ביחס לתמ"ג נותרה יציבה ועמדה על כ-6 אחוזים בכל שנה 
בעשור האחרון. הרכיב הראשון בגודלו בתקציב המוסד הוא קצבאות זקנה ושאירים. רכיב 
זה נמצא במגמת גידול )תרשים 4ב( וחלקו כיום הוא כ-42 אחוזים מסך ההוצאה. שיעור זה 
צפוי להמשיך ולגדול בשנים הקרובות בשל הזדקנות האוכלוסייה ובגלל תוספות צפויות 

לקצבאות לזקנים החיים בעוני, על פי המלצת ועדת אלאלוף. 
הרכיב השני בגודלו הוא ההוצאה על קצבאות נכות כללית, שהן כ-20 אחוזים מסך 
ההוצאה. עיקר הגידול בהוצאה על רכיב זה לאורך השנים נובע מעלייה מתמשכת במספר 
בשנים  ניכרת  בצורה  להתרחב  עשויה  הכללית  הנכות  קצבאות  על  ההוצאה  הזכאים. 
ציבורי  למאבק  כמענה  הסוציאלי,  הביטחון  בתחום  מדיניות  שינוי  בעקבות  הקרובות 
ופוליטי של אנשים עם מוגבלות להגדלת קצבאותיהם. מאבק זה החל במערכה ציבורית 
שכותרתו  חברתיות,  ברשתות  בתחילתו  והתמקד   2015 בתחילת  פרידמן  אלכס  שיזם 
"נכה, לא חצי בן אדם". המאבק המשיך במישור הפרלמנטרי, ובדצמבר 2016 הצליח ח"כ 
אילן גילאון להביא לאישור טרומי של חוק להשוואת קצבאות הנכות לשכר המינימום, 
רעב שנקטו אנשים עם  וקואליציה. שילוב של שביתת  אופוזיציה  בתמיכתם של חברי 
מוגבלות, מאבק ציבורי מתמשך ופעילות פוליטית אינטנסיבית הביא להחלטת שר האוצר 
ירון  פרופ'  של  בראשותו  מוגבלות  עם  לאנשים  קצבאות  בנושא  מייעצת  ועדה  להקים 
זליכה. ההמלצה העיקרית של הוועדה הייתה להעלות את קצבת הנכות הכללית בצורה 

משמעותית.
הוועדה הגישה את המלצותיה בחודש מאי 2017, ובעקבותיהן הקים ראש הממשלה 
צוות נוסף לבחינת הנושא, בראשותו של פרופ' אבי שמחון. צוות זה המליץ על העלאה 
הצוות  להמלצות  הנכים  ארגוני  בקרב  נרחבת  התנגדות  הקצבאות.  של  בהרבה  מתונה 
של  והתערבות  הפוליטית  בזירה  פעילות  כבישים,  חסימת  כלל  אשר  ציבורי  ומאבק 
ההסתדרות הסתיימו בהסכם שהושג בין נציגי הממשלה, חברי כנסת ונציגי ארגוני הנכים. 
ההסכם נחתם בסוף חודש ספטמבר 2017 וכלל סעיפים שונים, אשר משמעותם העיקרית 
היא העלאת קצבאות הנכות עד לגובה 4,000 שקלים לנכה בעל אי כושר השתכרות של 
100 אחוזים, הגדלה משמעותית בסכומי הכסף שאדם עם מוגבלות רשאי להשתכר בלי 
שקצבתו תיפגע )"דיסרגרד"(, וכן הצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק. ההסכם אמור 
להתחיל להיות מיושם בינואר 2018, והסכום המוקצה למימושו עד לתחילת שנת 2021 

הוא 4.2 מיליארד שקלים.
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תרשים 4א. סך הוצאות המוסד לביטוח לאומי על קצבאות
במיליארדי שקלים, מחירי 2016

* ללא תשלום בעבור שירות מילואים.

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי

תרשים 4ב. הוצאות המוסד לביטוח לאומי על קצבאות, לפי סוג הקצבה
במיליארדי שקלים, מחירי 2016

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2004 2008 2012 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2004 2008 2012 2016

זיקנה ושאירים נכות כללית

אימהות ומזונות סיעוד

ילדים נפגעי עבודה איבה ואסירי ציון

אבטלה הבטחת הכנסה  

ות 2017 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 140



היא  הסוציאלי  הביטחון  בתחום  משמעותי  מדיניות  לשינוי  נוספת  בולטת  דוגמה 
הפעלת התוכנית "חיסכון לכל ילד" של המוסד לביטוח לאומי. בניגוד לקצבאות הילדים, 
המועברות לידי הורים כדי לממן את העלויות הכרוכות בטיפול בילד, תוכנית זו מעניקה 
לכל ילד סכום כסף חודשי קבוע )50 שקלים( עד להגעתו לבגרות. הסכום משולם מכספי 
המדינה )ויש להורים אפשרות להוסיף סכום דומה מכספי קצבת הילדים( ונחסך באפיק 
או   18 לגיל  בהגיעו  לילד  מועבר  הסופי  הסכום  בוחרים.  ריבית שההורים  מניב  חיסכון 
כ-2 מיליארד  זו היא  21, בהתאם לבחירתו. לפי ההערכות העלות השנתית של תוכנית 
שקלים בשנה. עם זאת, לפי נתוני הביטוח הלאומי עד חודש ספטמבר 2017 סך ההוצאה 
לתשלומים ומענקים במסגרת התוכנית עמד על כ-3.66 מיליארד שקלים, ככל הנראה בשל 
תשלומים רטרואקטיביים בעבור תקופה של שנה וחצי שקדמה לתחילת יישום החוק )לפי 
 18 גיל  ילדים מעל  גבוהה מהמשוער של  4 בהחלטת ממשלה 362(, ועקב משיכה  סעיף 
אשר העדיפו לא לחכות למענק החד-פעמי הניתן בגיל 21 ולמשוך את הכסף עוד השנה. 
התוכנית שוועדת אלאלוף המליצה עליה, ואומצה במסגרת הסכם קואליציוני בין הליכוד 
)גל,  נכסים"  "בניית  המכונה  עוני  עם  להתמודדות  גישה  על  נשענת  החרדיות,  לסיעות 

מדהלה-בריק, גרינשטיין-וייס וקובינגטום, 2016(. 
מנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה כי בתוכנית נכללים 3 מיליון ילדים. נכון ליוני 2017 
שני שלישים מההורים בחרו את אפיק החיסכון, ואילו בעבור השאר המדינה היא שהחליטה. 
65 אחוזים מתוכניות החיסכון מנוהלות בקופות הגמל המציעות מסלולי חיסכון בסיכון 
מוגבר יחסית, ומאפשרים שיעורי תשואה גבוהים יחסית, ואילו יתר התוכניות מנוהלות 
שהתוכניות  הפיננסיים  המוסדות   21 מבין  לעין:  ניכרת  זה  בתחום  הריכוזיות  בבנקים. 
מתנהלות בהם, המוסד המועדף כיום הוא קופת הגמל "אלטשולר שחם" )24 אחוזים מכלל 

תוכניות החיסכון(, ואחריה בנק הפועלים )12 אחוזים( )משרד האוצר 2017(. 

מענק עבודה
אחד הכלים שפותחו בשנים האחרונות להתמודדות עם עוני ואי שוויון בקרב עובדים הוא 
מענק העבודה. מענק זה, הפועל כעין מס הכנסה שלילי, נועד להגדיל את הכנסותיהם 
בשנים  לזכאי.  ישירות  ממשלתי  מענק  תשלום  באמצעות  נמוך  שכר  בעלי  עובדים  של 
האחרונות בוצעו בתוכנית זו שינויים אחדים, כדי להרחיב את מיצוי המענק ולהגדיל את 
תרומתו להכנסות המשפחות העובדות שהכנסתן נמוכה. אולם ניתוח התקציב מלמד כי 
היקף התוכנית נותר קטן באופן יחסי, הן ברמת המענק הן בהיקף מקבלי המענק בפועל. 
רק כ-70 אחוזים מסך קהל היעד הפוטנציאלי מממשים את זכאותם, ואף חלה ירידה קלה 
בשיעור הזכאים בפועל ובסך המענקים ששולמו בשנת 2015 )השנה האחרונה שעבורה יש 

נתונים עדכניים( )תרשים 5(. 
2012, אז הוחל החוק לראשונה על כלל  גובה המענק הממוצע נותר יציב מאז שנת 
למענק  הזכאות  הורחבה   2017 בשנה. מאז שנת  כ-3,500 שקלים  על  ועמד  האוכלוסייה 
עבור "הורה יחיד", ובמסגרת זאת התווספו כ-50,000 זכאים פוטנציאליים )רשות המיסים, 
2016(. נוסף לכך, במסגרת תוכנית "נטו משפחה" הוחלט להגדיל ולהשוות את גובה מענק 
וכן להרחיב את גובה ההכנסה המזכה בו )משרד  העבודה הניתן כיום לגברים ולנשים, 
האוצר, 2017(. הרחבות אלו יהיו תקפות עבור הדוחות השנתיים של שנת 2017, כך שאת 

תוצאותיהן ניתן יהיה לראות בשנת 2018.
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תרשים 5. סכומי מענק העבודה ומספר מקבלי הקצבה בפועל*

* זכאות למענק נקבעת לפי השכר בשנת הזכאות, והמענק ניתן בפועל בשנה העוקבת. הנתונים מתייחסים לסכומים ולמספר 
הזכאים בשנת הזכאות. הנתונים עבור שנת 2015 אינם סופיים ונכונים לפברואר 2017. 

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב
נתונים: רשות המיסים (2016(

משרד העבודה והרווחה
הגדול מבין המשרדים המספקים שירותי רווחה חברתית הוא משרד העבודה והרווחה. 
המחלקות  ידי  על  המסופקים  חברתיים  שירותים  במימון  מתמקדת  המשרד  פעילות 
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ועל ידי מוסדות ומערכות בקהילה ומחוצה לה, 
ובפיקוח על המחלקות והמוסדות הללו. בשנים האחרונות חלה עלייה מתמשכת בתקציבו 
של משרד זה, ובשנת 2016 הוא עמד על 6.43 מיליארד שקלים )גידול של 10 אחוזים ביחס 
לתקציב שנת 2015(. גידול ניכר במיוחד נרשם בשנה זו בהוצאת המשרד על שהות ילדים 

ובני נוער במסגרות חוץ-ביתיות. 
מאפיין מרכזי של פעילות המשרד הוא הדגש הרב המושם במיקור חוץ של שירותים. 
היקף  הצטמצם  הזמן  במשך  כי  מורים   )2016 וגל,  )מדהלה-בריק  קודם  מחקר  ממצאי 
המערכות שהמדינה מפעילה ישירות, וגדל חלק ההוצאה של המשרד שמועבר )ישירות 
או באמצעות הרשויות המקומיות( לידי גורמים חוץ-ממשלתיים – עמותות או גורמים 

עסקיים. שיעור זה עומד כיום על 80 אחוזים מסך תקציב המשרד. 
)77 אחוזים( מועבר לידי  בחינה של פעילות המשרד מלמדת גם כי מרבית התקציב 
לשירותים  המחלקות  של  פעילותם  את  באמצעותו  מממנות  והן  המקומיות,  הרשויות 
חברתיים ושל גורמים חיצוניים המספקים לתושבי היישוב שירותים חברתיים מגוונים, 
בקהילה או במוסדות שמחוץ לה. תקצוב זה מבוסס על שיטת המצ'ינג )מימון תואם(, 
או  השירות  מעלות  אחוזים   25 תשלים  שהרשות  בכך  המשרד  מימון  את  מתנה  אשר 
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הפעילות. כפי שניתן לראות בפרק "מימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות" בדוח זה 
2017(, יש פערים גדולים בהיקף ההוצאה של רשויות מקומיות על  )גל, מדהלה ובלייך, 
רווחה, דהיינו אי שוויון בהוצאה של רשויות מקומיות למטופל. פער זה ניכר במיוחד בין 
רשויות עשירות לעניות ובין רשויות יהודיות לערביות. הדבר קשור הן בדפוסי התקצוב 
של הרשויות המקומיות )אשר נובעים ממגבלות תקציביות, מהבדלים באופי המטופלים 
ובאופני הטיפול, ומנגישותן של מערכות טיפול חיצוניות(, הן ביכולתן להגדיל את תקצוב 

שירותי הרווחה מעבר למימון המשרד והחלק שהן מחויבות להשלים )25 אחוזים(. 

משרד השיכון והבינוי
בחינה של הוצאות הממשלה בשנת 2016 עבור דיור, המתבטאות בתקציב משרד השיכון 
ל-3.9  מ-1.8   –  2015 לשנת  ביחס  עצמו  את  הכפיל  המשרד  תקציב  כי  מלמדת  והבינוי, 
מיליארד שקלים. עלייה זו עומדת בניגוד למגמת הירידה המתמשכת שאפיינה את תקציב 
המשרד מתחילת שנות האלפיים )תרשים 6(. גידול ניכר חל בשנה זו ברכיב הדיור הציבורי. 
על פי חוק הדיור הציבורי )1999(, דירות הדיור הציבורי נמכרות לדיירים המתגוררים בהן 
בהנחות ניכרות, המגיעות עד לכ-80 אחוזים ממחירן. ההכנסות המתקבלות ממכר הדירות 
לזכאים אמורות לשמש לרכישת דירות חדשות למאגר הדיור הציבורי. מאז כניסתו של 
2015 נמכרו כ-3,450 דירות לדייריהם ונרכשו כ-120 דירות  החוק לתוקף, נכון לאוגוסט 
חדשות )משרד האוצר, 2015(. בשנת 2016 חל גידול ניכר במכירות דירות, ועלייה גדולה 
אף יותר ברכישת דירות לזכאי הדיור הציבורי: נמכרו כ-5,000 דירות ונרכשו כ-900 דירות 
היה   2016 בשנת  לגידול שחל  הגורמים שתרמו  אחד  המכר.  הכנסות  בסיס  על  חדשות 
תיקון חקיקה אשר נועד להקל על הזכאים את רכישת הדירה. זאת ועוד, בשנה זו הוקצו 
150 מיליון שקלים נוספים, מעבר להכנסות בקרן, אשר יועדו לרכישת דירות למאגר הדיור 

הציבורי )משרד האוצר, 2017(. 

תרשים 6. ההוצאה על שיכון כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית ולמשק בית
במחירי 2016
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יישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני
בוועדה  הישראלית  בחברה  עוני  עם  כוללת  להתמודדות  מתווה  הוצע   2014 בשנת 
ממלכתית שקמה בהוראת הממשלה. בראשות הוועדה עמד ח"כ אלי אלאלוף, כיום יו"ר 
צעדים  של  שורה  על  המליצה  הוועדה  הכנסת.  של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
בתחומי פעילות מגוונים אשר נועדו לצמצם את תחולת העוני ועומקו, כך שבתוך עשור 
היקף התופעה יגיע לשיעורים דומים לאלו שבמדינות רווחה אחרות )כ-11 אחוזים מכלל 
המשפחות(. משמעות הדבר היא ירידה בכמחצית בתחולת העוני בישראל. באוגוסט 2015 

אישרה הממשלה את המלצות הוועדה.
המחקרים של מרכז טאוב החלו לעקוב אחר יישום המלצות הוועדה מראשיתו )ראו 
על  בהוצאה  גידול  חל   2016 בשנת  כי  מורים  הנוכחיים  הממצאים   .)2016 ומדהלה,  גל 
קצבת השלמת הכנסה לקשישים, בהוצאות משרד הכלכלה בתחום התעסוקה ובהוצאה 
על הדיור הציבורי. ההוצאה שהוקצתה ליישום המלצות הוועדה עמדה בשנה זו על כ-30 
)7.4 מיליארד שקלים לשנה(, לעומת 6 אחוזים בשנת  אחוזים מסך ההוצאה המומלצת 
אחוזים  כ-31  על  היא  גם  תעמוד  בפועל  ההוצאה   2017 בשנת  כי  היא  ההערכה   .2015
ההמלצה  יישום  נכלל  לא  המומלצת  ההוצאה  סך  בחישוב  אולם  המומלצת.  מההוצאה 
לא  אך  הוועדה  בהמלצות  שהופיעה  שהיא  משום  ילד",  לכל  "חיסכון  תוכנית  להפעלת 
תומחרה. הכללת עלות תוכנית זו מגדילה את סך ההוצאה עבור יישום ההמלצות באופן 
משמעותי, לכ-90 אחוזים מסך ההוצאה המומלצת. עם זאת, כפי שצוין לעיל, ההוצאה 
על תוכנית זו גבוהה במיוחד בשנת 2017 עקב תשלומים רטרואקטיביים עבור שנת 2016 

וחלק משנת 2015, ולא צפויה להיות גבוהה כל כך בשנים הבאות.
בתחומים אחרים, לעומת זאת – ובמיוחד בכל הקשור בבריאות ובחיזוק מעמדם של 
עובדים עניים – התקדמות הממשלה ביישום המלצות הוועדה איטית. מבין ההמלצות 
המרכזיות של הוועדה אשר לא יושמו בולטת ההמלצה להעלאת הסכום הניתן במסגרת 
זו  המלצה  בעוני.  החיה  לאוכלוסייה  ביטחון  רשת  המשמשת  הכנסה,  הבטחת  תוכנית 
הציעה להעמיד את רמת רשת הביטחון למשפחות הזכאיות לקצבה על שני שלישים מקו 
העוני, ולאפשר להן להגדיל את הכנסותיהן מעבודה בלי לאבד את זכאותן לקצבה. לאור 
ההתקדמות האיטית לעבר מימוש כלל המלצות ועדת אלאלוף, ספק אם יושג יעד הירידה 

במחצית בתחולת העוני עד שנת 2024.
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תרשים 7. תוספת ההוצאה ליישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני, 
כאחוז מהתוספות שהומלצו בוועדה

* נתוני שנת 2017 מייצגים שיעור צפוי על בסיס הצעת התקציב לשנה זו.

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב 
נתונים: משרד האוצר, ביצוע התקציב ; המוסד לביטוח לאומי, רבעון סטטיסטי; דוח הוועדה למלחמה בעוני
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מקורות
גל, ג'וני ושביט מדהלה )2016(, יישום המלצות ועדת אלאלוף: תמונת מצב, תקציר מדיניות, 

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 

חיסכון  תכנית   ,)2016( קובינגטום  ומרדית'  גרינשטיין-וייס  מיכל  ג'וני, שביט מדהלה-בריק,  גל, 
לילדים בישראל: רקע וסקירת חלופות, תקציר מדיניות, מרכז טאוב.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )שנים שונות(, שנתון סטטיסטי לישראל.

המוסד לביטוח לאומי )2016(, דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2015.

המוסד לביטוח לאומי )תקופות שונות(, רבעון סטטיסטי.

מדהלה-בריק, שביט וג'וני גל )2016(, "מיקור חוץ של שירותי רווחה: מגמות ותמורות", בתוך אבי 
וייס )עורך(, דוח מצב המדינה – חברה כלכלה ומדיניות 2016, מרכז טאוב לחקר המדיניות 

החברתית בישראל, עמ' 324–293.

משרד האוצר, אגף התקציבים )2015(, הצעת התקציב לשנות הכספים 2016–2015 ודברי 
הסבר, משרד הבינוי והשיכון.

משרד האוצר, אגף התקציבים )2017(, הצעת התקציב לשנות הכספים 2018–2017 ודברי 
הסבר, משרד הבינוי והשיכון.

משרד האוצר, אגף החשב הכללי, עדכונים שוטפים: מידע אודות תכניות החיסכון שנבחרו עד 
כה", נכון ל-1.6.2017. אתר משרד האוצר.

משרד האוצר )2017(, הודעות לעיתונות: תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר להגדלת 
שכר הנטו יוצאת לדרך: הכסף חוזר לציבור, 18 באפריל 2017, אתר משרד האוצר. 

משרד האוצר, אגף התקציבים )שנים שונות(, דוחות ביצוע התקציב.

משרד ראש הממשלה )2015(, החלטת ממשלה 362 מיום 5 באוגוסט 2015.  

רשות המיסים )2016(, דוח שנתי על פי חוק חופש המידע.
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 תקצוב שירותי הרווחה 
ברשויות המקומיות 

ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך*

תקציר
פרק זה בוחן את דפוסי התקצוב של שירותי רווחה ברשויות מקומיות בישראל. ממצאי 
גדולים בהוצאה על רווחה  יישובים יש פערים  בין  כי  המחקר המוצגים בפרק מלמדים 
רבים  משאבים  בעלות  רשויות  בין  כשמשווים  במיוחד  בולטים  והפערים  למטופלים, 
ערביים.  ליישובים  יהודיים  יישובים  ובין  תקציבית,  מבחינה  ביותר  החלשות  לרשויות 
הטיפול  לדפוסי  השונות,  ברשויות  המטופלים  סוגי  בין  להבדלים  קשורים  אלו  פערים 
השונים ולנכונות של יישובים חזקים יותר להגדיל את ההוצאה על רווחה מעבר להקצאה 
של  יכולתן  מאי  גם  נובעים  הם  הנראה  ככל  ועוד,  זאת  והרווחה.  העבודה  משרד  של 
הרשויות החלשות להתחייב לממן את חלקן בטיפול חוץ-ביתי בעבור תושביהן, ובמחסור 
אי  את  מגדילים  אלו  פערים  ערבים.  בנזקקים  לטיפול  המותאמים  חיצוניים  במוסדות 

השוויון הקיים ממילא בחברה הישראלית ופוגעים באוכלוסייה המוחלשת ביותר. 
הממצאים הנוגעים לאי השוויון הטריטוריאלי בתחום הרווחה ולגורמים לו מחייבים 
שינוי במדיניות הקצאת המשאבים של משרד העבודה והרווחה לשירותי רווחה ברשויות 
המקומיות. מדיניות זו תצטרך להבטיח לנזקקים גישה שווה לטיפול, ללא קשר למקום 
מגוריהם. היא תצטרך גם להיות מותאמת להיקף הצרכים ברמת היישוב ולשוני במענים 

המוצעים לקבוצות אוכלוסייה שונות. 

* פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הרווחה במרכז 

טאוב; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב; חיים בלייך, חוקר במרכז טאוב. ברצוננו להודות לפרופ' 
אבי וייס, לפרופ' קלוד בר רבי ולעודד סטקלוב על הערותיהם; ליקותיאל צבע, לחנן פריצקי, לגלית 
רייכמן מימון, לאור נוריאל ולדבי נוביק ממשרד העבודה והרווחה על תובנותיהם המועילות והסיוע 

בהנגשת הנתונים; לראש המועצה המקומית ירוחם מיכאל ביטון ולצוות המחלקה לשירותים חברתיים 
על שיתוף הפעולה; לראש המחלקה לשירותים חברתיים במודיעין יעקב אלמוג; למנהלת לשעבר של 

המינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים בוני גולדברג; ולאיתי חוטר, לאסא בן יוסף ולחיאם קעאדן 
מהמרכז לשלטון מקומי.
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מבוא
שירותי הרווחה המקומיים, המסופקים באמצעות הרשויות המקומיות, הם חוד החנית 
של מערכת הרווחה בישראל. במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות 
עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע אחרים מתמודדים עם מצוקותיהם של 464,900 משקי 
בית, המקבלים שירותים בקהילה ומחוצה לה )משרד העבודה והרווחה, 2015(. השירותים 
המגוונים המסופקים לאוכלוסייה זו ממומנים עקרונית על ידי משרד העבודה והרווחה 
בשיתוף עם הרשויות המקומיות בשיטת המימון התואם )להלן: מצ'ינג ]matching](: על 
 75 3 שקלים, כך שבפועל  והרווחה משלים  כל שקל שהרשות משקיעה משרד העבודה 
אחוזים מתקציב הרווחה ממומנים על ידי המשרד, ו-25 אחוזים על ידי הרשות המקומית.  
מימון שירותי הרווחה ברשויות המקומיות נבחן במהלך השנים בשורה של עבודות 
רווחה  על  בהוצאה  שוויון  לאי  עדויות  נמצאו  הללו  המחקרים  בכל  ופרסומים.  מחקר 
ברשויות המקומיות, דהיינו ההוצאה על מטופלים במערכות הרווחה משתנה בין יישובים. 
משמעות הדבר היא שהסיוע המוענק לבני אדם במצוקה איננו זהה, אלא תלוי במקום 

המגורים שלהם. 
לתופעה זו הועלו הסברים שונים. במחקר חלוצי שערכו יוסף קטן, אורי ינאי ומשה 
שרר במסגרת מרכז טאוב לפני כשני עשורים נמצא לראשונה כי קיימים פערים בהוצאות 
בהבדלים  הוסבר  הדבר   .)1996 ושרר,  ינאי  )קטן,  רווחה  על  המקומיות  הרשויות  של 
בנכונותן של רשויות שונות להקצות משאבים לנושאי רווחה, ובמדיניות ממשלתית לא 
אחידה בתחום זה. גם דוחות אחדים של משרד מבקר המדינה בחנו את הנושא והצביעו 
על כך שההוצאה על רווחה גדלה ככל שהרמה החברתית-כלכלית של הרשות גבוהה יותר, 
וכי הפערים בין רשויות יהודיות לרשויות ערביות "אינם סבירים". המבקר דרש ממשרד 
אובייקטיביים  מדדים  קביעת  באמצעות  אלו  פערים  עם  להתמודד  והרווחה  העבודה 
ההבדלים  את  שבחן  "סיכוי",  עמותת  של  דוח   .)2007 המדינה,  מבקר  )משרד  להקצאה 
בין המשאבים שמקצה משרד העבודה והרווחה למחלקות לשירותים חברתיים ולתקני 
עובדים סוציאליים ברשויות יהודיות לאלו שהוא מקצה לרשויות ערביות, הגיע למסקנה 
דומה והצביע על אי שוויון בהקצאת משאבים להתמודדות עם נזקקות, ועל כך שבפועל 

המשאבים המוקצים ליישובים הערביים מעטים יותר )בליקוף ואבו-סאלח, 2011(. 
ממצאי מחקר שהגישו למרכז לשלטון מקומי סנד ואחרים )2015( מחדדים את הדברים 
ערביות  רשויות  ובין הקושי של  ברמת השירותים החברתיים  אי השוויון  בין  וקושרים 
כי  טענו  הערביות  הרשויות  מראשי  אחוזים   75.2 זה  במחקר  המצ'ינג.  בשיטת  לעמוד 
במימון  להשתתף  הרשויות  את  ומחייבת  והרווחה  החינוך  בתחומי  הפועלת  השיטה, 
השירותים שהן מספקות בתחומים אלו כתנאי לקבלת מימון של משרדי הממשלה, יוצרת 
אלו,  לכל  נוסף  שירותים.  ולהספקת  פרויקטים  לביצוע  משאבים  בהשגת  מרכזי  חסם 
דוח שהוגש במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא אי השוויון ברמת שירותי הרווחה ברשויות 
המקומיות מצביע על הבעייתיות בשיטת המצ'ינג ובהיעדר קריטריונים ברורים להקצאת 

המשאבים )קולקר, 2016(.
פרק זה מבקש לבחון את סוגיית מימונו של תקציב הרווחה של הרשויות המקומיות 
בדפוסי  העוסקים  מגוונים  נתונים  של  מקיף  מניתוח  שהתקבל  מידע  מקורותיו.  ואת 
עם  משיחות  וכן  אוכלוסיותיהן,  ובמאפייני  המקומיות  ברשויות  רווחה  על  ההוצאה 
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שורה של ראשי רשויות, מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים ובעלי תפקידים מרכזיים 
במשרד העבודה והרווחה ובמרכז לשלטון מקומי, מאפשר לברר אם אכן יש בין הרשויות 
המקומיות פערים בהוצאה על שירותי הרווחה, לאמוד את היקפם ולבחון אם יש מתאם 

בין הפערים למגזרים השונים. 
לאחר מכן ייבחנו אמפירית שלושה הסברים אפשריים לאי שוויון זה. נקודת המוצא 
של המחקר היא שמידע מדויק יותר על פערים בהקצאת משאבים לרווחה, והבנה טובה 
יותר של הגורמים לפערים בהוצאה על רווחה ברשויות מקומיות, עשויים לשמש בסיס 
מוצק לגיבוש מדיניות אשר תבטיח התמודדות מוצלחת ושוויונית יותר עם מצוקותיהם 

של הנזקקים לסיוע.
ההסבר הראשון יתמקד במאפייני שיטת המצ'ינג, ַהַּמְתָנה, כאמור, את מימון שירותי 
הרווחה מכספי משרד העבודה והרווחה במימון תואם של הרשויות המקומיות. בבסיס 
הביקורת כלפי שיטה זו עומדת הטענה כי היא יוצרת אי שוויון בין רשויות בגלל אי יכולתן 
ממשלתי  תקציב  מהן  נמנע  כך  מהן.  הנדרש  המימון  את  להשלים  חלשות  רשויות  של 
חיוני למימון פעולות רווחה, והדבר פוגע בהספקת שירותים לאוכלוסיות הנזקקות ביותר 

המתגוררות באותן רשויות שהן בעלות יכולות תקציביות מוגבלות יותר.
ההסבר השני מתמקד בהקצאה הראשונית של משרד העבודה והרווחה. על פי הסבר 
זה, הפערים בין רשויות מקומיות בהוצאות על רווחה אינם מוסברים רק בפערים ביכולת 
לעמוד במימון התואם, אלא במדיניות ההקצאה של המשרד. בבחינת הסבר זה יאותרו 
יוצג  עוד  התקצוב.  הקצאת  בשלב  כבר  הקיימים  לפערים  תורמים  אשר  שונים  גורמים 
ניתוח רב-משתני שיתרום להבנה של היקף השפעתם של פרמטרים שונים על הפערים 

בהקצאה.
ההסבר השלישי מתמקד במשאבים הכספיים העומדים לרשות הרשויות המקומיות. 
על פי הסבר זה, הסיבה העיקרית לפער בהוצאות על רווחה אינה אי יכולתן של רשויות 
ולהקצות את המימון  והרווחה  חלשות לקבל את המימון הראשוני של משרד העבודה 
התואם, וגם לא דפוסי ההקצאה של המשרד, אלא יכולתן של רשויות בעלות משאבים 
כספיים רבים יותר להפנות לתחומי הרווחה משאבים רבים יותר. במילים אחרות, רשויות 
עשירות יותר יכולות לתקצב פעולות בתחום הרווחה מעל ומעבר למה שמשרד העבודה 

והרווחה מייעד להן, ואילו רשויות חלשות נאלצות להסתפק רק במה שהמשרד מציע.

נתונים, מונחים והגדרות
מקורות הנתונים: קובצי הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן 
נתוני משרד העבודה והרווחה לשנת 2014 )נתונים שהתקבלו במסגרת חוק חופש המידע(.

לשירותים  במחלקות  "תקינה"(1  )שאינה  מוגדרת  נזקקות  כבעל  שרשום  מי  מטופל: 
חברתיים של משרד העבודה והרווחה, כפי שמדווח במערכת "נתוני יסוד" )מערכת נתונים 

של משרד הרווחה(. 

1 במועד הפִנייה של המשפחה למחלקה לשירותים חברתיים נפתח לה תיק שבו נרשמות הנזקקויות, 
כלומר, סיבות ההפָניה. אם בני המשפחה )או כמה מהם( אינם זקוקים לשירותי רווחה, רשאי העובד 

הסוציאלי המטפל במשפחה לרשום "נזקקות תקינה".
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תקציב למטופל בתחילת שנה: גובה ההקצאה הראשונית אשר נקבעה לרשות המקומית 
במשרד העבודה והרווחה, כפי שהופיעה בנתוני התקציב בחודש אפריל 2014, מחולקת 
הנדרשת  העצמית  ההשתתפות  את  כולל  הסכום  רשות.  באותה  המטופלים  למספר 

מהרשות במסגרת שיטת המצ'ינג )25 אחוזים מעלות הטיפול(.
במשרד  המקומית  לרשות  נקבעה  אשר  ההקצאה  גובה  שנה:  בסוף  למטופל  תקציב 
העבודה והרווחה, כפי שהופיעה בנתוני התקציב בחודש דצמבר 2014, מחולקת למספר 
שיטת  במסגרת  מהרשות  הנדרשת  העצמית  ההשתתפות  את  כולל  הסכום  המטופלים. 

המצ'ינג.
ההוצאה הכוללת למטופל: סך ההוצאה של הרשות המקומית על שירותי רווחה, מחולקת 
במספר המטופלים. בסך ההוצאה נכללים התקציב המועבר בסוף השנה ממשרד העבודה 
והרווחה, ההשתתפות העצמית של הרשות המתחייבת במצ'ינג )25 אחוזים מתקציב סוף 
קובץ  נתוני  הוא  המקור  אחוזים.  ל-25  הרשות שמעבר  של  העצמית  והתוספת  השנה(, 

רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)בני  יישובים שבהם רובם המוחלט של התושבים הם יהודים חרדים  ערים חרדיות: 

ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית, עמנואל, אלעד, קריית יערים, רכסים(.
ערי פורום ה-15: 15 ערים עצמאיות, המתקיימות ללא מענקי איזון ופיתוח מהממשלה 
ומנוהלות כמשק עצמאי סגור. בשנת 2014 התגוררו בערים אלו כ-2.7 מיליון איש )כשליש 
בעניינים  אלו  ערים  של  מטרותיהן  לקידום  פועל  ה-15  פורום  המדינה(.  מאוכלוסיית 

המתנהלים בגופים ציבוריים, דוגמת הכנסת והממשלה.
דירוג חברתי-כלכלי: המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 
2013, שלפיו הרשויות המקומיות מאופיינות ומסווגות לפי הרמה החברתית-כלכלית של 
האוכלוסייה. המדד המורחב מדרג את הרשויות במדרג רציף מ-1 עד 255, ו-1 הוא הדירוג 
הנמוך ביותר מבחינת רמה חברתית-כלכלית. לרוב התבססו הניתוחים בפרק על המדד 

המקובץ של מדרג זה, הכולל 10 אשכולות בלבד.
נוסף לטיפול, גם מסגרת מגורים  מסגרות חוץ-ביתיות: מסגרות המספקות למטופל, 

)למשל מעונות פנימייה, משפחות אומנה ודיור מוגן(.

1. רקע: הרשויות המקומיות בישראל
בפרק זה נבחנות 253 הרשויות המקומיות בישראל: 162 רשויות יהודיות )לא כולל יישובים 
חרדיים(, שבע רשויות חרדיות ו-84 רשויות ערביות – כלומר כאלו שרובם המוחלט של 
תושביהן הם ערבים )ובכלל זה דרוזים ובדואים(.2 חלוקה זו מצביעה גם על ההטרוגניות 
הגבוהה הקיימת בחברה הישראלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי במאפיינים הדמוגרפיים 
המופיעים בתרשים 1. מן התרשים עולה כי באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה החרדית 
שיעור הילדים )גילאי 17–0( גבוה יותר מאשר ברשויות היהודיות הלא-חרדיות, ושיעור 

הקשישים )גילאי 65 ויותר( נמוך בהרבה. 

2 בקובץ הרשויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימים 255 יישובים, מתוכם שני יישובים )כפר 
תבור ובוסתן אל מרג'( לא נכללו בחישובים בשל היעדר נתונים לגביהם בקובצי משרד הרווחה.
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תרשים 1. התפלגות גיל התושבים ברשויות המקומיות, 2014
לפי סוג הרשויות

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס

לצד השוני בהרכב הדמוגרפי בין קבוצות האוכלוסייה קיימים הבדלים גם במאפיינים 
אחרים )לוח 1(. התושבים היהודים )מלבד ביישובים החרדיים( מרוכזים ביישובים במעמד 
הבינוני והגבוה על פי המדד החברתי-כלכלי. מנגד, התושבים הערבים והחרדים מתרכזים 
ברשויות  התושבים  מספר  לכך,  נוסף  נמוך.  חברתי-כלכלי  במעמד  ביישובים  בעיקר 

הערביות לרוב קטן יותר ממספר התושבים ברשויות היהודיות. 
שעשוי  הגורמים  אחד  כי  עלה  מקצוע  אנשי  עם  המחקר  במסגרת  שנערכו  בשיחות 
לתרום לפערים בתקציב למטופל הוא אופן התנהלותה של הרשות. קשר זה ייבדק בהמשך 
באמצעות בחינה של ההתנהלות הפיננסית של הרשות. בשנת 2015 גיבש משרד הפנים 
מסמך תשתית לפיתוח כלכלי מוניציפלי )להבי ורומנו, 2016(, וקבע בו קריטריונים לבחינת 
ההתנהלות הפיננסית של הרשויות. בהתאם לכך סווגו הרשויות לחמש קטגוריות: רשויות 
ורשויות  התייעלות;  בתוכנית  רשויות  ביניים;  במצב  רשויות  יציבות;  רשויות  איתנות; 

בתוכנית הבראה. 
מלוח 1 עולה ש-60 אחוזים מהתושבים ביישובים היהודיים )לא כולל חרדים( מתגוררים 
מנגד,  אלו.  קריטריונים  לפי  יותר  החזקות  ברשויות  דהיינו  ויציבות,  איתנות  ברשויות 
49 אחוזים מהתושבים הערבים מתגוררים ברשויות הכלולות בתוכנית הבראה, כלומר 
מסווגת  אינה  ערבית  רשות  שום  מקרה,  ובכל  זה.  סיווג  לפי  ביותר  החלשות  ברשויות 

כרשות איתנה או יציבה.
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לוח 1. מאפייני התושבים ברשויות המקומיות, 2014
סך הכל ערבים חרדים יהודים

)ללא חרדים(

מעמד חברתי-כלכלי

30% 88% 100% 16% נמוך )1-3(

50% 12% 0% 59% בינוני )4-7(

20% 0% 0% 25% גבוה )8-10(

100% 100% 100% 100% סך הכל

מספר תושבים ביישוב

24% 70% 5% 17% פחות מ-25 אלף

33% 30% 44% 32% בין 25-100 אלף

43% 0% 51% 50% מעל 100 אלף

100% 100% 100% 100% סך הכל

מצב איתנות פיננסית 

31% 0% 0% 37% איתנות

19% 0% 0% 23% יציבות

32% 35% 36% 31% במצב ביניים

10% 16% 64% 6% בתוכנית התייעלות

9% 49% 0% 2% בתוכנית הבראה

100% 100% 100% 100% סך הכל

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס

כידוע, חוזקן של הרשויות המקומיות מתבטא בצד ההכנסות העצמיות וגם בהוצאות. 
כדי לממן את ההוצאות )חינוך, רווחה, תשתיות, תברואה, פירעון הלוואות, שכר לעובדי 

הרשות וכו'( על הרשות לתכנן את תקציבה בהתאם לכמה מקורות הכנסה עיקריים: 
א. הכנסות עצמיות: ארנונה למגורים ושאינה למגורים; תשלומים עירוניים בגין שימוש 
בשירותים עירוניים )שירותי ספורט, תרבות וכו'(; אגרות שונות )חנייה, ביוב וכו'(. היקף 
ההכנסות העצמיות תלוי בשני גורמים עיקריים: )א( שיעורי הארנונה שהרשות דורשת 
מתושביה ומבעלי העסקים שבתחומה, על פי תעריפים שנקבעים בחוק; )ב( שיעור הגבייה 

מההכנסות הפוטנציאליות. 
)בכפוף  והרווחה  העבודה  ממשרד  הרווחה  שירותי  מימון  ממשלתיים:  תקציבים  ב. 
למימון תואם של הרשויות(; מימון חלק משירותי החינוך באמצעות תקציבים המועברים 
וחלק משכר הפסיכולוגים(;  מזכירות בבתי ספר  בגנים,  סייעות  )למשל  ממשרד החינוך 
מענקי איזון מטעם משרד הפנים שמטרתם לגשר בין צד ההכנסות של הרשות המקומית 

לצד ההוצאות, כדי לאפשר הספקת שירותים בסיסיים שחלקם מעוגנים בחוק. 
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 – בין ההכנסות העצמיות של הרשות להוצאותיה  חיובי  2 מצביע על קשר  תרשים 
לכך,  נוסף  חובות.  פירעון  בניכוי  שוטפת,  לצריכה  המיועדות  הרגיל  הוצאות מהתקציב 
הפער בין ההוצאה לנפש להכנסה העצמית גבוה יותר ברשויות הערביות והחרדיות, מה 
שמצביע על מידת השתתפות ממשלתית גבוהה יותר ברשויות אלו. במילים אחרות, על 
כל שקל הכנסה עצמית לתושב, השתתפות המדינה בהוצאה הממוצעת לתושב נאמדת 
ב-2.5 שקלים ביישוב ערבי, ב-1.6 שקלים ביישוב חרדי וב-0.5 שקלים ביישובים היהודיים 
השירותים הכוללת  שכמות  כך  על  להעיד  כדי  אלו  בנתונים  יש  זאת,  למרות  האחרים. 
שרשות יכולה לספק תלויה לא רק בהשתתפות הממשלה, אלא גם ברמת הפיתוח הכלכלי 

שלה )כפי שיפורט בהמשך(. 

תרשים 2. ההכנסה העצמית וההוצאה לנפש ברשויות המקומיות, 2014
באלפי שקלים, לפי סוג הרשויות

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס

2. ההוצאה על רווחה ברשויות המקומיות 
אחד התפקידים המרכזיים של הרשויות המקומיות הוא לדאוג לרווחת תושביהן – יחידים, 
משפחות וקהילות. תפקיד זה מעוגן בחוק שירותי הסעד משנת 1958 ובשורה של חוקים 
ותקנות המכונות "תקנות העבודה הסוציאלית" )תע"ס(. המחלקות לשירותים חברתיים 
הפועלות במסגרת הרשויות המקומיות מופקדות על הספקת שירותי רווחה בתוך היישוב, 
ועל הפניית תושבים למוסדות רווחה וטיפול מחוץ ליישוב במקרה הצורך. משרד העבודה 
והרווחה אחראי לקביעת המדיניות והרגולציה בתחומי הרווחה. המשרד הוא גם המקור 

העיקרי למימון פעולות הרווחה המתבצעות באמצעות הרשויות המקומיות. 

162                                      7                                         84:          מספר היישובים
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ות   יות הממומי 153תמצוב נירותי הרווחה ברנו



ברכיב  מדובר  כי  מלמדת  רווחה  על  המקומיות  הרשויות  של  הוצאותיהן  בחינת 
משמעותי בסך ההוצאה התקציבית שלהן, והוא נע בין אחוזים בודדים ל-20 אחוזים. זאת 
ועוד, מהנתונים עולה כי ההוצאה על רווחה מסך תקציבי הרשויות נוטה להצטמצם עם 
העלייה ברמה החברתית-כלכלית של היישוב )תרשים 3(. ניכר כי הדבר קשור בצרכים של 
ניתן  יותר,  נמוך  חברתי-כלכלי  לאשכול  משויכת  המקומית  ככל שהרשות  האוכלוסייה: 
להניח כי צורכי הרווחה של תושביה רבים יותר, ועל כן היא נדרשת להקצות חלק גדול 
יותר מתקציביה לנושאי רווחה. שיעור המטופלים ביחס לאוכלוסייה פוחת עם העלייה 
בדירוג החברתי-כלכלי של הרשות )ראו תרשים נ'1(. ואכן ברשויות המשויכות לשלושת 
האשכולות הנמוכים ההוצאה על רווחה עומדת על 11 אחוזים מהתקציב בממוצע, ואילו 
ברשויות המשויכות לשלושת האשכולות הגבוהים היא רק 6 אחוזים מהתקציב בממוצע. 

תרשים 3. שיעור ההוצאה על רווחה מסך ההוצאה של הרשות, 2014
לפי דירוג חברתי-כלכלי של הרשות

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס
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3. אי שוויון במימון שירותי הרווחה של הרשויות
כפי שהודגם בסעיף הקודם, היקף ההוצאה על הרווחה כשיעור מסך ההוצאה נוטה לגדול 
יותר, אולם הנתונים של הוצאה כוללת למטופל בשירותי הרווחה  ככל שהיישוב חלש 
2014 ההוצאה גדלה ככל שהמצב  ביישובים השונים מצביעים על מגמה הפוכה: בשנת 
הממוצעת  ההוצאה   ,4 בתרשים  שניכר  כפי  יותר.  טוב  היה  היישוב  של  החברתי-כלכלי 
אליהם  המשתייכים  היישובים  )שמרבית   1–3 באשכולות  ביישובים  למטופל  רווחה  על 

ערביים( נמוכה מההוצאה הממוצעת על רווחה למטופל ביישובים באשכולות 10–4. 

תרשים 4. ההוצאה השנתית הכוללת למטופל, לפי אשכול חברתי-כלכלי 
של הרשות, 2014

בשקלים

* אשכול 10 כולל שתי רשויות בלבד.

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב
נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

תמונה דומה עולה כאשר מבחינים בין היישובים על פי קבוצות אוכלוסייה )תרשים 
5(. בעוד ההוצאה הממוצעת על רווחה למטופל בערים המשתייכות לפורום ה-15 )ראו 
בסעיף ההגדרות( היא 9,095 שקלים, הרי בקרב האוכלוסייה הערבית ההוצאה היא 3,414 
כי  לראות  מעניין  למטופל.  5,681 שקלים  הוא  הפער  אחרות,  במילים  למטופל.  שקלים 
בקרב רשויות חרדיות ההוצאה הממוצעת על מטופל גבוהה בהשוואה לשאר הרשויות 

היהודיות, על אף דירוגן החברתי-כלכלי הנמוך.
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תרשים 5. ההוצאה השנתית הכוללת למטופל, 2014
לפי סוג היישובים, בשקלים

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה 

בפועל  חריף, שמשמעותו  טריטוריאלי  שוויון  אי  כך שקיים  על  הממצאים מצביעים 
יותר להתמודדות עם צורכיהם של מי שזקוקים לסיוע  היא הקצאת משאבים מועטים 
השוויון  אי  ממילא.  יותר  קשה  החברתי-כלכלי  שמצבם  ביישובים  מתגוררים  ואשר 
בהוצאה על רווחה עשוי אפוא להגדיל את אי השוויון החברתי, אשר קיים ממילא בין 
קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית. כאמור, לאי השוויון הטריטוריאלי יש כמה 

הסברים, והם יוצגו להלן.

א. תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ושיטת המצ'ינג
במהלך העשור האחרון חל גידול ניכר בתקציב משרד העבודה והרווחה, והוא עמד על 5.5 
מיליארד שקלים בשנת 2014. חלק ניכר מתקציב המשרד מיועד לשירותי הרווחה ברשויות 
למימון  שקלים(  מיליארד   4.24( מתקציבו  אחוזים   77 הוקצו   2014 בשנת   – המקומיות 
פעולות רווחה מגוונות המסופקות או ממומנות על ידי הרשויות המקומיות. פעולות אלו 
כוללות שירותים המסופקים ישירות על ידי העובדים הסוציאליים שהרשויות מעסיקות, 
אחרים  גורמים  ובאמצעות  עצמן  הרשויות  באמצעות  בקהילה  הניתנים  שירותים  וכן 
במסגרת מיקור חוץ. הן כוללות גם שירותים שמספקים גורמים מחוץ לביתם של תושבי 
הרשות המקומית וממומנים על ידי הרשות )מה שמכונה "הוועדות" או "מימון מסגרות 

חוץ-ביתיות"(, דוגמת העברה למוסדות טיפוליים.
המשרד מחלק את התקציב לרשויות המקומיות בהתבסס על נוסחאות שגיבש ביחס 
לתחומי ההוצאה השונים, המחושבות מדי שנה. מידע על חלק מהסכום, אשר מוקדש 
העבודה  בתקנות  מפורסם  סוציאליים,  עובדים  משרות  של  ומימונן  מספרן  לקביעת 
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במחלקות  המטופלים  התיקים  מספר  כגון  לנתונים  ומתייחס   )16.2 )תע"ס  הסוציאלית 
עדיפות  באזורי  ומיקום  מצבו החברתי-כלכלי  וגודלו,  היישוב  סוג  חברתיים,  לשירותים 
לאומית.3 חלק אחר מההקצאה נשען על חוקים ותקנות שקובעים תנאי זכאות לנזקקים, 
ועוד חלק מתבסס על עקרונות שאינם שקופים לציבור ונקבעים על ידי גורמים במשרד 

העבודה והרווחה, ובהם ועדת ההקצאות. 
רשות  לכל  המיועד  התקציב  את  המשרד  קובע  אלו  ועקרונות  נוסחאות  סמך  על 
בתחילתה של שנת התקציב. כאמור, משרד העבודה והרווחה מתחייב לממן 75 אחוזים 
הנותרים  אחוזים   25 את  להשלים  נדרשות  המקומיות  הרשויות  ואילו  זה,  מתקציב 
מהתקציב. במהלך שנת התקציב המשרד בוחן מחדש את התקצוב ומגדיל או מקצץ את 
המימון בהתאם לצרכים חדשים שעלו, או לנכונות הרשות המקומית להשלים את חלקה 
)אשר חלקם מקורם  נותרים  סוף השנה המשרד מעביר סכומי תקציב  במימון. לקראת 
ברשויות שלא מימשו את הסכום שמשרד העבודה והרווחה ייעד להן( לרשויות הזקוקות 
לתקצוב נוסף ומסוגלות להשלים את חלקן במימון. נוסף לכך, המשרד מעביר לרשויות 
עוד תקציבים למימון תוכניות רווחה חדשות המופעלות במהלך השנה. רשויות מקומיות 
רשאיות גם להרחיב את הספקת השירותים החברתיים בתחומן באמצעות מימון עצמי, 

בין שבאמצעות מקורות עצמאיים ובין שבמימון חיצוני )קרנות פילנתרופיות, לדוגמה(. 
טענה מרכזית של מבקרי שיטת המימון הקיימת מתייחסת לאי השוויון שהיא יוצרת 
הנזקקים  פוגעת, הלכה למעשה, בתושבים  זו השיטה  לפי טענה  רשויות מקומיות.  בין 
המשאבים  בעלות  הרשויות  דווקא  שבו  למצב  מובילה  שהיא  מפני  הרשויות,  לסיוע 
הכספיים המעטים ביותר, שבהן חיות האוכלוסיות בעלות הצרכים הרבים ביותר, מספקות 
יותר משום שאינן מסוגלות להשלים את עלויות המימון.  שירותים חברתיים מוגבלים 
הביקורת בנושא זה עלתה בעתירה אשר הוגשה לאחרונה לבית המשפט העליון: "תושבי 
הרשויות שאוכלוסייתן במצב החברתי-כלכלי הקשה ביותר הם שמקבלים את הנתח הקטן 
ביותר מתקציבי הרווחה של מדינת ישראל" )ביטון ולנקרי, 2017(. נדמה כי הדברים נכונים 

במיוחד כשמדובר ברשויות הערביות, שדירוגן החברתי-כלכלי הוא הנמוך ביותר. 
לפי שיטת המצ'ינג  שיעורי השינוי בהקצאת התקציב  נבדקו  לבחון את הטענה  כדי 
מן   4.)6 )תרשים  שנה(  סוף  )תקציב  השני  ובסבב  שנה(  תחילת  )תקציב  הראשון  בסבב 
הבדיקה עולה כי מרבית הרשויות מממשות את מלוא התקציב שנקבע להן בתחילת השנה, 
ואף מקבלות תוספת להקצאה הראשונית בכפוף להשלמת מימון תואם. עם זאת, יש גם 
רשויות שאינן מממשות את מלוא התקציב שהוקצה להן )הפער בין סוף השנה לתחילת 
השנה הוא פחות מאפס בתרשים(, ובהן שמונה רשויות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך )87–13 
במדד המורחב ואשכול 3–2 במדד המקובץ(, כולן מהמגזר הערבי. אפשר לשער כי הסיבה 
12 רשויות  לכך היא אי יכולתן להשלים את מלוא המימון הנדרש מהן על פי צורכיהן. 
 8–9 ואשכול  )253–207 במדד המורחב  גבוה  כלכלי  אחרות, המדורגות באשכול חברתי 
במדד המקובץ(, אינן מממשות את מלוא התקציב, ככל הנראה משום שכרשויות חזקות 

עלות שירותי הרווחה שהן נדרשות לספק אינה מגיעה לסכום המיועד לכך בהקצאה. 

3 ממשרד העבודה והרווחה נמסר כי חלו שינויים בנוסחת ההקצאה המפורסמת בתע"ס, וכי חלק 
מרכיביה השתנו או נזנחו, אולם פרטי הנוסחה לא פורסמו ואינם שקופים.

4 שיעור השינוי נמדד לפי בחינה של הפער בין ההקצאה בסוף השנה להקצאה בתחילת השנה, מחולק 
בהקצאה בתחילת השנה.
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תרשים 6. שיעור השינוי בתקציב המועבר ממשרד הרווחה לרשות בסוף 
השנה בהשוואה לתחילת השנה, 2014 

לפי דירוג חברתי-כלכלי וסוג הרשויות

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

לאור העובדה שתקציב משרד העבודה והרווחה ל-92 אחוזים מהרשויות בישראל גדל 
במהלך השנה, לא נראה שהרשויות החלשות אינן מצליחות לממש את מלוא ההקצאה 
שהוקצה  כסף  של  ניכרים  סכומים  מועברים  השנה  שבמהלך  או  להן,  מייעד  שהמשרד 

לרשויות חלשות לרשויות חזקות כתוצאה משיטת המצ'ינג. 
של  בהוצאה  לפערים  בעקיפין  קשורה  המצ'ינג  שיטת  כי  בהחלט  ייתכן  זאת,  עם 
הרשויות המקומיות על רווחה. היות שחלק גדול מתקציב הרווחה מתבסס על הערכות 
של ראשי הרשויות בתחילת כל שנה באשר לצורכיהן התקציביים, ייתכן שיישובים בעלי 
כדי  והרווחה,  העבודה  ממשרד  יותר  קטנה  הקצאה  מראש  מבקשים  מועטים  משאבים 

להימנע מהצורך להשלים את המימון בהמשך השנה. 
ברשויות  הרווחה  ובמחלקות  והרווחה  העבודה  במשרד  מקצוע  אנשי  עם  משיחות 
המקומיות עולה כי תהליך זה של בקשת הקצאות נמוכות מהצרכים עקב קושי במימון 
בולט במיוחד בכל הקשור למימון של טיפול במסגרות חוץ-ביתיות. הכוונה היא לתשלום 
ילדים  )למשל,  שהיישוב מעביר למוסדות המספקים שירותי מגורים לנזקקים מהיישוב 
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עם אוטיזם או בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית(. עלותו של טיפול זה היא רכיב יקר 
במיוחד בעלויות הרווחה, ועל כן הוא מחייב את הרשות לתוספת ניכרת של משאבים 
כי רשויות בעלות  היא  והרווחה. ההערכה  שישלימו את המימון שנותן משרד העבודה 
או  הקהילה  במסגרת  טיפול  מהנזקקים  לחלק  להציע  יעדיפו  יותר  מועטים  משאבים 
נותן להם  גם אם הוא  יותר במסגרות חוץ-ביתיות,  יקר  ולא טיפול  במסגרת המשפחה 
מענה טוב יותר. לעומת זאת, יישובים בעלי משאבים רבים יותר יהיו נדיבים יותר במימון 

השמה במסגרות חוץ-ביתיות.

ב. הקצאת התקציב והקריטריונים לתקצוב 
הסבר שני לפערים ברמת ההוצאה על רווחה בין הרשויות המקומיות השונות מתמקד 
באופן  הוא  זו, מקורם של הפערים  לפי טענה  הרווחה.  מימון  בהקצאה הראשונית של 
שבו המשאבים שמקצה משרד העבודה והרווחה מחולקים בין הרשויות השונות. במילים 
אחרת,  או  זו  במידה  נובעת,  החלשות  ברשויות  למטופל  הנמוכה  ההוצאה  אחרות, 

מהחלטות מינהליות באשר לאופן הקצאת המשאבים. 
מדיניותו הרשמית של משרד העבודה והרווחה, אשר באה לידי ביטוי בתקנות העבודה 
הסוציאלית, היא הפוכה. היא מעידה על ניסיון לתת עדיפות בהקצאת משאבים דווקא 
העצמאיים  והמשאבים  יחסית  גדול  בהם  הנזקקות  בעלי  שריכוז  החלשים,  ליישובים 
שלהם מוגבלים יותר. כדי ליצור העדפה כזו נקבע כי אחד הפרמטרים העיקריים בקביעת 
התקציב יהיה הרמה החברתית-כלכלית של הרשות. ואכן משקלו של פרמטר זה במרבית 

סעיפי התקציב הוא 25 אחוזים )אגמון, 2016(. 
7, ההתפלגות של הקצאת התקציב שמעניק  בבירור מתרשים  כפי שעולה  זאת,  עם 
משרד העבודה והרווחה בתחילת שנת התקציב מלמדת על פער לרעת הרשויות החלשות 
ביותר כבר בנקודת זמן זו, דהיינו בהקצאה הראשונית. בתחילת השנה ההקצאה הממוצעת 
כ-3,170 שקלים לרשויות הנמצאות בשלושת האשכולות הנמוכים,  למטופל עומדת על 

ועל כ-5,400 שקלים ליתר הרשויות. 
וכי התקציב  גדל מעט,  זה אף  כי פער  נתוני התקציב למטופל בסוף השנה מלמדים 
שקלים   3,630 הוא  הנמוכים  האשכולות  בשלושת  הנמצאות  חלשות  ברשויות  למטופל 

בממוצע, וביתר הרשויות – 6,078 שקלים בממוצע. 
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תרשים 7. תקציב למטופל בתחילת השנה ובסוף השנה, 2014
 לפי אשכול חברתי-כלכלי של הרשות

* אשכול 10 כולל שתי רשויות בלבד.

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב
נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

בתרשים 8 מוצגת ההקצאה בתחילת השנה ובסופה ביישובים שונים, על פי הרכבם 
הדמוגרפי. הפערים בולטים החל בנקודת הזמן הראשונה – ההקצאה הממוצעת בתחילת 
השנה: זו עמדה על כ-2,680 שקלים ביישובים הערביים, על סכום גבוה פי שניים, כ-5,480 
סכומים  ועל  ה-15(,  פורום  ויישובי  חרדיים  יישובים  )ללא  היהודיים  ביישובים  שקלים, 

גבוהים עוד יותר ביישובים חרדיים וביישובי פורום ה-15. 

כלכלי  -חברתי אשכול
של הרשות
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תרשים 8. תקציב למטופל בתחילת השנה ובסוף השנה, 2014
לפי סוג היישובים, בשקלים

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה 

לרעת  והרווחה  העבודה  בהקצאה של משרד  הפערים  להסביר את  אפוא  ניתן  כיצד 
ביותר? אחת הדרכים היא בחינת המאפיינים של צורכי המטופלים  הרשויות החלשות 
ייתכן שהשונות  כן  ועל  נזקקות,  סוגי  לפי  עלויות הטיפול משתנות  ביישובים השונים. 
בהקצאה הממוצעת בעבור מטופלים ברשויות מקומיות היא תוצאה של הרכבים שונים 

של המטופלים. 

הרכב המטופלים במערכות הרווחה ברשויות המקומיות
בשנת 2014 היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים יותר מ-900 אלף מטופלים בעלי 
נזקקות מוגדרת – כ-11 אחוזים מכלל האוכלוסייה, שיעור דומה לשנים קודמות )משרד 
העבודה והרווחה, 2015(. משרד העבודה והרווחה מגדיר מראש כחמישים סיבות לפנייה 
למחלקה לשירותים חברתיים, ואפשר לקבצן לשש קטגוריות עיקריות )הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, פני החברה בישראל(: 
יציבות א.  היעדר  מעבודה,  הכנסה  מחוסר  הנובעות  בעיות  תעסוקה:  וקשיי  עוני 

זמנית,  אבטלה  מקצועי,  הכשרה/אבחון  היעדר  נמוכה,  הכנסה  רמת  תעסוקתית, 
בעיות דיור, תפקוד לקוי בעבודה וקשיי השמה כרוניים.

זקנה: זקן סיעודי, בעיות הנובעות מזקנה.ב. 
תפקוד לקוי של הורים או של ילדים ונוער: ניהול לקוי של משק הבית, בעיות בתפקוד ג. 

האם או האב, בעיות אישּות, בודד מטופל בילדים, בודד שאינו יכול לטפל בעצמו, 
יתמות, שכול במשפחה, ילד נטוש, חינוך ובעיות התנהגות, בעיות ביחסים בין הורים 
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אי  בדידות,  במצוקה,  נערה  מעורערים,  יחסים  עצמם,  לבין  הילדים  ובין  לילדים 
קליטה חברתית, בעיות בתקשורת ובקליטה, נערים ללא מסגרת קבועה. 

סיבות רפואיות ומוגבלות: מחלות אקוטיות או כרוניות, נכות, פיגור שכלי, מחלות ד. 
נפש מאובחנות, הפרעות התנהגות, אוטיזם.

אלימות: אלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, אלימות נגד ילדים, אלימות בין אחים, ה. 
פגיעה מינית. 

זנות, ו.  לסמים,  התמכרויות  והימורים,  קלפים  אלכוהוליזם,  ועבריינות:  התמכרות 
סרסרות, עבריינות, מעצר או מאסר.

למשל,   .)9 )תרשים  לנזקקות  לסיבות  באשר  היישובים  בין  גדולים  הבדלים  יש 
תפקוד לקוי של הורים או של ילדיהם בולט במיוחד ברשויות החרדיות ומגיע לכדי 42 
 31 בין  זו נעה  ואילו ביתר קבוצות הרשויות השכיחות של סיבה  אחוזים מהמטופלים, 
ל-37 אחוזים. שיעורם של המטופלים בגין עוני וקשיי תעסוקה גבוה במיוחד ביישובים 
המבוגרת.  באוכלוסייה  המטופלים  בשיעור  גם  למצוא  ניתן  בולטים  הבדלים  הערביים. 
בקרב היהודים )לא כולל יישובים חרדיים( שיעור זה גבוה בצורה ניכרת משיעורם ביתר 
הרשויות, והוא משקף במידה רבה את ההבדלים הדמוגרפיים בין קבוצות האוכלוסייה 
)תרשים 1 לעיל(. עם זאת, יש להדגיש כי בכל קבוצות היישובים חלקם של המטופלים 

המבוגרים גבוה מחלקם בכלל באוכלוסייה )תרשים 1 לעיל(.
 

תרשים 9. התפלגות המטופלים לפי סוג הנזקקות, 2014
לפי סוג היישובים

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: משרד העבודה והרווחה
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למטופלים.  הניתנים  השירותים  סוגי  היא  הדעת  את  עליה  לתת  שיש  נוספת  סוגיה 
ישירים שמעניקים העובדים  סוגים: שירותים  לכמה  אלו  לחלק שירותים  ככלל, אפשר 
המסופקים  מגוונים  שירותים  חברתיים;  לשירותים  המחלקות  במסגרת  הסוציאליים 
במסגרת הקהילה )לעיתים קרובות על ידי ספקים שפועלים למטרות רווח או עמותות(; 
ומוסדות שמעניקים שירותי מגורים מחוץ לבתי המטופלים )מסגרות חוץ-ביתיות(. מספר 
המטופלים במסגרות קהילתיות וחוץ-ביתיות עומד על כ-200 אלף )כ-150 אלף בקהילה 
ו-50 אלף במסגרות חוץ-ביתיות(. עלות הטיפולים במסגרות החוץ-ביתיות גבוהה לעומת 
טיפול ישיר באמצעות עובדי המחלקות לשירותים חברתיים, וכך גם במסגרות קהילתיות, 
אם כי כאן ההפרש מתון יותר. יש לצפות אפוא ששימוש רב של רשות במסגרות אלו 

יתרום לגידול בהוצאה הממוצעת על מטופל. 
תרשים 10 מורה כי חמישית מכלל המטופלים במחלקות לשירותים חברתיים מטופלים 
המטופלים  בשיעור  הרשויות  בין  גדולים  הבדלים  יש  ובקהילה.  חוץ-ביתיות  במסגרות 
במסגרות השונות. ביישובים הערביים דפוסי השימוש במסגרות אלו נמוכים יותר מאשר 
ובקהילה  חוץ-ביתיות  במסגרות  השימוש  דפוסי  החרדיים  וביישובים  היהודי,  במגזר 

גבוהים בצורה ניכרת מאשר ביתר היישובים. 

תרשים 10. התפלגות המטופלים ברווחה לפי סוג הטיפול, 2014

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: משרד העבודה והרווחה

כאמור, השימוש במסגרות טיפול חוץ-ביתיות וקהילתיות ביישובים חרדיים גבוהים 
בצורה ניכרת בהשוואה ליישובים אחרים, אך זוהי קבוצה מצומצמת של שבעה יישובים 
קיימת  ובקהילה  חוץ-ביתיות  במסגרות  הרב  השימוש  תופעת  אם  לבדוק  מעניין  בלבד. 
גם ביישובים נוספים שבהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה יחסית. לצורך בדיקה זו חולקו 
היישובים  שבעת  את  כוללת  הראשונה  הקבוצה  קבוצות:  לשלוש  היהודיים  היישובים 
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החרדיים. הקבוצה השנייה כוללת את היישובים שיש בהם שיעור נמוך של אוכלוסייה 
חרדית )להלן: יישובים שבהם מיעוט חרדים(. הקבוצה השלישית, כלומר קבוצת הביניים, 
כוללת יישובים שיש בהם ריכוז גבוה של אוכלוסייה חרדית )להלן: יישובים שבהם ריבוי 
ביישובים אלו הוא שיעורם של התלמידים  לגודל האוכלוסייה החרדית  חרדים(. המדד 
החרדים מכלל התלמידים בכיתות א'.5 באופן שרירותי נקבע כי ביישובים בקבוצת הביניים 
שבפועל  כך  מהתלמידים,  אחוזים   20 על  יעלה  החרדים  א'  כיתה  תלמידי  של  שיעורם 
קבוצה זו כוללת 20 יישובים. כפי שניתן לראות בתרשים 11, שיעור השימוש במסגרות 
ביישובים,  החרדים  התושבים  של  במשקלם  העלייה  עם  עולה  ובקהילה  חוץ-ביתיות 

ומשקלן של מסגרות חוץ-ביתיות ביישובים אלו עולה באופן המשמעותי ביותר. 

 תרשים 11. התפלגות המטופלים ברווחה ביישובים יהודיים 
לפי סוג הטיפול, 2014

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב  נתונים: משרד העבודה והרווחה

הגיל של המטופלים במסגרות קהילתיות  לפי קבוצות  בחינה מעמיקה של הנתונים 
וחוץ-ביתיות מצביעה על כמה נקודות בולטות. מחצית מן המטופלים במסגרות טיפול 
ככל ששיעור  עולה  היהודיות  בערים  זו  גיל  קבוצת  של  ומשקלה   ,0–17 גילאי  הם  אלו 
האוכלוסייה החרדית בהן עולה )תרשים 12(. התופעה בולטת במיוחד בטיפול במסגרות 
החוץ-ביתיות. מעניין שבאוכלוסייה הערבית שיעור הילדים המטופלים במסגרת הקהילה 
גבוה מזה שבטיפול החוץ-ביתי. לעומת זאת, ביישובים שבהם שיעור גבוה של תושבים 
חוץ- במסגרות  המטופלים  הילדים  שיעור   – הפוכה  התמונה  החרדיות  ובערים  חרדים 

ביתיות גבוה מזה של הילדים המטופלים בקהילה.
וכאמור,  יותר,  נפוץ  זו בקהילה  נוגעת לקשישים. הטיפול באוכלוסיה  נוספת  נקודה 
משקל אוכלוסיית הקשישים בערים היהודיות גבוה בהרבה ממשקלה ביישובים אחרים. 

5 על פי נתוני משרד החינוך.
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תרשים 12. התפלגות המטופלים במסגרות, 2014
לפי סוג היישובים וקבוצת גיל

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: משרד העבודה והרווחה

ניתוח רב-משתני
כדי לבחון לעומק את המתאם בין גובה תקציב סוף השנה למטופל למשתנים החברתיים-

כלכליים והדמוגרפיים של היישובים נערך ניתוח באמצעות רגרסיה רבת משתנים לנתוני 
שנת 2014. תוצאות הניתוח מוצגות בלוח נ'1, עמודה לכל מודל שנאמד.6 

מודל 1 )עמודה 1( כולל רק שני משתני דמה של המגזרים: )1( יישובים שבהם ריכוז 
חרדי )שבע הערים החרדיות ו-20 יישובים שיש בהם שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית(; 
יישובים ערביים. היישובים היהודיים שאין בהם ריכוזי חרדים הם קבוצת הייחוס.   )2(
היישובים  בין  למטופל  השנה  סוף  בתקציב  הכולל  שהפער  היא  המקדמים  משמעות 
והפער  אחוזים,  כ-72  על  עומד  הערביים  ליישובים  חרדים  ריכוזי  בהם  שאין  היהודיים 
בין היישובים שיש בהם ריכוזי חרדים ליישובים הערביים עומד על כ-87 אחוזים.7 מקדם 

6 מכיוון שחלק מהקשרים אינם ליניאריים, בוצעו כמקובל התאמות למשתנים מסוימים. למשל במקום 
תקציב למטופל בסוף השנה נעשה שימוש בלוגריתם טבעי של משתנה זה. באופן דומה בוצעה התאמה 

לשיעור המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה.  
7 נמדד בנקודות לוג.
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ההסבר )R²(, המייצג את עוצמת הקשר בין כלל המשתנים הנבדקים למשתנה המוסבר, 
מצביע על כך שהמגזרים מסבירים 54 אחוזים מהשונות בגובהו של תקציב סוף השנה.8

שימוש  דפוסי  המשקפים  משתנים  המגזרים  למקדמי  נוספו   )2 )עמודה   2 במודל 
במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה. על פי תוצאות האמידה, לתוספת של משתנים אלו יש 
84 אחוזים.  לכדי  מ-54 אחוזים  גדלה  היא  על רמת ההסבר של המודל:  ניכרת  השפעה 
המקדמים של מאפייני המטופלים לפי מסגרות טיפול הם חיוביים ומובהקים סטטיסטית, 
כלומר קיים קשר חיובי בין תקציב סוף השנה למטופל למסגרות הטיפול. נוסף לכך, מקדם 
הטיפול במסגרות חוץ-ביתיות גבוה ממקדם מסגרות הטיפול בקהילה, נתון שעשוי לשקף 
את העלויות הגבוהות יותר של מסגרות טיפול אלו. בד בבד, מקדמי המגזרים קטנו באופן 
בין התקציב  גם מאפייני המטופלים. מכאן שהקשר החיובי  למודל  ניכר לאחר שנוספו 
למטופל בסוף שנה להשתייכות המגזרית מגולם במידה רבה בדפוסי השימוש במסגרות 

הטיפול, כפי שניתן לראות בתרשימים 11 ו-12 לעיל. 
הטיפול  במסגרות  השימוש  ולדפוסי  המגזר  למשתני  נוספו   )3 )עמודה   3 במודל 
נוסחאות  את  מפעילים  שהם  בעת  בחשבון  מביאים  ההחלטות  שמקבלי  משתנים  עוד 
המשפחות  שיעור  )באלפים(;  האוכלוסייה  גודל  כוללים:  אלו  התקציבים.  של  החלוקה 
שבהן שלושה ילדים ומעלה מכלל המשפחות הכוללות ילדים; שיעור האוכלוסייה בגילי 
ילדים.9  בהן  ושיעור המשפחות החד-הוריות כשיעור מכלל המשפחות שיש  ומעלה;   65
בהשוואה  סטטיסטית.  מובהקים  אינם  שנוספו  המשתנים  כי  מורות  האמידה  תוצאות 
2 מקדמי מסגרות הטיפול כמעט לא השתנו, אך מקדמי המגזרים קטנו. למשל,  למודל 
הפער בין היישובים הערביים ליישובים היהודיים שאין בהם ריכוזי חרדים הצטמצם לכדי 
20 אחוזים. הפער בין היישובים היהודיים שבהם ריכוזי חרדים ליישובים ללא ריכוז של 

חרדים כבר אינו מובהק סטטיסטית. 
רמת  את  גם  הקודמים,  המסבירים  המשתנים  לכל  נוסף  כולל,   )4 )עמודה   4 מודל 
ההתנהלות הפיננסית.10 תוצאת האמידה מצביעה על מתאם לא מובהק. בהשוואה למודל 
3 הפער בין היישובים הערביים ליישובים היהודיים שאין בהם ריכוזי חרדים קטן לכדי 

16 אחוזים. 
המצב  את  גם  הקודמים,  המסבירים  המשתנים  לכל  נוסף  כולל,   )5 )עמודה   5 מודל 
המצב  בין  חיובי  מתאם  קיים  כי  מורות  האמידה  תוצאות  היישוב.  של  החברתי-כלכלי 
החברתי-כלכלי לתקציב למטופל בסוף השנה. ייתכן שהסיבה לכך היא שחלק מהיישובים 
שמצבם החברתי-כלכלי חלש מבקשים מראש ממשרד העבודה והרווחה תקציבים נמוכים 
יותר כדי להימנע מהצורך להשלים את המימון במהלך השנה )כפי שנטען בהסבר הראשון(. 
בכל מקרה, פיקוח על המצב החברתי-כלכלי של היישוב מביא לחוסר מובהקות של מקדמי 
להשתייכות  האחרים,  המשתנים  של  ההשפעה  שבניכוי  ללמוד  ניתן  מכאן  המגזרים. 
אחרות,  במילים  השנה.  בסוף  למטופל  התקציב  גובה  על  ישירה  השפעה  אין  המגזרית 
אמידת מודל 5 ללא משתני המגזר, כפי שבאה לידי ביטוי במודל 6 )עמודה 6(, אינה מביאה 

8 מקדם ההסבר המתוקנן של הרגרסיה – Adjusted R Squared, כפי שמופיע בלוח נ'1.
9 הנתונים עבור משפחות חד-הוריות נלקחו מתוך טולידנו ווסרשטיין )2014(.

10 משתנה ההתנהלות הפיננסית שפורט לעיל )ראו בסעיף רקע: הרשויות המקומיות בישראל( משמש 
כ-Proxy במודל לאופן התנהלות הרשות, ומכאן החשיבות שבהכנסת משתנה זה ובבדיקת השפעתו.
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לשינוי מהותי בתמונה הכללית מבחינת יתר המשתנים המסבירים.11 
לאור הממצאים שהוצגו עולה שאלה באשר למידת תרומתם של המשתנים השונים 
לכוח ההסבר. בעמודה 7 מוצגות תוצאות של הליך סטטיסטי המאפשר לכמת את תרומתם 
של הגורמים המסבירים לשונות המוסברת במודל 12.6 למען הפשטות, המשתנים שנוספו 
למודל 3 קובצו לקבוצה אחת. על פי תוצאות האמידה, מסגרות הטיפול מצליחות להסביר 
)50 אחוזים מסגרות חוץ-ביתיות ו-14 אחוזים מסגרות  יחד כ-64 אחוזים מכוח ההסבר 
 15 היישוב;  וגודל  הדמוגרפיים  באמצעות המאפיינים  מוסברים  אחוזים  כ-21  בקהילה(. 
 9( התושבים  של  החברתי-כלכלי  המצב  באמצעות  להסבר  ניתנים  הנותרים  האחוזים 

אחוזים(, וחוזקת הרשות מבחינת ההתנהלות הפיננסית )6 אחוזים(. 

ג. תוספת משאבים ברשויות עשירות יותר
ההסבר השלישי לפער בין הרשויות השונות בהוצאה הכוללת למטופל הוא יכולתן של 
העבודה  משרד  של  להקצאה  מעבר  הרווחה,  שירותי  למימון  תקציב  להוסיף  רשויות 
והרווחה והמצ'ינג הנדרש מהיישוב. תוספת תקציבית זו ממומנת ממקורות עצמיים של 
הרשות או ממקורות פילנתרופיים. באופן טבעי, לרשויות בעלות הכנסות עצמיות גבוהות 
ההכנסות  גובה  )להתפלגות  בעצמן  נוספים  שירותים  לממן  יותר  רבה  יכולת  יש  יותר 

העצמיות של הרשות לפי מאפיינים ראו תרשים 2(. 
במצב שבו סך ההוצאה של הרשות על שירותי רווחה תואם את ההקצאה המיועדת לפי 
משרד העבודה והרווחה, ואין מימון נוסף של הרשות מעבר לכך, שיעור ההוצאה העצמית 
של הרשות מכלל ההוצאות על רווחה צפוי לעמוד על 25 אחוזים בלבד. בפועל, שיעור 
ההוצאה העצמית של מרבית הרשויות גדול משיעור זה, ועולה לעתים על 40 אחוזים. זאת 
ועוד, הוא גדל עם העלייה בדירוג האשכול החברתי-כלכלי, כפי שניתן לראות בתרשים 
13. כלומר, בעוד מרבית הרשויות מקצות לרווחה משאבים נוספים לאלו שמקצה משרד 
העבודה והרווחה, יישובים עשירים יותר נוטים להוסיף משאבים בשיעורים גבוהים יותר 
מאשר יישובים עניים יותר. בסך הכל, שיעור המימון העצמי של שירותי רווחה ברשויות 

המקומיות בישראל עמד על 34 אחוזים בממוצע.

11 בדיקה נוספת של הערך החזוי ממודל 6 לכל מגזר לעומת הממוצע בפועל מעלה כי אין הבדל 
סטטיסטי בין הערכים. מכאן שהתקציב למטופל בסוף השנה אינו חורג מהערך הצפוי הנגזר מדפוסי 

השימוש בסוגי טיפולים, ממאפיינים דמוגרפיים וכו'.
.Huettner and Sunder )2012( 12 ראו למשל
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תרשים 13. ממוצע שיעור ההוצאה העצמית של הרשות על רווחה מסך 
ההוצאה על רווחה, 2014

 לפי אשכול חברתי-כלכלי

* אשכול 10 כולל שתי רשויות בלבד.

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב
נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

בחינה של ממוצע ההוצאה העצמית בחלוקה לפי מאפייני היישוב )תרשים 14( מראה 
כי קיימים פערים גם בין היישובים השונים. למשל, שיעור ההוצאה העצמית של הרשויות 
רשויות  של  העצמית  ההוצאה  שיעור  ואילו  אחוזים,  כ-30  על  בממוצע  עומד  הערביות 
אחוזים   37 על   – חרדיות  רשויות  ושל  בממוצע,  אחוזים   36 על  עומדת  ה-15  בפורום 
שיעור  החרדיים  ביישובים  דווקא  כי  מלמד  זה  מניתוח  העולה  מעניין  ממצא  בממוצע. 
התוספת העצמית להוצאה על רווחה גדול באופן מיוחד, אף שהם נמצאים באשכולות 

נמוכים יותר. 
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תרשים 14. ממוצע שיעור ההוצאה העצמית של הרשות על רווחה מסך 
ההוצאה על רווחה, 2014

לפי סוג יישובים

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

לאחר התוספת העצמית של הרשויות, ההוצאה הכוללת למטופל מצביעה על פערים 
למטופל  הכוללת  ההוצאה   .)15 )תרשים  בהקצאה  שנראו  הפערים  מן  יותר  אף  גדולים 
ברשויות היהודיות עומדת על כ-7,318 שקלים, סכום הגבוה פי 2.2 מההוצאה הממוצעת 
יחסית  גבוהה  יש תוספת עצמית  בקרב הרשויות הערביות. כאמור, ברשויות החרדיות 
כשמביאים בחשבון את מעמדן החברתי-כלכלי, ואכן ההוצאה הכוללת שלהן על מטופל 
עומדת על כ-8,750 שקלים, סכום הגבוה בכ-2,500 שקלים מההוצאה הכוללת הממוצעת 
האחרות  לרשויות  אלו  רשויות  בין  הפער  כי  נראה  זאת,  עם  הרשויות.  בכלל  למטופל 

מתחיל כבר בהקצאה הראשונית של משרד העבודה והרווחה בתחילת השנה. 
יש לציין כי מבדיקה במשרד הרווחה והעבודה עולה כי אין פערים ניכרים במחיריהם 
לפערים  הסיבה  זו  ולא  הארץ,  ברחבי  השונות  ברשויות  הניתנים  הרווחה  שירותי  של 

בהוצאות של הרשויות.
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תרשים 15. תקציב למטופל בתחילת השנה ובסוף השנה וההוצאה הכוללת 
למטופל, 2014

לפי סוג יישובים, בשקלים

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

דוגמה לפערים: צפת ובית ג'ן 
כדי להמחיש את הפערים בהוצאות על רווחה בין יישובים שונים וללמוד על הגורמים 
יישובים בעלי מאפיינים דומים – צפת  לפערים בהוצאה למטופל נעשתה השוואה בין 
ובית ג'ן. הראשון הוא יישוב יהודי )שיש בו שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית(, והשני 
דרוזי. אמנם יש ביניהם הבדל מסוים בהרכב האוכלוסייה )שיעור המשפחות החד-הוריות, 
הקשישים והמשפחות הגדולות(, אך שניהם יישובים קטנים שמשתייכים לאשכול חברתי-

כלכלי נמוך, הגם שהאוכלוסייה בצפת גדולה פי שלושה מהאוכלוסייה בבית ג'ן )לוח 2(. 
בשני היישובים שיעור המטופלים מסך האוכלוסייה זהה, ומאפייני המטופלים במחלקות 

לרווחה דומים )תרשים 16(. גם שיעור ההוצאה העצמית על רווחה זהה: 29 אחוזים. 
בחינת ההוצאה הכוללת למטופל בשני היישובים מצביעה על כך שבצפת היא מעט 
ממשרד  הראשונית  ההקצאה  בנתוני  גם  קיים  זה  פער  ג'ן.  בבית  באשר  מכפולה  יותר 
אחד  השנה.  בסוף  הסופית  ההקצאה  בנתוני  וגם  השנה,  בתחילת  והרווחה  העבודה 
הגורמים העיקריים אשר עשויים להסביר את הפערים הניכרים בין היישובים בתקציב 
למטופל הוא הבדלים בסוג המטופלים. אולם, כאמור, למרות השוני בהרכב האוכלוסייה, 

התפלגות המטופלים בצפת ובבית ג'ן דומה מאוד, ועל כן הסבר זה אינו סביר.
 הסבר אחר הוא אופי הטיפול האופייני לכל רשות, וכאן אכן יש פערים ניכרים: בצפת 
שיעור המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות עומד על 13 אחוזים, ואילו בבית ג'ן – על אחוז 
אחד בלבד. מהפרמטרים הזמינים למחקר, וממשקל ההשפעה של פרמטרים אלו על גובה 
התקציב למטופל בהתאם לתוצאות הניתוח הרב-משתני לעיל )עמודה 7 בלוח נ'1(, נראה 
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הוא  מטופל  על  הכוללת  בהוצאה  היישובים  שני  בין  לפערים  העיקרי  ההסבר  כי  אפוא 
ההבדל המהותי בשיעור המטופלים במסגרות חוץ-ביתיות, על אף הדמיון הרב בהרכב 

המטופלים. 

לוח 2. מאפייני יישוב: צפת לעומת בית ג'ן, 2014
בית ג’ןצפת

4,124 שקלים9,140 שקליםתקציב למטופל בסוף השנה

3,879 שקלים8,321 שקליםתקציב למטופל בתחילת השנה

4,302 שקלים9,626 שקליםההוצאה הכוללת למטופל

32,00011,300גודל האוכלוסייה 

3,6951,224מספר המטופלים

42אשכול חברתי-כלכלי

12%4%שיעור המשפחות החד-הוריות*

9%6%שיעור בני +65

50%33%שיעור משקי הבית הגדולים**

25%24%שיעור המטופלים בקהילה

שיעור המטופלים במסגרת
חוץ-ביתית

13%1%

שיעור ההוצאה העצמית 
של הרשות

29%29%

* שיעור המשפחות החד-הוריות כאחוז מהמשפחות שיש בהן ילדים.

** שיעור המשפחות שיש בהן שלושה ילדים ומעלה מכלל המשפחות שיש בהן ילדים.

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב
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תרשים 16. התפלגות המטופלים לפי סוג הנזקקות: צפת ובית ג'ן, 2014

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה

סיכום
פרק זה ביקש לבחון את דפוסי התקצוב של שירותי הרווחה ביישובים שונים בישראל 
וזהו הניסיון המקיף והמעודכן ביותר עד כה להבין את הפערים הקיימים   ,2014 בשנת 
נמוך  חברתי-כלכלי  במעמד  מקומיות  רשויות  כי  מורים  המחקר  ממצאי  זה.  בתחום 
ניכרים  פערים  קיימים  אולם  רווחה.  לנושאי  מתקציביהן  יותר  גדול  חלק  מקצות  יותר 
בין הרשויות בעלות  גדול במיוחד  ואי השוויון בהוצאה  יישובים בהוצאה למטופל,  בין 
המשאבים הדלים ביותר לרשויות בעלות המשאבים הרבים ביותר, ובין יישובים יהודיים 
יותר מתקציביהן  גדול  חלק  יותר מקדישות  רשויות חלשות  במילים אחרות,  לערביים. 
לרווחה, אולם ההוצאה שלהן לכל מטופל נמוכה במידה ניכרת מזו של רשויות חזקות 
דומה  נזקקות  בבעלי  הרווחה  שירותי  של  הטיפול  שאופן  היא  בפועל  התוצאה  יותר. 
וההוצאה עליהם עשויים להשתנות על פי מקום מגוריהם, וכי אלו שמתגוררים ביישובים 

עניים יותר צפויים לזכות בטיפול טוב פחות. 
הרווחה  בשירותי  למטופל  בהוצאה  השוויון  לאי  הסברים  שלושה  נבחנו  במחקר 
ברשויות מקומיות. ההסבר הראשון מתמקד בשיטת המימון התואם )מצ'ינג(, המחייבת 
את הרשות המקומית לממן רבע מסך העלות של כל שירותי רווחה הממומנים מתקציב 
משרד העבודה והרווחה. לא נמצאה עדות ישירה לכך שהרשויות החלשות אינן מצליחות 
לממש את מלוא ההקצאה המיועדת להן. עם זאת, סביר להניח כי יש קשר עקיף בין שיטת 
המצ'ינג לרמת ההוצאה של רשויות שונות על רווחה, שמקורו בהחלטת הרשות באשר 
להיקף הבקשה למימון הראשוני. היות שהמימון של המשרד קשור בהערכת הרשות באשר 
ייטו  מוגבלים  משאבים  בעלות  רשויות  כי  להניח  ניתן  להן,  שתידרש  הפעולות  להיקף 

27% 26%

23% 22%

20% 21%

22% 21%

3% 6%

ן'בית ג צפת

אחר

התמכרות ועבריינות

אלימות

סיבות רפואיות

תפקוד לקוי

זקנה

קשיי הכנסה ותעסוקה, עוני
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לבקש מראש מימון נמוך יותר מאשר רשויות עשירות יותר, כדי שיוכלו לעמוד בחלקן 
במימון השירותים. הדבר נוגע בפרט למימון של טיפול בתושבי היישוב במסגרות חוץ-

ביתיות, שהן יקרות במיוחד. 
ההסבר השני מתמקד בדפוסי ההקצאה הראשונית של משרד העבודה והרווחה. המשרד 
עדיפות  ניתנת  וכי  ברורים,  קריטריונים  על  מתבססים  שלו  ההקצאה  שיקולי  כי  טוען 
נוסחאות  של  מלאה  שקיפות  שבהיעדר  אלא  יותר,  מועטים  משאבים  בעלות  לרשויות 
ההקצאה לא ניתן היה לאשש טענה זו. בפועל ההקצאה לרשויות אינה שווה ויש פער 
לרעת הרשויות החלשות יותר, והוא בולט במיוחד כאשר משווים בין יישובים יהודיים 
ליישובים ערביים. בחינה של משתנים המשפיעים על הפערים בהקצאה הראתה כי הם 
קשורים בעיקר לבחירתן של הרשויות במסגרות הטיפוליות, ובהשפעה של בחירתן על 
החלטות משרד העבודה והרווחה באשר למשאבים הראשוניים שיוקצו להן. ניתוח דפוסי 
הטיפול לפי סוג היישוב, ממצאי ניתוח הרגרסיה וההשוואה בין צפת לבית ג'ן מעידים כי 
הפערים בהקצאה קשורים, במידה רבה, בהיקף הטיפול בנזקקים במסגרות חוץ-ביתיות, 

שהוא מצומצם ברשויות הערביות בהשוואה לרשויות יהודיות )ובכלל זה חרדיות(. 
הפער הניכר בין דפוסי הטיפול ביישובים חרדיים )הממוקמים נמוך במדרג החברתי-

בהחלטת  היחיד  השיקול  אינן  תקציביות  מגבלות  כי  מורה  ערביים  ליישובים  כלכלי( 
מקצוע  אנשי  עם  בשיחות  המצ'ינג(.  מהסבר  שעולה  )כפי  הטיפול  אופן  על  הרשויות 
ממשרד העבודה והרווחה, מהמרכז לשלטון מקומי ומהרשויות המקומיות ניתנו הסברים 
של  להיצע  מיוחד  באופן  קשור  הוא  כי  הטענה  ועלתה  חזרה  אולם  זה,  לדפוס  שונים 
מוסדות ומערכות המותאמים תרבותית לצורכיהם של מטופלים ערבים ולדפוסי הטיפול 
ניכרת  הנהוגים ביישובים אלו. באוכלוסייה החרדית חלה בשנים האחרונות התרחבות 
של מענים חוץ-ביתיים המותאמים לה מבחינה תרבותית, וקיימת בה מסורת של יציאה 
מהבית ולמידה במוסדות חיצוניים, אולם בחברה הערבית המצב שונה. אפשר לשער כי 
במסגרת  טיפול  של  מסורת  משאבים,  מעוטות  מרשויות  הנדרשות  הכספיות  העלויות 
המשפחה וביישובים עצמם והיעדר מוסדות טיפוליים מותאמים תרבותית תורמים כולם 
סוגי המטופלים  לכך מצטרפים  חוץ-ביתיים בתחום הרווחה.  למיעוט השימוש במענים 
.)Ben-Arieh, 2010 ;2010 ,והיקף הצרכים אשר מאפיינים את הרשויות הערביות )ספקטור
הנכונות  מדגיש את  רווחה  על  בהוצאה  השוויון הטריטוריאלי  לאי  ההסבר השלישי 
)או היכולת( של רשויות בעלות משאבים רבים יותר להקצות משאבים עצמיים לנושא 
העבודה  משרד  שמממן  השירותים  עלות  להשלמת  הנדרשת  להקצאה  ומעבר  מעל  זה, 
נוטות  המקומיות  הרשויות  ככלל,  זה.  בהסבר  תומכים  אכן  המחקר  ממצאי  והרווחה. 
גדולה  זו  והקצאה  המצ'ינג,  בשיטת  המתבקשים  מאלו  יותר  רבים  משאבים  להקצות 

בהרבה ברשויות עשירות יותר – וביישובים יהודיים לעומת יישובים ערביים.
פרק זה מחדד את הממצאים של מחקרים ודוחות קודמים המצביעים על אי השוויון 
הקיים בתקצוב שירותי הרווחה המקומיים, ועל ההשלכות של תופעה זו על האפשרויות 
להעניק טיפול ראוי ומתאים לאלו הנזקקים לכך. נדמה כי ממצאי המחקר מחייבים בחינה 
מחודשת של שיטת תקצוב שירותי הרווחה הנוכחית, ואימוץ מדיניות אשר תבטיח רמה 

נאותה ונגישות שוויונית של טיפול בכל הרשויות המקומיות. 
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נספחים

תרשים נ'1. שיעור המטופלים מתוך סך האוכלוסייה, 2014
לפי דירוג חברתי-כלכלי של הרשות

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה וחיים בלייך, מרכז טאוב

נתונים: קובץ הרשויות המקומיות של הלמ"ס; משרד העבודה והרווחה
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לוח נ'1. הגורמים המשפיעים על גובה התקציב למטופל בסוף השנה 
 R2-תרומה ל
לפי קבוצות 

משתנים

מודל 6 מודל 5 מודל 4 מודל 3 מודל 2 מודל 1

 0.0187 -0.0673 -0.0839 -0.108* 0.143* חרדים

  -0.00518 -0.162** -0.202*** -0.250*** -0.717*** ערבים

50% 0.356*** 0.352*** 0.359*** 0.356*** 0.359***  - לוג אחוז חוץ

14% 0.207*** 0.208*** 0.178*** 0.180*** 0.170*** - לוג אחוז 
קהילה

21% -0.0000508 -0.0000575 -0.00016 -0.00011 גודל   
אוכלוסייה 

)אלפים(

0.00178 0.00175 0.00482 0.00588 בני +65 )%( - -

0.00315 0.00301 -0.00035 -0.00027 משקי בית   
גדולים )%(

 0.00982** 0.00946* 0.00256 0.00151 חד-הוריים )%(  

6% -0.0101 -0.0101 -0.0185 התנהלות  -- - -
פיננסית

9% 0.0946*** 0.0961*** - -  - מדד חברתי  -
כלכלי

 - 7.369*** 7.379*** 7.728*** 7.682*** 7.775*** 8.686*** חותך

- 237 237 237 237 237 237 מספר תצפיות

 - 0.85 0.849 0.839 0.839 0.838 0.544 Adj. R2

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

* כולל רק תצפיות שלגביהן היו נתונים מלאים; שתי תצפיות חריגות (outliers) הושמטו.

האומדן לשיעור משקי בית גדולים מתבסס על שיעור משפחות עם שלושה ילדים ומעלה מכלל המשפחות שיש בהן ילדים; שיעור משקי 
בית חד-הוריים כאחוז מכלל המשפחות שיש בהן ילדים.  
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3
חינוך והשכלה גבוהה





 מערכת החינוך בישראל 
בשנים האחרונות: מבט על

נחום בלס ויוסי שביט*

במבוא זה יתוארו ההתפתחויות שעברו על מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות. 
ששני  בבירור  עולה  בדגשים,  העוסקים  מהחלקים  ובעיקר  לתקציבים,  ההסבר  מדברי 
השרים האחרונים שעמדו בראש המשרד, שי פירון ונפתלי בנט, הדגישו את אותם יעדים: 
התלמידים  מספר  צמצום   )2( ולמגזרים;  לשכבות  החינוך  בתקצוב  פערים  צמצום   )1(
בכיתות; )3( הרחבת שיעור הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת )חמש יחידות(; )4( הרחבת 

שיעור הלומדים בחינוך המקצועי-טכנולוגי. 
פרק זה יוקדש בחלקו הראשון להצגת כמה נתוני רקע חשובים על מערכת החינוך, 
ובהמשכו לבחינת ההצלחה של משרד החינוך בהשגת היעדים שהציב. המקורות לנתוני 
האתרים  התקציב,  )ספרי  החינוך  משרד  של  רשמיים  ופרסומים  אתרים  הם  הרקע 
"במבט רחב" ו"שקיפות בתקציב"(, הרשות הארצית למדידה והערכה, הלשכה המרכזית 
 :OECD-ה של  השנתי  והפרסום  הסטטיסטיים(,  השנתונים  )בעיקר  לסטטיסטיקה 
שני  בקצרה  ייסקרו  אלו  יעדים  בהשגת  ההצלחה  ניתוח  לפני   .Education at a Glance
נושאים העומדים ברקע הדברים: השינוי בהרכב אוכלוסיית התלמידים והשינוי בתקציב 

החינוך לתלמיד.

1. רקע 
סוגיית השינויים במבנה הדמוגרפי של מערכת החינוך עלתה לדיון בפרסומים רבים של 
2009( ולאחר מכן מדי שנה כמעט. בעקבות  מרכז טאוב, לראשונה ב-2009 )חורב וקופ, 
נאום "ארבעת השבטים" שנשא נשיא המדינה ראובן ריבלין ב-2015 בכנס הרצליה קיבל 

הנושא מעמד בולט במרכז השיח הציבורי.  
משך שנים רבות הדעה המקובלת בציבור ובקרב חוקרי הדמוגרפיה של מערכת החינוך 
הייתה שבשל ההבדלים הגדולים בשיעורי הפוריות בין מגזרי האוכלוסייה השונים, שיעור 
הגידול בקרב האוכלוסייה הערבית ובקרב חרדים גבוה בהשוואה לזה שבחינוך הממלכתי 
והממלכתי-דתי )חליחל, 2014(. ואמנם, בין השנים 1960 ל-2000 גדל חלקן המשותף של 
לכ-50  אחוזים  מ-15  החינוך  במערכת  הערבית  האוכלוסייה  ושל  החרדית  האוכלוסייה 

אחוזים )שם(. אך הנתונים המוצגים בתרשים 1 מלמדים על שינוי אפשרי במגמה זו. 

* נחום בלס, חוקר ראשי במרכז טאוב; פרופ' יוסי שביט, חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות החינוך 
במרכז טאוב; מופקד הקתדרה ע"ש ויינברג לחקר אי שוויון חברתי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל אביב.
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לפי  א'  כיתה  תלמידי  במספר  לשנה  הממוצעים  השינוי  שיעורי  את  מציג  התרשים 
ניתן לראות בבירור שבתקופה  ו-2016–2010.   2000–2010 ופיקוח, בשתי תקופות:  מגזר 
הראשונה שיעורי הגידול תאמו את הדפוס המוכר, אבל בתקופה השנייה פני הדברים היו 
שונים: בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור הגידול בקרב תלמידי כיתה א' התאפס ואף הפך 
שלילי, ובקרב האוכלוסייה החרדית הוא הצטמצם, ועתה אינו גדול עוד בהשוואה לשאר 

הקבוצות היהודיות. 

תרשים 1. שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים במספר תלמידי כיתה א' 
לפי מגזר וסוג פיקוח

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך, אתר שקיפות תקציבית

בשנים 2016–2000 גדל תקציב משרד החינוך ב-86 אחוזים במחירים קבועים. מספר 
עובדי ההוראה בבתי הספר גדל ב-55 אחוזים, מספר הכיתות ב-34 אחוזים, ואילו מספר 

התלמידים בבתי הספר גדל ב-30 אחוזים בלבד )לוח 1(. 

לוח 1. נתוני יסוד במערכת החינוך
עלייה בין 2000 ל-200020162016

 תקציב מאושר במחירים ריאליים 
)במיליארדי שקלים(

213986%

10416155%עובדי הוראה )באלפים(

3,5434,73334%מספר כיתות

1,3051,69430%מספר תלמידים )באלפים(

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

3.7%

6.1%

2.2%

1.3%

2.7%

-0.4%

2.3% 2.3% 2.3%

1.6%

ערבי חרדי דתי-ממלכתי ממלכתי סך הכל

2000-2010 2016-2010
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תוספות התקציב העיקריות שניתנו למערכת החינוך בשנים אלו הן תוצאה של כמה 
התפתחויות. החשובות שבהן היו הסכמי השכר "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", ההחלטה 
בדבר יישום מלא של חוק חינוך חינם לגילאי 4–3, פתיחת מסגרות צהריים לגילאי 8–3, 
הוספת סייעת שנייה בגנים לגילאי 4–3 שבהם יותר מ-30 ילדים, תוספת שעות הוראה 
בכיתות א'–ג', וצמצום מספר התלמידים בכיתה )בלס, 2016ב(. הגידול הריאלי בתקציב 
בא לידי ביטוי בהגדלת שעות התקן לתלמיד, בצמצום מספר התלמידים בכיתות ובעלייה 
ה-OECD שבהן הגידול  ישראל היא מהמדינות הבודדות בקרב מדינות  בשכר המורים. 
ההוצאה  של  חלקה  זאת,  למרות  בארגון.  הממוצע  על  עולה  לתלמיד  בתקציב  הריאלי 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה  מהותית  השתנה  לא  התמ"ג  מתוך  לחינוך  הלאומית 

 .OECD-2017(, וגודל התקציב הריאלי לתלמיד עדיין נמוך בצורה ניכרת מהממוצע ב

2. הערכת המדיניות 
בסעיף זה תיבחן מידת ההצלחה של משרד החינוך בהגשמת היעדים שהציב לעצמו.

צמצום פערים בתקצוב החינוך 
האמצעי המרכזי של המשרד המיועד לצמצום הפערים הוא התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי 
שהשר פירון הכריז עליה בנובמבר 2014, ימים ספורים לפני שפרש מתפקידו. יתרונותיה 
וחסרונותיה של התוכנית תוארו בהרחבה ב"דוח מצב המדינה" לפני שנתיים )בלס, 2015( 
ובבלוג שפורסם באתר מרכז טאוב )בלס, 2016א(. כיום, שלוש שנים לאחר ההכרזה על 

התוכנית, כבר אפשר להתחיל לבחון את תוצאותיה.1 
בהיבט של היקף תקציבי, התוכנית רחוקה מרחק ניכר מהיעד שהוכרז עליו בתחילה: 
שעות  אלף   150( שקלים  במיליארד  מתקנת  להעדפה  המוקצה  התקציב  היקף  הגדלת 
שבועיות(.2 בין תשע"ד לתשע"ו נוספו לתקציב הכולל )שכר מורים ורכיבי הוצאה אחרים( 
878 מיליון שקלים, מתוכם נוספו לתלמידים בשני חמישוני  של החינוך היסודי הרשמי 
הטיפוח הנמוכים 215 מיליון שקלים בלבד )24 אחוזים(;3 בחטיבת הביניים סך התוספת 
היה 600 מיליון שקלים, מהם 172 מיליון שקלים לשני החמישונים הנמוכים )29 אחוזים(.4 
כפי שאפשר לראות בלוח 2, השינויים שחלו מאז 2014 היטיבו לרוב עם התלמידים בבתי 
הספר המבוססים יותר מאשר עם התלמידים בבתי הספר המשרתים אוכלוסיות חלשות, 

בכל רמות החינוך.

1 בחינת ההישגים מתייחסת, למעשה, רק לשנתיים, היות שהנתונים האחרונים הם ל-2016.
2 ראו משרד החינוך )2014(.

3 חמישוני טיפוח של בתי ספר מוגדרים על פי מדד הטיפוח של בתי הספר, דהיינו, בתי ספר מחולקים 
לחמש קבוצות על פי ההרכב החברתי-כלכלי של תלמידיהם.

4 החישוב מתבסס על נתוני אתר השקיפות התקציבית של משרד החינוך, ומתייחס לתקצוב לתלמיד 
בבית הספר היסודי במוסדות חינוך רשמיים.
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 לוח 2. השינוי בתקציב לתלמיד ביסודי ובחטיבות הביניים )בחינוך הרשמי(
 ובחטיבה העליונה )בכלל המערכת(, לפי חמישוני טיפוח

ממוצעחלשחלש–בינוניבינוניבינוני–חזקחזק

     יסודי

2012–20141.14%1.17%1.12%1.08%1.08%1.12%

2014–20161.11%1.13%1.10%1.05%1.05%1.09%

     חט"ב

2012–20141.09%1.12%1.05%1.16%1.14%1.11%

2014–20161.21%1.09%1.16%1.01%1.16%1.12%

     חט"ע

2012–20141.22%1.12%1.22%0.98%1.11%1.13%

2016–20161.18%1.16%1.18%1.16%1.19%1.18%

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב 

נתונים: משרד החינוך, אתר שקיפות תקציבית

היות שהתוכנית מתייחסת לשעות הוראה, את הביטוי לשינוי שחל בעקבות ההכרזה 
על תקן דיפרנציאלי לתלמיד אפשר להעריך גם במונחים של השינוי בשעות השבועיות 

לתלמיד בהשוואה לשנת 2014, שנת ההכרזה על התוכנית. 
תרשימים 2 ו-3 מציגים את מספר השעות השבועיות לתלמיד בבתי הספר היסודיים 
השינוי  העברי  היסודי  בחינוך  טיפוח.  חמישוני  לפי  הרשמי,  בחינוך  הביניים  ובחטיבות 
הוא מינורי. בתי הספר שנהנו מהשינוי השתייכו לחמישון החלש ביותר, ובהם התקציב 
הממוצע לתלמיד עלה בשיעור קטן מאוד. בחינוך הערבי בתי הספר בשלושת החמישונים 
הנמוכים נהנו מגידול ממוצע של 3 עד 5 אחוזים בהקצאת שעות לתלמיד, ואילו בחמישון 
הרביעי, שבתי ספר ערביים מעטים בלבד משתייכים אליו, חלה ירידה קלה. ואולם מספר 
השעות לתלמיד בחינוך הערבי בכל החמישונים עדיין נמוך מאוד ממספר השעות לתלמיד 

בחינוך היהודי. 
יותר  ניכרה  והיא  קטנה,  הייתה  לתלמיד  השעות  במספר  העלייה  הביניים  בחטיבת 
בחינוך הערבי מאשר בעברי. עם זאת, הפער בין המגזרים בכל חמישון נותר משמעותי – 

בעיקר בקרב שני החמישונים הנמוכים, שבהם מרוכזים רוב בתי הספר הערביים. 
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תרשים 2. שעות שבועיות לתלמיד בבתי ספר יסודיים
לפי מגזר וחמישון טיפוח

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב

נתונים: משרד החינוך, אתר שקיפות תקציבית

חינוך עברי

חינוך ערבי

1.50

1.71

1.87
1.99

2.22

1.71

1.49

1.72

1.86

1.99

2.22

1.71

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2014 2016

1.70
1.61

1.72 1.76 1.73

1.60
1.67

1.78
1.84 1.80

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2014 2016
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תרשים 3. שעות שבועיות לתלמיד בחטיבות הביניים
לפי מגזר וחמישון טיפוח

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב

נתונים: משרד החינוך, אתר שקיפות תקציבית

חינוך עברי

חינוך ערבי

1.56

1.73

2.00

2.17

2.46

1.83

1.57

1.78

1.99

2.22

2.51

1.83

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2014 2016

1.61 1.63 1.65 1.63
1.69 1.72

1.79 1.75

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2014 2016
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צמצום מספר התלמידים בכיתות
סוגיית גודל הכיתה אינה יורדת מסדר היום החינוכי זה כמה שנים, וגם חוקרים במרכז 
טאוב עוסקים בה לא מעט )בלס, 2008; פניגר ושביט, 2011; שפריר, בלנק ושביט, 2016(. 
הוחל  תשע"ד  שבשנת  נאמר   2017–2018 לשנים  החינוך  משרד  לתקציב  ההסבר  בדברי 
בהורדת המספר המקסימלי של תלמידים בכיתה מ-40 ל-32, בהתחשב במדד הטיפוח של 
בית הספר. בפועל החליט השר בנט שבד בבד עם המהלך הכללי יוחל מיד גם בהצבת 
הרף המקסימלי למספר התלמידים בכיתה על 34 תלמידים בכיתה א', ומדי שנה תתווסף 
למהלך דרגת כיתה נוספת. החלטה זאת היא בעייתית משתי בחינות: ראשית, היא מציבה 
רף עליון של 34 תלמידים לכיתה במקום 32 כפי שהממשלה החליטה בעבר; ושנית, היא 

מתייחסת לכלל בתי הספר, ללא התחשבות במדד הטיפוח שלהם. 
 2011 בין  וסוג פיקוח עולה בבירור שאמנם  מבדיקת בתי הספר היסודיים לפי מגזר 
ל-2013 חל צמצום, גם אם בשיעורים קטנים, בכל המגזרים וסוגי הפיקוח )למעט החרדי(, 
אך בין 2013 ל-2016 חלה עלייה מתונה בגודל כיתה בחינוך העברי, והאטה במגמת הצמצום 
בחינוך הערבי. במילים אחרות, בשנים שקדמו לקבלת ההחלטה הנוכחית על הצמצום 
מספר התלמידים הממוצע בכיתה ירד בקצב מהיר יותר מאשר לאחר קבלתה )תרשים 4(.

תרשים 4. מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים 
החינוך הרגיל, לפי מגזר וסוג פיקוח

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

כאשר בוחנים את השפעת המהלך על הפערים בין תנאי הלימוד של התלמידים בבתי 
הספר המבוססים לאלו של התלמידים בבתי הספר המשרתים אוכלוסיות חלשות, מתברר 
שדווקא בתי הספר המשרתים אוכלוסיות מבוססות הם שנהנו יותר מהמהלך לצמצום 
את  המשרתים  הספר  בתי  העברי  בחינוך  ו-6(.   5 )תרשימים  בכיתה  התלמידים  מספר 
פחות  היה  )השינוי  היוזמה  בעקבות  שינוי  חשו  לא  כמעט  ביותר  החלשה  האוכלוסייה 
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הערבי,  לחינוך  אשר  יותר(.  קטנות  מלכתחילה  היו  שכיתותיהם  משום  אחד,  מאחוז 
בחינוך היסודי בתי הספר המשרתים אוכלוסיות חלשות נהנו מהשינוי יותר מבתי הספר 
המבוססים יותר, אך לא במידה משמעותית. בחטיבות הביניים בחינוך העברי המצב הורע 
בבתי הספר המשרתים אוכלוסיות חלשות, והשתפר במקצת או נותר כשהיה בבתי הספר 

האחרים. בחטיבות הביניים בחינוך הערבי המצב השתפר רק במקצת. 
בסיכומו של דבר נראה שהרטוריקה בדבר צמצום מספר התלמידים בכיתה מתארת 
לאו  מכוון  היה  והשיפור  בפועל,  יותר מהשיפור שהתקיים  רב  ערוך  לעין  שיפור שהוא 

דווקא לאוכלוסיות החלשות ביותר.

תרשים 5. שיעור הצמצום בגודל הכיתה בחינוך היסודי הרשמי
לפי מגזר וחמישון טיפוח

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב

נתונים: משרד החינוך, אתר במבט רחב  

חינוך עברי

חינוך ערבי

0.99% 1.00% 1.01% 0.98% 1.00% 0.99%0.99% 0.96% 0.99% 1.01% 1.01% 0.99%

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2012-2014 2014-2016

0.00%

0.90%
0.97% 0.95% 0.96% 0.96%

1.04%
0.97% 0.99% 0.97% 0.97%

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2012-2014 2014-2016
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תרשים 6. שיעור הצמצום בגודל הכיתה בחטיבות הביניים בחינוך הרשמי
לפי מגזר וחמישון טיפוח

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

 הגדלת שיעור הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת 
)חמש יחידות(

הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות היא 
אחד היעדים המרכזיים שסימנו שרי החינוך האחרונים, ובעיקר נפתלי בנט. השר בנט 
סבור שהירידה שחלה בשיעורם של בוגרי חמש יחידות מתמטיקה בין 2005 ל-2014 מסכנת 
את עתידה הכלכלי של ישראל, ומאמין כי השבת השיעור לקדמותו ואף שיפורו חיוניים 
לשמירה על מקומה של ישראל בחזית הטכנולוגיה העולמית ולהמשך צמיחתה הכלכלית. 
נוספו שעות להוראת מתמטיקה ותקנים  לשם כך הוא נקט כמה צעדים מרחיקי לכת: 
למורים במקצוע, והועלה הבונוס האוניברסיטאי לתלמידי חמש יחידות במתמטיקה ל-30 

חינוך עברי

חינוך ערבי

0.99% 1.00% 0.99% 1.01% 1.02% 0.99%1.01% 0.99% 1.00% 0.98%
1.03% 1.00%

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2012-2014 2014-2016

0.00% 0.00%

1.03% 1.03% 1.01%
0.96%1.00% 0.98% 0.98% 0.99%

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

2012-2014 2014-2016
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מוגברים  מלימודים  רבים  עם הרתיעה של תלמידים  להתמודד  כדי  ועוד,  זאת  נקודות. 
יחידות  ברמת חמש  מי שלמד מתמטיקה  כי  ביטחון", המבטיחה  "רשת  נפרסה  בתחום 
ולא עבר את הבחינה ייחשב כמי שעבר את הבחינה בארבע יחידות ויקבל תוספת של 20 

נקודות. 
את  הניבו  אלו  צעדים  כי  הראו   2016 הלימודים  בשנת  הבגרות  בחינות  תוצאות 
2014 ל-2016 שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות מתמטיקה  התוצאות המקווות. בין 
עלה מ-9.5 אחוזים ל-11.4 אחוזים מכלל הניגשים לבגרות. העלייה נראית כהישג חשוב, 
אך ייתכן שהיא נגרמה בחלקה משינוי בהרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית תלמידי כיתה י"ב. 
בין 2005 ל-2014 ירד במקצת מספר התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, שהם 
המאגר העיקרי של הניגשים לבגרות בחמש יחידות במתמטיקה, ואילו מספר התלמידים 
יחידות  במגזר החרדי והבדואי, שחלקם בקרב התלמידים הזכאים לבגרות ברמת חמש 
קטן, גדל בכ-7,500. נתון זה השתנה בצורה ניכרת בין 2014 ל-2016: מספר תלמידי כיתה 

י"ב בחינוך הממלכתי היהודי עלה בכ-3,500, ובחינוך הממלכתי דתי – ב-5.1,400

הגדלת שיעור הלומדים בחינוך המקצועי-טכנולוגי 
 לצד המאמץ להגדיל את שיעורי הלומדים מתמטיקה ברמת חמש יחידות הציבו לעצמם 
שני השרים ליעד להגדיל גם את חלקו של החינוך המקצועי-טכנולוגי, ואימצו את הסיסמה 

"השבת עטרת החינוך הטכנולוגי ליושנה". 
כפי שרואים בתרשים 7, התפתחותו ההיסטורית של החינוך המקצועי-טכנולוגי נעה 
במסלולים שונים בחינוך העברי ובחינוך הערבי. בחינוך העברי הוא הגיע לשיאו מבחינת 
החטיבה  מתלמידי  אחוזים  כ-50  מנה  עת  התשעים,  בשנות  העל-יסודי  בחינוך  חלקו 
החינוך  זאת,  לעומת  הערבי,  בחינוך  ב-2010.  אחוזים  ל-32  עד  ירד  הוא  ומאז  העליונה, 
המקצועי-טכנולוגי צמח מ-21 אחוזים בשנות התשעים לכ-40 אחוזים ב-2010. מאז 2010, 
בזכות מאמצים גדולים של משרד החינוך, הוא עלה לכדי 35 אחוזים במגזר היהודי ולכ-43 
אחוזים במגזר הערבי, ובסך הכל ל-37.4 אחוזים ב-2016. נראה כי זוהי עדות לשינוי מגמה 

בחלקו של החינוך המקצועי-טכנולוגי – מירידה לעלייה.

5 למרבה הצער אין בנמצא נתונים שיאפשרו לתקנן את שיעור השינוי במספר הניגשים לבחינות 
בגרות בחמש יחידות במתמטיקה )שיעורי הזכאים בכל סוג פיקוח ומגזר( בעבור שינויים דמוגרפיים 

מעין אלה.
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תרשים 7. חלקם של התלמידים בחינוך המקצועי מכלל התלמידים בחינוך 
העל-יסודי

מקור: נחום בלס ויוסי שביט, מרכז טאוב

נתונים: אתר הלמ"ס

האם שינוי מגמה זה מעיד כי הושגו היעדים המוצהרים של משרד החינוך – להתאים 
את מבנה מערכת החינוך לצורכי המשק, ולהעניק לתלמידים שכיום אינם מגיעים לזכאות 

לבגרות כלים להשתלב בחיי הכלכלה והחברה בעתיד? שאלה זו עדיין פתוחה. 
הקושי לענות על השאלה כרוך במבנה החינוך המקצועי-טכנולוגי. בשנים 2012–2011 
החינוך המקצועי-טכנולוגי כלל שילוב של כמה מסלולים: המסלול ההנדסי )כ-35 אחוזים 
מצטיינים;  לתלמידים  למעשה  המיועד  בכללותו(,  המקצועי-טכנולוגי  החינוך  מתלמידי 
המסלול הטכנולוגי )כ-45 אחוזים(, המיועד ל"תלמידים רגילים" הניגשים לבחינות הבגרות 
ומצליחים בהן במידה רבה; והמסלול המקצועי )כ-20 אחוזים(, שהוא המקבילה האמיתית 
ויעיש,  שביט  בלנק,  )ראו  מקצועי"  כ"חינוך  הקולקטיבי  הישראלי  בזיכרון  שנחרט  למה 
2015(. נוסף לכך פועלים כמה בתי ספר תעשייתיים בפיקוח משרד הכלכלה המשרתים 
את האוכלוסיות החלשות ביותר, ובהם כ-13.5 אלף תלמידים – פחות מ-4 אחוזים מכלל 
 Krill, Moshe-Jantzis and( יותר  מאוחר  מחקר  העל-יסודי.  החינוך  תלמידי  אוכלוסיית 

Shavit, 2017( מצביע על מגמות דומות. 
לפיכך, התייחסות כוללת לחינוך המקצועי-טכנולוגי שאינה מבחינה בין חלקיו מחטיאה 
את המטרה, והיא במידה רבה ריקה מתוכן מבחינה חינוכית, חברתית ואפילו כלכלית. כדי 
לתת מענה לשאלה שנשאלה לעיל יהיה צורך להמתין למחקרים מאוחרים יותר, שיבחנו 
באיזו מידה השתלבו בוגרי החינוך המקצועי-טכנולוגי של העשור השני של המאה ה-21 

בחברה ובכלכלה.
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סיכום
מן הסקירה שהוצגה בפרק זה עולה כי בשנים האחרונות חל גידול ניכר בתקציב החינוך 
בכלל, ובתקציב לתלמיד בפרט. האם גידול זה נוצל היטב להשגת היעדים שצוינו לעיל: 
בכיתה,  התלמידים  מספר  צמצום  שונות,  אוכלוסייה  קבוצות  בין  תקצוב  פערי  צמצום 
הרחבת שיעור הלומדים מתמטיקה ברמה מוגברת וגידול בחלקו של החינוך הטכנולוגי? 
התשובה לשאלה זאת מעורבת. בכל אחד מהיעדים אפשר להצביע על התקדמות מסוימת. 
בחמישונים  דווקא  יותר  גדלה  היא  אולם  החמישונים,  בכל  גדלה  לתלמיד  ההוצאה 
המבוססים; הצמצום העיקרי במספר התלמידים בכיתה נעשה בחינוך הערבי, אשר בו 
הכיתות היו גדולות מאוד בתחילת התקופה; אשר להגברת לימודי המתמטיקה, מדיווחי 
מוסבר  ממנה  שחלק  ייתכן  אך  הלומדים,  במספר  עלייה  חלה  כי  עולה  החינוך  משרד 
באמצעות הגידול במספר התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי והממלכתי דתי; וחלקו של 
החינוך הטכנולוגי אמנם עלה במעט, אך ההתרחבות התרחשה בעיקר במסלול ההנדסי, 

שבו לומדים תלמידים בעלי נתונים קוגניטיביים חזקים ומרקע חברתי-כלכלי גבוה.   
האתגר העיקרי ממשיך להיות חלוקה שוויונית יותר של משאבי מערכת החינוך בין 
שכבות אוכלוסייה. מבחינה זאת השינויים שהתרחשו אינם מספיקים ונותרה עוד מלאכה 

רבה.
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חרם בין תלמידים 
ערן חכים ויוסי שביט*

תקציר
בפרק זה מוצגים ממצאים הנוגעים לחרמות בקרב תלמידים בישראל ולהתפלגותם בין 
תלמידים ובין כיתות, ונידונים הגורמים לקורבנּות בכיתה וההשלכות שלה בהתבסס על 
עולה  המיצ"ב  במסגרת  הכיתתי שנאספו  מנתוני האקלים  ומהעולם.  מישראל  מחקרים 
מכלל  אחוזים  כ-6  הוא   2015 בשנת  בישראל  הספר  בבתי  חרם  על  המדווחים  ששיעור 
התלמידים, וביותר מ-60 אחוזים מהכיתות דיווח תלמיד אחד לפחות כי הוחרם בחודש 
בין  שלילי  מתאם  יש  היסודיים.  הספר  בבתי  בכיתות  במיוחד  נפוצים  חרמות  האחרון. 
של  הממוצעת  להשכלה  וכן  התלמיד,  של  ההורים  להשכלת  לחרם  לקורבנות  הסיכוי 

ההורים בכיתה. 
גבוה  מחרם  סובלים  שהם  שדיווחו  הערבי  בחינוך  הספר  בבתי  התלמידים  שיעור 
התלמידים  מקרב  אחוזים  כ-4  לעומת  התלמידים,  מכלל  אחוזים   11 על  ועומד  במיוחד 
להישגים  לחרם  קורבן  להיות  הסיכוי  בין  חיובי  מתאם  יש  לכך,  נוסף  העברי.  בחינוך 
לימודיים נמוכים במתמטיקה ובאנגלית – גם בפיקוח על השכלת הורי התלמידים. לאור 
קורבנות  על  מדווחים  ערבים  ותלמידים  הנמוכות  הכיתה  בדרגות  שתלמידים  העובדה 
ניכרת  ירידה  חלה  ל-2015   2007 שבין  לגלות  מעודד  במיוחד,  גבוהים  בשיעורים  לחרם 

בשיעורי הדיווח בקרבם )ובמידה פחותה גם בקבוצות אחרות(. 

* ערן חכים, דוקטורנט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב; פרופ' יוסי שביט, 
מופקד הקתדרה ע"ש ויינברג לחקר אי שוויון חברתי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 
תל אביב, חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב. המחברים מבקשים להודות למשרד 

החינוך על האפשרות להשתמש בנתונים; לענבל לוק ולהילה סגל על תיאור המאמצים של שפ"י 
לצמצם את היקף תופעת החרם בבתי הספר. תודה מיוחדת לשופטות האנונימיות ולצוות המרכז על 

קריאה יסודית של גרסאות קודמות ועל הצעותיהם והערותיהם המועילות.

193



מבוא

הילדים האחרים חשבו שאני מוזרה ולא דיברו איתי. הם לא דיברו איתי 153 
ימים רצוף, לא אמרו לי אפילו מילה אחת ]...[ זאת הייתה נקודת שפל בחיים 

)Williams, 2009( שלי, וביום ה-153 בלעתי 29 כדורי ואליום

הספר  בית  את  הגדיר  בימינו,  החשובים  מהסוציולוגים   ,)Collins, 2008( קולינס  רנדל 
באינטראקציות  מאופיינים  בו  החיים  אשר  טוטאלי",  למוסד  קירוב  המהווה  כ"מוסד 
תכופות עם אחרים, מפגש עם אותם אנשים שוב ושוב, כורח לקחת חלק באינטראקציות 
במוסד,  הסטטוס  היררכיית  על  ניכרת  השפעה  יש  הזה  למבנה  למורים.  כפיפות  ויחס 
אלא  נמוכה  בעמדה  רק  "אינם  בתחתיתו  שהממוקמים  בכך  השאר,  בין  מאופיינת,  וזו 
בהם"  ומתעללים  מתעמרים  קרובות  ולעתים  מהם  נמנעים  אחרים  בהתאם,  בזויה.  גם 
)Milner, 2004: 85(. בישראל, השלב הנמוך ביותר בהיררכיה החברתית בבתי ספר הוא זה 
של הילד המוחרם. חרמות בבית ספר זכורים לכל מי שגדל במערכת החינוך, שכן הסבל 
 .)Williams, 2007; 2009( יימחה  בל  חותם  בהם  משאיר  מוחרמים  לילדים  שנגרם  הרב 
מחקר זה מבקש להציע סטטיסטיקה תיאורית עדכנית הנוגעת לחרמות בישראל, ולפרשה 

על רקע מחקרים שנעשו בנושא בישראל ובעולם. 
 .)bullying( "במרבית המחקרים המתמקדים בקורבנות בכיתה משמש המושג "בריונות
אלימות   )1( מאפיינים:  שלושה  בה  להתקיים  צריכים  לבריונות  תיחשב  שפעולה  כדי 
 Hymel( יחסי כוח בלתי שווים בין התוקף לקורבן )3( )2( חזרתיות;  המבוצעת בכוונה; 
and Swearer, 2015; Olweus, 2013(. מחקרים על בריונות מבחינים בין ארבעה סוגים של 
 )relational( יחס  בריונות חברתית/בריונות  בריונות מילולית,  פיזית,  בריונות  התופעה: 
ובריונות רשת )Hymel and Swearer, 2015(. בריונות יחס מוגדרת כפעולות של הפצת 

שמועות זדוניות, רכילות, בידוד ומניעת השתתפות בפעילויות חברתיות. 
חרם הוא אפוא מקרה פרטי של בריונות, ונכלל בקטגוריה של בריונות יחס או בריונות 
יחס חמורה. בריונות, בתורה, היא מקרה פרטי של אלימות – כזו המאופיינת בחזרתיות 
וביחסי בלתי שוויוניים. בהתאם לכך, ממצאי המחקר יפורשו על רקע מחקרים שבחנו 

קורבנות לבריונות יחס, לבריונות ולאלימות בבית ספר. 
מקורבנּות  הסובלים  התלמידים  שיעור  נע  בהן  נמדדה  שהתופעה  שונות  במדינות 
 Chester et al., 2015; Craig et al.,( לבריונות בבית הספר בין 10 אחוזים ל-50 אחוזים
 8 בין  נע  מבריונות  הסובלים  התלמידים  שיעור  בישראל   .)2009; Nansel et al., 2001
אחוזים ל-36 אחוזים1 )ברקוביץ' ובנבנישתי, 2011; טרבלוס, היימן ואולניק-שמש, 2011;    

 .)Craig et al., 2009 ;Rolider and Ochayon, 2005
בידוד חברתי, הדרה והתעלמות הם חלק ניכר מפעולות הבריונות בבתי ספר: במחקר 
מקיף שנערך בארצות הברית נמצא כי כ-13 אחוזים מהילדים סובלים מהתעללות פיזית, 

1 הפערים נובעים בחלקם מאופן המדידה של בריונות: חלק מהמחקרים בוחנים את ההתנהגות 
בשבועיים האחרונים, אחרים – בחודש האחרון )Rolider and Ochayon, 2005( או בחודשיים 

האחרונים )Craig et al., 2009(, ואחרים אף בשנת הלימודים שבה המחקר בוצע )ברקוביץ' ובנבנישתי, 
2011(. חלק מהחוקרים אינם מציינים את הנוסח המדויק של השאלה שנשאלה )טרבלוס, היימן 

ואולניק-שמש, 2013(. 
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סובלים  אחוזים  וכ-32  חברתי,  מבידוד  או  מהתעלמות  מהדרה,  סובלים  אחוזים  כ-26 
מהפצת שמועות עליהם )Wang, Lannotti and Nansel, 2009(. במחקר שנערך בישראל 
נמצא כי 82 אחוזים מהתלמידים היו קורבנות לאלימות חברתית-מילולית, ו-23 אחוזים 
בשנים  שנערכו  סקרים  על  מתבססים  מישראל  הממצאים  חברתי.  לחרם  קורבנות  היו 

.)Benbenishty and Astor, 2005( 1999 2002–1998, ובעיקר על סקר שנערך בשנת
פרק זה מבקש להציג נתונים עדכניים לגבי תופעת החרם – בריונות יחס חמורה – 
ודרגת  מגדר  מעמד,  לאום,  ובין  לחרם  קורבנות  שבין  בקשר  מתמקד  הניתוח  בישראל. 

כיתה, וסוקר שינויים בדפוסי הקורבנות לחרם לאורך זמן. 

נתונים
המאמר מתבסס על מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית )מיצ"ב( – סדרת מבחנים, שאלונים 
המדדים  שנה.  בכל  ביניים  ובחטיבות  יסודיים  ספר  בבתי  המדינה  שעורכת  וסקרים 
באנגלית,  התלמידים  יכולות  את  הבוחנים  לימודיים,  מבחנים  סוגים:  לשני  מחולקים 
בחשבון ובשפת האם )עברית או ערבית(, ושאלוני אקלים וסביבה פדגוגית, המתמקדים 
בנושאים דוגמת "יחסים בין באי בית הספר )מורים, תלמידים והורים(, מסוגלות עצמית 
מוגנות  תחושת  לקהילה,  ותרומה  חברתית  מעורבות  התלמיד,  של  ללמידה  ומוטיבציה 
2014 הועברו שאלוני  )לפי אתר משרד החינוך(. עד  ורלוונטית"  וביטחון, למידה פעילה 
שנה  בכל  מועברים  הם  שנה  מאותה  והחל  הספר,  מבתי  במחצית  שנה  בכל  המיצ"ב 
בשליש מבתי הספר. המבחנים הלימודיים מועברים בכיתות ב', ה' ו-ח', ושאלוני האקלים 
והסביבה הפדגוגית, שעליהם המאמר מתבסס, מועברים בכיתות ה'-ט'. משנת 2007 ואילך 
שאלוני האקלים כוללים שאלות בנוגע לקורבנות לאלימות, ובהן השאלה אם הוטל על 

המשיבים חרם בחודש האחרון.2
הקורבנות,  שיעור  כמו  קולקטיביים  למאפיינים  לחרם  קורבנות  בין  הקשר  בניתוח 
כוללים  אלו   .2015 משנת  האקלים  נתוני  על  מתבסס  הפרק  הכיתה,  דרגת  או  הלאום 
144,918 תלמידים שענו לשאלה אם הוטל עליהם חרם בחודש האחרון. בניתוחים שבהם 
קורבנות בכיתה מנותחת ביחס למשתני פרט כמו מגדר, השכלת הורי התלמיד או הלאום 
שלו, הפרק מתבסס על נתוני 2009, הכוללים 201,802 תלמידים שענו על שאלה זו. עקב 

שינוי שחל במדיניות ראמ"ה אלו הנתונים העדכניים ביותר הנגישים ברמת הפרט. 

1. היקף תופעת החרם
בתרשים 1 מוצג שיעור התלמידים שדיווחו כי נפגעו מסוגים שונים של אלימות בשנת 
2015. האלימות בתרשים מחולקת לפי סוגים: אלימות פיזית, אלימות חברתית/אלימות 
מדובר  אם  לקבוע  אפשר  אי  ככלל,   .)Hymel and Swearer, 2015( רשת  ואלימות  יחס 
בדיווח על קורבנות לאלימות או לבריונות, אך המקרה של חרם הוא היוצא מן הכלל: חרם 
הוא אלימות שלקיומה נדרשות אי-סימטריה וחזרתיות,3 כלומר אלימות שהיא בריונות 

2 במיצ"ב התלמידים אינם נשאלים אם הם עצמם הטילו חרם על תלמיד אחר, ולכן אין נתונים לגבי 
מאפיינים של המחרימים. 

3 המושג "חרם" במאמר זה מוגדר כאלימות שדורשת המשכיות וא-סימטריה, אך זוהי הגדרה שאינה 
חסינה מביקורת. ניתן לטעון שחרם אינו דורש יחסי כוח א-סימטריים בין מוביל החרם, ככל שאכן יש 
לחרם מנהיג, למושא החרם. עמדה זו בעייתית, מכיוון שהחרם נכפה על התלמיד המוחרם ולכן נשען 
בהכרח על הבדלי כוח בינו לקבוצת המחרימים. אפשר לערער גם על הדרישה להמשכיות ולחזרתיות 
של פעולת ההחרמה. ייתכן שחלק מהמדווחים כי היו קורבנות לחרם מתייחסים לפעולה חד-פעמית 

ולא חזרתית – למשל העובדה שלא הוזמנו למסיבת יום הולדת – כאל החרמה. כדי לבחון אפשרות זו 
יש לבצע מחקר שישווה בין דיווחי תלמידים בסקרים למידע אמפירי נוסף – ראיונות או תצפיות. 
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במהותה. ייתכן שזו הסיבה לכך ש"חרם" היא המילה שילדים עצמם משתמשים בה כדי 
לתאר בריונות. 

שבחודש  מהתלמידים  אחוזים  כ-6  דיווחו   2015 בשנת  בתרשים,  לראות  שניתן  כפי 
האחרון הטילו עליהם חרם, וכ-4 אחוזים דיווחו שקראו להחרים אותם ברשת.4 

תרשים 1. שיעורי קורבנות לאלימות בבתי הספר, 2015 
שיעור התלמידים שדיווחו על אלימות בחודש האחרון, לפי סוג הפגיעה

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב

נתונים: ראמ"ה, קובצי אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית

הילדים  על  גם  אלא  המוחרם,  הילד  על  רק  לא  משפיע  בכיתה  שחרם  לציין  חשוב 
האחרים. במחקר שנעשה בקרב 891 תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל נמצא שלאלימות 
כלפי אחד התלמידים יש השפעה חזקה מאוד על שאר התלמידים, הדומה להשפעה שיש 
שמופנית  שאלימות  ציינו  מהתלמידים  אחוזים   48 עצמם:  כלפיהם  שמופנית  לאלימות 
כלפיהם גורמת להם מצב רוח רע, ו-38 אחוזים דיווחו שאלימות כלפי אחרים גורמת להם 
מצב רוח רע. 31 אחוזים מהתלמידים דיווחו שאלימות שמופנית כלפיהם מקשה עליהם 
להתרכז, ו-32 אחוזים דיווחו שאלימות כלפי אחרים מקשה עליהם להתרכז. נוסף לכך, 33 
אחוזים מהתלמידים דיווחו שאלימות פיזית שהופנתה כלפיהם השפיעה עליהם לטווח 
ארוך, ו-34 אחוזים דיווחו שאלימות פיזית שהופנתה כלפי אחרים השפיעה עליהם לטווח 
 23 )הנתונים באשר למדווחים על השפעה של אלימות מילולית לטווח ארוך היו  ארוך 

אחוזים ו-24 אחוזים, בהתאמה ]ראובני, 2011[(. 
קורבנות  לפי מספר התלמידים שדיווחו שהיו  הכיתות  מוצגת התפלגות   2 בתרשים 
לחרם. הממצאים המוצגים בתרשים זה הם בעלי חשיבות רבה: אמנם מיעוט מהתלמידים 

4 להתייחסות מרחיבה לחרם ברשת ולניתוח חרם חברתי לאור שתי השאלות – בנוגע לחרם ולחרם 
ברשת – ראו סעיף 1 בנספחים.
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סובלים מקורבנּות לחרם )כ-6 אחוזים(, אך ביותר מ-60 אחוזים מהכיתות יש לפחות ילד 
אחד הסובל מחרם. 

תרשים 2. התפלגות הכיתות לפי מספר התלמידים המוחרמים בכיתה, 2015
כאחוז מכלל הכיתות במדגם )8,657(

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב

נתונים: ראמ"ה, קובצי אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית 

בתרשים 3 מוצג שיעור הסובלים מחרמות לפי דרגת כיתה. בדומה לממצאים מהעולם 
בנוגע לבריונות )DeVoe and Bauer, 2011(, וממצאים מישראל בנוגע לאלימות בבתי ספר 
)Benbenishty and Astor, 2005(, גם תופעת החרם נפוצה יותר בשנות בית הספר היסודי, 
בכיתות ה'-ו', ושיעור הילדים שסובלים מחרמות או מבריונות יורד ככל שגיל התלמידים 

עולה )הפערים מובהקים(.5 

5 לאורך כל הפרק המונח "מובהק" מתייחס לרמת מובהקות שנמוכה מ-0.01, אלא אם צוין אחרת. 
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תרשים 3. שיעור המדווחים שסבלו מחרם 
לפי דרגת כיתה, 2015
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2. מאפייני התלמידים הסובלים מחרם
לאום

הממצא הבולט ביותר בנוגע לחרמות הוא שתלמידים הלומדים בבתי ספר בחינוך הערבי 
ודרוזים( סובלים מחרמות בשיעורים גבוהים בהרבה מאשר תלמידים  )ערבים, בדואים 
אחוזים  כ-7  לעומת  העברי  בחינוך  מהתלמידים  בלבד  אחוזים  כ-4  העברי:  בחינוך 
מהתלמידים בזרם החינוך הדרוזי, כ-10 אחוזים מהתלמידים בחינוך הערבי וכ-15 אחוזים 
מהתלמידים בחינוך הבדואי )תרשים 4(. כשבוחנים את שיעור הכיתות שבהן לפחות ילד 
 50 לעומת  מהכיתות,  אחוזים   79 על  עומד  הערבי  בחינוך  הנתון  שהוחרם,  דיווח  אחד 

אחוזים מהכיתות בחינוך העברי.

תרשים 4. שיעור המדווחים שסבלו מחרם לפי מגזר חינוך, 2015

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, קובצי אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית

הפער בין זרמי החינוך בשיעור התלמידים המדווחים על קורבנות לחרם מעלה את 
השאלה אם מדובר בפער שהוא ייחודי לתופעת החרם, או שמא זהו פער כללי בשיעור 

הדיווח על קורבנּות בכיתה. 
בתרשים 5 מוצגים הפערים בין תלמידים בזרמי החינוך הערבי לתלמידי החינוך העברי 
בדיווח על סוגי אלימות שונים. המדד הוא יחס הסיכויים, כלומר הסיכוי להיות קורבן 
חלקי הסיכוי לא להיות קורבן. הפער המוצג בתרשים הוא יחס הסיכויים של ערבים חלקי 
קורבנות  על  דיווח  ל-1 מציין שיעור שווה של  יהודים. מדד ששווה  יחס הסיכויים של 
בקרב יהודים וערבים. מדד גבוה מ-1 מציין מצב שבו ערבים חשופים לתופעה יותר מאשר 
יהודים, וככל שהמדד גבוה יותר הפער בין ערבים ליהודים גבוה יותר. מדד נמוך מ-1 מעיד 
שערבים חשופים לתופעה פחות מיהודים, וככל שהמדד קטן יותר הפער גדול יותר. היחס 
בין זרמי החינוך בנוגע לדיווח על חרם עומד על כ-3.5, והוא הגבוה בין כל סוגי האלימות 
בבית ספר. הפער השני בגודלו בין ערבים ליהודים נוגע לדיווח על החרמה ברשת )כ-2.5(. 

כלומר חרם הוא סוג של אלימות שבה הפער בין המגזרים גבוה במיוחד. 

15.3%
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תרשים 5. ההבדלים בסיכוי לדווח על קורבנות לחרם, 2015
 יחס הסיכויים לקורבנוּת בחינוך הערבי חלקי יחס הסיכויים לקורבנות בחינוך העברי, 

לפי סוג הדיווח

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב

נתונים: ראמ"ה, קובצי אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית

לאלימות  קורבנות  על  מיהודים  יותר  מדווחים  שערבים  נמצא  קודמים  במחקרים 
פיזית חמורה או לאיומים, אך מדווחים פחות על קורבנות לאלימות חברתית-מילולית 
 Benbenishty and Astor, 2005; Khoury-Kassabri, 2011; Khoury-Kassabri et al.,(
2004(. עם זאת, עיון מדוקדק יותר במחקרם המקיף של בנבנישתי ואסטור, שכלל שאלה 
על חרם, מורה כי אף שאלימות חברתית מילולית נפוצה פחות בקרב ערבים, חרם אינו 
מתנהג בדומה לשאר הפריטים בקטגוריה של אלימות חברתית-מילולית. מחקרם מצא 
ששיעורי החרם בקרב תלמידים ערבים גבוהים בהרבה משיעוריהם בקרב תלמידים יהודים 
)Benbenishty and Astor, 2005(. זאת ועוד, במחקרים שהוזכרו לעיל ההגדרה של אלימות 
אחוזים  ל-82  אחוזים   70 בין  כי  הורו  הממצאים  ולכן  רחבה,  הייתה  חברתית-מילולית 
Bebnishty and Astor, 2005; Khoury-( חברתית-מילולית  אלימות  חוו  מהתלמידים 
Kassabri et al., 2004(, לעומת שיעור נמוך בהרבה של קורבנות לחרם. זוהי דוגמה נוספת 
לחשיבות ההבחנה בין קורבנות לבריונות לקורבנות לאלימות שאינה בהכרח א-סימטרית 
לעומת  חמורה  לאלימות  קורבנות  בין  להבחנה  לחלופין  או   ,)Olweus, 2013( וחזרתית 

 .)Benbenishty and Astor, 2005( קורבנות לאלימות מתונה
יהודים לחרם לחשיפה של ערבים לחרם דורש לברר  בין החשיפה של  הפער הגדול 
שמא מקורו בפערים בניסוח השאלה בעברית ובערבית. השאלון בערבית משתמש במילה 
מקאטעה )مقاطعة( לציון חרם.6 שתי מתרגמות ערביות, האחת ילידת 1983 והשנייה ילידת 

6 ברצוננו להודות לחדוה דבש, מנהלת אגף פניות ומידע לציבור בראמ"ה, על העברת השאלות 
הרלוונטיות בשפה הערבית. 
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ילידת  ילדים אכן דומה למילה "חרם".  זו בקרב  1988, נשאלו אם משמעותה של מילה 
1983 אמרה שלמיטב ידיעתה המילה אינה משמשת ילדים לתיאור יחסים חברתיים, אלא 
משמשת  אכן  המילה  ידיעתה  שלמיטב  אמרה   1988 ילידת  המבוגרים.  לעולם  מוגבלת 
]احزاب],  אחזאב  ויצירת  ]محاربة],  מחארבה  המילה  )לצד  הילדים  בחברת  חרמות  לתיאור 
ברית, לשם הכרזת חרם(. ניתן אפוא לומר שאף שהמילה לא נמצאת בשימוש נפוץ וידוע 
כמו המילה חרם בעברית, שכל מבוגר וילד יודעים את משמעותה ומשתמשים בה לתיאור 
התופעה, הרי מדובר בתרגום מוצלח שלפחות חלק מהילדים משתמשים בו בחיי היום-

יום שלהם. עדות נוספת לכך שההבדל אינו נובע מבעיה בתרגום היא שהשאלה המלאה 
כללה פירוט של פעולות הקשורות להחרמה: "בחודש האחרון קבוצת ילדים הטילה עליי 

מקאטעה, וסירבה לדבר או לשחק עמי". 
לשכנע  ניסה  התלמידים  )"אחד  חרם  של  התנהגות  המתארת  לשאלה  בתשובה  גם 
תלמידים אחרים לא לדבר איתי או לא להיות חברים שלי"(, שנוסחה בצורה זהה לחלוטין 
בעברית ובערבית )حاول أحد الطالب أن يقنع طالبا آخرين بأن ال يكلّموين أو ال يصاحبوين(, נמצא פער של פי 
1.85 בין תלמידים בחינוך העברי לתלמידים בזרמי החינוך הערבי – הפער הרביעי בגודלו. 
חרם  לתאר  ביותר  המתאים  אכן  הוא  מקאטעה  שהמונח  ספק  לכל  מעל  לוודא  כדי 
בקרב ערבים יש לבצע מחקרים תצפיתיים שיבחנו את האופן שבו תלמידים מדברים על 
בריונות וחרם, ולהשוות זאת לתשובות לשאלוני המיצ"ב. על כל פנים, על בסיס המידע 
הקיים כעת אפשר לומר כי אף שחלק מההבדל עשוי לנבוע מהבדלים בפרשנות לשאלה, 

נראה שאין זה גורם מסביר מרכזי. 
הפערים הגדולים בין הקבוצות בישראל בשיעורי ההחרמה הם יוצאי דופן, גם בהשוואה 
לפערים בשיעורי הבריונות במחקרים בין-לאומיים. בארצות הברית לדוגמה, במדגם של 
 ,2011–2012 בשנים  חינוכית  לסטטיסטיקה  הלאומי  המרכז  שבחן  תלמידים  מיליון   25
אחוזים  כ-29  לעומת  לבריונות,  קורבנּות  על  הלבנים  מהתלמידים  אחוזים  כ-34  דיווחו 
מהתלמידים השחורים, כ-36 אחוזים מהתלמידים ההיספנים וכ-42 אחוזים מהתלמידים 
הוא  הדבר  פירוש   .)National Center for Educational Statistics, 2017( האסיאתים 
שהפער הגדול ביותר בין הקבוצות – בין תלמידים היספנים לתלמידים שחורים – הוא 
גזע לבין קורבנות, הוא לא היה  זוהה קשר בין אתניות או  1.77. יתרה מכך, גם כאשר 

מתואם באופן חד כל כך עם עמדת הכוח של הקבוצה בחברה, כפי שנמצא בישראל. 
המתאם בין זרם החינוך לשיעור התלמידים המדווחים על חרם בכיתה נשאר מובהק 
מוצגות  נ'1  )בלוח  בכיתה  הממוצעת  ההורים  השכלת  על  בפיקוח  גם  ביותר  ועוצמתי 
הבדלים  להסביר  שביקשו  עבר  מחקרי  זה(.  קשר  שבוחנת  ליניארית  רגרסיה  תוצאות 
בחשיפה לאלימות בבית ספר בין יהודים לערבים ובין בדואים לערבים אחרים הדגישו 
הבדלים כלכליים כגורם מסביר )חורי-כסאברי ועטר-שוורץ, 2008(. אולם בכל הנוגע לחרם 
נראה שהבדלים כלכליים אינם גורם מתווך משמעותי לפערים בהיקף התופעה. בנבנישתי 
ספר.  בבית  אלימות  בדפוסי  לערבים  יהודים  בין  בפערים  הם  גם  דנים   )2005( ואסטור 
לצד פערים כלכליים הם מתייחסים לגורמים מסבירים אפשריים נוספים: פשיעה ודיכוי 
פוליטי. ייתכן שאלימות קהילתית ודיכוי פוליטי הם גורמים שמתווכים גם את הקשר בין 

זרם החינוך לקורבנות לחרם בבית הספר. 
על בסיס מחקרם של בנבנישתי ואסטור ניתן להציע הסבר נוסף. כפי שהם מציינים, 
בקבוצה  לקבוצה.  קבוצה  בין  משתנה  אלימות  של  החברתית  מאוד שהמשמעות  ייתכן 
בהרבה  שונה  תהיה  לא  זה  מסוג  אלימות  אך  נפוצים,  להיות  יכולים  חרמות  מסוימת 
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עשויים  חרמות  אחרת  בקבוצה  ואילו  מרכילות,  או  מקללות  החברתית  במשמעותה 
להתרחש במקרים חריגים ולהופיע רק כהוקעה כללית ומקיפה של התלמיד בהשתתפות 

כל הקבוצה )שם(. 
תימוכין לכך שהבדל כזה עשוי להוות גורם מסביר להבדלים בין יהודים לערבים ניתן 
של  משותפת  התמיינות  ולפיו  ואסטור,  בנבנישתי  שמציגים  הגורמים  מניתוח  לשאוב 
חרם  יהודים  בקרב  )שם(.  בחומרתה  אלא  האלימות  בסוג  תלויה  אינה  אלימות  אופני 
מתמיין לקבוצות האלימות החמורה, לצד תקיפה בנשק או סחיטה. בקרב ערבים המגמה 
מעורבת: בחטיבת הביניים הוא מתמיין לקבוצת האלימות המתונה יותר, כמו דיווח על 
תלמיד שאיים, פגע או דחף בכוונה, ובתיכון – גם לקבוצת האלימות החמורה וגם לזו 
החברתית  במשמעות  מההבדל  נובע  החרמות  בשיעור  שההבדל  ייתכן  כלומר  המתונה. 
של חרמות, וזו חמורה פחות בקרב ערבים. פרשנות זו דורשת ביסוס נוסף, במיוחד לאור 
ממצאים שיוצגו בהמשך, שעולה מהם האפשרות שגם בקרב ערבים חרם הוא אלימות 
חמורה. כדי להפריך או לאשש השערות אלו, וכדי לזהות עוד גורמים מתווכים אפשריים, 
יש להעמיק ולבחון את הגורמים לפערים בין יהודים לערבים בחשיפה לחרמות בכיתה. 

מגדר
עשרות מחקרים מצאו שבנים מדווחים יותר על אלימות פיזית שכוללת הכאה, דחיפה, 
בעיטות והרס רכוש, ובנות מדווחות יותר על אלימות יחס שכוללת חרם, הוקעה, רכילות 
 Faris and Felmlee, 2011; Peguero, 2012; Seals and Young, 2003; Smith et( וכדומה
 Smith et al. al., 1999; Varjaset, Henrich and Meyers, 2009(. מחקרם המשווה של 

)1999( אף העלה שהממצא הזה עקבי, ומאפיין את 21 המדינות שנבחנו.
זו, ונטען כי הממצאים באשר  עם זאת, במחקרים רבים נמתחה ביקורת על חלוקה 
 Duncan, 1999; Goldstein, Young and( חד-משמעיים  אינם  המגדרים  בין  להבדלים 
הוגדרה  יחס  אלימות  כי  שציינו  היו   7.)Boyd, 2008; Goodwin, 2006; Swearer, 2008
מלכתחילה כ"אלימות של בנות", וזו הסיבה שממשיכים לראות בה אלימות של בנות אף 
 Espelage, Mebane and( יחס  בנוגע לאלימות  בין המגדרים  שלא תמיד נמצאו פערים 

.)Swearer, 2004
בנות  המדינות  של  המכריע  שברוב  נמצא  מדינות   40 שכלל  בין-לאומי  במחקר 
מדווחות יותר מבנים על קורבנות לבריונות, אך בישראל בנים מדווחים יותר מבנות על 
 .)Craig et al., 2009( מעורבות בבריונות בכל האופנים האפשריים, לרבות בריונות עקיפה
בנבנישתי ואסטור )2005( הגיעו לתוצאה שונה, ומצאו שבנים מדווחים יותר מבנות על 
אלימות מילולית-חברתית בכלל, ובכלל זה על חרם. הם בחנו את המתאם בין מגדר ובין 

7 מרבית המחקר הוקדש להתמודדות עם הטענה שאלימות פיזית היא אלימות של בנים. מחקרים 
אתנוגרפיים מצאו שבנות מקללות ומפעילות בריונות מילולית אף שאינן מדווחות על כך בשאלונים, 

ושבחברת הילדים אין הבחנה בין אלימות של בנים לאלימות של בנות. מחקרים סטטיסטיים 
שהתבססו על דיווחים של תלמידים על אחרים )בניגוד לדיווחים עצמיים( הראו שבשיטת דיווח זו 

הפערים בשיעור האלימות המילולית בין בנים לבנות נעלמים. )Duncan )1999 טען שהקשר בין מגדר 
לבריונות מתווך מעמדית: בארצות הברית בנות ממעמד חברתי-כלכלי בינוני-גבוה אינן מרביצות כמעט 

אף פעם זו לזו, ואילו בקרב מעמדות נמוכים יותר אלימות פיזית בין בנות נפוצה הרבה יותר. הוא 
מצביע גם על כך שתגובת בית ספר לאלימות פיזית של בנות חמורה יותר מאשר תגובתו לאלימות של 

בנים, דבר שעלול להפחית את הדיווחים עליה וליצור מצג שווא של פער בין המגדרים.
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הפרידו  ולא  כולו  במדגם  לחרם  קורבנות 
הנתונים  ויהודים.  ערבים  תלמידים  בין 
מגלים   ,6 בתרשים  המוצגים  הנוכחיים, 
שבכל הנוגע לקשר בין חרם למגדר המגמה 

בישראל משתנה לפי לאום. 
על  מדווחות  בנות  יהודים  בקרב 
במעט  גבוהים  בשיעורים  לחרם  קורבנות 
מאלו של בנים. בשנת 2009 דיווחו על חרם 
אחוזים   4.7 לעומת  מהבנות,  אחוזים   5.2
מהבנים. אמנם הפער אינו גבוה, אך הוא 
מובהק מבחינה סטטיסטית. לעומת זאת, 
קורבנות  על  בנים מדווחים  בקרב ערבים 
מאשר  יותר  גבוהים  בשיעורים  לחרם 
אחוזים מהבנים  כ-17  ניכר:  ובפער  בנות, 
האחרון,  בחודש  שהוחרמו  מדווחים 

לעומת כ-13 אחוזים מהבנות. 
במחקר שהתמקד בהבדלים בין בנים לבנות בדפוסי הקורבנות לאלימות בזרמי החינוך 
הערביים נמצא שבנים מדווחים יותר מאשר בנות על קורבנות לכל סוגי האלימות )חורי-

כסאברי ועטר-שוורץ, 2008(. הפערים היו גבוהים במיוחד בקורבנות לפגיעה פיזית, וביתר 
ואף  בהרבה  קטנים  היו  הפערים  מילולית,  לפגיעה  אשר  חמורה.  פיזית  לפגיעה  שאת 
זניחים. כלומר בהקשר זה החרם בחינוך הערבי מתנהג דווקא בדומה לאלימות חמורה 
יותר )שני הפריטים שחורי-כסאברי ועטר-שוורץ כללו בקטגוריה של אלימות מילולית היו 

כאלו שבנבנישתי ואסטור מגדירים כפגיעה מתונה(.
ממצאים אלו מעלים שאלה נוספת באשר לתופעת החרם בזרמי החינוך הערבי: מדוע 
בנים נוטים לסבול מחרם יותר מאשר בנות, בניגוד למצב בעולם ובקרב יהודים בישראל? 
הבנת המשמעות של הבדלים אלו מחייבת מחקר יסודי על תפיסות והתנהגויות של בנים, 

בנות, מורים והורים בהקשר של חרמות בבתי ספר. 

מעמד כלכלי )השכלת הורים(
חברתי-כלכלי  רקע  בין  חד-משמעי  קשר  נמצא  לא  אחרות  במדינות  שנעשו  במחקרים 
 Due et al.  )2009( מצאו  ישראל,  ובהן  מדינות,   35 שכלל  במחקר  לבריונות.  לקורבנות 
 Chaux, Molano and ואילו  לבריונות,  קורבנות  להיות  נוטים  נמוך  מרקע  שתלמידים 
יותר של בריונות דווקא בבתי ספר שתלמידיהם  גבוהות  )Podlesky )2009 מצאו רמות 
מגיעים מרקע חברתי-כלכלי גבוה יותר )הממצאים הללו לא בהכרח סותרים זה את זה, 
אך כשמביאים בחשבון את המתודולוגיה של .Due et al, קשה לראות כיצד הם מתיישבים 
זה עם זה, שכן הם סקרו תלמידים מבתי ספר באשכולות כלכליים שונים ובחנו אם בסך 

הכל יש מתאם בין הסיכוי לסבול מבריונות למצב החברתי-כלכלי(. 
)Wang, Iannotti and Nansel )2009 הראו קשר בין סוג הבריונות למצב חברתי-כלכלי, 
לבריונות  בין מעמד  יותר מהמתאם  נמוך  פיזית  לבריונות  בין מעמד  כי המתאם  וטענו 
בישראל  חברתי-כלכלי  לרקע  בכיתה  אלימות  בין  הקשר  את  שבחנו  מחקרים  רשת. 

תרשים 6. שיעור התלמידים שהיו 
קורבנות לחרם בחודש האחרון, 2009

דיווח עצמי, לפי מגדר ולאום, כיתות ה'-ט'

* הניתוח נערך על בסיס נתוני 2009 עקב מגבלות נתונים. 

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב
נתונים: ראמ"ה, קובצי המיצ"ב

5.2%

13.5%

4.7%

17.0%

יהודים ערבים

בנות בנים
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ספר  בבתי  יותר  נפוצה  רכוש  כלפי  ואלימות  חמורה  פיזית  אלימות  דומה:  מגמה  זיהו 
במעמדות נמוכים, ואלימות מילולית נפוצה יותר בבתי ספר ממעמד גבוה )ראובני, 2011; 

 8.)Benbenishty and Astor, 2005
רבים  מחקרים  כלכלי-חברתי,  למעמד  השכלה  בין  והעקבי  העוצמתי  המתאם  לאור 
משתמשים בהשכלת הורים כמשתנה שמייצג מעמד כלכלי-חברתי, וכך ייעשה גם במאמר 
זה. תרשים 7 מציג את שיעור המדווחים על חרם לפי השכלת הוריהם )ההורה המשכיל 
במיוחד,  גבוהים  בשיעורים  מחרם  סובלים  כאמור  אשר  ערבים,  בקרב  השניים(.  מבין 
התמונה חד-משמעית: תלמידים ממעמד נמוך סובלים מחרמות בשיעורים גבוהים יותר 
מתלמידים ממעמדות גבוהים: כ-16 אחוזים מהתלמידים בחינוך הערבי שהשכלת הוריהם 
היא 11 שנות לימוד לכל היותר דיווחו שהיו קורבנות לחרם, לעומת כ-11 אחוזים בלבד 
כ-6  מובהקים:  הפערים  יהודים  בקרב  גם  יותר.  או  שנים   16 למדו  מי שהוריהם  מקרב 
אחוזים מהתלמידים שהשכלת הוריהם היא 11 לימוד לכל היותר מדווחים שהיו קורבנות 

לחרם, לעומת כ-4 אחוזים מקרב תלמידים שהוריהם השלימו 16 שנות לימוד או יותר.

תרשים 7. שיעור התלמידים שדיווחו כי הוחרמו בחודש האחרון, 2009
לפי לאום והשכלת ההורים

* הניתוח נערך על בסיס נתוני 2009 עקב מגבלות נתונים. 

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב ואוניברסיטת תל אביב | נתונים: ראמ"ה, קובצי המיצ"ב

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, יש בידול מעמדי מסוים בין בתי ספר, כלומר יש 
קשר בין השכלתם של הורי התלמיד להשכלה הממוצעת של הורי התלמידים האחרים 
לפי  מחרם  הסובלים  התלמידים  בשיעור  להבדלים  הסיבה  אם  לברר  יש  לכן  בכיתה. 
השכלה היא השכלת הורים נמוכה של התלמיד הבודד, או השכלת הורים ממוצעת נמוכה 

שמאפיינת את הכיתה כולה. 

8 ככל הנראה במחקרי בריונות הקשר לא נבחן בישראל בלבד, אלא כחלק ממקבץ מדינות.

חינוך עברי חינוך ערבי
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רבת-רמות, שבה המשתנה  לוגיסטית  בינומית  רגרסיה  תוצאות של  מוצגות   1 בלוח 
נמדדת  הורי התלמידים  להיות מוחרם.9 השכלת  יחס הסיכויים של תלמיד  הוא  התלוי 
שהשלים  הלימוד  שנות  טווח  את  מציין  מהם  אחד  שכל  דמה,  משתני  ארבעה  בעזרת 
ההורה המשכיל יותר של התלמיד. ההשכלה הממוצעת של ההורים בכיתה מתבססת גם 
היא על השכלת ההורה המשכיל יותר של כל תלמיד. לכל כיתה חושב ממוצע השכלת 
של  החמישונים  חמשת  את  המייצגים  משתנים  חמישה  חושבו  בסיסו  ועל  ההורים, 
התפלגות ההשכלה הממוצעת בכלל הכיתות. ארבעת הנמוכים נכללו במודל, ומקדמיהם 
אומדים את ההבדל ביחס הסיכויים לדווח על חרם בחודש האחרון בהשוואה לתלמיד 
שלמד בכיתה שבה השכלת ההורים הממוצעת היא בחמישון העליון. מכיוון שבזרמים 
בחינוך הערבי אין כמעט כיתות המאופיינות בהורים שהשכלתם גבוהה מאוד, ובחינוך 
העברי אין כמעט כיתות שמאופיינות בהורים שהשכלתם נמוכה מאוד, המשתנה חושב 
בנפרד עבור החינוך העברי ועבור זרמי החינוך הערביים, לפי התפלגות השכלת ההורים 
בתוך כל קבוצה. נמצא כי יש מתאם מובהק ושלילי בין השכלת ההורים לסיכוי לסבול 

מחרם – הן ברמת הכיתה הן ברמת הפרט. 

 לוח 1. יחס הסיכויים של תלמיד להיות מוחרם, לפי רמת ההשכלה
של ההורים, 2009

רגרסיה בינומית לוגיסטית רבת-רמות
ערבים יהודים 

ההשכלה הממוצעת של הורי התלמידים בכיתה^

*1.247**1.294חמישון 1 )הנמוך ביותר(

1.084**1.274חמישון 2

1.106**1.249חמישון 3

1.0240.998חמישון 4

השכלת ההורים

**1.439**111.196–0 שנות לימוד

**1.239**121.127 שנות לימוד

1.119**151.091–13 שנות לימוד

**0.121**0.044קבוע

)N( 44,000~128,000מספר נבדקים~

^ קטגוריית ההתייחסות שאליה מושווים המשתנים היא הגבוהה מכולן: כיתות השייכות לחמישון העליון של התפלגות 
P < 0.01 ** ;P < 0.05 * :ההשכלה (ההשכלה ההמוצעת) והשכלה של 16 שנות לימוד ומעלה (השכלת ההורים). מובהקות

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב

9 המודל שנבחר הוא מודל רב-רמות בינומי מכיוון שהוא המתאים ביותר לתיאור המצב בכיתה, שבה 
התלמידים מושפעים זה מזה ומהאווירה הכיתתית. מודל בינומי הוא המודל המתאים ביותר לניבוי של 
 Raudenbush and( ניתוח רב-רמות, המכונה לעתים בספרות ניתוח היררכי .)DeMaris, 1995( סיכויים

 .)Albright and Marinova, 2010( כולל שני סוגים של משתנים – קבועים ורנדומליים ,)Bryk, 2002
המודל מכיל משתנים רנדומליים ברמת הכיתה מכיוון שייתכן שהסיכוי של תלמידים בכיתה מסוימת 
להיות קורבנות לחרם מושפע ממאפייני הכיתה, לרבות שיעור התלמידים האחרים הסובלים מחרם. 

כלומר המודל מבטל את הנחת אי התלות בין תלמידים שונים באותה כיתה. במקרה הנוכחי, השימוש 
 .)DeMaris, 1995( במודלים לוגיסטיים בינומיים מבטל גם הוא את הנחת התלות
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ברמת הכיתה, כיתות שבהן ההשכלה הממוצעת של ההורים נמוכה מאופיינות בשיעור 
חרמות גבוה יותר. בחינוך העברי כיתות שבהן ההשכלה הממוצעת של ההורים נמצאת 
בהשוואה  חרמות  של  יותר  גבוה  בשיעור  מאופיינות  התחתונים  החמישונים  בשלושת 
לכיתות שבהן ההשכלה הממוצעת נמצאת בשני החמישונים העליונים. בחינוך הערבי רק 
כיתות ששייכות לחמישון התחתון של התפלגות ההשכלה מאופיינות בשיעור גבוה יותר 
של חרמות )כאמור, חמישוני השכלה חושבו בנפרד לכל לאום(. ברמת הפרט, מי שהשכלת 
הוריהם נמוכה יותר הם בעלי סיכוי גבוה יותר לסבול מחרמות, גם בפיקוח על השכלת 

ההורים בכיתה.
במחקרים שנעשו עד היום בישראל נמצא שאלימות פיזית מאפיינת תלמידים ממעמדות 
נמוכים, ואילו אלימות מילולית נפוצה יותר בקרב תלמידי ממעמדות גבוהים )בנבנישתי, 
Benbenishty and Astor, 2005 ;2003(. בנבנישתי ואסטור לא מציינים במפורש לאיזה סוג 
אלימות הם משייכים חרם חברתי. על בסיס הנתונים שלהם סביר להניח ששייכו חרם 
לקטגוריית האלימות החמורה, אך ייתכן שבחרו לשייך אותו לקטגוריה אחרת: אלימות 
מילולית או אלימות מתונה. הממצאים הנוכחיים שמתמקדים בחרם מעלים שהמתאם בין 
חרם להשכלה דומה לזה המאפיין אלימות חמורה. ממצא זה תומך בטענתם של בנבנישתי 
 – האלימות  בתצורת  תלויה  אינה  אלימות  אופני  של  משותפת  התמיינות  כי  ואסטור 

מילולית, חברתית, או פיזית – אלא בחומרתה )שם(. 

3. הקשר בין חרם להישגים לימודיים
קורבנות לבריונות נוטים לסבול מתופעות רבות: בריאות פיזית לקויה, עצב, הימנעות 
הספר  מבית  ונשירה  טובים  לא  לימודיים  הישגים  ביטחון,  חוסר  תחושת  חברתית, 
מוצגות   2 בלוח   .)McDougall and Vaillancourt, 2015; Swearer and Hymel, 2015(
תוצאות רגרסיה ליניארית רבת-רמות שמטרתה לבחון את המתאם בין קורבנות לחרם 
במבחני  הציונים  הם  התלויים  המשתנים  ח'.  כיתה  תלמידי  בקרב  בלימודים  להישגים 
המיצ"ב בחשבון ובאנגלית, והמשתנים הבלתי תלויים הם השכלת הורי התלמיד, ההשכלה 
שלילי  מתאם  קיים  כי  נמצא  לחרם.  וקורבנות  בכיתה  התלמידים  הורי  של  הממוצעת 

מובהק בין דיווח על חרם לציונים, הן באנגלית הן בחשבון. 
בין  המתאם  הערביים.  החינוך  ובזרמי  העברי  בחינוך  בנפרד  בוצע  הזה  הניתוח  גם 
חרם לציונים בחשבון דומה בעוצמתו בחינוך היהודי ובחינוך הערבי: הציון הממוצע של 
תלמידים המדווחים על קורבנות לחרם נמוך ב-4 נקודות בממוצע מהציון של תלמידים 
לפי  מובהק  הבדל  נמצא  באנגלית,  לציונים  אשר  לחרם.  קורבנות  על  מדווחים  שאינם 
נקודות  בכ-8  נמוך  הציון הממוצע של תלמידים הסובלים מחרם  בחינוך הערבי  לאום: 
בממוצע מהציון של מי שאינם סובלים מחרם; בחינוך היהודי הציון הממוצע של תלמידים 

הסובלים מחרם נמוך ב-4 נקודות בממוצע מהציון של תלמידים שאינם סובלים מחרם.
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לוח 2. השפעת החרם על הישגים בלימודים, 2009
רגרסיה ליניארית רבת-רמות להישגים לימודיים, לפי מאפייני התלמיד, כיתות ח’

משתנה תלוי: ציון בחשבוןמשתנה תלוי: ציון באנגלית

חינוך עבריחינוך ערביחינוך עבריחינוך ערבי

**4.07-**3.65-**4.07-**7.92-דיווח על חרם

**6.77**5.34**7.65**7.95השכלת הורי התלמיד	

השכלה ממוצעת של 
הורי התלמידים בכיתה		

4.49**4.65**1.58**3.28**

**13.85**25.58**19.31**18.77קבוע

• המשתנה מקובץ לארבע רמות: עד 11, 12, 15–12, 16 ומעלה | •• המשתנה מקובץ לשבע רמות: עשירונים 10, 9, 2, 1, 
וחמישונים 4–2 | מובהקות: ** P < 0.01 | מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב

חשוב לציין שמדובר במתאם ולא בקשר סיבתי, ולא ניתן לדעת בוודאות מהו כיוון 
הקשר: ייתכן שהחרמה מובילה לירידה בהישגים, וייתכן שילדים שמצליחים פחות בבית 
ספר הם מטרה נוחה יותר לחרמות, או שהם מוחרמים עקב הישגיהם הנמוכים. עם זאת, 
במחקרים שנעשו בנושא במדינות אחרות נמצא כי הקורבנות לחרם היא הגורם לירידה 

בציונים ולא להפך,10 וייתכן שהדבר נכון גם בישראל.

זרקור: הסיבות לחרם והשלכותיו
אפשר לחלק חרמות לשני סוגים: כאלו שהם חלק ממאבק על מיקום בהיררכיית 
ילדים שנחשבים למוזרים ומסמנים את  וכאלו המוטלים על  הסטטוס הכיתתית, 

הגבול החברתי הכיתתי. 

א. חרמות כחלק ממאבק על מיקום בהיררכיית הסטטוס
שהקשר  נמצא   Faris and Felmlee  )2011  ;2014( שביצעו  מחקרים  בסדרת 
ככל  שלילית:  פרבולה  בצורת  הוא  בריוניות  לפעולות  בכיתה  פופולריות  בין 
שהפופולריות עולה תלמידים מפעילים יותר אלימות, עד לרמת פופולריות גבוהה 
האלימות  דפוס  של  מעמיק  מניתוח  יורדת.  מפעילים  שהם  האלימות  רמת  שבה 
בניהול עמדת  הוא חלק מרכזי  ניהול אלימות  כי  ילדים הסיקו החוקרים  בחברת 
הסטטוס הכיתתית. כדי לשמור על מיקום בהיררכיית הסטטוס על תלמידים שאינם 
מקובלים להדוף מדי פעם תלמידים אחרים שנמצאים במיקום דומה לזה שלהם, 

10 מחקרים שנערכו בארצות הברית ומדדו את הישגיהם של אותם תלמידים בשתי תקופות הראו שיש 
מתאם בין קורבנות לבריונות בגיל בית הספר היסודי )כיתות ג' ו-ד'(, ובעיקר בגיל החטיבה בתקופה 

הראשונה, לירידה בציונים, ברצון להגיע לבית ספר, בציות לכללי בית הספר ובנוכחות בפועל בתקופה 
הבאה )McDougall and Vaillancourt, 2015; Schwartz et al., 2005(. ובכל זאת, כדי לברר אם גם 

בישראל ההחרמה משפיעה על הציונים ולא להפך יש לבצע מחקר אורך. אשר לרמת בית הספר, ולא 
לרמת הפרט, מחקר אורך מקיף שנעשה בקליפורניה מצא שדווקא ההישגים בלימודים הם שמשפיעים 

על רמת האלימות הבית-ספרית וגם על האקלים הבית-ספרי, והקשרים ההפוכים אינם מובהקים 
.)Benbenishty et al., 2016(
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כדי לבסס את עליונותם עליהם ולמנוע מצב עתידי שבו יתקיפו הללו אותם. 
הסטטוס  בהיררכיית  למיקומם  רבה  חשיבות  מייחסים  ספר  בית  תלמידי 
רב  בהם מאמץ  Merten, 1996(. הם משקיעים   ;2011 )אברהם,  ניעות  ולניסיונות 
חרם  אחד,  מצד  בריונות.  היא  מהן  אחת  שונות,  טקטיקות  כך  לשם  ומפעילים 
ובריונות משמשים אמצעי לניעות חברתית כלפי מעלה. מצד אחר, בריונות היא 
המבנה  במעלה  לנוע  כושלים  ניסיונות  שכן  כאלו,  ניסיונות  מפני  המרתיע  גורם 

החברתי עלולים להוביל להחרמה. 

ב. חרמות על ילדים שנחשבים "מוזרים" 
בריונות  ולצד  "סנוביות",  על  או  בהיררכיה  גבוה  מיקום  על  כעונש  בריונות  לצד 
כתגובה לשאיפות חברתיות "מוגזמות" של אחרים, סיבה נפוצה לחרם היא פשוט 
הקורבנות  של  בזהותם  דנו  אשר  מיקוד  בקבוצות  תלמידים  מקובל".  "לא  להיות 
לבריונות ציינו שחלק מהילדים הם קורבנות כי הם מקובלים, אחרים הם קורבנות 
מקובלים  לא  שהם  כיוון  ואחרים   ,)wannabes( מקובלים  להיות  רוצים  הם  כי 
)Guerra, Williams and Sadek, 2011(. אך מה הופך את אלו האחרונים להיות לא 

מקובלים מלכתחילה? 
בפרק המסכם בספרם של )Asher and Coie )1990 על דחייה חברתית בתקופת 
ולפיו הסיבה העיקרית  הילדות פיתח קוי מודל לתהליך שבו תלמיד נעשה דחוי, 
לדחייה היא התגובה של ילדים להצקות או להתגרויות )Coie, 1990(. כמובן, הצקות 
מתחלקות באופן לא שוויוני: ילדים שמנים, שחורים ומוגבלים סובלים מהצקות 
יותר מאשר ילדים לבנים, רזים ולא מוגבלים. אבל לא זה הגורם המרכזי שיקבע אם 
ימשיכו להציק להם ולהתגרות בהם, אלא תגובתם להצקות: ילדים שיבכו או יגיבו 

בכעס מתפרץ יהיו קורבנות להצקות נוספות.11 
בדומה לכך, קולינס טוען שהמאפיין המרכזי של קורבנות לבריונות בבתי ספר 
לא מאומנים בטכניקות  כיף לשחק איתם, שהם  "לא מתאימים, שלא  הוא שהם 
של התנהגות חברותית". אימון בטכניקות אלו כולל ידע חברתי של האופן ה"נכון" 
להגיב להצקות. קולינס מוסיף ש"אלו שממש חסרים את הכישורים האלו הם מסמני 
גבול, המיצגים את מה שהקבוצה מרחיקה את עצמה ממנו ]...] הם אובייקטים בעלי 

.)Collins, 2008: 163( "קדושה שלילית
מחקרים תצפיתיים שעקבו אחר תלמידים דחויים מצאו שלעתים קרובות הם 
 Evans and( אחרים  בעיני  ולמזהמים  ל"מגעילים"  ואף  ל"מוזרים"  נחשבים  אכן 
 Eder, 1993; Goodwin, 2006; Guerra, Williams and Sadek, 2011; Hamarus and
 Kaikkonen, 2008; Lahelma, 2004; Merten, 1996; Milner, 2004; Thornberg,
פחד  הוא  זה  יחס  של  העיקריים  המאפיינים  אחד   .)2011, 2015; Thorne, 1993
מקרבה אליהם וממגע איתם )Ahmed, 2014; Kelly, 2011; Miller, 1998( ונקיטת 
פעולות הרחקה: לדוגמה, תלמידים מסרבים לשבת בהפסקות ליד ילדים הדחויים, 
)Merten, 1996(; באחד המקרים סירבו  ומתרחקים מהם אם התיישבו בסביבתם 
ילדי הכיתה לגעת בבובה ששימשה לאימונים בשיעור החייאה כי הילד הדחוי נגע 

11 דודג' )Dodge, 1991( מזהה כעס ריאקטיבי כאחת התכונות המרכזיות המאפיינת ילדים 
דחויים. מדובר בכעס בלתי נשלט כמעט, שאינו מלווה בכוח ומטרתו אינה "להשיג" דברים. 

ילדים דחויים מגיבים כך להצקות לעתים קרובות, ותגובתם גוררת הצקות נוספות, שעשויות 
להוביל להתעללות מתמשכת.
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בה, ואף לא התביישו לומר בפני כולם "אין סיכוי שאני נוגע בזה אחרי שהמצורע 
דמיוניות  כינים  להם  מייחסים  )Hamarus and Kaikkonen, 2008(; הם  בזה"  נגע 
הגועל  את  להצדיק  כדי  סיפורים  ממציאים  גם  והם   ;)Thorne, 1993( ומידבקות 
שהם חשים כלפיהם: כך, לדוגמה, טענו ילדים כי הילדה הדחויה הוציאה מהזבל 
כריך ואכלה אותו, אף שהדבר לא היה נכון )Goodwin, 2006(. כשתלמידים מתויגים 
כמגעילים דחייתם מגיעה לשיא.12 כל האינטראקציות שהם לוקחים בהן חלק הן של 
דחייה, שכן תלמידים אחרים מסרבים להיות בקרבתם, ומגיבים בסנקציה שלילית 

לעצם נוכחותם עוד לפני שביצעו כל פעולה. במצב זה, חייהם נעשים סיוט. 
היעדר כישורים חברתיים, היעדר תחושת שייכות, עצב ותחושת חוסר ביטחון 
אמנם זוהו כגורמים שמתואמים עם הסיכוי שתלמיד יהיה קורבן לבריונות, אך הם 
גם תוצאה של קורבנות כזו. משמעות הדבר היא שקורבנות מייצרת את העצמתה 
ויותר  יותר  נכלאים בדינמיקה שקשה  וקורבנות   ,)Juvonen and Graham, 2014(
שהם  התיוג  שלצד  ייתכן   .)Pepler, Craig and O’Connell, 1999( ממנה  לברוח 
לקיים  להמשיך  אותם  שמכריח  המוסדי  והמבנה   ,)Coie, 1990( ממנו  סובלים 
מהקורבנות  אחוזים  ש-43  לכך  נוספת  סיבה  זוהי   ,)Collins, 2008( אינטראקציות 
ממשיכים להיות קורבנות במשך שלוש שנים, 15 עד 20 אחוזים נמצאים בסטטוס 
זה לאורך שש שנים, ובמחקר הארוך ביותר שנעשה, 12 אחוזים מהבנים ו-6 אחוזים 
שנים,  ברציפות שמונה  זה  בסטטוס  נשארו  בגיל שמונה  קורבנות  שהיו  מהבנות 
.)Hymel and Swearer, 2015( כלומר הם היו קורבנות לבריונות במשך רוב חייהם

אם כן, קיימים סוגים שונים של תלמידים שהם קורבנות: אלו שניהלו לא נכון 
עמדת סטטוס גבוהה, אלו שנכשלו בניסיונם לנוע במעלה היררכיית הסטטוס, ואלו 

שנדחקו מחוץ להיררכיית הסטטוס ונבלעו בחולות הטובעניים של קרקעיתה. 

4. פתח לתקווה: ירידה בשיעורי הדיווחים על חרמות 
בקרב תלמידי כיתות ה'−ו'

תרשים 8 מציג פילוח של שיעור המדווחים על חרם לאורך זמן לפי לאום ולפי הכיתה 
ירידה מרשימה בשיעור  ל-2015 חלה   2007 בין  כי  עולה  הנתונים  מן  בה.  לומדים  שהם 
הקורבנות לחרם. שיעור התלמידים הסובלים מחרם בבתי ספר השייכים לחינוך הערבי 
ירד במהלך תקופה זו ב-38 אחוזים – מ-18 ל-11 אחוזים. גם בחינוך היהודי הירידה חלה 
ירידה ניכרת, אם כי פחותה, של כ-30 אחוזים: מכ-5 אחוזים בשנת 2007 לכ-3.5 אחוזים 
2015. ירידה זו מרשימה עוד יותר כשמביאים בחשבון שבמחקרם של בנבנישתי  בשנת 
23 אחוזים מכלל התלמידים  דיווחו   ,1999 נתונים משנת  על  ברובו  ואסטור, שהתבסס 
שהוחרמו בקרב קבוצת תלמידים: 38 אחוזים מתלמידי בתי הספר היסודיים, 15 אחוזים 

12 שלב מרכזי נוסף במודל של )Coie )1990 הוא שלב התיוג. ככלל, תגובתם של ילדים כלפי ילדים 
אחרים, גם כאלו שאינם מכירים וגם בני קבוצות מוחלשות, מבוססת על התנהגותם ולא על דעות 

קדומות, ואינה שרירותית. עם זאת, ברגע שעוברים מסה קריטית של הצקות ודחיות, ילד מוגדר 
כדחוי. בשלב הזה יהיה לו קשה מאוד להשפיע על הפרשנות לפעולות שלו - ותהיה לה נטייה להיות 
משפילה ועוינת גם במקרים שהתנהגותו תואמת לציפיות ולדרישות החברתיות. זאת אחת הסיבות 

לקושי הגדול להשתחרר מהסטטוס הזה.
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מתלמידי חטיבות הביניים ו-10 אחוזים מתלמידי בית הספר התיכון. בחלוקה על פי לאום, 
20 אחוזים מהתלמידים היהודים ו-35 אחוזים מהתלמידים הערבים דיווחו על חרם.

תרשים 8. שיעור המדווחים על חרם, לפי לאום, כיתה ושנה

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, קובצי המיצ"ב

הן בחינוך היהודי הן בחינוך הערבי חלה ירידה של כ-50 אחוזים במדווחים על חרם 
כולה בקרב  בדיווחים על חרמות חלה  הירידה  היהודים  ה'. בקרב  כיתה  מקרב תלמידי 
ספר  בבתי  הלומדים  תלמידים  הם  מחרמות  העיקריים  הסובלים  ה'-ו'.  כיתות  תלמידי 
בחינוך הערבי ותלמידי בתי הספר היסודיים. כלומר הירידה בשיעור המדווחים על חרם 
גדולה במיוחד בקרב מי שסובלים מחרם בשיעורים הגבוהים ביותר, הן מבחינת הלאום 

הן מבחינת דרגת הכיתה. 
מגמת הירידה בשיעור החרמות בבתי הספר היסודיים מעודדת, ויש מקום לבחון את 
הגורמים לה ולנסות להרחיב אותה גם לתלמידי חטיבות הביניים. אפשר לשער שהשיפור 
בשיעורי החרמות בבתי הספר היסודיים קשור למאמצי ההתערבות הנרחבים שמפעיל 
שפ"י )השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך(. שפ"י גיבש תוכנית שמציעה כלים 
מגוונים לטיפול בתופעת החרם והבריונות )לוק וזכריה, 2016(. מעניין לציין שחובת היישום 
של התוכנית המרכזית שהפעיל שפ"י – אח"ם )אקלים חינוכי מרכזי( – חלה על חטיבות 
הביניים, ובכל זאת דווקא בשכבת גיל זו תועדה ירידה מתונה יותר בשיעור המדווחים על 
חרמות. מריאיון עם ענבל לוק והילה סגל, הממונות על יישום התוכנית בשפ"י, עולה כי 
בבתי הספר היסודיים התוכנית התמקדה במניעת חרמות, משום שבשכבות אלו זו בעיה 
אקוטית. לעומת זאת, בחטיבת הביניים הושם דגש על היבטים אחרים של אקלים חינוכי. 
נוסף לכך, ייתכן שעצם המדידה של היקף התופעה השפיעה על שיעור החרמות. בשנת 
האלימות  שיעור  לפי  ספר  בתי  ולדרג  הספר  בית  ברמת  זה  למדוד משתנה  החלו   2007
שיעור  להורדת  משמעותית  מוטיבציה  הספר  בבתי  עורר  שהדבר  הנמנע  מן  לא  בהם. 
הילדים המוחרמים. יש לציין שגם עצם מדידת התופעה היא תוצאה של לחצים שהפעיל 
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שפ"י, ששם לעצמו למטרה להתמודד עם תופעת האלימות בבית הספר )Fast, 2015(. כדי 
יש לבצע  בדיווח על חרמות  לירידה  הגורם  בוודאות שתוכנית ההתערבות היא  לקבוע 
הערכה יסודית של השפעת התוכניות של שפ"י על שיעורי החרמות בגילאים השונים. 
הערכה מסוג זה מחייבת השוואה דמויית ניסוי בין בתי ספר שהתוכניות מיושמות בהם 
 Bradshaw, 2015; Ttofi( לקבוצת ביקורת של בתי ספר שהתוכניות אינן מיושמות בהם
and Farrington, 2011(. ייתכן שכיום, לאחר יישום נרחב של התוכניות, יהיה קשה לאתר 

קבוצת ביקורת כזו.

סיכום 
פרק זה ביקש לבחון את הקשרים בין לאום, מגדר ומעמד ובין קורבנות לחרם חברתי 
בבתי ספר. הממצא הבולט ביותר בנוגע לקשר בין משתנים סוציולוגיים לקורבנות לחרם 
ובתוכם  במיוחד,  גבוהים  בשיעורים  מחרמות  סובלים  הערבי  בחינוך  שתלמידים  הוא 
תלמידי זרם החינוך הבדואי ביתר שאת. במחקר על אלימות בית ספרית הושם דגש על 
בהשוואה  גבוהים  בשיעורים  פיזית  לאלימות  מקורבנות  סובלים  ערבים  כך שתלמידים 
 Benbenishty and Astor,  ;2006 ואסטור,  חורי-כסאברי  )בנבנישתי,  יהודים  לתלמידים 
2005(. ממחקר זה עולה שגם חרם, שהוא בריונות יחס חמורה, נפוץ הרבה יותר בקרב 

תלמידי החינוך הערבי. 
בין  מתאם  יש  יותר.  גבוהים  בשיעורים  מחרמות  סובלים  נמוך  ממעמד  תלמידים 
השכלת ההורים לסיכוי לחרם, הן ברמת הכיתה הן ברמת הפרט. כלומר בכיתות שבהן 
ההשכלה הממוצעת של ההורים בכיתה נמוכה יחסית, שיעור התלמידים המדווחים על 
חרם גבוה יותר. נוסף לכך, השכלה נמוכה של הורי התלמיד מגדילה את הסיכוי שיסבול 
מחרם, גם בפיקוח על ההשכלה הממוצעת של ההורים בכיתה. מכאן שקיים קשר חד-

משמעי בין שייכות לקבוצה מוחלשת לחשיפה לחרם. מי שנמצא בעמדה מוחלשת – בן 
למיעוט אתני/לאומי או למעמד נמוך – סובל מחרם בשיעורים גבוהים, ומי ששייך לשתי 

הקטגוריות יחד סובל מחרם בשיעורים גבוהים במיוחד. 
ממצאי המחקר מעלים שבדומה לבריונות, יש מתאם גם בין קורבנות לחרם להישגים 
לימודיים נמוכים. נראה כי זהו המחקר הראשון שמצביע על קשר כזה בישראל. המחקר 
זיהה קשר סיבתי בין  העולמי שמצא מתאם בין קורבנות לבריונות להישגים לימודיים 
קשרים  ואף   ,)McDougall and Vaillancourt, 2015; Schwartz et al., 2005( השניים 
מדאיגים בהרבה. הבולט שבהם הוא בין קורבנות לבריונות ובין דיכאון, בדידות וחרדה 
 Card, Isaacs and Hodges, 2007; McDougall and Vaillancourt, 2015; Swearer et al.,(
 Hinduja( Ttofi and Farrington, 2011 ;2010(, שבחלק מהמקרים אף מוביל לאובדנות 

 .)and Patchin, 2010; Williams, 2009
רקע  על  ניסיון התאבדות  פרשה של  לכותרות  חודשים  כמה  מדי  עולה  בישראל  גם 
ממש.13  להתאבדות  מובילה  ההתעללות  ביותר  הקשים  ובמקרים  ודחייה,  התעללות 
המתאם בין קורבנות לחרם לציונים נמוכים מעלה את החשד שגם חרם מאופיין בהשפעות 
ההרסניות המוזכרות מעלה. זו סיבה נוספת לכך שהכרחי להשקיע מאמצים ומשאבים 

בקידום תוכניות התערבות למניעת התעללות וקורבנות בבתי ספר.

13 ראו המקרה של דוד אל מזרחי בשנת 2011 )אלי ומניב, 2011(.
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נספחים
1. הגדרת חרם לאור שתי מדידות: חרם בכיתה וחרם ברשת

השימוש של ילדים בטלפונים חכמים וברשתות החברתיות דוגמת ווטסאפ ואינסטגרם 
 Radesky, Schumacher and Zuckerman, 2015; Rideout, Foehr, and( עולה בקצב מהיר
Roberts, 2010(. כפי שמציין מש, "כיום מתבגרים שרוצים להיות חלק אינטגרלי מקבוצת 
זה גם בשעות  זה עם  נדרשים להיות בתקשורת אינטרנטית תמידית  העמיתים שלהם, 
שאחרי בית הספר" )Mesch, 2012: 100(. לשינוי זה השלכות רבות, בין השאר על האופן 
שבו הבריונות והחרמות מנוהלים. בספרות העוסקת בבריונות מתקיים דיון ער בשאלה 
)ראו  הבריונות המסורתית  נוסף של  ביטוי  או  מובחנת,  תופעה  היא  בריונות רשת  אם 
הרחבה בהמשך(. בין שבריונות רשת היא פן חדש של תופעה קיימת בין שמדובר בתופעה 
חדשה, אין ספק שהחשיבות שלה הולכת וגוברת, במיוחד לאור העלייה במקום שהרשת 
בהשוואה  ברשת  החרם  תופעת  נבחנת  זה  בנספח  חברתיים.  יחסים  בניהול  תופסת 

לתופעת החרם הכללית. 
התבקשו  הם  בראשונה  לחרם.  בנוגע  שאלות  שתי  התלמידים  נשאלו   2015 במיצ"ב 
לציין אם "בחודש האחרון הטילו עליי חרם, קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק 
איתי", שאלה שלא מפרטת באיזה הקשר הוטל החרם. בשאלה השנייה הם התבקשו לציין 
אם "בחודש האחרון מישהו הפיץ ברשתות החברתיות באינטרנט או בסלולר/סמארטפון 

קריאה להחרים אותי או לא להיות חבר שלי".14 
בתרשים נ'1 מוצגת התפלגות הקורבנות לחרם ברשת ובבית הספר לפי לאום. דפוס 
הקשר בין החרמה ללאום זהה בנוגע לשתי השאלות: השיעור הגבוה ביותר של חרמות 
נמצא בבתי ספר בזרמי החינוך הבדואי, ואחריהם בסדר יורד בבתי ספר בחינוך הערבי, 
בשיעורי  ההבדל  זאת,  עם  העברי.  בחינוך  ספר  ובבתי  הדרוזי  החינוך  בזרם  ספר  בבתי 
ההחרמה ברשת בין החינוך היהודי לזרם החינוך הדרוזי גדול בהרבה מההבדל המקביל 

בנוגע להחרמה בכלל )ההבדלים שניהם מובהקים(. 
גיל( מגלה שני דפוסים  )וכך לפי  זאת, בחינה של שיעור החרמות לפי כיתה  לעומת 
הפוכים: אחד ברשת ואחד בשאלה על חרם באופן כללי. בעוד שיעור החרמות הכללי יורד 

עם הגיל, שיעור החרמות ברשת עולה עם הגיל )תרשים נ'2(.
ייתכן שהסיבה לעלייה בשיעור החרמות ברשת עם הגיל קשורה לכך שהבעלות על 
יחסים  לניהול  אינטרנטיים  בכלים  השימוש  ואיתה  הגיל,  עם  עולה  חכמים  טלפונים 
חברתיים )Rideout Rideout, Foehr, and Roberts, 2010(. כלומר ייתכן ששיעור החרמות 
אינו גדל, אלא שחלק גדול יותר מהחרמות מתנהלים ברשת. תמיכה חלקית בהשערה זו 
יש בממצא כי שיעור החרמות המצטבר – שיעור התלמידים שדיווחו שהוחרמו או בבית 

ספר או ברשת – יורד עם הגיל. 

14 יש לשים לב שהשאלה על החרמה ברשת מתייחסת לניסיונות החרמה, וניסוחה המילולי כולל 
גם ניסיונות שלא צלחו. עם זאת, לאור השיעור הנמוך של העונים סביר להניח שמרבית התלמידים 

התייחסו לניסיונות שאכן הביאו בסופו של דבר להחרמה. בשנת 2009 נשאלה רק השאלה הראשונה, 
ולא נשאלה שאלה נפרדת בנוגע להחרמה ברשת.
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תרשים נ'1. קורבנות לחרם ברשת ובבית ספר לפי זרם חינוך, 2015

תרשים נ'2. קורבנות לחרם באינטרנט ובבית ספר לפי דרגת כיתה, 2015

* לא ניתן לבצע ניתוח משווה דומה על נתוני הפרט – מגדר, לאום, והשלכת הורים – מכיוון שהשאלה על החרמה ברשת לא 
נשאלה בשנת 2009, שלגביה יש נתונים על פרטים אלו. 

מקור (לשני התרשימים): יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב | נתונים (לשני התרשימים): ראמ"ה, קובצי המיצ"ב
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)Olweus )2013, החוקר המרכזי של בריונות בארבעת העשורים האחרונים, הראה על 
בסיס מדגם של 440,000 ילדים בארצות הברית כי שיעור הקורבנות הכללית לבריונות 
נע בין 15 ל-18 אחוזים, ואילו שיעור הקורבנות לבריונות רשת נע בין 4 ל-5 אחוזים.15 
כ-90  מסורתית:  לבריונות  רשת  בריונות  בין  מאוד  גדולה  חפיפה  שיש  הראה  הוא  עוד 
אחוזים מהקורבנות לבריונות רשת הם קורבנות גם לבריונות "מסורתית", ו-90 אחוזים 
האנליטית  באבחנה  ממש  יש  אם  ברור  שלא  כך  האפיקים,  בשני  פועלים  מהבריונים 
ביניהן. גם בישראל יש חפיפה גדולה מאוד בין קורבנות לבריונות רשת לקורבנות רגילה 
Olweus טוען שנתוניו מעידים על   .)Tarablus, Heiman, and Olenik-Shemesh, 2015(
התמקדות שגויה, בעיקר של התקשורת, בתופעת בריונות הרשת, שעלולה ליצור פניקה 

שלא במקומה. 
אכן  הרשת  שבריונות  מעלות  מורים  עם  שיחות  מציג,   Olweus-ש הנתונים  למרות 
מציבה אתגר חדש, וייתכן שזו אחת הסיבות להתמקדות בה. עיסוק נרחב אינו "טעות", 
משפיעה  שהרשת  אלא  יותר,  דכאנית  או  נפוצה  זו  שבריונות  אינו  שהעניין  ייתכן  אך 
הרשת  לדוגמה,  איתם.  להתמודד  כיצד  ברור  לא  שעדיין  באופנים  בריונות  ומעצבת 
מאופיינת באנונימיות ש"מסייעת בשחרור פרטים מהלחצים המגבילים של חברה, מוסר, 
ואתיקה להתנהגות נורמטיבית" )Hinduja and Patchin, 2008(. נוסף לכך היא פונה לקהל 
רחב ומאופיינת בתפוצה מהירה שעשויה להגביר את המוטיבציה להצקות ואת חומרת 
 Tarablus, Heiman, and( ומתמדת  גבוהה  ובנגישות   ,)Mesch, 2012( שלהן  הפגיעה 

.)Olenik-Shemesh, 2015
מחקרים שבחנו את המאפיינים של בריונות רשת אל מול בריונות מסורתית מצאו 
גם הבדלים  אך   ,)Hong et al., 2016( הבריונות  סוגי  שני  בין המאפיינים של  רב  דמיון 
גזע  או  הספר  בית  אקלים  כמו  מרכזיים  משתנים  עם  במתאם  למשל  ביניהם,  רבים 
)Varjas, Henrich, and Meyers, 2009(. בכמה מחקרים נמצא שההשלכות של קורבנות 
 .)Bonanno and Hymel, 2013( לבריונות רשת הן חמורות במיוחד ובעלות ממד עצמאי
לדוגמה, במחקר ישראלי חלוצי נמצא שיש מתאם בין קורבנות לבריונות רשת למחשבות 
Olenik-( אובדניות, אך אין מתאם בין קורבנות לבריונות מסורתית למחשבות אובדניות

Shemesh, Heiman, and Eden, 2012(. ההיקף המוגבל של המחקרים שמצאו אפקטים 
 .)Bonanno and Hymel, 2013( מסוג זה מגביל את האפשרות להכליל מהם

אחד מההבדלים שעולים שוב ושוב במחקרים משווים הוא שקורבנות לבריונות רשת 
נוטים להיות גם בריוני רשת בעצמם. המתאם בין ההתנהגויות עומד על 0.74, לעומת 
שעומדים  יחס(,  מילולית,  )פיזית,  האחרים  והבריונות  הקורבנות  סוגי  בין  המתאמים 
על Varjas, Henrich, and Meyers, 2009( 0–0.18(. גם בישראל נמצא קשר עוצמתי בין 
נובע מכך  ייתכן שהדבר   .)Gofin and Avitzour, 2012( לבריונות רשת  קורבנות ברשת 

שהפעלת בריונות ברשת דורשת סט כישורים שונה מזה הנדרש מבריון מסורתי. 

15 הפערים בין ממצאים אלו לממצאים במחקרים חשובים אחרים בישראל ובעולם נובעים מהבדלים 
.)Hinduja and Patchin, 2010; Tarablus, Heiman and Olenik-Shemesh, 2015( במדידה
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2. רגרסיה ליניארית לשיעור התלמידים המוחרמים בכיתה, לפי לאום 
והשכלת ההורים בכיתה

הכיתה  תלמידי  שיעור  על  ההורים  והשכלת  הלאום  השפעת  את  מציגה  הרגרסיה 
שמדווחים על קורבנות לחרם. בעמודה הימנית הקבוע מציין את ממוצע המדווחים על 
ביחס  מורכז  בכיתה  בחינוך העברי. המשתנה השכלת ההורים הממוצעת  בכיתות  חרם 
לממוצע של הכיתות במדגם, כלומר עבור כל כיתה מצוינת השכלת ההורים הממוצעת בה 
פחות ממוצע השכלת ההורים בכלל הכיתות במדגם. כיתה שממוצע השכלת ההורים בה 
שווה לממוצע תקבל אפוא את הערך 0. לכן בעמודה השמאלית הקבוע מציין את ממוצע 
המדווחים על חרם בכיתות בחינוך העברי שבהן השכלת ההורים שווה להשכלה הארצית 

הממוצעת. 
מן הניתוח עולה שהפער הממוצע בין הלאומים עומד על כ-7 אחוזים )מקדם המשתנה 
"זרם חינוך"(, ובפיקוח על השכלת ההורים בכיתה הפער מתמתן רק במעט ועומד על 6 
אחוזים. לפי המודל, בכיתה שבה השכלת ההורים ממוצעת, שיעור התלמידים הסובלים 
מחרם הוא כ-4 אחוזים בממוצע בחינוך העברי, וכ-10 אחוזים )3.805+6.007( בזרמי החינוך 

הערביים.
 

לוח נ’1. רגרסיה ליניארית לשיעור התלמידים המוחרמים בכיתה, 2015
 ממוצע המדווחים על חרם: 

השכלת הורים שווה לממוצע ארצי
 ממוצע המדווחים על 

חרם בכיתות

3.805** 3.509** קבוע

6.007** 7.101** זרם חינוך: ערבי, בדואי או דרוזי^

-0.328** השכלה ממוצעת של ההורים 
בכיתה )ממורכז ביחס לממוצע(

5,313 5,609 N )כיתות(

0.219 0.214 R2

^ בהשוואה למגזר היהודי, המשמש מגזר הייחוס.

p < 0.05 ** :מובהקות

מקור: יוסי שביט וערן חכים, מרכז טאוב
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השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים 
הדס פוקס*

תקציר
בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי ברמת ההשכלה בחברה הערבית בכל רמות החינוך. 
ובהשכלה  בגרות(  )תעודת  התיכון  הספר  בית  ברמת  שחלו  בשינויים  מתמקד  זה  פרק 
הגבוהה )הבחינה הפסיכומטרית והלימודים האקדמיים(, ומציג תמונת מצב של ההשכלה 

והתעסוקה של ערבים צעירים, בהבחנה בין הקבוצות השונות במגזר.
הנשים הערביות בכל הקבוצות שיפרו מאוד את השכלתן. הן זכאיות לתעודת בגרות 
בשיעורים גבוהים מתמיד ורבות מהן לומדות במגמות מדעיות, הן ביחס ליהודיות הן ביחס 
לגברים ערבים. גידול משמעותי ניכר גם בשיעור הערביות הפונות לאקדמיה – במיוחד 
בקרב דרוזיות ובדואיות, שבעבר פנו לאקדמיה בשיעורים נמוכים. בפיקוח על מאפיינים 
כלכליים-חברתיים אף נמצא כי נשים ערביות מצליחות מעבר לצפוי לאור הרקע שלהן. 
לצד זאת, נשים ערביות רבות מאוד עדיין פונות ללימודים ולתעסוקה בתחומי החינוך, 
אף שכבר כיום השוק מוצף והבוגרות מתקשות למצוא עבודה במשרה מלאה. כדי לאזן 
את השוק יש צורך בהכוונה לתחומים אחרים, לצד הגדלת היצע העבודה ויצירת מנגנוני 

תמיכה לנשים העובדות בתחומים שאינם נחשבים ל"נשיים קלאסיים".
הזכאים  הצעירים  שיעור  פחות.  ניכר  השיפור  הערבים  הגברים  בקרב  זאת,  לעומת 
הפער  גדל  וכך   – יהודים  בקרב  מהשיעור  פחותה  במידה  אך  עלה,  הבגרות  לתעודת 
וכמעט שלא חל שינוי בשיעור  יותר המצב מחמיר,  בגילים מאוחרים  לטובת היהודים. 
הסטודנטים והזכאים לתואר. הנתונים נמוכים במיוחד באוכלוסייה הבדואית. עם זאת, 
דלת  המהווים  תחומים   – המחשב  מדעי  הלומדים  הגברים  בשיעור  ניכרת  עלייה  חלה 

כניסה למקצועות הרווחיים בשוק.
שיעורי התעסוקה של אקדמאיות ואקדמאים ערבים הם גבוהים. הכנסתם דומה לזו 
של יהודים אקדמאים בתחומי הבריאות והחינוך, אך נמוכה יותר בקרב אקדמאים בתחומי 
העסקים וההיי-טק, כלומר נראה שבתחומים אלו אקדמאים ערבים עדיין אינם מצליחים 

להשתלב בצורה מיטבית בשוק העבודה.

* מרכז טאוב מודה מקרב לב לקרן דיאן פ' וגילפורד גלזר, מיסודה של הקהילה היהודית בלוס אנג'לס, 
על תמיכתה הנדיבה בפרק זה.

הדס פוקס, חוקרת במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ברצוני להודות לפרופ' אבי וייס 
ולד"ר נעמי פרידמן סוקולר על הערותיהם המועילות. תודתי נתונה גם לדיוויד גורדון ולאיטה פירסט 

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הסיוע בהנגשת הנתונים.
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מבוא
בסוף שנת 2015 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 922, תוכנית החומש של המגזר הערבי, 
שמטרתה לחזק את השילוב הכלכלי של המגזר הערבי במשק הישראלי. להחלטה הוקצה 
סכום של כ-15 מיליארד שקלים, והיא נוגעת למגוון תחומים שבהם האוכלוסייה הערבית 
מצויה בנחיתות יחסית לשאר המשק – עמדה הנובעת לפחות במידה חלקית מהשקעות 
ממשלתיות נמוכות יותר במגזר בעבר. חלק משמעותי מהתוכנית מוקדש לשיפור החינוך 
במגזר הערבי על היבטיו השונים: חינוך בלתי פורמלי, שיפור איכות ההוראה, הרחבת 

הנגישות להשכלה הגבוהה ותקצוב דיפרנציאלי בבתי הספר. 
מהאוכלוסייה  יותר  נמוכים  להישגים  מגיעה  הערבית  האוכלוסייה  רבות  שנים  זה 
היהודית בתחום ההשכלה. שיעורי הלמידה נמוכים יותר בכל השלבים במערכת החינוך, 
וגם שיעורי הזכאות לבגרות וההישגים הממוצעים בבחינה הפסיכומטרית נמוכים יותר. 
עם  יותר.  נמוך  גבוהה  להשכלה  הפונים  והערביות  הערבים  של  חלקם  לכך,  בהמשך 
כך  ערבים,  בקרב  ההשכלה  תחומי  בכל  מהיר  שיפור  חל  האחרונות  השנים  ב-20  זאת, 
שהפערים בינם ובין האוכלוסייה היהודית הצטמצמו. למשל, בשנת 1995 שיעור הלומדים 
ובשנת  העברי,  בחינוך  אחוזים   82 לעומת  הערבי  בחינוך  אחוזים   54 על  עמד   17 בגיל 
 93 לעומת  הערבית  באוכלוסייה  אחוזים   88 על  עמד  והשיעור  נסגר  כמעט  הפער   2015
אחוזים באוכלוסייה היהודית )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1997; 2017(. השיפור היה 
מ-59  עלה   14–17 בנות  ערביות  בקרב  הלמידה  שיעור  נשים:  בקרב  במיוחד  משמעותי 
אחוזים ב-1990 ל-94 אחוזים ב-2015 )בלס, 2017(. כמו כן, ב-20 השנים האחרונות שיעור 
האקדמאיות הערביות הצעירות הכפיל את עצמו, אולם בקרב גברים לא חלה עלייה דומה 

ושיעור האקדמאים בקרבם כמעט לא השתנה )פוקס, 2015(. 
ערבים  של  התעסוקה  נתוני  על  רבה  השפעה  יש  ההשכלה  בתחום  להתפתחויות 
וערביות. שיעור התעסוקה של נשים ערביות עלה מאוד בכל שכבות הגיל: מ-21 אחוזים 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה   25–54 בנות  בקרב  ב-2016  אחוזים  ל-35   1995 בשנת 
1995, 2015(, אך הוא עדיין נמוך מאוד. אקדמאיות ערביות מועסקות בשיעורים גבוהים 
באופן ניכר מנשים ערביות שאינן אקדמאיות – 74 אחוזים לעומת 25 אחוזים בקרב נשים 
בגילי 54–25 בשנת 2015 – משמע, ההשכלה משמעותית במיוחד באוכלוסייה זו. הגברים 
הערבים מועסקים בשיעורים גבוהים יחסית גם ללא השכלה אקדמית, אך חלקם בקרב 
עובדים במקצועות הנמצאים בסכנה למחשוב )שרובם מתאפיינים בריבוי עובדים ללא 

השכלה אקדמית( גבוה במיוחד )מדהלה-בריק, 2015(.
פרק זה בוחן את מצב ההשכלה והתעסוקה של צעירות וצעירים ערבים החל בבית 
העבודה,  בשוק  הראשונים  בצעדיהם  וכלה  האקדמיים  בלימודים  עבור  התיכון,  הספר 
ואת הבעיות  ומנסה לאפיין את השינויים שהתרחשו בתחומים אלו בשנים האחרונות 
הקיימות בתחומים אלו כיום. הפרק בנוי באופן כרונולוגי: הסעיף הראשון יעסוק בהשכלה 
תיכונית, הסעיף השני – בתוצאות מבחני הפסיכומטרי, ולאחר מכן ייבחנו ההבדלים בין 
המגזרים והמגדרים בתחומי הלימוד באקדמיה, ונתוני התעסוקה והשכר של כל קבוצה. 
וידון בצעדים האפשריים לשיפור המצב  יסכם את התוצאות העיקריות  החלק האחרון 

בעתיד הקרוב.
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הגדרות ונתונים
המאפיינים  את  יותר  טוב  להבין  כדי  אחת.  מקשה  עשוי  אינו  בישראל  הערבי  המגזר 
הייחודים לכל תת-קבוצה הפרק מבחין בין ארבע קבוצות שונות – מוסלמים,1 נוצרים,2 
מהניתוח  חרדים.4  שאינם  יהודים  של  לאלה  נתוניהם  את  ומשווה   – ובדואים3  דרוזים 
הוצאו ערביי ירושלים, מפני שחלקם הגדול אינם אזרחי ישראל והם לומדים לפי תוכנית 

הלימוד הפלסטינית, וצ'רקסים, בשל מיעוט תצפיות.5
המרכזית  הלשכה  אומדני  לפי  ממוסלמים.  מורכב  הערבית  החברה  של  הארי  חלק 
85 אחוזים  2015 היה חלקם של המוסלמים באוכלוסייה הערבית  לסטטיסטיקה, בשנת 
)18 אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל(,6 חלקם של הנוצרים – 7 אחוזים )1.6 אחוזים(, 
וחלקם של הדרוזים עמד על 8 אחוזים )1.6 אחוזים מכלל האוכלוסייה( )הלשכה המרכזית 
המרכזית  בלשכה  שנוצר  נתונים  בסיס  על  מסתמך  המחקר   .)2017 לסטטיסטיקה, 
לסטטיסטיקה וכולל נתוני השכלה תיכונית, ציוני פסיכומטרי, השכלה אקדמית ונתונים 
בסיס   7.1996–2010 בשנים  הישראלית  החינוך  במערכת  שלמד  מי  עבור  העבודה  משוק 
הנתונים הוא מינהלי וכולל את כל התלמידים במערכת החינוך הישראלית )מלבד נתוני 
עבודה ושכר, הקיימים עבור מדגם של 25 אחוזים מהאוכלוסייה(. בזכות ריבוי הנתונים 
התאפשר ניתוח גם עבור הקבוצות השונות בחברה הערבית, ששיעורן מכלל אוכלוסיית 

ישראל קטן. 
התפלגות   .2014 בשנת   18–36 בני  שהיו  וצעירות  צעירים  נכללים  הנתונים  בבסיס 
בדואים  מוסלמים שאינם  63 אחוזים  כדלהלן:  הייתה  זו  בקבוצה  האוכלוסייה הערבית 
)להלן: מוסלמים(; 9 אחוזים נוצרים; 11 אחוזים דרוזים; ו-17 אחוזים בדואים, מתוכם 75 
אחוזים שגרים בנגב ו-25 אחוזים בגליל. חלוקה זו שונה מעט מהתפלגות כלל האוכלוסייה 
ירושלים  יותר הן בשל הוצאת ערביי  שהוזכרה למעלה, הן מפני שקבוצת הגיל צעירה 

מהמדגם.
 

1 פרטים שדתם מוסלמית ולמדו במוסד לימודים שאינו משתייך למגזר הבדואי.
2 פרטים שדתם נוצרית-ערבית.

3 פרטים שדתם מוסלמית ולמדו במוסד לימודים מהמגזר הבדואי. האוכלוסייה הבדואית בצפון צורפה 
לאוכלוסייה בדרום לאור הדמיון בתוצאות, אלא אם צוין אחרת.

4 יהודים שלמדו במוסד לימודים בפיקוח ממלכתי או ממלכתי-דתי.
5 חלקם של הצ'רקסים באוכלוסייה ב-2016 היה כ-0.005 אחוז )לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

קובץ יישובים 2016(.
6 האוכלוסייה המוסלמית כוללת גם את הבדואים, שאינם מובחנים כקבוצה נפרדת באומדני 

האוכלוסייה. שיעור המוסלמים בנגב, מחוז המגורים העיקרי של הבדואים, עומד על 13 אחוזים מכלל 
האוכלוסייה. 

7 בסיס הנתונים כולל מידע על תלמידים שלמדו במערכת החינוך הישראלית בלבד, ללא צעירים שעלו 
לארץ לאחר בית הספר התיכון. כמו כן הוא אינו כולל נתונים על אקדמאים שלמדו במוסדות להשכלה 

גבוהה בחו"ל. לתיאור מפורט של בסיס הנתונים ומקורותיו ראו רגב )2016(.
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1. השכלה תיכונית בקרב ערבים
כאמור, השכלת האוכלוסייה הערבית השתפרה מאוד ב-20 השנים האחרונות. בלס )2017( 
תחילת  מאז  החינוך  במערכת  הערבים  התלמידים  בהישגי  שחלו  השינויים  את  תיאר 
המאה, והראה כי חל שיפור בכמה מדדים החל מהחינוך הקדם-יסודי ועד החינוך התיכוני. 
לפי בלס, כמה מהסיבות לכך הן השיפור באיכות ההוראה )בשל עלייה ברמת ההשכלה 
של עובדי ההוראה( וצמצום מספר התלמידים בכיתות, במיוחד בחינוך היסודי וחטיבת 
שהיא  הבגרות,  לתעודת  הקשורים  במדדים  שחלו  בשינויים  יתמקד  זה  סעיף  הביניים. 

הבסיס להשכלה גבוהה.
שיעור הזכאות לתעודת בגרות עלה מאוד בין שנת 1999 לשנת 8,2013 וכך גם שיעור 
הזכאים לבגרות העומדת בדרישות הסף האקדמיות.9 העלייה התרחשה בקרב נשים וגברים 
התכנסות  ניכרת  ערביות  נשים  אצל   .)1 )תרשים  שונים  בשיעורים  אך  הקבוצות,  בכל 
להישגי היהודיות, אולם בקרב גברים השיעורים עודם נמוכים מאוד: למשל, בשנת 2013 
שיעור הזכאות של נשים בדואיות ומוסלמיות היה כמעט כפול משיעור הזכאות של גברים 

מאותם מגזרים. 
שיעור הזכאות לבגרות בקרב נשים היה גבוה מהשיעור בקרב גברים בכל הקבוצות כבר 
ב-1999, ועד 2013 עלה במידה רבה יותר מהשיעור בקרב גברים, כך שהפער בין המינים 
גדל. בולטת במיוחד העלייה בזכאות לבגרות של דרוזיות, שעמדה על 28 נקודות אחוז 
והביאה אותן לשיעור זכאות קרוב מאוד לזה של יהודיות לא-חרדיות. בקרב נוצריות שיעור 
הזכאות עלה, אולם במקרה שלהן העלייה הייתה נמוכה ביחס לשיעור בקרב יהודיות, ולכן 
היתרון שהיה לנוצריות בשנת 1999 נעלם בשנת 2013. בקרב מוסלמיות הייתה עלייה של 
20 נקודות אחוז, ובקרב בדואיות – 12 נקודות אחוז. בקרב כל קבוצות הנשים השיפור חל 

ברובו בשיעור הזכאיות לתעודת בגרות העומדת בדרישות סף אקדמיות. 
השיפור בשיעורי הזכאות של גברים ערבים היה נמוך לא רק ביחס לנשים ערביות, 
יותר.  נמוכה  הייתה  הערבים  הפתיחה של  שנקודת  פי  על  אף  ליהודים,  ביחס  גם  אלא 
בקרב יהודים חל שיפור של 17 נקודות אחוז לאורך השנים – שיעור גבוה יותר מאשר 
בכל הקבוצות הערביות, פרט לדרוזים. שיעור הזכאות במגזר הבדואי נמוך במיוחד, והוא 
עומד על 25 אחוזים ועלה ב-5 נקודות אחוז בלבד משנת 1999. הבדואים נשארים מאחור 
גם בשיעור הזכאים לבגרות המקנה כרטיס כניסה לאקדמיה, העומד על כמחצית בלבד 
לתעודת  בזכאות  העלייה  מרבית  התרכזה  דרוזים  בקרב  גם  בגרות.  לתעודת  מהזכאים 

בגרות שאינה עומדת בדרישות הסף.
בהתבוננות כוללת לפי קבוצות מגזר בולטים במיוחד הדרוזים והבדואים. בקרב דרוזים 
ודרוזיות חל, כאמור, שיפור גדול במיוחד בשיעורי הזכאות לבגרות. העלייה נובעת, בין 
זו. למשל, המגזר הדרוזי הוא היחיד שכלל  היתר, מהשקעה של משרד החינוך בקבוצה 

8 השנתונים חושבו לפי שנתוני הלימודים, בהתאם לשנת הלימודים האחרונה של התלמיד. כך לדוגמה 
השנתון של 2013 כולל תלמידים שלמדו בכיתה י"ב בשנת 2013, בצירוף תלמידים שעזבו את הלימודים 

בכיתה י"א בשנת 2012, תלמידים שנשרו בכיתה י' בשנת 2011 ותלמידים שלמדו עד כיתה ט' ונשרו 
בשנת 2010.

9 דרישות הסף של האוניברסיטאות כוללות ציון עובר ברמה של 3 יחידות לימוד במתמטיקה, 4 
יחידות לימוד באנגלית ומקצוע מוגבר אחד )נוסף לאנגלית(.
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2017(. לעומת זאת, תלמידים  יום לימודים ארוך )בלס,  התלמידים בו נכללים בתוכנית 
בדואים מגיעים לתוצאות נמוכות משאר האוכלוסייה הערבית, אם כי הבדואים החיים 
בצפון הארץ מצליחים מעט יותר מהבדואים החיים בדרומה. שיעור הלמידה בכיתה י"ב 
בקרב הבדואים בצפון דומה לשיעור הלמידה בקרב המוסלמים )72 אחוזים אצל גברים 
אחוזים   60 בהרבה:  נמוך  בנגב השיעור  הבדואים  אצל  ואילו  נשים(,  אצל  אחוזים  ו-92 
ל-2010(.   2000 בין  ירד  אף  גברים השיעור  )אצל  נשים  בקרב  ו-77 אחוזים  גברים  בקרב 
בבחינות הבגרות שתי הקבוצות מגיעות להישגים נמוכים, אולם גם בתחום זה יש פער 
)כ-20  דומה  זכאות  לשיעור  הגיעו  הארץ  בכל  הבדואים  הגברים   1999 בשנת  גיאוגרפי. 
אחוזים(, אך בשנת 2013 נפתח פער בין שתי הקבוצות, ושיעור הזכאות עמד על 29 ו-23 

אחוזים עבור בדואים בצפון ובדרום, בהתאמה. 
אצל הנשים חל תהליך הפוך. בשנת 1999 הבדואיות בצפון הגיעו להישגים טובים יותר 
34 אחוזים בנגב – אך השיפור  41 אחוזי זכאות לבגרות, לעומת  מהבדואיות בדרום – 
בצפון  )48 אחוזים  הזכאות כמעט השתווה  2013 שיעור  ובשנת  יותר,  גדול  היה  בדרום 
ו-47 אחוזים בנגב(. בקרב בדואיות בדרום עלה יותר מפי שניים שיעור הזכאות לתעודת 
בגרות אקדמית, מ-13 ל-28 אחוזים. עוד ראוי לציין כי בקרב בדואיות בצפון יש הבדל 

גדול במיוחד )44 נקודות אחוז( בין שיעור הלמידה בכיתה י"ב לשיעור הזכאות לבגרות.

תרשים 1. שיעור הזכאות לבגרות בקרב כלל השנתון, 2013
לפי מגזר וסוג הזכאות

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

36%

שעומדת בגרות
בדרישות סף אקדמיות

כ זכאות"סה
גבריםלתעודת בגרות

יהודים  
חרדים-לא

מוסלמים

נוצרים

דרוזים

בדואים

נשים

מוסלמיות

נוצריות

דרוזיות

בדואיות

60%
76%

39%
59%

67%
73%

42%
70%

48%

יהודיות  
חרדיות-לא

38%
49%

16%
22%

35%
44%

19%
26%

10%
13%

1999
2013

1999
2013

1999
2013

1999
2013

1999
2013

46%
63%

25%
32%

44%
50%

29%
48%

20%
25%

49%
60%

23%
42%

57%
61%

23%
46%

15%
28%

1999
2013

1999
2013

1999
2013

1999
2013

1999
2013

225 225הנכלה ותנזומה במרב צנירית נרבית 



נתוני בגרות בפיקוח על רקע חברתי-כלכלי
ההישגים הנמוכים יותר של האוכלוסייה הערבית בתחום הזכאות לבגרות אינם מפתיעים, 
מכיוון שהרקע החברתי-כלכלי שהתלמידים מגיעים ממנו נמוך יותר, ויש לכך השפעה רבה 
בכל אחד מהמגזרים  הורי התלמידים הערבים  בגרות.  זכאי לתעודת  להיות  על הסיכוי 
משכילים פחות מהורי התלמידים היהודים הלא-חרדים. הנוצרים הם קבוצת האוכלוסייה 
המשכילה ביותר, והבדואים – קבוצת האוכלוסייה בעלת ההשכלה הנמוכה ביותר )לוח 
נ'1 בנספחים(. השכלת ההורים בכל הקבוצות השתפרה מאוד בין 1999 ל-2013, אך הדירוג 
פחות  משכילות  הערביות  האימהות  ההורים  דור  בקרב  כי  לציין  מעניין  בעינו.  נותר 
מהאבות, במיוחד בחברה הדרוזית והבדואית, וכאמור נתון זה השתנה בדור הצעיר יותר. 
זה ההכנסה  וגם במקרה  ליהודים,  ביחס  יותר  נמוכה  הכנסתם של ההורים הערבים 
הגבוהה ביותר היא של המשפחות הנוצריות, והנמוכה ביותר היא של המשפחות הבדואיות 

)ראו חמישוני הכנסה ממוצעים בלוח נ'1 בנספחים(.
השונות  הקבוצות  של  ההישגים  הושוו  התלמיד  של  הרקע  השפעת  את  לנטרל  כדי 
בבחינת הבגרות בפיקוח על הרקע החברתי-כלכלי.10 ואכן נמצא כי מרבית הפער בזכאות 
מוסבר ברקע החלש יותר של התלמידים הערבים, אצל גברים ונשים כאחד. לוח 1 מציג 
את הפער הגולמי בזכאות ואת הפער לאחר פיקוח בשנים 2000–1999 ו-2013–2012 )מספר 
פירושו  חיובי  מספר  ואילו  היהודית,  האוכלוסייה  לטובת  הוא  שהפער  פירושו  שלילי 

שהפער הוא לטובת תת-האוכלוסייה הערבית המצוינת(. 
בתקופת הבדיקה הראשונה )2000–1999( שיעורי הזכאות לבגרות בכמעט כל הקבוצות 
היו גבוהים יותר מאשר בקרב יהודים )או שווים להם( בנטרול השפעות הרקע החברתי-

ונשים,  גברים  אצל  אחוזים  ו-15   12 במיוחד:  גבוה  היה  הפער  הנוצרים  אצל  כלכלי. 
בהתאמה; כלומר, הישגיהם היו גבוהים בהרבה משל יהודים בהינתן הרקע. 

משל  נמוכים  והיו  הערבים  הגברים  של  הזכאות  נתוני  הידרדרו   2012–2013 בשנים 
הקבוצות  בכל  השתפר  הערביות  לטובת  הפער  זאת,  לעומת  הקבוצות.  בכל  היהודים 
)לבד מהנוצריות(, ובייחוד אצל הדרוזיות. תוצאות אלו תואמות את הנתונים הגולמיים, 
המעידים על שיפור גדול יותר בהשכלת הנשים. תוצאות דומות התקבלו בבדיקת הפער 
בין יהודים לערבים בזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות סף אקדמיות. משמעות 
הנתונים היא שהפער הקיים כיום בין יהודים לערבים בזכאות לבגרות מוסבר ברובו ברקע 

החלש יותר של האוכלוסייה הערבית.11

10 פיקוח על משתני דמה להשכלת הורים, חמישוני השכלה ומספר אחים. תוצאות הרגרסיה המלאות 
מפורטות בלוח נ'2 בנספחים.

11 ייתכן שגם עבודה בזמן התיכון מסבירה את ההבדלים בהישגים בציוני הבגרות. עם זאת, הנתונים 
הרשמיים )ללא עבודה בלתי מדווחת( אינם מראים כי בני נוער ערבים עובדים בשיעורים גבוהים יותר 

מבני גילם היהודים.
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לוח 1. הפער בזכאות לבגרות בין ערבים ליהודים
לפי מגזר, הפער הכולל והפער לאחר פיקוח על משתני רקע חברתיים-כלכליים

1999–20002012–2013

 הפער לאחר פיקוח פער כולל
על רקע חברתי-כלכלי 

 הפער לאחר פיקוח פער כולל
על רקע חברתי-כלכלי 

גברים

4%-29%-22%3%-מוסלמים

2%-11%-2%12%-נוצרים

16%3%-19%4%-דרוזים

3%-37%-1%-27%-בדואים

נשים

17%4%-22%1%-מוסלמיות

1%9%-7%15%נוצריות

6%14%-19%4%-דרוזיות

27%5%-3%-28%-בדואיות

* המספרים בסגול מייצגים תוצאות שאינן מובהקות ברמה של 5%, כלומר אינן שונות סטטיסטית מאפס. 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 
נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

כאשר  מידה  באותה  ניכרים  אינם  בגרות  לתעודת  בזכאות  המגזרים  בין  ההבדלים 
בוחנים את ציוני הבגרות.12 בהשוואה פשוטה ממוצע הבגרות של ערבים ויהודים דומה, 
למעט ציון ממוצע נמוך יותר בקרב בדואים. כאשר מפקחים על משתני הרקע החברתיים-

נוצריות  ונשים מוסלמיות,  ונוצרים  כי גברים מוסלמים  כלכליים שפורטו לעיל מתברר 
ודרוזיות מקבלים ציון גבוה יותר מיהודים, וכי הפער בין גברים דרוזים ובדואים ליהודים 
אינו מובהק. כלומר בקרב מי שהצליח להגיע לתעודת בגרות, ההישגים של ערבים גבוהים 

משל יהודים בנטרול הבדלי הרקע החברתי-כלכלי. 

מגמות הלימוד 
באוכלוסייה הערבית שיעור הניגשים לבגרות מדעית-הנדסית גבוה מאוד.13 בכל הקבוצות 
משיעורם  גבוה  היה  לבגרות  הזכאים  מבין  מדעית  לבגרות  הניגשים  שיעור  הערביות 
באוכלוסייה היהודית, וההבדל בקרב נשים בולט במיוחד: 39 אחוזים מהיהודיות הזכאיות 

12 בחישוב ממוצע הבגרות נוספו 10 נקודות לציון במקצועות מוגברים שנלמדו ברמת 4 יחידות, 20 
נקודות למקצועות ברמה של 5 יחידות, 12.5 נקודות להיבחנות ברמת 4 יחידות במתמטיקה ובאנגלית 

ו-25 נקודות להיבחנות ברמת 5 יחידות במתמטיקה ובאנגלית.
13 מגמות הלימוד שקובצו בקבוצת המגמות המדעיות-הנדסיות הן: אלקטרוניקה, ביולוגיה, בקרה, 

חקלאות, טכנולוגיה כימית, כימיה, מדעי הטכנולוגיה, מדעי המחשב, מערכות אלקטרוניות, מכניקה 
ופיזיקה – כולן ברמת חמש יחידות לימוד.
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לבגרות בשנת 2013 למדו במגמה מדעית, ואילו בקרב ערביות השיעור נע בין 71 אחוזים 
אצל בדואיות ל-85 אחוזים אצל הנוצריות )תרשים 2(. 

תרשים 2. שיעור הלומדים במגמה מדעית-הנדסית
מתוך כלל הזכאים לבגרות

 * תלמידים הלומדים במגמת ביולוגיה או כימיה ובמגמה מדעית-הנדסית נוספת נחשבו ל"תלמידי מגמה נוספת".

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

בכלל האוכלוסייה יש רוב גברי במגמות המדעיות וההנדסיות, לבד מביולוגיה ומכימיה 
)פוקס, 2016(, אולם במגזר הערבי יש שיעור גבוה של נשים ברוב המגמות הללו )תרשים 
נ'1 בנספחים(. איילון )2002( הראתה שהחלוקה המגדרית בבחירת מגמות במגזר הערבי 
הסיבה  זאת  שאין  נראה  זאת,  עם  לימודיות.  אפשרויות  ממיעוט  השאר,  בין  נובעת, 

49%
38%

21%
28%

38%
35%

42%
37%

15%
16%

13%
15%

44%
37%

44%
46%

38%
35%

38%
47%

2013
1999

2013
1999

2013
1999

2013
1999

2013
1999

ביולוגיה או כימיה גבריםהנדסית אחרת-מגמה מדעית
63%

53%

72%
80%

81%
82%

65%
65%

53%
62%

יהודים 
חרדים-לא

מוסלמים

נוצרים

דרוזים

בדואים

60%
51%

37%
41%

52%
43%

50%
46%

23%
25%

11%
8%

37%
11%

32%
26%

32%
17%

16%
16%

2013
1999

2013
1999

2013
1999

2013
1999

2013
יהודיות1999

חרדיות-לא

מוסלמיות

נוצריות

דרוזיות

בדואיות

נשים
41%

39%

63%
82%

69%
85%

52%
74%

59%
71%
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גדל מאוד שיעור הבנות שלומדות במגמות   2014 2000 לשנת  היחידה, מפני שבין שנת 
מדעיות שאינן ביולוגיה או כימיה – כלומר גדלה ההשתתפות של נשים במגמות שאינן 
נחשבות "נשיות". שיעור זה עדיין נמוך אצל בדואיות, אך בקרב דרוזיות יותר ממחצית 
כימיה.  או  ביולוגיה  מדעיות שאינן  במגמות  לומדות  המדעית  הבגרות  תעודת  מבעלות 
הנשים  שיעור  בעוד  למשל,  ההנדסיות.  במגמות  הנשים  בשיעור  גם  קיימים  ההבדלים 
מבין התלמידים במגמת מערכות בקרה בקרב יהודים עמד על 16 אחוזים בלבד בשנים 

2013–2007, הרי שבמגזר הערבי עמד שיעורן על 52 אחוזים )תרשים נ'1 בנספחים(. 

2. הישגים בבחינה הפסיכומטרית
לאחר סיום בית הספר התיכון מרבית היהודים )למעט חרדים( ממשיכים לשירות צבאי 
או לאומי. במגזר הערבי היחידים שמתגייסים בשיעורים גבוהים הם הגברים הדרוזים.14 
סיום  לאחר  מיד  אקדמיים  ללימודים  לפנות  יכולים  הערבים  הצעירים  מרבית  כלומר 
ואינם  עובדים  אינם   18–22 בגילי  מהערבים  יחסית  גבוה  שיעור  זאת,  למרות  התיכון. 
אינה  לכך  הסיבה   .)2015 פוקס,   ;2011 ודהן,  )אקשטיין  הגברים  בקרב  בייחוד  לומדים, 
ללימודים אקדמיים, תורמת  כי הבחינה הפסיכומטרית, שהיא הבסיס  נראה  ברורה אך 

לדחיית הכניסה לאקדמיה ולשוק העבודה. 
לאחוז הממשיכים  יחסית  גבוה  הפסיכומטרית  לבחינה  הניגשים  הערבים  חלקם של 
ללימודים  מהמוסדות  בחלק  הקבלה  דרישות  הונמכו  השנים  לאורך  גבוהה.  להשכלה 
אולם  עלה.  פסיכומטרי  ציון  ללא  ללימודים  שהתקבלו  הסטודנטים  ושיעור  אקדמיים, 
רוב רובה של העלייה חלה בקרב הסטודנטים היהודים, ואילו שיעור בעלי הפסיכומטרי 
מתוך הסטודנטים מהמגזר הערבי נותר כמעט ללא שינוי. נוסף לכך, רבים מקרב דוברי 
הערבית ניגשים לבחינה הפסיכומטרית יותר מפעם אחת: 56 אחוזים מהניגשים לבחינה 
)מרכז  32 אחוזים מהנבחנים בעברית  2012 היו נבחנים חוזרים, לעומת  בערבית בשנת 

ארצי לבחינות ולהערכה, 2013(.
תרשים 3 מציג את אחוז הצעירים הממשיכים ללימודים גבוהים לפי סטטוס הבחינה 
פחותה  במידה  לפסיכומטרי  ניגשים  ערבים  ככלל,  ניגשו(.  לא  או  )ניגשו  הפסיכומטרית 
כך,  גבוהים.15  ללימודים  ממשיכים  אינם  לבחינה  מהניגשים  רבים  אך  יהודים,  מאשר 
בעוד 89–86 אחוזים מהיהודים שיש להם ציון פסיכומטרי למדו באקדמיה, בקרב ערבים 
האחוזים נמוכים יותר. בקרב גברים ערבים שיעור הלומדים באקדמיה עומד על 60–48 
אחוזים בלבד, כלומר, כמחצית מהערבים שניגשו לבחינה הפסיכומטרית אינם לומדים 

באקדמיה בישראל. 

14 83 אחוזים מהגברים הדרוזים מתגייסים, רובם משרתים בחילות השדה או כתומכי לחימה )משרד 
הביטחון, אגף ביטחוני-חברתי(; אשר לערבים, מספר הערבים המתנדבים במסגרת שירות לאומי עלה 

מאוד בשנים האחרונות, מ-240 בשנת 2005 ל-3,784 בשנת 2014, אך עדיין מדובר על כ-10 אחוזים בלבד 
מקבוצת הגיל. 91 אחוזים מכלל המתנדבים הערבים הם נשים )אלמסי, 2014; חטיב וביטון, 2011(.

15 מבין תת-הקבוצות באוכלוסייה הערבית, רק אצל נוצרים שיעורי הניגשים לפסיכומטרי מכלל גילאי 
35–25 גבוהים יותר מאשר אצל יהודים: 48 אחוזים בקרב גברים ו-66 אחוזים בקרב נשים, לעומת 41 
אחוזים ו-53 אחוזים )בהתאמה( בקרב יהודים. ביתר הקבוצות השיעורים נמוכים בהרבה: 28 אחוזים 

בקרב גברים ו-38 אחוזים בקרב נשים אצל הדרוזים, 27 אחוזים ו-40 אחוזים אצל מוסלמים, ו-16 
אחוזים אצל גברים ו-31 אחוזים אצל נשים מהמגזר הבדואי.

229 229הנכלה ותנזומה במרב צנירית נרבית 



בקרב נשים אחוז הפונות לאקדמיה מתוך כלל בעלות ציון הפסיכומטרי גבוה יותר, 
שלא  הסטודנטים  של  בחלקם  גם  היהודיות.  שבקרב  מזה  ניכרת  בצורה  נמוך  עודו  אך 
ניגשו לפסיכומטרי יש הבדל מגזרי בולט: בקרב יהודים 21 אחוזים מהגברים ו-30 אחוזים 
מהנשים ללא ציון פסיכומטרי המשיכו לאקדמיה, לעומת שיעור נמוך בהרבה בקרב ערבים.

תרשים 3. אחוז הצעירים הפונים ללימודים גבוהים לפי סטטוס היבחנות 
בפסיכומטרי, 2014

מתוך כלל הקבוצה )ניגשו לפסיכומטרי/לא ניגשו לפסיכומטרי(, גילאי 35–25 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

בניגוד לשוויון בציוני בחינות הבגרות, הציון הפסיכומטרי הממוצע של ערבים בכל 
הקבוצות נמוך בהרבה מהציון הממוצע של יהודים, אף על פי שחלקם של הערבים בשכבת 
הגיל הניגשים למבחן הוא קטן יותר.16 דירוג ציוני הפסיכומטרי בין הקבוצות דומה לדירוג 
ההישגים בבחינות הבגרות – הנוצרים מגיעים להישגים הגבוהים ביותר ואילו הבדואים 

מגיעים להישגים הנמוכים ביותר )תרשים 4(.17 

16 בדרך כלל אחוז קטן יותר של משתתפים אמור להוביל לממוצע גבוה יותר, מפני שמתקיימת הטיית 
בחירה: החזקים בוחרים לגשת לבחינה ואילו החלשים לא ניגשים אליה מלכתחילה. המשמעות היא 

שהפרש הציונים הממוצעים בין הקבוצות הוא הערכת חסר להבדל בפועל בין המיומנויות של צעירים 
משתי הקבוצות. 

17 ההישגים של הבדואים בצפון גבוהים מהישגי הבדואים בדרום: הציון הפסיכומטרי הממוצע בצפון 
עמד על 466 בקרב גברים ו-428 בקרב נשים, לעומת 427 ו-394 )בהתאמה( בקרב בדואים בדרום.
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הציון הממוצע של ערבים עלה בין שנת 2004 לשנת 2014, ולעומת זאת הציון הממוצע 
של יהודים כמעט לא השתנה, אך עדיין קיים פער גדול לטובת היהודים. הציון הממוצע 
הנמוך מצמצם את אפשרויות הבחירה של ערבים בהשכלה הגבוהה, וניתן להניח שהוא 
מעיד על רמת מיומנות נמוכה יותר בכל נושאי הבחינה, לפחות באופן חלקי. יש הטוענים 
להשכלה  לכניסה  חסם  עבורם  ומהווה  לרעה  ערבים  מפלה  הפסיכומטרית  הבחינה  כי 
בסיכויי הצלחה של  הפוגעת  סובלת מהטיה תרבותית  הבחינה  כי  נטען  למשל,  גבוהה. 
נבחנים מרקע שונה )דירסאת, 2010(. עם זאת, מחקר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 
מצא כי הבחינה הפסיכומטרית מוטה לטובת נבחני ערבית, להוציא את תחום האנגלית, 
וכי התחום הכמותי הוא המוטה ביותר לטובתם )קנת-כהן, טורוול ואורן, 2011(. יש לציין 
כי עבור נבחנים שניגשו יותר מפעם אחת, הציונים שמובאים בחשבון בחישוב הממוצע 

הם הגבוהים ביותר מבין כל המועדים. 

תרשים 4. ציון פסיכומטרי ממוצע, לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה
עבור צעירים שנבחנו בגילי 28-17

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

היכול  דבר  מיהודים,  יותר  רבות  פעמים  לבחינה  בממוצע  ניגשים  ערבים  כאמור, 
יותר מהנבחנים הערבים אינם מגיעים לרף הנדרש לקבלה  להצביע על כך שחלק גדול 
לחוגים השונים. מעניין לציין גם כי אף שבבחינות הבגרות הנשים הערביות מצליחות יותר 
מהגברים, ואף ניגשות בשיעורים גבוהים יותר למגמות המדעיות, בבחינה הפסיכומטרית 
הכמותי  בחלק  יותר  והפער משמעותי  יותר,  גבוה  הגברים הערבים  הציון הממוצע של 
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ובאנגלית )באופן דומה לדפוסים בקרב יהודים(. נראה שאחת הסיבות לפער היא ששיעור 
הגברים הערבים שניגשים לפסיכומטרי נמוך יותר, וכאמור יש בכך הטיית בחירה – בקרב 
בקרב  ואילו  היכולות,  התפלגות  של  העליון  בחלק  נמצאים  הגברים  לבחינה  הניגשים 

הנשים התפלגות הכישורים רחבה יותר.
חלוקה לפרקי הבחינה השונים מראה כי בקרב ערבים הציון הגבוה ביותר הוא בחלק 
הכמותי, והנמוך ביותר הוא באנגלית )תרשים נ'2 בנספחים(. התוצאה החלשה באנגלית 
מובנת לאור זאת שהאנגלית היא שפה שלישית עבור האוכלוסייה הערבית )אחרי ערבית 
בחלק  יחסית  הנמוך  לציון  אפשרי  הסבר  היהודית.  האוכלוסייה  עבור  ושנייה  ועברית(, 

המילולי הוא הקושי בקריאת ערבית ספרותית.18 
הציונים הנמוכים של האוכלוסייה הערבית בבחינה הפסיכומטרית, לצד השיעור הגבוה 
של צעירים שניגשים לבחינה אך אינם לומדים באקדמיה, יכולים לרמז על כך שהציונים 
הממוצע  שציונם  אף  הגבוהה,  בהשכלה  להשתלב  ערבים  מצעירים  מונעים  הנמוכים 
בבגרות גבוה יחסית. חלקם פונים ללימודים אקדמיים בחו"ל, לאחר שלא עמדו בתנאי 
הפסיכומטרי  ציון  עם  להתמודדות  אפשרי  פתרון  בישראל.19  הלימוד  במוסדות  הקבלה 
הנמוך היה יכול להיות המכינות הקדם-אקדמיות, אך ערבים פונים למכינות בשיעורים 

נמוכים במיוחד, כפי שהראה רגב )2016(.

3. הישגים באקדמיה
סעיף זה ידון בשיעור הפונים להשכלה הגבוהה ובמוסדות הלימוד. כאמור לעיל, קיימים 
רבים  ערבים  סטודנטים  שיש  אף  בלבד,  ישראליים  מוסדות  עבור  רלוונטיים  נתונים 
שלומדים בחו"ל. על פי ההערכות, בשנת 2013 היו 9,260 סטודנטים ערבים בחו"ל ו-27,130 
 Arar and( סטודנטים ערבים בארץ, כלומר כרבע מהסטודנטים הערבים לומדים בחו"ל
Haj-Yehia, 2016(. רוב הסטודנטים שלומדים בחו"ל הם גברים. למשל, בשנת הלימודים 
2007–2006 רק 31 אחוזים מהלומדים בירדן היו נשים )עראר וחאג' יחיא, 2011(. לכן ייתכן 
מגידול  בחלקו  נובע  בארץ  אקדמי  לתואר  הפונים  הערבים  הגברים  בשיעור  שהקיפאון 

בשיעור הלומדים בחו"ל.

הרשמה ללימודים
עם הגידול בשיעור בעלי תעודת הבגרות במגזר הערבי עלה גם שיעור הפונים להשכלה 
בקרב  ואילו  הערביות,  הנשים  בקרב  ככולה  רובה  התרחשה  העלייה  זאת,  עם  גבוהה. 
5 מציג את השינוי באחוז הסטודנטים  הגברים הערבים כמעט שלא חל שינוי. תרשים 
מתוך כלל גילאי 27–18 בין 2008 ל-2013. מבין הקבוצות באוכלוסייה הערבית, הנוצריות 
 21 )סביב  למדי  יציב  נותר  והנתון  ביותר,  הגבוהים  בשיעורים  גבוהה  להשכלה  פונות 
אחוזים( בשנים שנבדקו.20 בקרב דרוזיות ובדואיות חל גידול של כמעט 50 אחוזים בחלקן 
של הפונות להשכלה גבוהה – עלייה משמעותית לאור תקופת הזמן הקצרה יחסית, אם 

18 קרליץ ואחרים )2014( הראו כי זמן הקריאה בערבית ארוך יותר מזמן הקריאה בעברית.
19 עראר וחאג' יחיא )2011( הראו זאת עבור הסטודנטים הערבים בירדן.

20 השיעורים באוכלוסייה היהודית מעט נמוכים יותר מפני שיהודים ממשיכים ללמוד גם בגילים 
מבוגרים יותר.
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זו היה בעיקר בקרב תושבות  והשינוי בקבוצה  נמוך,  עודנו  כי אצל הבדואיות השיעור 
הדרום: מ-4.5 אחוזים ב-2008 ל-8.1 אחוזים ב-2013. שיעור הסטודנטיות בקרב הבדואיות 
בצפון היה גבוה יותר אך עלה אך במעט, מ-9.1 אחוזים ל-10 אחוזים. בקרב מוסלמיות 

חלה העלייה הקטנה ביותר: 2 נקודות אחוז בלבד. 
מפתיע לראות כי בקרב הגברים כמעט לא חל שינוי, אף ששיעור הסטודנטים בשנה 
בגיל  ללמוד  גברים מתחילים  לנשים.21 אמנם  ביחס  מאוד  נמוך  היה  לבדיקה  הראשונה 
לא סביר  גם באוכלוסייה הערבית, אך מלבד הדרוזים שמשרתים בצה"ל  יותר,  מאוחר 
הסטודנטים  שיעור  נמוך  במיוחד  שלומדים.  מ-27  יותר  בני  רבים  ערבים  גברים  יש  כי 
27–18 למדו במוסדות להשכלה גבוהה  הבדואים – 2.5 אחוזים בלבד מהבדואים בגילי 

בשנת 2013 )השיעור דומה בקרב בדואים בצפון ובדרום(. 

תרשים 5. שיעור הסטודנטים בקרב גילאי 27–18 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

מבין הסטודנטים, הערבים לומדים באוניברסיטאות בשיעורים גבוהים יותר מהיהודים, 
במיוחד הסטודנטים הנוצרים )תרשים 6(. נתון זה כולל סטודנטים בקמפוסים הראשיים 
בהן  ויש  בפריפריה,  בעיקר  נמצאות  אלו  מכללות  אוניברסיטאית.  באחריות  ובמכללות 

21 מספר הסטודנטים הערבים עלה מאוד, אך מכיוון שהאוכלוסייה הערבית גדלה חלקם באוכלוסייה 
כמעט לא השתנה.
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המועצה  לפי  אלו  במוסדות  הסטודנטים  מכלל  אחוזים   36.6( ערבים  של  גבוה  שיעור 
הערבים  הסטודנטים  מכלל  בלבד  אחוזים   5 בהן  לומדים  אך   ,)2016 גבוהה,  להשכלה 
)תרשים נ'3 בנספחים(. שיעור הסטודנטים הערבים הלומדים במכללות האקדמיות נמוך 
נמוך  אלו  במוסדות  הערביות  הסטודנטיות  שיעור  ואילו  יהודים,  גברים  של  מזה  יותר 
בהרבה: כמחצית משיעור היהודיות. עם זאת, נתון זה נמצא במגמת עלייה. כמו כן חל 
גידול ניכר בשיעור הפונים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה בקרב כל הקבוצות בחברה 
אקדמיות  במכללות  גם  לומדות  הערביות  מהסטודנטיות  יחסית  גבוה  שיעור  הערבית. 

להוראה, כפי שמתבטא גם בתחומי הלימוד שיוצגו בהמשך. 
לצד העלייה בשיעורי ההרשמה של נשים, הנשירה מהאקדמיה במגזר הערבי גבוהה 
יותר מאשר במגזר היהודי: 38 אחוזים אצל גברים ו-24 אחוזים אצל נשים, לעומת 25 ו-18 
אחוזים אצל גברים ונשים יהודים לא-חרדים, בהתאמה )רגב, 2016(. לפיכך שיעור בעלי 

התואר הערבים נמוך יותר משיעור הצעירים הערבים הפונים לאקדמיה. 
תרשים 7 מציג את שיעור בעלי התואר ממוסד ישראלי בקרב גילאי 33–22.30 כמחצית 
מהנשים היהודיות הן בעלות תואר אקדמי, ושיעור הנוצריות בעלות התואר מתקרב לכך. 
יותר. עם זאת, לאור הגידול הניכר בשיעור  השיעור בקרב שאר הנשים הערביות נמוך 
הפונות להשכלה גבוהה במגזר הערבי, לצד היציבות בקרב יהודיות, הפער צפוי להצטמצם. 
שיעור הגברים האקדמאים נמוך בהרבה, ובכלל האוכלוסייה הערבית הוא עומד על 
פחות ממחצית משיעור הנשים האקדמאיות. בקרב מוסלמים ודרוזים השיעור נמוך מ-10 
בסעיף  כפי שהודגם  בלבד.23  אחוזים   6.5 על  עומד  הוא  בדואים  גברים  ובקרב  אחוזים, 
הקודם, גם שיעור הסטודנטים אינו עולה כמעט, לכן הפער המגדרי בשיעור האקדמאים 

בקרב ערבים צפוי לגדול.24

22 תרשים 5 לעיל מציג את שיעור הסטודנטים, ולא את בעלי התואר, ומתייחס לשנים אחרות, לכן יש 
הבדל בנתונים.

23 שיעור האקדמאים עבור בדואים בצפון ובדרום דומה: 17 אחוזים בקרב נשים ו-6.1 אחוזים בקרב 
גברים בצפון, ו-16 אחוזים בקרב נשים ו-6.6 אחוזים בקרב גברים בדרום.

24 כאמור, קביעה זו תקפה רק לאקדמאים שלמדו בישראל, מכיוון שהנתונים אינם כוללים את 
הגברים הערבים שלמדו לתואר אקדמי בחו"ל. סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)2015(, הכולל גם בעלי תארים מחו"ל, מראה שיעור גבוה בהרבה של גברים ערבים בעלי תואר 
אקדמי: 16 אחוזים בקרב מוסלמים )כולל בדואים(, 27 אחוזים בקרב נוצרים ו-14 אחוזים בקרב דרוזים 

בגילי 34–30 בשנת 2015. אולם הנתונים מסקר זה תנודתיים מאוד לאורך השנים, ולפיהם גם שיעור 
האקדמאיות בקרב נשים גבוה בהרבה מהמוצג כאן, אף שהן לומדות בחו"ל בשיעורים נמוכים יותר. 

לפיכך הם אינם ניתנים להשוואה עם הנתונים המינהליים המוצגים כאן. 
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תרשים 6. התפלגות הסטודנטים לפי מוסדות הלימוד
לפי מגזר

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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40.3%
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20.7%

20.5%

12.7% 31.4% 15.5% 21.5% 33.1%
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תרשים 7. שיעור בעלי תואר אקדמי, 2014
גילאי 33–30

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

באופן דומה לזכאות לתעודת בגרות, גם ההשכלה הגבוהה מושפעת מהרקע החברתי-
כלכלי. לוח 2 מציג את הפער הגולמי בשיעור האקדמאים בין הקבוצות, לצד הפער שנותר 
לאחר פיקוח על משתני רקע חברתיים-כלכליים ועל זכאות לבגרות, עבור גילאי 33–30 
בקבוצת  לבגרות  בזכאות  קבוצות הערבים  לכל  יהודים  בין  לפער  בניגוד   25.2014 בשנת 
הגיל הזאת, שלאחר הפיקוח על משתני הרקע נעלם או התהפך לטובת הערבים, הפער 
בין גברים יהודים לערבים בזכאות לתואר אקדמי נותר שלילי. לעומת זאת, בקרב נשים 
הפער בפיקוח על המשתנים נהפך לחיובי )פער לטובת הערביות( בקרב נוצריות, ונעלם 
בקרב נשים בדואיות ומוסלמיות ונותר שלילי במקרה של הדרוזיות. עם זאת, כאמור חל 
גידול ניכר בשיעור הפונות להשכלה אקדמית בקרב דרוזיות ובדואיות, ולכן הפער צפוי 

להצטמצם אצל הדרוזיות ולהפוך לחיובי אצל הבדואיות. 
תוצאות האמידה עבור תואר אקדמי, כמו אומדן הפער בין יהודים לערבים בזכאות 
תעודת הבגרות שהוצג קודם, ממחישות את התרומה העצומה שיש לרקע החברתי-כלכלי 
להישגים בתחום ההשכלה, עד כדי כך שהיא עשויה לבטל ואף להפוך פערים של עשרות 
 ,)2014( ואחרים  גם במחקרם של חטאב  דומה התקבלה  בין הקבוצות. תוצאה  אחוזים 
ההישגים  על  יותר  גדולה  השפעה  יש  ההורים  ולתעסוקת  ההורים  שלהשכלת  שהראו 

הלימודיים של נשים ערביות מאשר על אלה של נשים יהודיות.

25 המשתנים המסבירים הם נתוני רקע חברתיים-כלכליים זהים לאלו שהיו בפיקוח בלוח 1 – משתני 
דמה להשכלת הורים, חמישוני הכנסה ומספר אחים – לצד משתנה המציין זכאות לבגרות. תוצאות 

הרגרסיה המלאות מופיעות בלוח נ'3 בנספחים.
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לוח 2. הפער בזכאות לתואר אקדמי בין ערבים ליהודים, 2014
גילאי 33–30, לפי מגזר

הפער הנותר לאחר פיקוח על מאפייני רקע פער כולל
חברתיים-כלכליים וזכאות לבגרות

גברים

5%-24%-מוסלמים

6%-12%-נוצרים

6%-23%-דרוזים

4%-26%-בדואים

נשים

25%0%-מוסלמיות*

3%4%-נוצריות

7%-29%-דרוזיות

1%-32%-בדואיות*

* המספרים בסגול מייצגים תוצאות שאינן מובהקות ברמה של 5%, כלומר אינן שונות סטטיסטית מאפס. 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

4. תחומי הלימוד
כדי לנתח את תחומי הלימוד האקדמיים של כל קבוצה חולקו כלל התחומים לקבוצות 
ראשיות. הקטגוריה "חינוך" כוללת את כל הסטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך. כדי 
לנטרל את השפעתם של שיעורי הנשירה ושל החלפת מקצועות הלימוד הגבוהים יחסית 
בכל המגזרים, נבחנו תחומי הלימוד של סטודנטים בשנתם השלישית במוסד להשכלה 
סטודנטים  כוללים  אינם  הנתונים  מגדר.  לפי  חולקו  התוצאות  הנוחות  לשם  גבוהה. 

מהאוניברסיטה הפתוחה, בשל שיעורי הנשירה הגבוהים במיוחד בקרבם. 

תחומי הלימוד של גברים
תרשים 8 מציג את תחומי הלימוד של סטודנטים גברים בשנים 2014–2012. 36 אחוזים 
מהסטודנטים היהודים לומדים מחשבים והנדסה, התחומים שמניבים את השכר הממוצע 
בולט  ובמיוחד  הערבית,  בחברה  פחות  נפוצים  אלו  תחומים  לבוגריהם.  ביותר  הגבוה 
השיעור הנמוך של סטודנטים מוסלמים בתחומי ההנדסה. אחוז הסטודנטים הלומדים 
מחשבים והנדסה גבוה בקרב דרוזים, ונמוך מאוד בקרב בדואים. בתוך הקטגוריה מובילים 
סטודנטים למדעי המחשב, הנדסת מחשבים והנדסת בניין. עם זאת, בתחומים אלו שיעורי 
הנשירה גבוהים מאוד, במיוחד במגזר הערבי. יש לציין כי נראה כי חלקם של סטודנטים 
ערבים הפונים לתחומים אלו הולך וגדל, ובשנת 2016 מספר הלומדים גדל מאוד בהשוואה 
הבדואים  מהסטודנטים  אחוזים   61  .)2017 האוצר,  )משרד  זה  במחקר  שנבדקו  לשנים 
הבדואית  באוכלוסייה  המעטים  הצעירים  גם  כלומר,  הרוח.  ומדעי  הוראה  לומדים 
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גבוה.  השתכרות  פוטנציאל  בעלי  לתחומים  פונים  אינם  הגבוהה  להשכלה  שממשיכים 
תופעה זו אופיינית במיוחד לבדואים בדרום, ואילו מקצועות הלימוד של בדואים בצפון 

דומים יותר לאלה של שאר הערבים בצפון.

תרשים 8. תחומי הלימוד של סטודנטים גברים בשנה ג', 2014–2012
גילאי 35–21, לפי מגזר

* ללא סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה. עבור בדואים קובצו כל הקטגוריות מלבד חינוך ורוח בשל מיעוט תצפיות. הנדסת 
מחשבים צורפה לקטגוריית מתמטיקה, סטטיסטיקה ומחשבים.

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

והנוצרים,  המוסלמים  בקרב  במיוחד  הערבים,  מהסטודנטים  יחסית  גבוה  שיעור 
לומדים לתואר בתחום הבריאות, לעומת אחוז נמוך מאוד מהגברים היהודים. תרשים 9 
בעמ' הבא מראה את חלקם של הסטודנטים בלימודי הבריאות בקרב מוסלמים, נוצרים 
לומדים  המוסלמים  הסטודנטים  מרב  מדי(.  מעטות  בדואים  בקרב  )התצפיות  ודרוזים 

לתואר בסיעוד, ואילו בקרב הנוצרים הרוב הם תלמידי רפואה. 
מאוד  גבוה  שיעור  בישראל,  הבריאות  במקצועות  הערבים  הסטודנטים  לריבוי  נוסף 
מהערבים הלומדים בחו"ל לומדים את התחומים הללו )84 אחוזים בשנת 2012, לפי מרכז 
המידע והמחקר של הכנסת, 2016(, כך ששיעור המוסלמים והנוצרים שלומדים את תחומי 

הבריאות בפועל גבוה בהרבה – כשליש מהסטודנטים הערבים בארץ ובחו"ל. 
השוואת הנתונים עם תחומי הלימוד של סטודנטים בשנים 2006–2004 מראה כי חלה 
ירידה בשיעור הסטודנטים לחינוך )פרט למגזר הבדואי( ועלייה בשיעור הלומדים עסקים 
גדולים  אינם  השינויים  אבל  החברה,  במדעי  כללי  ותואר  והנדסה  מחשבים  וכלכלה, 

)תרשים נ'4 בנספחים(.26

26 בשל אילוצי נתונים, קבוצת הגיל שנבדקה ב- 2006–2004 צעירה יותר מהנבדקים ב-2014–2012. 
השוואה עם קבוצת גיל תואמת בשנים מאוחרות יותר מראה כי בגילים הצעירים העלייה בשיעור 

הפונים למחשבים ולהנדסה גדולה אף יותר, במיוחד אצל דרוזים, והירידה בחינוך גם היא גדולה יותר.
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תלויה  הלימודים  בתחום  הבחירה 
עניין  תחומי  כמו  אישיים  בשיקולים 
גם  אך  עתידית,  השתכרות  ואפשרות 
בתנאי הקבלה לכל תחום. אמנם ערבים 
של  לאלו  דומים  בגרות  ציוני  משיגים 
הממוצע  הפסיכומטרי  ציון  אך  יהודים, 
שלהם נמוך ואינו מאפשר להם להתקבל 
בקרב  זאת,  עם  המבוקשים.  לחוגים 
ההבדלים  גבוהים  הישגים  בעלי  צעירים 
תחום  בבחירת  לערבים  יהודים  בין 

הלימוד מצטמצמים עם השנים.
הסטודנטים  אחוז  מוצג   10 בתרשים 
הנדסה  מדעים,  בתחומי  ג'  בשנה 
בחוגים  וכן  מדעים(,  )להלן:  ומתמטיקה 
בבחינה  הציונים  לפי  וחינוך,  בריאות 
חולקה  )האוכלוסייה  הפסיכומטרית 
לעשירוני הישגים(. דפוסי הפנייה לתחומי 
ויהודים  ערבים  בקרב  דומים  המדעים 
בפסיכומטרי  שההישגים  ככל  ועולים 
הגבוה  העשירון  למעט   – יותר  גבוהים 
ליהודים  ביחס  הן  גבוהים  בשיעורים  רפואה  ללימודי  פונים  ערבים  גברים  שבו  ביותר, 
הן ביחס לתחומים אחרים. בשתי הקבוצות הסטודנטים הפונים ללימודי חינוך הם בעלי 

הציונים הנמוכים יותר. 
הדמיון בפנייה לתחומי המדעים חדש יחסית: בשנים 2006–2004 גברים ערבים בעלי 
למקצועות  פחותה  במידה  פנו  ומעלה(  חמישי  )עשירון  יחסית  גבוה  פסיכומטרי  ציון 
המחשבים וההנדסה, ובמידה רבה יותר למקצועות הבריאות. כלומר, בעוד בעבר גברים 
כאשר  ורוקחות(  )רפואה  הבריאות  בתחומי  ללימודים  פנו  גבוהות  יכולות  בעלי  ערבים 
עמדו בתנאי הקבלה, כיום הם פונים ללימודי מחשבים והנדסה בשיעורים דומים לאלו 
של גברים יהודים. הסיבה למגמות הללו טעונה בדיקות נוספות, אולם ייתכן שיש בכך כדי 
להעיד על נכונות גבוהה יותר לעסוק במקצועות שנחשבים כיום לרווחיים ביותר, לעומת 

מקצועות שבאופן מסורתי מזוהים עם האוכלוסייה הערבית, כמו רוקחות.
בחישוב הכולל פיקוח על משתני הרקע גברים ערבים פונים ללימוד תחומים מדעיים 
בשיעורים גבוהים אף יותר מיהודים. לעומת זאת, כשבוחנים את בחירת תחום הלימודים 
לפי היתרון היחסי במתמטיקה, כפי שהוא מתבטא בציון הפסיכומטרי,27 עולה כי גברים 
יהודים בעלי יתרון יחסי במתמטיקה בוחרים בתחומי המדעים בשיעורים גבוהים בהרבה 
המתמטיקה,  ציון  של  העליון  לעשירון  המשתייכים  מבין  אחוזים  כ-60  ערבים:  מגברים 
לעומת כ-36 אחוזים בלבד בקרב גברים ערבים בעשירון זה. עם זאת, גם במקרה זה חלה 

התקרבות ליהודים עם השנים. 

27 היתרון היחסי במתמטיקה חושב כציון החלק הכמותי חלקי הציון בחלק המילולי.

תרשים 9. אחוז הסטודנטים הערבים 
בתחום הבריאות, 2014-2012
 מתוך כלל הסטודנטים בגילי 21-35, 

לפי מגזר וחוג לימוד
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מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתונים 
מינהלי של הלמ"ס
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תרשים 10. שיעור הסטודנטים בתחומי הלימוד העיקריים לפי הישגים 
בבחינה הפסיכומטרית

כאחוז מכלל הסטודנטים בשנה ג', ציוני פסיכומטרי מקובצים לעשירונים, לפי מגזר

* ללא סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה.

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 
נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

תחומי הלימוד של נשים
תרשים 11 מציג את תחומי הלימוד של סטודנטיות בשנה ג' בשנים 2014–2012. שיעור 
גבוה מהמוסלמיות ומהבדואיות – 42 אחוזים ו-46 אחוזים, בהתאמה – לומדות חינוך, 
ואילו השיעור המקביל אצל דרוזיות ונוצריות עומד על פחות ממחצית.28 אף ששיעורים 
אלו עודם גבוהים, הם נמוכים בהרבה משיעור הסטודנטיות לחינוך בשנים 2006–2004 
ההיצע  לאור  בנספחים(.  נ'4  )תרשים  הבדואיות  למעט  הערבית,  בחברה  הקבוצות  בכל 
העודף של מורות במגזר הערבי )שיידון בסעיף הבא(, ירידה זו חשובה לשם אפשרויות 

תעסוקה לאקדמאיות, אך השיעורים עודם גבוהים מדי בהקשר זה. 
בקרב הדרוזיות הירידה בשיעור הסטודנטיות לחינוך הייתה דרמטית במיוחד: צניחה 
במידת  השונים  המגורים  אזורי  בין  הבדלים  ניכרו  זאת,  עם  אחוזים.  מ-50  יותר  של 
מאוד,  פריפריאליים  ביישובים  גרה  חלקה  אך  בצפון  מרוכזת  הדרוזית  החברה  הירידה. 
וחלקה ביישובים קרובים למרכזי תעסוקה.29 בשנים 2006–2004 היו הבדלים גדולים בין 

28 בדואיות בצפון לומדות הוראה בשיעורים נמוכים מעט יותר מבדואיות בדרום, ייתכן שעקב ההיצע 
הגדול יותר של מורות בצפון.

29 רמת הפריפריאליות חושבה לפי יישוב המגורים בגיל 14. יישובים פריפרייאלים מאוד דורגו כ-1, 
ויישובים פריפרייאליים פחות כ-3 )מתוך 10 רמות, לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. 
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ובין  מאוד,  גבוהים  בשיעורים  הוראה  שלמדו  מאוד,  פריפריאליים  מיישובים  הדרוזיות 
של  והבדל  אחוזים,   14 לעומת  אחוזים   72( פחות  פריפריאליים  מיישובים  שהגיעו  אלו 
39 נקודות אחוז לאחר פיקוח על משתני רקע חברתיים-כלכליים(, כנראה בגלל המרחק 
שיעור   2012–2014 השנים  עד  המרוחקים.  ביישובים  התעסוקה  ואפשרויות  הגיאוגרפי 
הדרוזיות שלמדו הוראה ירד מאוד, והירידה הייתה דווקא ביישובים הפריפריאליים יותר.

כמו אצל הגברים, בתחומי הבריאות אחוז הסטודנטיות הערביות גבוה יחסית ליהודיות, 
אם כי הוא נמוך מחלקם של הגברים. התארים הנפוצים ביותר בקרב נשים הם בתחום 
מקצועות העזר הרפואיים, אך גם לרפואה יש ייצוג גבוה יחסית – במיוחד בקרב הנוצריות 
)4 אחוזים(. נוסף לכך, חלקן של הסטודנטיות בתואר כללי במדעי החברה גבוה מאוד )אף 
יותר מאשר בקרב הגברים(, במיוחד אצל דרוזיות: 27 אחוזים – יותר מפי שניים מאחוז 
תעסוקה  אפשרויות  בחובו  טומן  אינו  זה  תואר   .2004–2006 בשנים  בחוג  הסטודנטיות 
ברורות, ונראה שהפנייה אליו נובעת מאופי תוכניות הלימוד המוצעות במכללות בצפון.

השיעורים הנמוכים של סטודנטיות למחשבים ולהנדסה מפתיעים לאור הישגי הנשים 
הערביות בלימודים התיכוניים. כאמור, נשים ערביות לומדות במגמות מדעיות והנדסיות 
פונות  הן  זאת,  יהודיות. למרות  לנשים  וביחס  לגברים ערבים  ביחס  גבוהים  בשיעורים 
ומנשים  ערבים  מגברים  יותר  קטנים  בשיעורים  באקדמיה  והנדסה  מחשבים  ללימודי 
יהודיות. מגמה זו מנוגדת למתרחש בקרב יהודיות שלומדות מדעים בתיכון. אלה פונות 
ללימודי מדעים והנדסה באקדמיה בשיעורים גבוהים יחסית. בולט במיוחד ההבדל בין 
אחוז הנערות שלמדו בתיכון הנדסה ומדעים שאינם ביולוגיה או כימיה והמשיכו לחוגי 
ו-22 אחוזים אצל   21 31 אחוזים בקרב יהודיות לעומת  מחשבים או הנדסה באקדמיה: 

נוצריות ודרוזיות, בהתאמה, ו-9 אחוזים בלבד אצל מוסלמיות.
ככל  כי  מעלה  הפסיכומטרי  במבחן  הציון  לפי  הלימודים  תחום  בבחירת  התבוננות 
שציון הפסיכומטרי של נשים ערביות גבוה יותר הן בוחרות בתחומי הבריאות בשיעורים 
הגבוהים  אחוזים. בשלושת העשירונים  מ-70  יותר  לרמה של  ומגיעות  וגדלים,  הולכים 
היחסי  הנשים  מיעוט   .)12 )תרשים  ולרפואה  הטיפוליים  למקצועות  היא  הפנייה  ביותר 
בשני  גבוה.  פסיכומטרי  ציון  בעלות  בקרב  גם  ניכר  מדעיים  תחומים  ללמוד  שפונות 
המגזרים שיעור הפונות ללימודי חינוך יורד ככל שציון הפסיכומטרי עולה. בקרב יהודיות 
בעלות יתרון יחסי במתמטיקה יש ירידה בשיעור הסטודנטיות לחינוך, אך בקרב נשים 
ערביות בעלות יתרון דומה שיעור הבחירה בלימודי חינוך עדיין גבוה, ושיעור הבחירה 

במקצועות המדעיים עדיין נמוך.
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תרשים 11. תחומי לימוד של סטודנטיות בשנה ג', 2014–2012
נשים בגילי 35–21, לפי מגזר

* ללא סטודנטיות מהאוניברסיטה הפתוחה. עבור בדואיות קובצו כל הקטגוריות מלבד חינוך ורוח בשל מיעוט תצפיות. הנדסת 
מחשבים צורפה לקטגוריית מתמטיקה, סטטיסטיקה ומחשבים. 

תרשים 12. שיעור הסטודנטיות בתחומי הלימוד העיקריים לפי הישגים 
בבחינה הפסיכומטרית

כאחוז מכלל הסטודנטיות בשנה ג', ציוני פסיכומטרי מקובצים לעשירונים, לפי מגזר

* ללא סטודנטיות מהאוניברסיטה הפתוחה | מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים
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5. תעסוקה ושכר
של  מאלו  פחות  טובים  הערבית  האוכלוסייה  של  התעסוקה  נתוני  היו  השנים  לאורך 
האוכלוסייה היהודית, הן מבחינת שיעורי התעסוקה הן מבחינת מאפייניה )שכר, יוקרת 
המקצועות האופייניים לקבוצה וכו'(. סעיף זה יבחן את מצבם של הערבים בשוק העבודה 

בעת האחרונה ואת השינויים שחלו בו לאורך הזמן.

שיעורי התעסוקה
–2015 בשנים  ההשכלה  רמת  לפי   25–34 בגילי  התעסוקה  שיעור  את  מציג   13 תרשים 
30.2013 שלא במפתיע, שיעור התעסוקה גבוה יותר בקרב אקדמאים. אצל גברים ההפרש 
המשמעותי ביותר בין אקדמאים לצעירים ללא השכלה אקדמית הוא בקרב דרוזים )הפרש 
של 16 נקודות אחוז לטובת האקדמאים( ובדואים )29 נקודות אחוז(. אקדמאים מקבוצות 

אלו מועסקים בשיעור גבוה יותר גם מאקדמאים יהודים לא-חרדים. 

תרשים 13. שיעורי תעסוקה לפי השכלה ולאום, 2015–2013
גילאי 34–25

* בדואים – כלל המוסלמים שחיים בנגב; מוסלמים – כל יתר המוסלמים, כולל בדואים שחיים בצפון. ללא סטודנטים.

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

30 בשל מיעוט תצפיות רלוונטיות התרשים אינו כולל סטודנטים, שמאפייני התעסוקה שלהם שונים. 
הנתונים נלקחו מסקר כוח אדם בשל מחסור בנתון על שיעור תעסוקה אזרחי בקובץ המאגד. בסקר 

זה אין הפרדה בין מוסלמים לבדואים, לכן הבדואים הוגדרו לצורך תרשים זה בלבד כמוסלמים שחיים 
בנגב, כלומר ההפרדה היא בין בדואים בנגב ובין יתר המוסלמים )לרבות בדואים החיים בצפון(.

85%

82%

89%

82%

53%

78%

24%

65%

40%

10%

93%

86%

91%

98%

95%

89%

69%

79%

79%

86%

חרדים-יהודים לא

מוסלמים

נוצרים

דרוזים

בדואים

חרדיות-יהודיות לא

מוסלמיות

נוצריות

דרוזיות

בדואיות

אקדמאים-לא

אקדמאים

גברים

נשים

243 243הנכלה ותנזומה במרב צנירית נרבית 



שיעור התעסוקה של כלל הנשים הערביות נמוך מאוד, אך בקרב ערביות שבחרו לצאת 
ללימודים אקדמיים שיעור העובדות גבוה בהרבה. ישיב וקסיר )2012( בדקו את מאפייני 
משפחתי  מצב  גבוהה,  שהשכלה  והראו  ערביות  נשים  של  העבודה  בשוק  ההשתתפות 
בתעסוקה  הגידול  ניכר  אכן  ובתרשים  להסבר ההשתתפות,  מודרניות חשובים  ועמדות 
עם התואר האקדמי. לצד זאת, בשנים האחרונות ניכר גידול בכניסה לשוק העבודה גם 
של נשים ערביות שאינן משכילות, אם כי עיקר הגידול חל בקרב קבוצות גיל מבוגרות 
בדואיות  אצל  במיוחד  נמוכים  התעסוקה  שיעורי  הלא-אקדמאיות  קבוצת  בקרב  יותר. 

ומוסלמיות.
כאמור, ערביות אקדמאיות עובדות בשיעורים גבוהים בהרבה מנשים בעלות השכלה 
לאקדמאיות  ביחס  נמוכה  אקדמאיות  מוסלמיות  של  התעסוקה  זאת,  עם  יותר.  נמוכה 

משאר המגזרים מאז תחילת שנות האלפיים.  

ענפי התעסוקה
ההבדלים בין ענפי התעסוקה של אקדמאים ערבים לאקדמאים יהודים דומים להבדלים 
14(. גברים יהודים מועסקים בשיעורים גבוהים  בתחומי הלימוד בין הקבוצות )תרשים 
יותר בענפי ההיי-טק, ואילו גברים מוסלמים ובדואים מועסקים בשיעורים גבוהים יחסית 
בענף החינוך. השיעור גבוה במיוחד בקרב בדואים בנגב: 74 אחוזים מהאקדמאים בגילי 
32–25 בקבוצה זו מועסקים בחינוך. לעומתם הבדואים בצפון מועסקים בחינוך בשיעורים 

נמוכים בהרבה, אם כי עדיין גבוהים יחסית לשאר החברה הערבית: 39 אחוזים.
נוסף לענף החינוך, שיעור גבוה של מוסלמים, נוצרים ודרוזים – הן גברים הן נשים – 
מועסקים בענף הבריאות. כמו כן, אקדמאים דרוזים מועסקים בשיעורים גבוהים מאוד 
קבע(  אנשי  )ללא  האזרחי  העבודה  בכוח  אחוזים מהמועסקים  כ-30  הביטחון.  בשירותי 
שיעור  בצבא(  המועסקים  את  גם  )הכולל  הכללי  העבודה  ובכוח  במשטרה,  מועסקים 
המועסקים בשירותי הביטחון מגיע לכמחצית מהמועסקים.31 הדרוזים מתגוררים ביישובי 
ההיסטורית  ההצלחה  לצד  תעסוקה,  ממרכזי  המרחק  כי  וייתכן  מרוחקים,  פריפריה 

בשירותי הביטחון, מושכת את הגברים הדרוזים לתחומים אלו. 

31 קובץ הנתונים המינהלי אינו כולל עובדים המועסקים בצבא. הפער בין שיעור התעסוקה בכוח 
העבודה האזרחי )לפי קובץ הנתונים המינהלי( ובין שיעור התעסוקה בכוח העבודה הכללי )לפי סקר 

כוח אדם(, בשילוב עם חלקם היחסי של המועסקים בכוחות הביטחון האזרחיים מתוך כלל המועסקים, 
מביא לאומדן של 55–45 אחוזים מקרב הדרוזים המועסקים בכוחות הביטחון.
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גברים

תרשים 14. ענפי תעסוקה של אקדמאים בגילי 35–25

* ענפי תעסוקה בכוח העבודה האזרחי. עבור בדואים קובצו כל הקטגוריות מלבד חינוך בשל מיעוט תצפיות.

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם; קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

שכר
15 מציג את השכר החודשי הממוצע של אקדמאים בקבוצות השונות.32 ככלל,  תרשים 
שכרם של יהודים גבוה יותר משכרם של ערבים, אף שלערבים יש ניסיון תעסוקתי רב 
יותר בשל התחלת הלימודים האקדמיים בגיל צעיר יותר. כפי שיודגם מיד, חלק מהפער 
נובע מההבדלים בתחומי הלימוד. עוד ניכר מהנתונים כי בכל הקבוצות שכר הנשים נמוך 
בהרבה משכר הגברים. מרבית הפער מקורו בהבדלים במשלחי היד ובשעות העבודה של 

32 הכנסה ברוטו מעבודה כשכיר. הנתונים כוללים עבודה מדווחת בלבד.

45%

19%

30%

24%

20%

12%6%

5%

4%

7%

5%

6%

5%

4%

5%

5%

7%

7%

12%

20%

60%

39%

59%

80%

חרדיות-יהודיות לא

מוסלמיות

נוצריות

דרוזיות

בדואיות

נשים

245 245הנכלה ותנזומה במרב צנירית נרבית 



גברים ונשים )פוקס, 2016(, אך מגבלות הנתונים במאגר הנוכחי אינן מאפשרות לבחון את 
השפעת ההבדלים בשעות העבודה על השכר. 

תרשים 15. שכר חודשי ממוצע של אקדמאים, 2013
גילאי 35–25 שאינם סטודנטים

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם; קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

בבחינת פערי השכר לפי תחומי הלימוד השונים מתגלים הבדלים גדולים בין יהודים 
לערבים – לאחר פיקוח על ניסיון תעסוקתי, ממוצע בגרות וציון בבחינה הפסיכומטרית 
)תרשים 16(.33 חשוב לחזור ולציין כי בשל מגבלות הנתונים לא הובאו בחשבון ההבדלים 

בשעות העבודה, שיכולים להשפיע מאוד על השכר. 
התוצאות שהתקבלו לנשים ולגברים דומות: בתחומי הבריאות והחינוך הפער חיובי 
)כלומר ערבים משתכרים סכום גבוה יותר( או נמוך יחסית. בתחומים אלו קיים רוב יחסי 
של אקדמאים ערבים, והשכר נקבע לפי הסכמי שכר )כמו בכל המגזר הציבורי(. לעומת 
זאת, בתחומים העסקיים ובענפי המחשבים וההנדסה פער השכר לטובת היהודים גדול. 
באקדמיה.  אלו  תחומים  מבחירת  ערבים  של  מהרתיעה  חלק  להסביר  יכולה  זו  תוצאה 
מבין  ביותר  הגבוה  הוא  אלו  בענפים  השכר  הפערים,  את  בחשבון  מביאים  אם  גם  אך 

33 הפער המוצג הוא המקדם למשתנה אינטראקציה ערבי כפול תחום הלימוד, שהתקבל מרגרסיה של 
לוג השכר על ניסיון תעסוקתי, ציון ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי לפי פרקים, משתני דמה של תחומי 

הלימוד ומשתני אינטראקציה של ערבי כפול תחומי הלימוד.
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התחומים, לכן יש בהם הפוטנציאל הכלכלי הגבוה ביותר גם עבור ערבים. 
נוסף להשפעת ההבדלים בענפי התעסוקה של האקדמאים על הפער, הוא יכול להיות 
מושפע גם מהבדלים במשלחי היד בתוך הענפים, נתון שאינו קיים במאגר. גרא )2005( 
הראה כי הסיכוי של אקדמאי יהודי לעסוק במקצועות הניהול גבוה פי 1.7 מהסיכוי של 
אקדמאי ערבי )לפי נתוני 2001–1990(, ונתוני סקר כוח אדם לשנת 2015 מראים כי בעוד 
23 אחוזים מהגברים היהודים האקדמאים בגילי 34–25 מועסקים במשלח יד ניהולי, בקרב 

ערבים אקדמאים השיעור עומד על 11 אחוזים בלבד.

תרשים 16. הפער בשכר בין ערבים ליהודים לפי תחומי לימוד, 2013
גילאי 35–25, בפיקוח על ניסיון, ציוני בגרות וציוני פסיכומטרי

מובהקות: * p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10. רשימת המקצועות המלאה והחלוקה לקבוצות נמצאת בנספח באתר.

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם; קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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תרשים 16 )המשך(. הפער בשכר בין ערבים ליהודים לפי תחומים, 2013
גילאי 35–25, בפיקוח על ניסיון, ציוני בגרות וציוני פסיכומטרי

מובהקות: * p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10. רשימת המקצועות המלאה והחלוקה לקבוצות נמצאת בנספח באתר.

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר כוח אדם; קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

אם כן, מדוע גם ערבים בוגרי מחשבים והנדסה משתכרים פחות מיהודים בעלי תארים 
במחשבים  תארים  בוגרי  בקרב  התעסוקה  ענפי  בהתפלגות  התבוננות  אלו?  בתחומים 
ובהנדסה יכולים להסביר חלק מהפער. מבין הערבים שלמדו בחוגים אלו שיעור המועסקים 
בתחומים רווחיים פחות, כמו בנייה והנדסה אזרחית או שירותי אדריכלות והנדסה, הוא 
הוא  בו  הממוצע  שהשכר  ההיי-טק  )ענף  בתכנות  המועסקים  שיעור  מאשר  יותר  גבוה 
17(. ייתכן גם כי העובדה שגברים ערבים אינם משרתים בצבא  הגבוה ביותר( )תרשים 

.)Swed and Butler, 2013 פוגעת ביכולות ההשתלבות שלהם בתחום זה )ראו לדוגמה
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 בקרב נשים בוגרות תואר במחשבים, 
הוא  לערביות  יהודיות  בין  השכר  פער 
זאת,  עם  אחוזים(.  )כ-60  מאוד  גבוה 
מאפיינים  היא  לכך  הסיבה  כי  נראה 

שונים של בוגרות התואר בכל מגזר. 
תרשים 18 מציג את התפלגות הציון 
הפסיכומטרי של נשים יהודיות וערביות 
מדעי  סטטיסטיקה,  מתמטיקה,  בוגרות 
הממצא  מחשבים.  והנדסת  המחשב 
נובע  אינו  כי פער השכר בתחום  מרמז 
בהתפלגות  ההבדלים  מאפליה.  דווקא 
הזמן  עם  הצטמצמו  הפסיכומטרי 
תואר  בוגרות  עבור  יותר  קטנים  והם 
במחשבים בשנים 2014–2012, ולכן ניתן 
להניח שגם פער השכר הגבוה יצטמצם.

תרשים 18. התפלגות הציון הכמותי בבחינה הפסיכומטרית בקרב בעלות 
תואר במתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי המחשב והנדסת מחשבים, 2013

נשים בגילי 35–25

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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והנדסה, 2013
גילאי 35–25

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב

נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובץ נתונים מינהלי
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ענף החינוך במגזר הערבי
בהתאם להתפלגות תחומי הלימוד, נשים ערביות רבות מועסקות בענף החינוך )תרשים 
14 לעיל(.34 מעניין לציין כי אף שלכאורה יש עודף רב במורות במגזר הערבי, שיעור ניכר 
מבין הערביות בעלות התואר בהוראה בגילי 35–25 אכן מועסקות בתחום החינוך. יתרה 
במיוחד בקרב  זה,  בענף  מועסקות  חינוך  למדו  גבוה מהאקדמאיות שלא  מזאת, שיעור 
19(.35 מנתוני סקר כוח אדם עולה כי מספר שעות העבודה  ובדואיות )תרשים  דרוזיות 
וכי  יהודיות,  של  העבודה  שעות  ממספר  יותר  השנים  לאורך  עלה  ערביות  מורות  של 
שיעור המועסקות במשרה חלקית ירד. נראה אפוא שלמרות הגידול שחל בשיעור הפונות 
לאקדמיה וריבוי הנשים הערביות שלומדות חינוך, חלק גדול מהן מוצאות עבודה, ובהיקפי 

משרה גדולים. 

תרשים 19. מועסקות בתחום החינוך לפי סוג התואר, 2013
נשים בגילי 35–25

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

בד בבד קיימים גם נתונים המעידים כי בכל זאת יש עודף כוח אדם בתחום ההוראה 
בשנת  הערבי  במגזר  החינוך  במערכת  לשיבוץ  מהמועמדים  אחוזים   59 הערבי.  במגזר 
2014, שהם כ-5,800 מועמדים, לא שובצו במוסדות חינוך, ומספר זה נמצא במגמת עלייה 
)וינינגר, 2014(. כלומר, אף ששיעור גבוה מקרב בוגרות תארים בחינוך מועסקות, עדיין יש 
נשים רבות שמעוניינות לעבוד בתחום ואינן מוצאות עבודה. ייתכן שאחד ההסברים לכך 
הוא שיש בוגרות המועסקות בענף החינוך, אך לא בתפקידי הוראה )למשל סייעות(. כפי 

34 שיעור המועסקות בחינוך גבוה במיוחד בקרב נשים בדואיות: 66 אחוזים בצפון ו-89 אחוזים בדרום.
35 תופעה זו קיימת גם אצל האקדמאים הגברים: שיעור הערבים המועסקים בחינוך גבוה משיעור 

לומדי החינוך, במיוחד בקרב הבדואים, אך בהיקפים נמוכים יותר מאשר בקרב נשים ערביות.
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שהודגם בסעיפים הקודמים, שיעור הפונות לתארים בחינוך ירד מאוד בשנים האחרונות, 
אך הוא עודו גבוה, לכן בעיית עודף המורים צפויה להימשך. 

בניגוד למרבית חלקי הארץ, בחברה הבדואית בדרום לא מורגש במיוחד עודף במורים, 
הביקוש  את  לאזן  כדי  הערבי.36  המגזר  לשאר  יחסית  גבוה  ילודה  פריון  בשל  היתר  בין 
וההיצע משרד החינוך מתמרץ מורים ערבים מהצפון ללמד בבתי הספר הבדואיים בנגב 
באמצעות השתתפות בשכר הדירה ובקרן השתלמות.37 ואכן, שיעור המורים בנגב שגרים 
כלומר,  בנגב.38  הערבי  בחינוך  מהמורים  אחוזים   35–37 על  עמד  וצפון  חיפה  במחוזות 
בבתי  לעבוד  ברירה  בלית  נוסעים  הצפון  באזור  עבודה  מוצאים  צעירים שאינם  מורים 
יכול  הספר הבדואיים בנגב, למרות הריחוק מהבית. פתרון אפשרי לעודף המורים היה 
היהודיים, אך שיעור המורים הערבים שעובדים בבתי ספר  הוראה בבתי הספר  להיות 

עבריים הוא אפסי וכמעט שאינו עולה עם השנים.
מגמות  מציגים  הערבי  במגזר  ההוראה  במקצוע  האדם  כוח  על  הנתונים  כך,  אם 
שיבוץ  מקבלים  אינם  להוראה  מועמדים  מורים:  עודף  שיש  נראה  גיסא  מחד  סותרות. 
חינוך  שלמדו  ערביות  נשים  גיסא,  מאידך  הנגב.  אל  הצפון  מן  לנסוע  נאלצים  ומורים 
אפשרי  הסבר  דומה.  ובמשכורת  מיהודיות,  גבוהים  בשיעורים  החינוך  בענף  מועסקות 
לסתירה יכול להיות שנשים ערביות אמנם מועסקות בשיעורים גבוהים מהיהודיות, אך 
ניתן לראות בנתוני  יכולות. רמז לכך  יותר ואינן  מעוניינות לעסוק בתחום בהיקף רחב 
המועסקות במשרה חלקית בחברה הערבית לעומת היהודית. ככלל, נשים ערביות בגילי 
40–25 מועסקות במשרות חלקיות בשיעורים נמוכים יותר מנשים יהודיות לא-חרדיות. 
עם זאת, מבין המועסקות במשרה חלקית, שיעור הערביות המדווחות כי הן מועסקות 
חלקית משום שלא מצאו עבודה בהיקף רחב יותר עומד על 50 אחוזים, לעומת 15 אחוזים 
בשל  זאת  עושות  חלקית  במשרה  היהודיות שמועסקות  )מרבית  היהודיות  בקרב  בלבד 
נשים  אחרות,  במילים   .)2015 לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי  ילדים,  גידול 

ערביות מועסקות במשרה חלקית מתוך אילוץ, ואילו נשים יהודיות – מתוך בחירה.
נשי באופן מובהק עד  בניגוד למגזר היהודי, במגזר הערבי מקצוע ההוראה לא היה 
לאחרונה, אולם עם העלייה ברמת ההשכלה בקרב נשים והשיעור הגבוה של סטודנטיות 
להוראה, שיעור הנשים מתוך כלל המורים עלה מאוד והוא הולך ומתקרב לשיעור הנשים 

היהודיות במקצוע )תרשים נ'5(.

סיכום
השנים  ב-20  ובתעסוקה  בהשכלה  גדולים  שינויים  עוברת  בישראל  הערבית  החברה 
האחרונות. בחלק ניכר מהמדדים ניכרת מגמת שיפור: שיעור הזכאות לבגרות עלה מאוד, 
בחלק מהתחומים  זאת,  עם  עולה בהתמדה.  הוא  גם  הגבוהה  להשכלה  הפונים  ושיעור 

הפערים בין יהודים לערבים עודם גדולים והאתגרים רבים.

36 הנתון הוא 5.6 ילדים לאישה בשנים 2007–2006, לעומת 3.08 אצל ערבים )למעט תושבי ירושלים( 
ו-2.52 אצל הדרוזים )טולידנו ואחרים, 2009(.

37 משרד החינוך, תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ה.
38 הנתונים חושבו בעזרת קובצי מורים של משרד החינוך לשנים 2014–2000.
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המתמיד  השיפור  במיוחד.  מרשימה  הייתה  ערביות  נשים  בקרב  בהשכלה  העלייה 
בגרות  לתעודת  הזכאיות  הנשים  שיעור  שכיום  לכך  הביא  השנים  לאורך  בתחום  שחל 
לבגרויות  ניגשות  אף  מהן  ורבות  יהודיות,  נשים  לזה של  באוכלוסייה הערבית מתקרב 
מדעיות והנדסיות. בהתאם לכך, ערביות מכל הקבוצות פונות להשכלה הגבוהה בשיעורים 
החברה  מאפייני  ציבורית,  ובתחבורה  יום  במעונות  המחסור  זאת,  עם  וגדלים.  הולכים 
רבות מהן לבחור במקצוע החינוך,  ומגבלות הידע בשפה העברית מובילים  המסורתית 
שנחשב "נשי" יותר ומאפשר עבודה בתוך הקהילה ובשעות נוחות לאימהות. חינוך נותר 
התחום המועדף על נשים ערביות )במיוחד בקרב מוסלמיות ובדואיות( אף על פי שהן 

מגיעות להישגים גבוהים בתיכון, ואף שפריון הילודה באוכלוסייה זו ירד במידה ניכרת. 
האיזון  על  כיום  כבר  משפיע  ההוראה  למקצועות  שפונות  נשים  של  הגדול  השיעור 
שיבוץ  מקבלים  אינם  שהם  לכך  מביא  להוראה  מועמדים  עודף  בתחום:  בתעסוקה 
בשיעור  ניכרת  ירידה  תחול  לא  עוד  כל  לגדול  להמשיך  צפוי  והעודף  חינוך,  למוסדות 
הפונות להוראה, בכל הקבוצות. אמנם משרד החינוך מנסה להתמודד עם עודף ההיצע 
של מורים בדרכים שונות – ובהן הפחתת התקצוב לסטודנטים במכללות להוראה בצפון 
ומתן תמריצים למורים ערבים שמלמדים בחברה הבדואית בנגב – אך יש מקום לשקול 
התיכון,  לימודי  בזמן  באקדמיה  נדרשים  למקצועות  הכוונה  כמו  יותר,  נרחבים  צעדים 
עידוד אפשרויות תעסוקה נוספות ושיפור המסגרות לילדים באופן שיאפשר לנשים לצאת 

לעבוד במקצועות מגוונים יותר.
לעומת השיפור הגדול בקרב נשים, הגברים הערבים שיפרו את השכלתם במידה מתונה 
למדי. הפער בין ערבים ליהודים בשיעור הזכאים לבגרות הצטמצם, אך שיעור הגברים 
הערבים הפונים לאקדמיה נותר נמוך ועולה בקצב איטי. ייתכן שהגידול התרכז בשיעור 
לוין-אפשטיין  שהראו  )כפי  איכותית  אינה  בחלקה  זאת  השכלה  אך  בחו"ל,  הלומדים 
ואחרים ]2015] עבור רוקחים שלמדו בירדן(, מצומצמת בהיקפה ביחס להשכלה במוסדות 

אקדמיים בארץ וזמינה רק לבעלי אמצעים. 
שיעור גדול יחסית מהאקדמאים הערבים לומדים בחוגי מקצועות הבריאות – תחום 
שבו ההשתלבות בשוק העבודה טובה, ופערי השכר בין יהודים לערבים נמוכים. בתחומי 
המחשבים וההנדסה, לעומת זאת, שיעור הערבים נמוך בהרבה, ושכרם של אלו שעובדים 
בתחום נמוך יותר. חלק מהפער נובע מכך שענפי התעסוקה של ערבים בתחומי ההיי-טק 
וההנדסה שונים מענפי התעסוקה של היהודים, והם עוסקים במקצועות הרווחיים פחות 
בתחום. ייתכן גם שהדבר נובע מאזורי המגורים הפריפריאליים של רבים מהמגזר הערבי, 
שבהם אפשרויות העבודה בתחום מועטות. כדי לשפר את מצבם של גברים ערבים בשוק 
במהלך  כבר  הישגיהם  לחזק את  כדאי  ולגוון את אפשרויות התעסוקה שלהם  העבודה 
הלימודים בתיכון, לעודד פנייה לתחומים מגוונים באקדמיה ולספק תמיכה והכוונה )ואולי 

גם תמריצים למעסיקים( במציאת עבודה, תוך התמקדות בתחומים הרווחיים יותר.
הפרק הבחין בין תתי-הקבוצות השונות ומצא כי המאפיינים של כל קבוצה שונים – 
ובהתאם גם האתגרים הניצבים בפניהן. האוכלוסייה הנוצרית מגיעה להישגים הגבוהים 
ותחומי  אקדמי  תואר  בעלי  שיעור  הבגרות,  מבחני  המדדים:  בכל  הערבי  במגזר  ביותר 
עם  מצטמצמים  הם  אולם  היהודית,  האוכלוסייה  ובין  בינה  פערים  יש  עדיין  העבודה. 

השנים. 
המגמות  הערבית,  בחברה  ביותר  הגדולה  הקבוצה  שהיא  המוסלמית,  באוכלוסייה 
דומות למדי לאלו שנמצאו בקרב כלל האוכלוסייה הערבית: שיפור כללי במדדי ההשכלה 

ות 2017 ני דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדי 252



לצד פערים לטובת הנשים, ונטייה בולטת לתחומי הבריאות והחינוך באקדמיה. 
ההישגים של המגזר הדרוזי מעורבים. מחד גיסא, בתי ספר דרוזיים מגיעים למקומות 
הראשונים בדירוג בתי הספר לפי שיעורי הזכאות לבגרות, וכלל המגזר מציג שיפור ניכר 
במדדים אלו. כמו כן, שיעורי התעסוקה שלהם גבוהים – בקרב גברים שיעור המועסקים 
מבין האקדמאים גבוה אף יותר מאשר באוכלוסייה היהודית. עם זאת, תחומי התעסוקה 
של דרוזים מצומצמים יחסית, ושיעור גבוה מהאקדמאים מועסקים בענף הביטחון. נראה 
שהדבר נובע לפחות במידה חלקית ממגורים של דרוזים רבים באזורי פריפריה, שאינם 
מציעים מקומות תעסוקה מפותחים. המגורים בפריפריה נותנים את אותותיהם בתחומים 
נוספים: הנשים הדרוזיות לומדות בשיעורים גבוהים לתואר כללי במדעי החברה, שאינו 
משמעותי במיוחד בהקשר של תעסוקה, כנראה בגלל הקרבה של מוסדות לימוד המציעים 
מסלול זה ליישובי המגורים שלהן. כמו כן, 41 אחוזים מהנשים האקדמאיות שלא למדו 

חינוך מועסקות בענף זה. 
מבין כלל הקבוצות הערביות, האוכלוסייה הבדואית מגיעה להישגים הנמוכים ביותר 
בכל המדדים )אף על פי שבקרב נשים בדואיות חל שיפור ניכר ביחס לעבר(. נראה שהדבר 
האקדמאים  של  המוחלט  הרוב  מאוד.  חלש  מרקע  מגיעה  זו  שאוכלוסייה  לכך  קשור 
הביקוש  בין  ההתאמה  אמנם  החינוך.  בענף  מועסקים  כאחד,  וגברים  נשים  הבדואים, 
להיצע גדולה יותר מאשר במגזרים אחרים, ובבתי הספר הבדואיים בנגב עדיין יש מחסור 
במורים מקומיים, אך גם במגזר זה נחוצה הכוונה לתחומים אחרים לשם שיפור נתוני 

התעסוקה, לצד שיפור רמת ההשכלה.
מאוד  חשוב  העבודה  בשוק  יותר  ורווחיים  יותר  נצרכים  למקצועות  להפניה  נוסף 
להעלות את רמת הלימודים בבבתי הספר הערביים. אמנם ציוני בחינות הבגרות בחינוך 
הערבי ובחינוך היהודי דומים, אך ציוני הבחינה הפסיכומטרית בקרב ערבים נמוכים בצורה 
ניכרת. גם אם מניחים שהבחינה הפסיכומטרית מפלה לרעה את הנבחנים בשפה הערבית, 
הציונים הנמוכים בכל אחד מחלקי הבחינה מלמדים כי כישורי התלמידים בסוף כיתה י"ב 
בחינוך הערבי נמוכים מכישורי התלמידים בחינוך העברי. ציוני הבחינה הפסיכומטרית 
מתואמים עם השכר, וללא שיפור רמת הלימודים בחינוך הערבי – מהחינוך הקדם-יסודי 
ועד התיכון – יהיה קשה להשיג תוצאות מספקות בהשתלבות של ערבים בשוק העבודה 

הישראלי. 
בהקשר של פערי השכלה בין ערבים ליהודים בחן הפרק עד כמה פערים אלו מושפעים 
ממאפייני הרקע החברתיים-כלכליים של כל קבוצה. הבדיקה העלתה כי בנטרול מאפיינים 
אלו )ובמקרה של תואר אקדמי, בנטרול השפעת הזכאות לבגרות(, הישגי הנשים הערביות 
משתווים לאלו של היהודיות ואף עולים עליהם, ואצל הגברים הפערים מצטמצמים מאוד. 
על רקע הקיפאון בשיעור הפונים לאקדמיה בקרב האוכלוסייה היהודית )בנק ישראל, 
לשיפור  גדול  פוטנציאל  בחובו  טומן  הערבית  האוכלוסייה  בהשכלת  השיפור   ,)2011
היא  ערביות  נשים  של  ההשכלה  ברמת  העלייה  זו.  באוכלוסייה  החברתי-כלכלי  המצב 
בנתוני  הגדולים  לאור השינויים  יחסית.  לשיפור מקומן בחברה מסורתית  הזדמנות  גם 
ההשכלה והתעסוקה בעשורים האחרונים, יש לקוות כי ההתקדמות תימשך וכי החברה 

הערבית תשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה הישראלי.
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נספחים

תרשים נ'1. שיעור הנשים הערביות במגמות מדעיות וטכנולוגיות בתיכון

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  

נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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תרשים נ'2. הציונים בבחינה הפסיכומטרית לפי פרקים, 2014
גילאי 28–21, לפי מגזר 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים

תרשים נ'3. התפלגות סטודנטים לתואר ראשון לפי סוג המוסד, 2016

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  | נתונים: המועצה להשכלה גבוהה
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תרשים נ'4. תחומי לימוד של סטודנטים בשנה ג', 2006–2004
גילאי 28–21, לפי מגזר

* ללא סטודנטיות מהאוניברסיטה הפתוחה. עבור בדואיות קובצו כל הקטגוריות מלבד חינוך ורוח בשל מיעוט תצפיות. הנדסת 
מחשבים צורפה לקטגוריית מתמטיקה, סטטיסטיקה ומחשבים. 

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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תרשים נ'5. שיעור הנשים בקרב כלל המורים, לפי מגזר

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  | נתונים: משרד החינוך, קובצי נתונים ומוסדות

לוח נ'1. השכלה והכנסה של ההורים, לפי מגזר
2000–19992013–2012

השכלת אב )מספר שנות לימוד(

12.313.3יהודים לא-חרדים

8.810.3מוסלמים

10.412.0נוצרים

9.411.1דרוזים

5.99.3בדואים

השכלת אם )מספר שנות לימוד(

12.313.4יהודים לא-חרדים

7.910.2מוסלמים

10.412.2נוצרים

7.29.7דרוזים

4.37.8בדואים

חמישון הכנסת הורים

3.33.5יהודים לא-חרדים

2.02.2מוסלמים

2.52.8נוצרים

2.22.5דרוזים

1.81.9בדואים

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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לוח נ'2. תוצאות רגרסיה: זכאות לבגרות
משתנה מוסבר: זכאות לבגרות

ואילו  חברתי-כלכלי,  מצב  על  פיקוח  ללא  התוצאה  את  מציגות  האי-זוגיות  העמודות 
עבור  חושבו  הכנסה  חמישוני  פיקוח.  לאחר  התוצאה  את  מציגות  הזוגיות  העמודות 
כל שנה בנפרד, לפי הכנסת הורי התלמיד בגיל 17. השכלת הורים חושבה לפי קבוצות 
ההשכלה הבאות: מתחת ל-12 שנות לימוד )קבוצת הבסיס(, 12 שנות לימוד, 15–13 שנות 

לימוד, 16 שנות לימוד ומעלה. תוצאות דומות התקבלו עם משתנה השכלה רציף.
נשיםגברים

)8()7()6()5( ללא פיקוח)4()3( )2( )1( 
1999-20001999-20002012-20132012-20131999-20001999-20002012-20132012-2013שנים

כולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוח

***043.***174.-010.***222.-***043.-***294.-***027.***220.-מוסלמים

***009.090.-***148.***023.065.-***108.-***017.120.-נוצרים

***135.***057.-**037.***191.-**033.***163.-***044.***190.-דרוזים

***046.***271.-031.-***275.-**029.-***369.-006.-***271.-בדואים

חמישון הכנסה )בסיס: חמישון תחתון(

2.003.023***.024***.052***

3.036***.084***.060***.103***

4.104***.166***.119***.155***

***207.***194.***245.***212.עליון

השכלת אם )בסיס: פחות מ-12 שנות לימוד(

***109.***109.***093.***12.071 שנו"ל

 13–15

שנו"ל

.163***.169***.195***.161***

 +16

שנו"ל

.223***.196***.218***.175***

השכלת אב )בסיס: פחות מ-12 שנות לימוד(

***090.***064.***079.***12.064 שנו"ל

 13–15

שנו"ל

.152***.182***.135***.152***

 +16

שנו"ל

.194***.205***.170***.165***

***009.-***006.-***0230.-***015.-מספר אחים

cons_.452***.255***.608***.315***.593***.350***.745***.426***

N93,35132,037101,41735,22989,57532,34896,51633,628

R2.030.158.071.200.029.139.035.129

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :מובהקות

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב 
נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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לוח נ'3. תוצאות רגרסיה: זכאות לבגרות ותואר אקדמי, גילאי 33–30, 2014
נשיםגברים

תואר ראשוןזכאות לבגרותתואר ראשוןזכאות לבגרות
)1()2()3()4()5()6()7()8(

כולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוחכולל פיקוחללא פיקוח

0004.-***245.-***030.***206.-***048.-***235.-***035.***022.-מוסלמים

***039.***034.-***143.***049.***057.-***117.-***012.118.-נוצרים

***067.-***287.-***044.***169.-***056.-***230.-***033.***196.-דרוזים

012.-***316.-020.***246.-***038.-***261.-***044.***254.-בדואים

זכאות 

לבגרות

.398***.451***

חמישון הכנסה )בסיס: חמישון תחתון(

2.014**-.011**.044***-.006

3.067***.005.095***.019***

4.137***.036***.163***.069***

***148.***225.***129.***239.עליון

השכלת אם )בסיס: פחות מ-12 שנות לימוד(

***055.***0959.***029.***12.079 שנו"ל

 13–15

שנו"ל

.161***.063***.170***.105***

 +16

שנו"ל

.215***.099***.196***.130***

השכלת אב )בסיס: פחות מ-12 שנות לימוד(

***037.***070.***021.***12.069 שנו"ל

  13–15

שנו"ל

.161***.063***.143***.086***

 +16

שנו"ל

.194***.092***.160***.104***

מספר 

אחים

-.016***-.006***-.004***-.011***

cons_.471***.238***.325***.045***.624***.346***.476***.065***

N195,15071,860195,15071,860184,73269,030184,73269,030

R2.029.164.040.325.025.132.039.345

* השכלת הורים חושבה לפי קבוצות ההשכלה הבאות: מתחת ל-12 שנות לימוד (קבוצת הבסיס), 12 שנות לימוד, 15–13  שנות לימוד, 16 
שנות לימוד ומעלה. תוצאות דומות התקבלו עם משתנה השכלה רציף.

p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.1 * :מובהקות

מקור: הדס פוקס, מרכז טאוב  | נתונים: הלמ"ס, קובץ מאגד של בסיסי נתונים מינהליים
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4
בריאות





התפתחויות עכשוויות במערכת הבריאות
דב צ'רניחובסקי*

פרק מבוא זה עוסק בחלקו הראשון בהתפתחויות במימון מערכת הבריאות. חלקו השני, 
הנחלק לכמה סעיפים, דן בסוגיות מרכזיות במערכת, כפי שהן מופיעות בתוכנית משרד 

הבריאות לשנת 2016 )משרד הבריאות, 2016א(:
 	 1.1 )יעד  הציבורית  במערכת  הבחירה  ואפשרויות  השירותים  זמינות  הרחבת 

בתוכנית(
היערכות מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה )יעד 4.1 בתוכנית(	 
התאמת מערכת הבריאות לשינוי במאפייני התחלואה הכרונית )יעד 4.3 בתוכנית(	 

1. מימון המערכת 
ההוצאה על בריאות בישראל עמדה על 7.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2016. 
אחוז זה נמוך בכ-2.5 נקודות אחוז מהממוצע במדינות המפותחות ב-OECD וב-10 נקודות 

אחוז מאשר בארצות הברית )תרשים 1(. 
בניגוד למגמת העלייה בחלקו של התוצר המוקדש לבריאות בעולם המפותח, חלקה 
)כ-7  20 השנים האחרונות  לאורך  יחסית  קבוע  נותר  בישראל  על התחום  של ההוצאה 
אחוזים מהתוצר(. בתחילת העשור הנוכחי ניכרה מגמת עלייה קלה, אולם היא התהפכה 

בשנתיים האחרונות.

* פרופ' דב צ'רניחובסקי, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב. תודתי נתונה 
לאביב בריל, שסייע רבות באיסוף הנתונים לפרק וביצירת התרשימים. 
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תרשים 1. ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג
OECD-ישראל, ארה"ב וממוצע ה

.OECD-ממוצע ההוצאה ב-21 המדינות המפותחות ביותר ב *

 OECD, Health spending (indicator) :מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים

ההוצאה הלאומית על בריאות נחלקת לשני מקורות מימון: ציבורי ופרטי. חלקו של 
המימון הציבורי בסך ההוצאה במדינה ירד מאמצע שנות התשעים עד 2005, אך מאז נותר 
יציב למדי ונע בין 60 ל-65 אחוזים )תרשים 2(. חלקו של המימון הציבורי בישראל נמוך 
ביטוח  מונהג  בהן  ה-OECD המפותחות, שגם  נקודות אחוז מהממוצע במדינות  בכ-15 
בריאות אוניברסלי, וגבוה ב-12 נקודות אחוז מאשר בארצות הברית, שאין בה ביטוח כזה.

תרשים 2. אחוז ההוצאה הציבורית מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות
 OECD-ישראל, ארה"ב ו

.OECD-ממוצע ההוצאה ב-21 המדינות המפותחות ביותר ב *

 OECD, Health spending (indicator) :מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים
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הירידה שחלה בחלקו של המימון הציבורי לאורך השנים מוצאת ביטוי בגידול בהוצאה 
על בריאות מתוך סך הוצאות משקי הבית: מ-4.6 אחוזים בשנת 2000 ל-5.7 אחוזים בשנת 
2015 )תרשים 3(. עלייה זו נובעת בעיקר מהעלייה בהוצאה על ביטוחים פרטיים )תרשים 
4(, אשר משקלם בסך ההוצאה הפרטית לבריאות גדל מכ-18 אחוזים בתחילת התקופה 

לכ-37 אחוזים ב-2015. 

תרשים 3. ההוצאה על בריאות מתוך סך ההוצאה של משקי הבית

 תרשים 4. ההוצאה על ביטוחים פרטיים מתוך סך ההוצאה של משקי בית 
על בריאות

מקור (לשני התרשימים): דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב | נתונים (לשני התרשימים): הלמ"ס, סקר הוצאות משקי הבית 
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את נתוני המימון הללו – יציבות בחלקה של ההוצאה על בריאות בתוצר לצד ירידה 
בחלקו של המימון הציבורי – יש לבחון על רקע כמה התפתחויות רחבות:

הביקוש לטיפול רפואי גדל בסדר גודל של כ-2 אחוזים בשנה בעשור האחרון עקב 	 
הזדקנות מואצת של האוכלוסייה בישראל )צ'רניחובסקי ואחרים, 2017(, וכן עקב 

עלייה בהכנסה הכוללת לנפש.
בד בבד חל צמצום בהיצע כוח האדם הרפואי במערכת, לפחות במימון הציבורי: 	 

מספר הרופאים עד גיל 65 ירד מ-3.43 לאלף נפש בתחילת שנות האלפיים ל-3.08 
בשנת 2015, ומספר האחיות עד גיל 65 ירד מ-6.4 ל-5.7 אחיות לאלף נפש )משרד 
הבריאות, 2016ב(. לצד זאת יש לציין כי ייתכן שהמחסור הוא לטווח קצר, היות 
ושל  ברפואה  לעסוק  רישיונות  מקבלי  של  לרפואה,  סטודנטים  של  שמספרם 
נמצאים  בסיעוד,  לעסוק  הרישיון  מקבלי  של  מספרם  וכן  ההתמחות,  התחלות 

במגמת עלייה )משרד הבריאות, 2016ב(.
ויותר לכשלי שוק, 	  יותר  ושוק שירותי הבריאות חשופים  שוק הביטוח הרפואי 

שיטת  לאור  מועצמים  הכשלים  השירות.  נותני  של  מונופולי  כוח  עקב  בעיקר 
הביטוחים המשלימים של קופות החולים, שמאפשרת לנצל את שירותי הביטוח 
רק במתקנים בבעלות פרטית, אם כי לרוב המטפלים הם רופאים שעובדים בעיקר 

במערכת הציבורית.
כל ההתפתחויות הללו באות לידי ביטוי בעליית מחירי הטיפול הרפואי. נוכח היציבות 
ההוצאה  של  בחלקה  וירידה  התוצר  מתוך  בריאות  על  להוצאה  המוקדש  החלק  של 
הציבורית, ניתן להסיק שמספר הטיפולים העומד בפועל לרשות התושב פחת לאורך זמן.

מצב הדברים מסוכם במדדים המובאים בתרשים 5. מאז החלת חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי ב-1995 ההוצאה הכספית על בריאות עלתה בשיעור דומה לגידול בתוצר: סדר 
גודל של כ-40 אחוזים )כפי שניכר גם ביציבות בחלקה של ההוצאה הלאומית על בריאות 
מתוך התוצר, ראו תרשים 1 לעיל(. אולם נתונים אלו אינם מביאים בחשבון שני גורמים 
וההתפתחות  האוכלוסייה  לצורכי  דמוגרפי  ִתְקנּון  ההוצאה:  משמעות  על  המשפיעים 

במחירי שירותי הרפואה. 
מתוקננות  נפשות  במונחי  האוכלוסייה  גודל  את  מודדים  כאשר  דמוגרפי:  ִתקנּון 
)קפיטציה(, המביאים בחשבון את השפעות השינויים הדמוגרפיים של האוכלוסייה על 

הצרכים, מתקבל כי ההוצאה הכספית נשחקה בכ-10 נקודות אחוז בשנים אלו.1 
ההוצאה  האוכלוסייה,  מהרכב  הנובעת  לשחיקה  נוסף  הרפואה:  מחירי  התפתחות 
הכספית על בריאות נשחקה בעוד כ-10 אחוזים עקב העלייה היחסית במחירי הרפואה. 
מטבע הדברים שינויים אלו מלווים בירידה בשוויון ובגידול הפערים בנגישות של שירותי 
רפואה עבור אזרחים שונים; משקי בית ברמות הכנסה נמוכות נאלצים להוציא חלק גדול 

יותר מהכנסתם על ביטוח בריאות ועל שירותים רפואיים.
אם כן, העלייה בהוצאה הריאלית לבריאות – כלומר טיפולים העומדים לרשות הציבור, 
בחישוב לנפש מתוקננת – היא בסדר גודל של כ-20 אחוזים מאז 1995, לעומת עלייה של 

1 נוסחת הקפיטציה היא מפתח ההקצאה של תקציב הבריאות לקופות החולים. המפתח מבוסס על 
גילם ומינם של המבוטחים, ויש בו תוספת למבוטחים הגרים בפריפריה. ההקצאה לכל תושב נקבעת 

לפי גילו ומינו ביחס לנפש מתוקננת, ובהתאם אפשר לבטא את גודל האוכלוסייה במונחי נפשות 
מתוקננות.
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יש להביא  זאת,  כ-40 אחוזים בהוצאה שאינה מביאה בחשבון את הגורמים הללו. עם 
בחשבון שמצב הדברים טוב יותר במידת-מה מהמתבטא בנתונים, היות שחלו ברפואה 
התקדמויות טכנולוגיות, המתבטאות ביעילות רבה יותר של טיפול נתון או בתועלת רבה 

יותר ממנו – אף שקשה להביא את השפעתם לביטוי כמותי.

תרשים 5. מדדי הוצאה על בריאות ותמ"ג לנפש
מדד: שנת 1995=100

* החישוב לנפש מתוקננת נערך לפי נוסחת הקפיטציה, המביאה בחשבון גיל ומין. ההוצאה הריאלית כוללת התאמה 
לאינפלציה במחירי שירותי הרפואה. 

מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב
נתונים: השנתון הסטטיסטי של הלמ"ס (2016(

2. הרחבה של זמינות השירותים ואפשרויות הבחירה 
במערכת הציבורית

הם  ניתוחים,  לצורך  אלקטיביים  לאשפוזים  ובפרט  רפואיים,  לטיפולים  ההמתנה  זמני 
ארוכים יותר במערכת הציבורית מאשר במערכת הפרטית. כפי שהוצג במחקר קודם של 
מרכז טאוב בנושא )בוורס וצ'רניחובסקי, 2016(, זמני ההמתנה לאשפוז אלקטיבי בישראל 
ההמתנה  זמני  )ולכן  השונים  במחוזות  האשפוז  מיטות  לזמינות  הפוך  ביחס  עומדים 
בפריפריה ארוכים יותר(. נתונים אלו מבטאים את הפער הגדל בין ביקוש להיצע במערכת 

הציבורית, אשר דובר בו בסעיף הקודם. 
המטפל,  הרופא  של  בחירה  מאפשרת  אינה  הציבורית  שהמערכת  הוא  נוסף  הבדל 
שמדווחים  הבית  משקי  מבין   ,6 בתרשים  לראות  שניתן  כפי  הפרטית.  למערכת  בניגוד 
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אחוזים   42 פרטית,  ברפואה  שימוש  על 
מעידים שעשו כן כדי שיוכלו לבחור את 
לרפואה  פנו  אחוזים   22 המטפל.  הרופא 
לזמן  ביחס  תור  להקדים  כדי  פרטית 
ההמתנה הנדרש במערכת הציבורית. שתי 
לעיתים  באשר  לזו,  זו  קשורות  הסיבות 
הוא  להקדים  שמבקשים  התור  מזומנות 
לרופא מסוים העובד במערכת הציבורית, 
יותר במערכת  להגיע אליו מהר  ניתן  אך 
במימון פרטי )לרבות ביטוחים משלימים(. 
שתי  בחירה,  ולחופש  לתחרות  אשר 
מגמות התעצמו בשנה האחרונה: רכישה 
של מרפאות לביצוע ניתוחים בידי חברות 
ורכישה מלאה  ביטוח בריאות מסחריות, 
רפואיים פרטיים  או חלקית של מוסדות 

בידי קופות החולים. 
הנושאים הללו דורשים בחינה מעמיקה מעבר למתאפשר פה, אולם כבר מעיון ראשוני 
עולות מהם כמה סוגיות הראויות לתשומת לב מצד המדינה. מצב הדברים מצביע על 
ציבורית לפרטית, המשקפים היעדר  רפואה  בין  ותנודות בתמהיל  בין המערכות  ערבוב 
הבחירה  ביכולת  לפגוע  עלול  שהמצב  בלבד  זו  לא  מתאימה.  ורגולציה  ברורה  מדיניות 
המושכלת של הציבור, בנותני השירות וביכולתה של המערכת לעקוב אחר ההוצאה – הם 

עלולים גם לפגוע בבריאות הציבור.
יש לתת את הדעת לכך שרכישת מוסדות לטיפול רפואי, ובעיקר חדרי ניתוח, מטעם 
גובר לביטוח  חברות ביטוח מסחריות עלולה לעודד ביקושים בשני אופנים: הן ביקוש 
ברור  בספק.  מוטלת  להיות  עלולה  שנחיצותן  רפואיות  לפרוצדורות  הפניה  הן  רפואי, 
גם את  יצמצמו  וכך  לנותני שירות הנמצאים בבעלותן,  חולים  ינתבו  שחברות הביטוח 

חופש הבחירה המושכל של הציבור.
חשש דומה קיים ביחס לרכישת נותני שירות פרטיים מצד קופות החולים, שעלולה 
ליצור סתירה בין שני תפקידים במערכת )מנהלי טיפול ומבטחים מצד אחד, ונותני שירות 
מצד אחר( ולצמצם את החופש של המטופלים לבחור בין נותני השירות. בהקשר זה ראוי 
לציין שבאירופה ובארצות הברית רכישות כאלו אינן מקובלות, ובמדינות מסוימות )למשל 

בגרמניה( אסור למבטחים רפואיים, לרבות קופות החולים, לשמש גם ספקי שירות.2
2017 התפרסם בתקשורת כי עלו חשדות שקופות חולים מסוימות שילמו  בנובמבר 
להיות  מטופליהם  את  ויעבירו  עבורן  לעבוד  יעברו  שאלו  כדי  לרופאים  גדולים  סכום 

מבוטחים אצלן. פרשות אלו הביאו להצעת חקיקה הכוללת כמה סעיפים:

2 קופות החולים הן מוסדות ללא כוונת רווח הפועלות על חשבון משלם המיסים, וגם בביטוחים 
המשלימים שהן מוכרות יש ממד ציבורי )למשל, באיסור לגבות ממבוטחים סכום גבוה יותר מטעמי 

מצב בריאותי(. הקופות אינן יכולות לצבור רווחים; יתרה מזו, כמוסדות נתמכים, אין הן יכולות ללוות 
לטווח ארוך. בהקשר זה עולה סוגיה ציבורית מהותית באשר למקורות המימון של המוסדות הפרטיים 

שהן רוכשות: אם הרכישה היא בכספי ציבור, מי הם הבעלים של המוסדות הללו? 

תרשים 6. התפלגות הסיבות לשימוש 
בשירותי רפואה פרטיים, 2015

מקור: דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב

נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי
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א. רופאים לא יוכלו לעבור לעבוד בקופה אחרת ברדיוס 30 ק"מ מעבודתם הנוכחית.
ב. תבוטל האפשרות לעבור בין קופות באינטרנט.

ג. מספר מועדי המעבר בין הקופות יצומצם מ-6 ל-4 בשנה.
ד. תיאסר פעילות של מוקדי שיווק טלפוניים, סוכני מכירות או תועמלנים מטעם 

הקופות.
ה. ייאסר על הקופות לקיים פעילויות נלוות לבריאות, כמו חוגים, חדרי כושר ושיעורי 

ספורט.
ו. במקרה של הפרת החוק תוטל אחריות פלילית על מנהלי קופות החולים. 

בעוד סעיפים ד וה מובנים, היות שהם נועדו למנוע שימוש בכספי ציבור שלא למטרות 
רפואיות, הסעיפים האחרים טומנים בחובם כמה בעיות. סעיף א פוגע בחופש העיסוק 
בתי  רופאי  של  בת שעתיים  אזהרה  ולשביתת  מצידם  למחאה  הוביל  ואף  רופאים,  של 
החולים )ההסתדרות הרפואית בישראל, 2017(. כמו כן איסור זה, וגם סעיפים ב וג, פוגעים 
בתחרות בין קופות החולים. האיסור לעבור בין הקופות באינטרנט גם מגביר את יכולתן 
שהוא  היות  כדאיים,  הבלתי  את  ולדחות  הכדאיים  המבוטחים  את  לברור  הקופות  של 
להיווכח  וכך  פנים  פנים אל  להיחשף אל המטופלים  מגדיל את האפשרות של הקופות 

במצבם הרפואי.
המטפל,  הרופא  לבחירת  רבה  חשיבות  מייחס  הציבור  כי  בבירור  מראים  הנתונים 
לצמצום  גורמת  הקופות  שהתנהלות  נראה  אולם  הביקוש.  את  לספק  מנסות  והקופות 
מחודשת  לחשיבה  מקום  יש  זו  במציאות  השירות.  נותני  בין  הבחירה  וחופש  התחרות 
בין  ממשית  תחרות  שיש  נראה  לא  גיסא,  מחד  בישראל.  חולים  בקופות  הצורך  על 
כל קריטריון,  לפי  ביותר בעולם המפותח  בישראל הוא הנמוך  הקופות: מספר הקופות 
ורק כ-2 אחוזים מהאוכלוסייה עוברים מדי שנה בין הקופות )לעומת הולנד למשל, מדינה 
קופות   24 בין  מהאוכלוסייה  אחוזים  כ-7  עוברים  שבה  מישראל,  כפולה  שאוכלוסייתה 
חולים(. מאידך גיסא, הקופות מאבדות את צביונן הממלכתי: הדמיון בינן ובין מבטחים 
מסחריים הולך וגדל, ואין משמעות לעובדה שקופות החולים פועלות שלא למטרות רווח. 
לאור זאת, ישראל יכולה לשקול הנהגת שירות בריאות ממלכתי נוסח בריטניה )מעין 
רופאים  על  קופות  בין  תחרות  ללא  מתחרים,  מספקים  שירותים  הקונה  אחת(  קופה 
ומבוטחים. מודל זה מקובל מאוד בעולם ואינו דורש פעולות נרחבות. הוא גם זול יותר 
כפי שקיימים  בארבעה,  ולא  אחד  במנגנון  מדובר  שכן  החולים,  קופות  ממודל  לתפעול 
לקופות  פרטיים  מבטחים  גם  להפוך  ניתן  מתאימה  בהסדרה  לחלופין,  בישראל.  כיום 
חולים המספקות טיפול בהוראת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הספקים ירכשו שירות 
מספקים מתחרים. אפשרות מעין זו עשויה ליצור תחרות מנוהלת של ממש בין הקופות 

והמבטחים, נוסח גרמניה, שווייץ או הולנד.

3. היערכות המדינה להזדקנות האוכלוסייה
דוח מבקר המדינה האחרון קובע כי "איכות הטיפול הביתי שניתן לקשישים סיעודיים 
רבים לקויה, לעתים עד כדי הזנחת הקשישים. לא זו בלבד שיש בכך פגיעה בזכות הקשיש 
להזדקן בכבוד בביתו, אלא שהדבר אף עלול להחמיר את מצבו הבריאותי הפיזי והנפשי 

]...]" )מבקר המדינה, 2017(.
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על  הממונה  הודעת  עם  תוקף  משנה  קיבלה  הסיעודיים  והביטוח  הטיפול  סוגיית 
הביטוח שבתחילת 2018 יפקע תוקף הביטוחים הקבוצתיים של כמיליון איש אשר בוטחו 
באמצעות מקומות עבודה. נוכח הסערה הציבורית אשר קמה בעקבות הודעה זו הכריזה 

הממשלה על כמה צעדים, בעלות של כמיליארד שקלים:
העלאת קצבת הזקנה המרבית לטיפול סיעודי בקשישים ל-5,000 שקלים	 
ביטול מבחן האמצעים לילדים לצורך קביעת סבסוד טיפול ממושך במוסד	 
אפשרות מעבר של מבוטחים בביטוחים קבוצתיים של מקומות העבודה לביטוחים 	 

סיעודיים הנמכרים באמצעות קופות החולים, ללא תקופת אכשרה וחיתום
ומעלה,   75 בני  לקשישים  חינם  שיניים  טיפול  מתן  על  ההחלטה  לצד  אלו,  צעדים 
עשויים ללא ספק לתרום לשיפור המצב בנושא הטיפול הסיעודי בישראל, שהוא נחות 
יחסית למדינות אירופה המערבית, אוסטרליה, קנדה ויפן, למשל )צ'רניחובסקי ואחרים, 
לילדים  בביטול מבחן האמצעים  יש  כן, למרות הסיכון המוסרי שבדבר  על  יתר   .)2017

תרומה לאוניברסליות של מערכת שירותי הסיעוד.
אולם בהיבט של המימון, לצורך מערכת שוויונית יותר )לפחות לפי המקובל במדינות 
כיום  ציבורי.  במימון  פרטי  ממקור  כסף  של  ניכרים  סכומים  להמיר  צורך  יש  שהוזכרו( 
מושקעים במערכת הטיפול הסיעודי 15–14 מיליארד שקלים, כמחציתם ממקור ציבורי 
הוצאה  נחוצה  הציבורי  המימון  של  חלקו  את  להגדיל  וכדי  פרטית,  הוצאה  וכמחציתם 
בסדר גודל של כ-3 מיליארד שקלים. כל שינוי בכיוון הגדלת חלקו של המימון הציבורי 
אינם  כיום  אשר  קשישים,  חלקם  ישראלים,  מיליון  לכ-3  מימון  הסדרי  להבטיח  חייב 
לקשישים,  מעניקה  השירותים שהמדינה  את  להשלים  שיוכל  סיעודי  בביטוח  מחזיקים 
וסביר שחלקם אינם יכולים לשלם את פרמיית הביטוח )כהן קובץ', רמות ניסקה והרן 

רוזן, 2017(.  
כמו כן, אין בצעדים שהממשלה הכריזה עליהם לאחרונה כדי לטפל בבעיית הפיצול 
בשירותים וחוסר התכלול של הטיפול בידי גורם אחד, אשר גורמת לסבל רב לקשישים 
 .)2017 ואחרים,  )צ'רניחובסקי  המערכת  עבור  מרכזי  אתגר  ומהווה  משפחותיהם  ולבני 
ככלל, נראה כי המדינה דוחה פתרון כולל לנושא הטיפול הסיעודי ומימונו, כפי שקיים 

במדינות בעלות ביטוח רפואי אוניברסלי.

 4. התאמת מערכת הבריאות לשינוי במאפייני 
התחלואה הכרונית

מחקר קודם של מרכז טאוב מצביע על התגברות האיומים של השמנה וסוכרת על בריאות 
וצ'רניחובסקי,  )בוורס  אירופה  במדינות  מהממוצע  החורג  באופן  בישראל,  האוכלוסייה 
2017(. ממצאים אלו בולטים על רקע מחקר אחר )אזרייבה ואחרים, 2017(, המצביע על 
כך שככל הנראה משקי בית המשתייכים לחמישון ההכנסות הנמוך בישראל אינם יכולים 

להרשות לעצמם לצרוך את מה שהוגדר כ"סל מזון בריא".
אם ברצונה של הממשלה לטפל באופן יעיל בבעיות אלו, רצוי לשקול לייסד תוכנית 
לאומית המשלבת את מרבית משרדי הממשלה, באשר הנושא נוגע לחינוך, למחירי מזון 
ניכרים  זה  רקע  על  ממילא(.  כיום  מטופלים  כבר  )שחלקם  שונים  בתחומים  ולהסדרה 
המאמצים להוציא משקאות ומזונות לא בריאים ממוסדות החינוך, והמאמץ של משרד 

הבריאות לסמן מוצרים לפי הסכנות התזונתיות הטמונות בהם. 
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סיכום
ככל שניתן ללמוד מהמגמה ארוכת הטווח ומנתוני המימון של השנים האחרונות, הנגישות 
של טיפול רפואי, גם בכמות וגם באיכות )זמני המתנה ובחירת רופא( תלויה במידה גוברת 
והולכת במימון פרטי – והצורך במימון זה מטיל נטל הולך וגדל על תקציב משקי הבית. 
יכולת  את  מגביל  הציבורית  המערכת  לרשות  העומדים  המשאבים  בהרחבת  הקיפאון 

הפעולה של משרד הבריאות והממשלה בתחום הבריאות. 
נושאים:  בכמה  הממשלה  של  מבורכות  יוזמות  ניכרו  האחרונות  בשנים  זאת,  לצד 
תוספת מכשירי MRI למערכת; הקצאה של 900 מיליון שקלים לתוכנית לאומית לקיצור 
זמני ההמתנה לטיפול רפואי; הרחבת המערך של Full timers – רופאים מומחים העובדים 
רק במימון ציבורי – במוסדות האשפוז; ואיסור על רופא להפנות אנשים שמגיעים אליו 
מהמערכת הציבורית לטיפולו שלו עצמו במערכת הפרטית. עדיין יש מקום לשקול פעולות 
נחוצות בתחומים אחרים, ובהן הקמת מנגנונים שיאפשרו בחירת רופא במערכת האשפוז 
הציבורית, הרחבת תקני כוח אדם במערכת הציבורית – צעד הכרחי להיערכות לגידול 
ולהגדלת היצע העבודה –  ומקבלי הרישיונות לעסוק בתחום  במספר תלמידי הרפואה 
האשפוז  במערכת  רפואי  טיפול  למימון  המשלימים  מהביטוחים  המתקבל  הכסף  וייעוד 

במימון ציבורי.
יתרה מזו, מאמצי הממשלה בנושא קיצור זמני המתנה ובחירת רופא באשפוז ציבורי 
בהסדרי  כיום  המובנית  התמריצים  מערכת  נוכח  המעגל,  את  לרבע  ניסיון  בבחינת  הם 
הביטוחים המשלימים. הסדרים אלו – המאפשרים להשתמש בכספי הביטוחים המשלימים 
הביטוח  חברות  ואת  החולים  קופות  את  ממריצים   – פרטית  בבעלות  במוסדות  רק 
המסחריות לרכוש מוסדות רפואיים, ופעולות אלו מגדילות את ההוצאה על בריאות אף 
שתוצאותיהן הבריאותיות מוטלות בספק. הכניסה של חברות ביטוח מסחריות לתחום 
הספקת טיפול רפואי מצד אחד, ורכישת מוסדות לטיפול רפואי פרטי בידי קופות החולים 
מצד אחר, מצמצמות את התחרות בין ספקי שירות, ומעלות תהיות באשר לכדאיותו של 

מודל קופות החולים הקיים היום בישראל.
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בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל
דב צ'רניחובסקי, בשארה בשאראת, ליאורה בוורס, 

 אביב בריל וחן שרוני*

תקציר 
בבריאות  השיפור  לצד  ומשתפרת,  הולכת  בישראל  הערבית  האוכלוסייה  בריאות 
האוכלוסייה היהודית. במדדי תוחלת חיים ותמותת תינוקות מצבם של הערבים בישראל 
הוא הטוב ביותר בעולם הערבי/מוסלמי. עם זאת, הפערים בתמותת תינוקות )כ-4 תינוקות 
לאלף לידות חי( ובתוחלת החיים )כ-4 שנים( בין יהודים לערבים, בעיקר מוסלמים, הם 
משמעותיים. יתרה מזו, פערים אלו אינם מצטמצמים במספרים מוחלטים – ובהיבט של 

תוחלת חיים, בעיקר של גברים, הם אף מתרחבים.
השכיחות הגבוהה יחסית של מומים מולדים באוכלוסייה הערבית יש בה כדי להסביר 
ההפרש  על  רבה  השפעה  זה  לפער  האוכלוסיות.  בין  התינוקות  בתמותת  הפער  את 
בתוחלת החיים בין האוכלוסיות ועל יציבותו לאורך שנים. גם השכיחות הגבוהה יחסית 
באוכלוסייה הערבית של תאונות דרכים ומחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה, 
אשר נגרמות מעישון, יכולה להסביר את הפער הגדל לאורך זמן בתוחלת החיים. לאלו 
 – ליהודית  הערבית  האוכלוסייה  בין  המבחין  מרכזי  תמותה  כגורם  הסוכרת  מתווספת 

הבדל של פי 2.25 בשיעור מקרי המוות. 
קידום חברתי-כלכלי של אוכלוסיות חלשות בישראל וצמצום פערים באמצעות קידום 
נגישות שירותי הבריאות,  זה, על כל המשתמע ממנו בהיבט של התנהגות בריאה ושל 
בין שתי האוכלוסיות, משום שלאוכלוסייה  יסייעו לצמצום פערי הבריאות הממוצעים 
הערבית ייצוג יתר בקרב האוכלוסיות החלשות. משימה ארוכת טווח זו דורשת פעילות 
הבריאות,  שירותי  של  הפיזית  הנגישות  להרחבת  המדינה  של  מקדימה  אינטנסיבית 
ובפרט רפואת מומחים, בפריפריה הגיאוגרפית באמצעות מנגנוני הקצאה )של קפיטציה 

והשקעות( ותמריצים )שכר מומחים(. 
בד בבד, אין להתעלם מהיבטים תרבותיים ומצרכים מיוחדים של האוכלוסייה הערבית 
המאפיינים  והתמותה  הסיכון  בגורמי  עכשווי  בטיפול  להתמקד  כלומר  רכיביה,  כל  על 
אותה. לשם כך יש להשקיע במרפאות הקהילה בקהילות הערביות, ולנצל את הנוכחות 

המרשימה של עובדי רפואה ערבים במערכת הבריאות.

* פרופ' דב צ'רניחוסקי, חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב; ד"ר בשארה 
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סטודנט לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; חן שרוני, דוקטורנטית במחלקה למינהל 
ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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מבוא
בריאותה הירודה של האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בישראל היא 
ממוקדי השיח הציבורי בנושאי הרווחה במדינה. לשיח זה יש היבטים של פערים בהכנסות 
ופערים בין מרכז לפריפריה, אשר מתואמים עם פערים בנגישות של שירותי הבריאות 

עבור אוכלוסיות שונות. 
 Baron-Epel and .בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל הייתה נושא למחקרים רבים
)Kaplan )2009 בחנו את השפעת המעמד החברתי-כלכלי האובייקטיבי והסובייקטיבי על 
ההבדלים בבריאות הפיזית והנפשית בין ערבים ליהודים, ומצאו כי גורמים אלו אחראים 
בחנה  ערביות  נשים  של  בריאותן  בנושא  מקיפה  סקירה  מהפערים.  לחלק  במידת-מה 
סוגיות כמו תוחלת חיים, מחלות כרוניות, מדד 1BMI ותקציב מערכת הבריאות, והצביעה 

.)Khatib, 2012( על כך כי קבוצה זו עמדה בפני אתגרים מיוחדים
מחקרם של )Na’amnih et al. )2010 זיהה את אחד האתגרים הנבחנים גם בפרק זה: 
הפער בתוחלת החיים בין ערבים ליהודים ירד בשנים 1998–1975, אולם חזר לעלות בשנים 
 Baron-Epel( שלאחר מכן. מחקרים אחרים בחנו את שיעורי העישון בקרב גברים ערבים
et al., 2010(, ואת האבחון המאוחר והעלייה בשכיחות סרטן השד בקרב נשים ערביות 

.)Tarabeia et al., 2007(
בהשוואה  בעיקר  לערבים,  האופייניות  הבריאות  בעיות  את  בחנו  אחדים  מחקרים 
ספציפיות  במחלות  התמקדו  אלו  מחקרים  היהודית.  האוכלוסייה  של  בריאותה  למצב 
דוגמת מחלות לב וכלי דם וסרטן, וכן בגורמי סיכון דוגמת עישון והשמנת יתר. ההסברים 
ובהם  החברתי,  במבנה  הבדלים  וכן  חברתיים-כלכליים  הבדלים  כוללים  אלו  לפערים 
תמיכה קהילתית והון חברתי. בכמה מחקרים נבחנו גורמים אחרים, כגון תפיסה עצמית 
מצב  תפיסת  בין  והמתאם   )Baron-Epel et al., 2005; 2009; 2010( הבריאות  מצב  של 

הבריאות לשביעות הרצון הכללית מהחיים )קגיה וח'טאב, 2013(.
מכון ברוקדייל בחן בשנת 2008 את יעילותן ורגישותן התרבותית של תוכניות שונות 
פרסם   2014 בשנת   .)2008 ואחרים,  )רוזן  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  הבריאות  לקידום 
משרד ראש הממשלה מחקר על מרפאות לבריאות הנפש במגזר הערבי, לקראת הרפורמה 
בבריאות הנפש שיזמה המדינה )זעירא, 2014(. בסתיו 2017 פרסם משרד הבריאות סקירה 

על מגמות בשכיחות הסרטן בקרב האוכלוסייה הערבית )סילברמן וקינן-בוקר, 2017(.
מטרתו של פרק זה היא לבחון מחדש ובצורה כוללת לאורך זמן את רמת בריאותה של 
האוכלוסייה הערבית בהשוואה לזו של האוכלוסייה היהודית בישראל, ולהצביע על דרכים 

אפשריות לקידום הבריאות באוכלוסייה זו. 
הפרק פותח בהגדרה של האוכלוסייה הערבית כמצע לדיון הסטטיסטי בהמשך. לאחר 
מכן מתוארת אוכלוסייה זו בהשוואה לאוכלוסייה היהודית לפי מאפייניה הדמוגרפיים, 
הגיאוגרפיים והחברתיים-כלכליים. אלו משמשים רקע לדיון בנושאים המרכזיים בפרק: 

רמת הבריאות, גורמי סיכון, נגישות שירותי הבריאות והשימוש בהם בקרב ערבים.

Body Mass Index 1 – מדד לתקינות משקל גופו של אדם, בהתחשב בגובהו.
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1. האוכלוסייה הערבית: נתונים והגדרות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחינה מאז 1995 בין אוכלוסיות על פי שתי קטגוריות: 
"קבוצת אוכלוסייה" ו"דת". נתוני 2015 מתייחסים לשלוש קבוצות אוכלוסייה: )1( יהודים, 
21 אחוזים )הלשכה  )2( ערבים –  75 אחוזים מהאוכלוסייה הכללית;  שחלקם עומד על 
המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 2016(; )3( אחרים – 4 אחוזים )כולל 
נוצרים שאינם ערבים, בודהיסטים, הינדים, שומרונים, בהאים ועוד, וכולל בני משפחה 

של עולים יהודים אשר אינם מוכרים כיהודים(.
ההגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מבוססת רק על השפה. היא כוללת 
עמים מוסלמים שאינם ערבים, דוגמת צ'רקסים. אף שרבים מהיהודים הגיעו מארצות 
דוברות ערבית )מצרים, סוריה, מרוקו ועוד(, בהגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כל 

מי שרשום כיהודי אינו מוגדר כערבי.2
ניתן לחלק את אוכלוסיית הערבים בישראל, המונה בשנת 2015 כ-1.8 מיליון איש, לפי 
ההשתייכות הדתית: מוסלמים – כ-85 אחוזים; דרוזים ונוצרים – כ-8 אחוזים כל קבוצה. 

מבין המוסלמים, בדואים מהווים כ-16 אחוזים, וצ'רקסים – כ-0.3 אחוזים.3

תרשים 1. התפלגות האוכלוסייה לפי לאום ודת, 2015

* הכוונה היא לנוצרים ערבים בלבד. נוצרים שאינם ערבים כלולים בקבוצת האוכלוסייה "אחרים". כ-80 אחוזים מהנוצרים 
בישראל הם ערבים.

מקור: הלמ"ס, הסקר החברתי (2016א)

The American Arab Anti-Discrimination Committee 2 מגדירה ערבי כמי שערבית היא שפתו 
העיקרית. בליגה הערבית חברות 22 מדינות שהקריטריון המגדיר אותן הוא שימוש בשפה הערבית. כל 

המדינות, מלבד לבנון, הן בעלות תרבות ערבית-מוסלמית. בעולם כולו יש כ-1.2 מיליארד מוסלמים, 
רק כרבע מהם ערבים. מבין עשר המדינות בעלות האוכלוסייה המוסלמית הגדולה ביותר )כולל שלוש 

המדינות המוסלמיות הגדולות – אינדונזיה, פקיסטן ובנגלדש(, רק אחת היא מדינה ערבית )מצרים(.
3 להרחבה על מאפייני האוכלוסייה ראו סעיף 1 בנספחים.

75% 21% 4%
יהודים ערבים אחר

*נוצרים
7.5%

דרוזים
7.8%

מוסלמים
84.7%

כל היתר
84.2%

רקסים'צ
0.3%

בדואים
15.5%
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מבחינה גיאוגרפית, האוכלוסייה שהלשכה המרכזית מתייחסת אליה מתגוררת בתחומי 
הקו הירוק, במזרח ירושלים )כ-300 אלף ערבים, שהם כ-17 אחוזים מהאוכלוסייה הערבית( 
וברמת הגולן )כ-12 אלף דרוזים ומוסלמים, שהם כ-0.7 אחוזים מהאוכלוסייה הערבית(. 

מאפיינים דמוגרפיים
באוכלוסייה  שנים   31 לעומת  שנים,   22 על  עומד  הערבית  באוכלוסייה  החציוני  הגיל 
היהודית )לוח 1(. בקרב האוכלוסייה הערבית חלקם של בני 18 ומטה הוא כ-43 אחוזים, 
משק  של  הממוצע  גודלו  הערבית  באוכלוסייה  אחוזים.  כ-32   – היהודית  ובאוכלוסייה 
הבית הוא כ-4.6 נפשות, ובאוכלוסייה היהודית – כ-3.1 נפשות. נוכח ריבוי טבעי גבוה 
יותר  יותר מאשר באוכלוסייה היהודית מצד אחד )עד לאחרונה(, ותוחלת חיים נמוכה 

מצד אחר, האוכלוסייה הערבית צעירה יותר מאשר האוכלוסייה היהודית.

לוח 1. מאפיינים דמוגרפיים של האוכלוסייה, 2015
לפי מגזר 

יהודיםערבים 

2231גיל חציוני

26.2434.00גיל ממוצע

43.21%32.29%אחוז האוכלוסייה מתחת לגיל 18

68.4%64.0%אחוז הפרטים הנשואים*

4.583.12ממוצע נפשות למשק בית

* בקרב גילאי 20 ומעלה.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

הבאות,  השנים  לארבעים  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של  האוכלוסייה  תחזיות 
בהתחשב בתרחישים אפשריים של פריון ומאזן הגירה, מעמידות את חלקה של האוכלוסייה 
הערבית בסוף תקופת התחזית על 18 עד 29 אחוזים מסך אוכלוסיית המדינה )תרשים 2(. 
בבסיס תחזיות האוכלוסייה בדבר חלקה של האוכלוסייה הערבית מסך האוכלוסייה 
 .)3 )תרשים  תינוקות  תמותת  לעניין  חשובים  שהם  הפריון,  שיעורי  עומדים  בישראל 
הערביות  הנשים  בפריון  ירידה  על  מצביעים  האחרונים  העשורים  בשני  הפריון  שיעורי 
מרמה של כ-4.5 לידות בשנת 1995 לרמה של כ-3.1 לידות ב-2015 – ירידה שנתית ממוצעת 
של כ-0.07 לידות. לעומת זאת, באוכלוסייה היהודית חלה באותה תקופה עלייה במספר 
של  ממוצעת  שנתית  עלייה   – לידות  כ-3.1  של  לרמה  לידות  כ-2.6  של  מרמה  הלידות, 
כ-0.03 לידות. כלומר יש התכנסות של שיעורי הפריון של שתי האוכלוסיות. לעומת זאת, 

הפערים בשיעורי התמותה בין יהודים לערבים נשמרים. 
של  היחסית  בבריאות  שיפור  יחול  לא  שאם  היא  אלו  תהליכים  של  משמעותם 
האוכלוסייה הערבית, קרוב לוודאי שהקו התחתון שבתרשים 2 הוא שמתאר נכון יותר 
את המגמה. כלומר, חלקם של הערבים באוכלוסייה הכללית צפוי לרדת לכדי 18 אחוזים.
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תרשים 2. תחזית: אחוז הערבים מתוך סך האוכלוסייה בישראל

* החישובים מבוססים על תחזית החלופה הבינונית לגבי האוכלוסיות הלא-ערביות בישראל.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, תחזית האוכלוסייה (2016(

תרשים 3. שיעור הפריון הכולל, לפי קבוצת אוכלוסייה 

* שיעור הפריון הכולל מוגדר כסך הלידות בשנה חלקי האוכלוסייה הממוצעת של נשים בגילי 49–15. מדד זה מבטא את מספר 
הילדים הממוצע שאישה עתידה ללדת במהלך חייה.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 
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פיזור גיאוגרפי
הפרופיל הגיאוגרפי של האוכלוסייה הערבית בישראל, כהגדרתה כאן, מתואם עם הגדרת 
הפריפריה )תרשים 4(. כלומר רוב האוכלוסייה הערבית מרוכזת בפריפריה )כ-56 אחוזים(, 
במיוחד הצפונית )כ-42 אחוזים(, וכ-33 אחוזים נוספים מרוכזים בחיפה ובירושלים. בתל 
אביב ובמרכז, אזורים של ריכוזי אוכלוסייה יהודית, נמצאים רק כ-11 אחוזים מהערבים.

תרשים 4. התפלגות האוכלוסייה לפי מחוזות, 2015
לפי מגזר 

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 

מצב חברתי-כלכלי
באוכלוסייה  מחלקם  מחצית  כמעט  הוא  הערבית  באוכלוסייה  האקדמאים  של  חלקם 
היהודית: כ-22 אחוזים לעומת כ-42 אחוזים, בהתאמה. גם אחוז ההשתתפות בכוח העבודה 
באוכלוסייה הערבית נמוך בצורה ניכרת מזה שבאוכלוסייה היהודית: 52 אחוזים לעומת 
ההכנסה  העבודה.  בכוח  ערביות  נשים  של  נמוכה  השתתפות  עקב  בעיקר  אחוזים,   72
הכספית החודשית לעובד ערבי היא כ-5,600 שקלים לעומת כ-7,400 שקלים לעובד יהודי. 
גם ההכנסה הכספית נטו למשק בית באוכלוסייה הערבית נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה 

היהודית: 9,713 שקלים בממוצע לעומת 16,188 שקלים בממוצע, בהתאמה )לוח 2(.
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לוח 2. מאפיינים חברתיים-כלכליים, 2015 
לפי מגזר 

יהודיםערבים

21.70%42.19%לימודים במוסד אקדמי*

74.63%76.43%השתתפות בכוח העבודה – גברים**

29.61%69.12%השתתפות בכוח העבודה – נשים**

26.50%4.60%צפיפות דיור )יותר מ-2 בחדר(

56.90%67.80%בעלות על מכונית )למשק בית(

7,443 שקלים 5,595 שקלים הכנסה כספית )נטו( לעובד 

16,188 שקלים9,713 שקליםהכנסה כספית )נטו( ממוצעת למשק בית 

* עבור פרטים בני 20 ויותר.     ** עבור גילאי 54–25. 

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א); שנתון סטטיסטי

מצבה החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית בא לידי ביטוי בהתפלגות לפי אשכולות 
חברתיים-כלכליים )לוח 3(. חלקם של היישובים הערביים באשכולות החברתיים הנמוכים 
לאשכול  לנפש  החודשית  וההכנסה  ההשכלה  רמות  בין  מתאם  יש  כי  ברור  בולט.   1–4

החברתי-כלכלי.

לוח 3. מאפיינים של אשכולות חברתיים-כלכליים של יישובים, 2013
נתונים ממוצעים עבור כלל היישובים בכל אשכול

 אשכול 
חברתי-כלכלי

 שנות 
לימוד

אחוז בעלי 
תואר אקדמי

 אחוז בעלי 
הכנסה מעבודה

הכנסה חודשית 
לנפש )בשקלים(

אחוז היישובים 
הערביים מכלל 

היישובים באשכול
19.77.9%44.7%1,18181.8%

210.811.8%55.3%1,99280.0%

311.216.4%58.0%2,44875.0%

411.821.4%63.2%3,18340.0%

512.326.3%67.0%3,7256.7%

612.731.6%67.6%4,2037.4%

713.036.1%70.1%4,9730.0%

813.746.9%71.2%6,2660.0%

914.657.2%71.3%7,9990.0%

1014.359.5%58.9%9,9320.0%

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, מדד חברתי-כלכלי 
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הערבים  הסטודנטים  של  בחלקם  האחרונות  בשנים  שחלה  המתמדת  העלייה  נוכח 
)הלשכה   2014–2015 בשנים  אחוזים  ל-14   2002–2003 בשנים  אחוזים  מ-10  באקדמיה, 
החברתיים- שהפערים  לצפות  אפשר   ,)2016 סטטיסטי,  שנתון  לסטטיסטיקה,  המרכזית 

כלכליים בין שתי האוכלוסיות יצטמצמו במשך הזמן.

2. בריאות האוכלוסייה
בריאות האוכלוסייה בפרק זה נמדדת, בהתאם למיטב הנתונים הזמינים, בכמה מדדים: 
)א( תוחלת החיים בלידה; )ב( תמותת תינוקות; )ג( תוחלת החיים בגיל 30; )ד( הערכה 

עצמית של מצב הבריאות.

תוחלת החיים בלידה
בהשוואה למדינות מוסלמיות וערביות אחרות, תוחלת החיים של ערבים בישראל היא 
הגבוהה ביותר. כפי שאפשר לראות בתרשים 5, תוחלת החיים בלידה של ערבים בישראל 
ב-2015 הייתה 79.0 שנים, גבוהה יותר גם מתוחלת החיים במדינות עשירות כמו קטאר, 

איחוד האמירויות ובחריין. 

תרשים 5. תוחלת חיים
ערבים בישראל לעומת 21 מדינות ערביות או מוסלמיות

* מדינות שיש בהן רוב ערבי או מוסלמי ושלא עברו מלחמה גדולה או משבר משמעותי בעשורים האחרונים.
World Health Organization :מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים 
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מצבה היחסי של האוכלוסייה הערבית בישראל בהיבט של תוחלת החיים בלידה טוב 
אפוא בהשוואה לכל אוכלוסייה ערבית או מוסלמית אחרת, ושווה אף לתוחלת החיים 
הכוללת בארצות הברית )תרשים 6(. עם זאת, היא נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית 
ובהשוואה לממוצע ב-23 המדינות המפותחות ב-OECD )להוציא ישראל וארצות הברית(.4 

תרשים 6. תוחלת חיים בלידה: השוואה בין-לאומית 

.OECD-23 הכלכלות המפותחות ביותר ב *

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
OECD Database ;(2016) נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל

תוחלת החיים של נשים וגברים בעת לידה עלתה בקרב יהודים וערבים כאחד במהלך 
אינם  האוכלוסיות  שתי  של  החיים  בתוחלת  הפערים  אולם  האחרונים,  העשורים  שני 
בשתי  נשים  בקרב   .)7 )תרשים  גדלים  אף  הם  גברים  ובקרב  נשים,  בקרב  מצטמצמים 
האוכלוסיות נוספה בתקופה זו לתוחלת החיים כרבע שנה בכל שנה, אולם הפער נותר 
בגודל של כ-4 שנים. בקרב גברים התמונה שונה בתכלית: הפער בתוחלת החיים של שתי 
האוכלוסיות, שעמד בשנת 1997–1996 על כ-1.5 שנים, התרחב בשנת 2015 לכ-4.0 שנים.

4 המדינות שנכללו בהשוואה: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, בלגיה, גרמניה, דנמרק, 
הולנד, הממלכה המאוחדת, יפן, לוקסמבורג, לטביה, ניו זילנד, נורווגיה, סלובניה, ספרד, פינלנד, 

צרפת, קוריאה, קנדה, שוודיה ושווייץ. לא נכללו בהשוואה כלכלות במעבר ששיעורי התמותה בהן 
גבוהים יחסית לכלכלות מפותחות, שאליהן משתייכת ישראל: אסטוניה, הונגריה, טורקיה, יוון, 

מקסיקו, סלובקיה, פולין, פורטוגל, צ'ילה וצ'כיה.
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תרשים 7. תוחלת החיים בלידה, לפי מגזר 

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל (2016(

תמותת תינוקות
לתמותת תינוקות יש משקל רב בקביעת תוחלת החיים בעת לידה. לפיכך משמעותו של 
החיים  גם בהקשר של תוחלת  נבחנת  ביותר כשלעצמו,  זה, שהוא חשוב  בריאות  מדד 

ומצב הבריאות בכלל. 
שיעור  חי.  לידות  לאלף   3.77 היה  בישראל  הכולל  התינוקות  תמותת  שיעור  ב-2010 
3.01, בקרב  נוצרים –  2.7, בקרב ערבים  ואחרים היה  יהודים  תמותת התינוקות בקרב 
דרוזים – 3.37, ובקרב ערבים מוסלמים עמד השיעור על 7.54, כלומר בקרב האוכלוסייה 

הערבית יש פערים ברורים בין המוסלמים לבני הדתות האחרות )זעירא, 2013(.
בכל המדינות הערביות או המוסלמיות חלה ירידה ניכרת במדד תמותת התינוקות בין 
1995 ל-2015. עם זאת, עדיין יש פערים גדולים בין המדינות. בקצה האחד ניצבת בחריין, 
שבה השיעור הנמוך ביותר, 5.3 לאלף לידות חי, ובקצה האחר ניצבת פקיסטן, שבה 65.8 
מיתות לאלף לידות חי. הערבים בישראל מדורגים במקום הרביעי, אחרי בחריין, איחוד 
טוב  בישראל  הערבים  של  מצבם  זה  במדד  גם  כלומר,   .)8 )תרשים  ומלזיה  האמירויות 
בהשוואה לזה של ערבים במדינות אחרות. אולם בדומה למדד תוחלת החיים, יש פער 

לרעת האוכלוסייה הערבית לעומת יהודים.
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תרשים 8. שיעור תמותת תינוקות, 2015 
ערבים בישראל לעומת 21 מדינות ערביות או מוסלמיות

* לאלף לידות חי. מדינות שיש בהן רוב ערבי או מוסלמי ושלא עברו מלחמה גדולה או משבר משמעותי בעשורים האחרונים.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב 

UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation :נתונים

גם במדד זה חל במהלך השנים שיפור באוכלוסייה היהודית והערבית בישראל )תרשים 
9(. בשני העשורים האחרונים ירדה תמותת התינוקות באוכלוסייה היהודית מ-5.0 ל-2.2 
ובאוכלוסייה הערבית מ-9.8 ל-6.1, אולם הפער הממוצע – כ-4.3 מקרי מוות של תינוקות 
לאלף לידות חי – נותר כשהיה. כלומר שיעור תמותת התינוקות באוכלוסייה הערבית 

כיום הוא כמעט פי שלושה מאשר באוכלוסייה היהודית.
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תרשים 9. שיעור פטירת תינוקות, 2015
לפי מגזר 

* לאלף לידות חי.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל (2016(

תוחלת החיים בגיל 30 
את הפערים בתוחלת החיים של שתי האוכלוסיות, ובפרט את ההרעה היחסית שחלה 
בבריאותם של גברים ערבים בהשוואה לגברים יהודים, אין לייחס רק לתמותת תינוקות. 
לערבים  יהודים  בין  הפער  וגדל  הלך  האחרונות  השנים  בארבעים  כי  מורים  הנתונים 
בתוחלת החיים בגיל שלושים5 )תרשים 10(, ובשני העשורים האחרונים אף חלה בו האצה 
מסוימת. כלומר ההרעה היחסית בבריאות האוכלוסייה הערבית מקורה בעיקר בבריאות 

של גברים מבוגרים. 

5 נתון זה מייצג את המספר הממוצע של שנות החיים שנותרו לאדם כאשר הוא בגיל 30. חשיבותו 
בכך שאינו מושפע מנתוני תמותה של קבוצות צעירות יותר, לרבות תינוקות.
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תרשים 10. תוחלת החיים הצפויה בגיל 30, לפי מגזר

 
מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל (2016(

הערכה עצמית של מצב הבריאות
נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי חלקם של המדווחים 
)לוח  האוכלוסיות  בשתי  המדגם,  מאוכלוסיית  כמחצית  הוא  מאוד  טובה  בריאות  על 
בריאות  על  דיווחו  יהודים  מאשר  ערבים  יותר  אוכלוסייה,  בכל  הנותרת  במחצית  4א(. 
לא כל כך טובה או בכלל לא טובה. עם זאת, הדיווח על קיומה של בעיה רפואית היה 
שווה בקרב שתי האוכלוסיות. לא כן באשר לחומרת הבעיה: שיעור המדווחים כי הבעיה 
מפריעה מאוד לתפקודם היום-יומי בקרב ערבים גבוה ביותר מ-10 נקודות אחוז בהשוואה 
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ליהודים.6 אולם כפי שיובהר בהמשך, חוסר ההלימה לכאורה בין המצב האובייקטיבי – 
כפי שמשתקף בתוחלת החיים – לדיווח הסובייקטיבי עלול לנבוע גם מדפוסי תחלואה, 

ובעיקר מסיבות מוות.

לוח 4א. הערכה עצמית של מצב הבריאות, 2015
כאחוז מכלל המשיבים בכל מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

54.63%55.46%41.70%54.76%טובה מאוד

30.40%22.57%41.70%26.19%טובה

11.04%15.02%13.77%13.10%לא כל כך טובה

3.93%6.95%2.83%5.95%בכלל לא טובה

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב

נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

לוח 4ב. דיווח עצמי על בעיה בריאותית )מעל חצי שנה(, 2015
כאחוז מכלל המשיבים בכל מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

)1( דיווחו על בעיה בריאותית

30.81%29.62%30.77%29.17%

)2( דיווחו שהבעיה מפריעה לתפקוד היום-יומי שלהם

23.32%35.86%31.58%36.73%מפריעה מאוד

39.20%45.52%35.53%40.82%מפריעה

20.23%12.76%18.42%12.24%לא כל כך מפריעה

17.25%5.86%14.47%10.20%בכלל לא מפריעה

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב

נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

גם על המובהקות הסטטיסטית  נתוני הסקר – אשר מצביע  רב-משתני של  מניתוח 
קבועים  כל הדברים האחרים  כי כאשר  כצפוי,  עולה,   – ליהודים  ערבים  בין  של הפער 
יש מתאם בין גיל מתקדם יותר לדיווח על מצב בריאות טוב פחות, ולקיומה של בעיה 
בריאותית )לוח 5א(. כמו כן, נשים מדווחות על בריאות טובה יותר מאשר גברים. זאת 
ועוד, להכנסה ולהשכלה – המבטאות גם התנהגות בריאות טובה יותר, תנאי חיים טובים 

6 בלוחות המציגים השוואות בין קבוצות האוכלוסייה לא נעשו מבחני מובהקות סטטיסטיים ביחס 
להבדלים בין האוכלוסיות. מבחנים אלו מוצאים ביטוי בהמשך בתוצאות רגרסיות רבות-משתנים 

רלוונטיות, הבודקות גם את התרומה הייחודית של משתנים שונים וגם את מובהקותם הסטטיסטית.
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יותר ונגישות גבוהה יותר של שירותי בריאות – יש השפעה חיובית על תחושת בריאות 
טובה. אולם גם כשמביאים בחשבון השפעות אלו בקרב יהודים ובקרב קבוצות ערבים 
אחרות, לערבים המוסלמים יש תחושת בריאות ירודה, לרבות דיווח על הפרעה בתפקוד.

לוח 5א. השפעת משתנים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים על ההערכה 
העצמית של מצב הבריאות, 2015

 מצב בריאות משתנה מסביר
לא טוב

 יש בעיה 
בריאותית

 יש בעיה 
שמפריעה לתפקוד

)-(חיוביתחיובית**גיל

)-(שלילית)-(מגדר )אישה ביחס לגבר(

שלילית)-(שליליתמספר שנות לימוד

שליליתשליליתשליליתהכנסה

חיובית)-(חיוביתמוסלמי )ביחס ליהודי(

)-()-()-(נוצרי )ביחס ליהודי(

)-()-()-(דרוזי )ביחס ליהודי(

(-) = ההשפעה אינה מובהקת סטטיסטית

* לפירוט תוצאות הרגרסיות המלאות ראו לוח נ'1 בנספחים. 

** את ההשפעות יש לפרש כך: יש מתאם חיובי בין גיל מתקדם לדיווח על בריאות פחות טובה, ומתאם שלילי בין גובה הכנסה 
לדיווח על בריאות פחות טובה. כלומר, אדם מבוגר ועני באופן יחסי ייטה לדווח על בריאות טובה פחות.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

הדיווח על בעיה בריאותית המפריעה לתפקוד היום-יומי מוצא ביטוי גם בדיווח על 
השפעתו של מצב הבריאות על השתתפות בכוח העבודה. אחוז המדווחים על פחות מ-35 
שעות עבודה בשבוע בשל סיבה בריאותית )לוח 5ב, שורה 1( גבוה יותר בקרב ערבים, 
בפרט מוסלמים ונוצרים, מאשר בקרב יהודים )במגבלת מספר נמוך במיוחד של מדווחים 
בקרב נוצרים ודרוזים, ראו הערות מתחת ללוח(. גם אחוז המדווחים כי מחלה או מום 
היו הסיבה העיקרית לעבודתם החלקית )לוח 5ב, שורה 2( גבוה יותר בקרב ערבים מאשר 

בקרב יהודים.7 

7 מסקר בריאות שנעשה בחברה הערבית עולה כי 75 אחוזים מהמשיבים העריכו את מצבם הבריאותי 
כטוב או מצוין. נתון זה מעלה את שאלת ההטיה בדיווח העצמי. לפי הסקר, למשל, כ-27 אחוזים 

העריכו את מצבם כך אף שהם חולים במחלה כרונית. כמו כן, 40 אחוזים הביעו שביעות רצון רבה 
ממצבם הבריאותי וכ-30 אחוזים הביעו שביעות רצון רבה מאוד )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(.
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לוח 5ב. דיווח עצמי על פחות מ-35 שעות עבודה בשבוע מסיבה בריאותית 
כאחוז מכלל המשיבים בכל מגזר, 2015

דרוזים**נוצרים*מוסלמיםיהודים 

)1( עובדים פחות מ-35 שעות בשבוע מסיבה בריאותית

7.72%18.18%23.08%6.25%
)2( הסיבה העיקרית לעבודה פחות מ-35 שעות בשבוע היא מחלה או מום

6.24%14.94%23.08%14.29%

* 26 משיבים לשאלה זו.        ** 16 משיבים לשאלה זו.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

3. הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבריאות
יש מתאם חיובי בין מצב חברתי-כלכלי טוב יותר לבריאות טובה יותר. מעבר לתפקידם 
יותר לרכישת שירותי רפואה, המצב החברתי-כלכלי מתואם  הברור של אמצעים רבים 
ושימוש  ומודעות, התנהגות בריאה  ידע  גורמים רבים המשפיעים על בריאות:  עם עוד 
כן, הקשר מעצים את עצמו, משום שבריאות טובה תורמת  יתר על  בשירותי בריאות. 
את  לייחס  ניתן  אם  היא  בדיון  מרכזית  סוגיה  זאת,  לאור  משופר.  חברתי-כלכלי  למצב 
כיצד  כן,  ואם  החברתי-כלכלי,  למצבה  רק  הערבית  האוכלוסייה  של  הירודה  הבריאות 

אפשר לשפר אותה נוכח – ולמרות – מצב זה. 
שיעורי  יותר  גבוה  החברתי-כלכלי  שהמדד  ככל  כי  מורים  בישראל  יישובים  נתוני 
תמותה  ושיעורי  11א(  )תרשים  תינוקות  תמותת  מדדים:  בשני  יותר,  נמוכים  התמותה 
מתוקננים )תרשים 11ב( – אם כי בהיבט של תמותת תינוקות הרגישות למצב החברתי-

כלכלי גבוהה יותר.8 ממצא חשוב הוא שההשפעות של המדד שוות בשתי האוכלוסיות. 
כלומר הממצאים כפשוטם מצביעים על כך שאם ישתוו התנאים החברתיים-כלכליים של 
)ידע, שינויים בדפוסי התנהגות וכו'(, גם רמת  שתי האוכלוסיות, על כל שהם מייצגים 

הבריאות שלהן תשתווה. 
לירידה  יביא  הערבית  האוכלוסייה  ברווחת  ששיפור  להניח  אפשר  אלו  מנתונים 
ייתכן  בתמותת התינוקות ולשיפור בבריאותה הכללית. מדובר בתהליך ארוך טווח, אך 
שאפשר לזרזו באמצעות מעורבות בשינוי דפוסי ההתנהגות באוכלוסייה הערבית וקידום 

שירותי הבריאות הפועלים בה. 

8 חשוב לציין כי נוכח הקשר הבלתי ליניארי בין המשתנים והעובדה כי האוכלוסייה הערבית מרוכזת 
בתחתית הסולם החברתי-כלכלי, ההשפעה של שיפור במצב החברתי-כלכלי תהיה גבוהה יותר 

באוכלוסייה הערבית מאשר ביהודית.
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תרשים 11א. שיעור תמותת תינוקות ביחס למדד חברתי-כלכלי, 2013
לפי מגזר

תרשים 11ב. שיעור תמותה מתוקנן ביחס למדד החברתי-כלכלי, 2013 
לפי מגזר

* ללא יישובים חרדיים (צ'רניחובסקי ושרוני, 2015).      ** לפירוט תוצאות הרגרסיות ראו לוח נ'2 בנספחים.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, המדד החברתי-כלכלי 
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4. סיבות מוות וגורמי סיכון
זיהוי סיבות המוות וגורמי הסיכון המייחדים את האוכלוסייה הערבית יכול לסייע באיתור 
ממוקד  לטיפול  מתאימה  התערבות  השונים.  הבריאות  מדדי  על  המשפיעים  גורמים 
בגורמים אלו עשויה לסייע לבריאותם של הערבים למרות מצבם החברתי-כלכלי, שבאופן 

כללי הוא ירוד בהשוואה לאוכלוסייה היהודית.

סיבות מוות
סיבות המוות שבהן הפערים בין יהודים לערבים בולטים במיוחד )פי שניים ויותר לרעת 
מערכת  של  כרוניות  מחלות  דרכים,  תאונות  מולדים,  מומים  הן  הערבית(  האוכלוסייה 

הנשימה התחתונה וסוכרת )לוח 6(. 
השכיחות הגבוהה יחסית של מומים מולדים בקרב הערבים מסבירה את הפער בתמותת 
התינוקות בין האוכלוסיות, את השפעתו הרבה על ההפרש בתוחלת החיים שלהן ואת 
העובדה שהוא אינו נסגר – אפילו בקרב הנשים. השכיחות הגבוהה יחסית של תאונות 
יכולה  בעישון,  כרוכות  אשר  התחתונה,  הנשימה  מערכת  של  כרוניות  ומחלות  דרכים 
להסביר את הגידול לאורך זמן בפער בתוחלת החיים של הגברים בשתי האוכלוסיות. אל 

אלו כאמור מתווספת הסוכרת.

לוח 6. סיבות המוות העיקריות שבהן יש פער בין יהודים לערבים, 2014
לפי קבוצת אוכלוסייה, שיעור ל-100,000 תושבים, מתוקנן לגיל

יחס ערבים/יהודיםערביםיהודיםסיבת המוות

2.37.23.13מומים מולדים

2.47.12.96תאונות דרכים

7.219.42.69מחלות כרוניות של מערכת הנשימה התחתונה

14.031.52.25סוכרת

4.68.51.85יתר לחץ דם

8.815.61.77מחלות כליה

7.312.31.68אוטם חריף של שריר הלב

12.921.51.67מחלות כלי דם במוח

14.523.71.63מחלת לב איסכמית אחרת

15.422.61.47מחלות בקנה הנשימה, הסימפונות והריאה

13.519.01.41מחלות לב אחרות

10.914.01.28אלח

5.67.01.25דלקת ריאות

33.441.61.25כל המחלות האחרות 

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, סיבות מוות בישראל
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נוכח  גורמי סיכון אשר  כאמור, במונחים של סיבות המוות בקרב מבוגרים יש כמה 
ערבים:  גברים  בקרב  יותר  נמוכה  חיים  לתוחלת  אותם  לקשור  ניתן  המגדרי  אופיים 

תאונות דרכים, תאונות עבודה ועישון.

מומים מולדים
 9.)DALYs בין 1990 ל-2015 ירד  ב-17 אחוזים נטל התחלואה בישראל )כפי שנמדד באמצעות
הירידה בנטל בשל מומים מולדים הייתה משמעותית יותר ועמדה על 50 אחוזים בתקופה 

זו, הודות לטכנולוגיות חדשות לזיהוי ולמניעה )בוורס וצ'רניחובסקי, 2017(.
מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הראה שבקרב יהודים ואחרים סיבות סב-

לידתיות )הקשורות למהלך ההיריון או הלידה( היו קשורות בממוצע ל-55 אחוזים מסיבות 
המוות בקרב תינוקות, מומים מולדים – ל-24 אחוזים, ומחלות אחרות – ל-8 אחוזים. 
מומים  המוות,  ל-35 אחוזים מסיבות  היו קשורות  סב-לידתיות  סיבות  מוסלמים  בקרב 
מולדים – ל-34 אחוזים, ומחלות אחרות – ל-13 אחוזים. בקרב מוסלמים נפטרו ממומים 
ואחרים,  יהודים  בקרב  מאשר  חי  לידות  לאלף  יותר  תינוקות  כשני  בממוצע  מולדים 
ממחלות  הממוצע  התמותה  שיעור  סב-לידתיות.  מסיבות  יותר  אחד  תינוק  ובממוצע 
בקרב תינוקות מוסלמים היה גבוה פי ארבעה מאשר בקרב תינוקות יהודים )1.04 לעומת 
0.26(. פגּות הייתה הגורם ל-1.52 מקרי מוות לאלף לידות חי בקרב יהודים ול-2.78 מקרי 
2013(. מאחר שהפערים בתמותת תינוקות  )זעירא,  וב-2010  ב-2009  מוות בקרב ערבים 
מתקיימים בין מוסלמים לקבוצות אוכלוסייה אחרות, ומאחר שמומים מולדים הם הסיבה 

העיקרית לפערים אלו, יידון נושא זה ביתר פירוט.
נישואים בתוך המשפחה מגדילים את הסבירות למומים מולדים, ופרקטיקה זו נהוגה 
בקרב הערבים. מחקר משנת 2010 הראה כי כ-25 אחוזים מהחתונות בקרב ערבים בחמש 
השנים האחרונות היו בין קרובי משפחה,10 וכ-12 אחוזים – בין בני דודים מקרבה ראשונה. 
בקרב בדואים בנגב שכיחות נישואי קרובים מגיעה לכ-45 אחוזים )נעאמנה, רומנו-זליכה 

וכבהא, 2011(. 
מאז שנת 2006 פועל בישראל מאגר מידע גנטי במטרה לנטר את הנושאים הגנטיים ואת 
בסיכון  אוכלוסייה  לקבוצות  גנטיות  בדיקות  והמדינה מממנת  באוכלוסייה,  התפלגותם 
למחלות מסוימות. הבדיקות מבוססות על מוצא אתני עבור יהודים, על השתייכות שבטית 
עבור בדואים, ועל דת ומקום מגורים עבור ערבים אחרים ודרוזים. בקרב יהודים, דתיים 
מעדיפים לערוך בדיקות גנטיות לפני הנישואים כדי להימנע מביצוע הפלה במקרה של 
מחלה גנטית אצל העובר. לחלופין יש אפשרות לבצע הפריה מלאכותית אשר באמצעותה, 
אם היא נעשית, ניתן לבחור את העובר הבריא. חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית מבצע 
הפסקת היריון במקרה שמתגלה בעובר בעיה רפואית חמורה )Zlotogora, 2014(. הנכונות 
לבצע הפסקת היריון בשל בעיה רפואית יכולה להסביר מדוע בקרב האוכלוסייה היהודית 
משיעורו  ניכרת  בצורה  קטן  תינוקות  לתמותת  הסיבות  מבין  המולדים  המומים  שיעור 

באוכלוסייה הערבית.

DALYs 9 – מדד לנטל תחלואה כולל, המבטא את אובדן שנות החיים כתוצאה מבריאות לא טובה, 
נכות או מוות מוקדם.

10 נעאמנה, רומנו-זליכה וכבהא )2011( מגדירים חתונה בין קרובי משפחה כנישואים בין בני זוג שיש 
להם קרוב משפחה משותף אחד לפחות שיש לו קרבת דם לשניהם.
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תאונות דרכים
אף שהערבים הם כ-20 אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, הם היו מעורבים בכ-30 אחוזים 
 73 מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2015. אחוז הגברים מבין נפגעי תאונות דרכים היה 
אחוזים בקרב יהודים, ו-78 אחוזים בקרב ערבים )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015ב(.

תאונות עבודה
נפגעו 48,144 אנשים מתאונות עבודה.  ב-2015  נוסף מקורו בשוק העבודה.  גורם סיכון 
ענף הבנייה מוביל בשיעורי הפגיעה בתאונות עבודה, ו-36 מתוך 58 מקרי המוות בעבודה 
עובדים  היו  הבנייה  בענף  מההרוגים  ממחצית  יותר  קצת  זה.  בענף  התרחשו  ב-2016 
היו  וחמישה  ושומרון,  יהודה  משטחי  ערבים  היו  הרוגים   17 ערבים(,  )כולל  ישראלים 
2017(. הערבים הם רוב  זרים )משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  עובדים 
לא מקצועיות,  בעבודות  בעיקר  עובדים  והם  בענף הבנייה,  בקרב הישראלים העובדים 

שבהן רמת הסיכון גבוהה יותר )מדהלה-בריק, 2015(.

עישון
יותר מאשר בקרב  גבוה  12 מראים כי אחוז המעשנים בקרב ערבים  הנתונים בתרשים 

יהודים, בכל קבוצות הגיל.

תרשים 12. אחוז המעשנים, 2015
לפי מגזר וקבוצת גיל

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, סקר הבריאות הלאומי, 2015–2013

בדוח משרד הבריאות משנת 2015 נמצא כי חלקם של המעשנים בקרב גברים ערבים 
כפול מחלקם בקרב גברים יהודים: כ-44 אחוזים לעומת כ-22 אחוזים, בהתאמה. לעומת 
הנשים  בקרב  מחלקן  בהרבה  נמוך  הערביות  הנשים  בקרב  המעשנות  של  חלקן  זאת, 
היהודיות: כ-7 אחוזים לעומת 15 אחוזים, בהתאמה. חלקם של המעשנים גבוה במיוחד 
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בקרב גברים ערבים בני 49–35 )47 אחוזים(. בקרב גברים מעשנים, חלקם של המעשנים 
יותר מחפיסה אחת ביום הוא כ-22 אחוזים בקרב הערבים וכ-13 אחוזים בקרב היהודים. 
יתרה מזאת, ערבים סובלים יותר מיהודים מעישון פסיבי, ואחוז המדווחים על חשיפה 
רבה עד רבה מאוד לעישון בקרבם היה גבוה יותר )48 אחוזים לעומת 35 אחוזים בקרב 
מעישון  הנובעות  המחלות  נטל  בישראל  הכל,  בסך   .)2016 הבריאות,  )משרד  היהודים( 
נמוך בהשוואה לאירופה על סמך מדד DALYs, אך נתון זה נובע בעיקר משיעורי העישון 

הנמוכים בקרב יהודים )בוורס וצ'רניחובסקי, 2017(.
סקר שנערך בקרב האוכלוסייה הערבית העלה כי 30 אחוזים מהערבים בני 15 ומעלה 
מעשנים )כ-50 אחוזים מהגברים וכ-9 אחוזים מהנשים(. נוסף לכך, כ-13 אחוזים מבני 15 
ומעלה מעשנים נרגילה. אחוז הנשים הערביות המעשנות נרגילה עלה, והוא עומד על 7 

אחוזים )אלשייך, רזק-מרג'ייה וח'טיב, 2016(.

תזונה, השמנת יתר וסוכרת
שיעורי המדווחים על סוכרת בשנת 2015 מוצגים להלן. ניתן לראות כי חלקם של החולים 
בסוכרת בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה יותר כמעט בכל קבוצות הגיל )תרשים 13א(. 
ערבית  אוכלוסייה  לריכוזי  הסוכרת  חולי  של  הגיאוגרפי  הפיזור  בין  יש מתאם  כן,  כמו 

בצפון )תרשים 13ב(.11

תרשים 13א. אחוז התחלואה בסוכרת, 2015 
לפי מגזר וקבוצת גיל

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, סקר הבריאות הלאומי, 2015–2013

11 ממצאי סקר בריאות האוכלוסייה הערבית מורים כי בתוך עשור הוכפל מספר החולים במחלות 
כרוניות, וכמעט שליש מהאוכלוסייה מגיל 21 ומעלה סובלים מאחת המחלות הכרוניות. המחלה 

הנפוצה ביותר היא סוכרת )כ-13 אחוזים(, אחריה לחץ דם )כ-11 אחוזים( ורמת כולסטרול גבוהה )כ-9 
אחוזים(. בשיעורי התחלואה בסרטן חלה עלייה ניכרת. בשנת 2004 דיווחו 0.2 אחוזים מהאוכלוסייה כי 

הם חולים בסרטן, לעומת 0.7 אחוזים בשנת 2016 )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(.

נשים

2.5% 4.7%

14.3%

32.2%
29.0%

1.3% 4.0% 5.3%

12.3%

21.5%

21-34 35-44 45-54 55-64 65+

ערביות יהודיות
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תרשים 13א )המשך(. אחוז התחלואה בסוכרת, 2015 
לפי מגזר וקבוצת גיל

 גברים

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, סקר הבריאות הלאומי, 2015–2013

מקור: משרד הבריאות, מצב הסוכרת בישראל 
לשנת 2013

תרשים 13ב. התחלואה 
בסוכרת לפי מחוזות

שיעורי תחלואה מתוקננים לגיל, 
גילאי 20 ומעלה

0.1%
6.6%

12.4%

26.9% 27.8%

1.0% 2.3%
7.8%

17.4%

23.5%

21-34 35-44 45-54 55-64 65+

ערבים יהודים
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יתר לחץ דם
גם אחוז המדווחים על יתר לחץ דם בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה מזה שבאוכלוסייה 

היהודית, כמעט בכל קבוצת גיל )תרשים 14(. 

תרשים 14. דיווח על יתר לחץ דם, 2015
לפי מגזר וקבוצת גיל

7%
12%

23%

39%
43%

5%
8%

17%

34%

52%

21-34 35-44 45-54 55-64 65+

ערבים יהודים

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, סקר הבריאות הלאומי, 2015–2013

הכרונית  המחלה  הוא  גבוה  דם  לחץ  כי  נמצא  הערבית  האוכלוסייה  בריאות  בסקר 
ועל  כ-6 אחוזים מכלל האוכלוסייה,  השנייה בשכיחותה: אחוז התחלואה בה עומד על 

כ-11 אחוזים מבני 21 ומעלה )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(.

פעילות גופנית 
בצורה  גבוה בקרב הערבים  כלל  גופנית  פעילות  חלקם של המדווחים שאינם מבצעים 
48 אחוזים, בהתאמה )משרד  70 אחוזים לעומת  ניכרת מחלקם בקרב יהודים ואחרים: 
הבריאות, 2014(. בסקר בריאות האוכלוסייה הערבית נמצא כי פחות משליש מאוכלוסיית 
גילאי 18 ומעלה מבצעים פעילות גופנית מסודרת: כ-28 אחוזים מכלל האוכלוסייה, 32 

אחוזים מהגברים ו-22 אחוזים מהנשים )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(.

5. נגישות שירותי הבריאות וזמינות השימוש בהם 
נוכח בריאותה הירודה של האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית ולממוצע 
במדינות המפותחות, יש חשיבות מיוחדת לשימוש שהאוכלוסייה הערבית עושה בשירותי 
בריאות. השימוש בשירותים אלו מותנה בזמינותם הפיזית, בנגישות שלהם וביכולת לנצל 

אותם, וכן בנטייה לנצל אותם. 
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זמינות שירותי הבריאות
במחוזות שבהם אחוז הערבים באוכלוסייה גבוה יחסית לממוצע הארצי – הצפון, חיפה 
וירושלים – בולט חוסר יחסי ברופאים )במיוחד בצפון( ובמחוזות ירושלים והדרום בולט 

חוסר יחסי בכוח סיעודי )תרשים 15א(.12
ריכוז  שבו  הארץ,  צפון  של  היחסי  במצבו  נחיתות  ניכרת  כאן  גם  רפואי,  לציוד  אשר   

האוכלוסייה הערבית גבוה )תרשים 15ב(.

תרשים 15א. מדד גודל האוכלוסייה ומספר הרופאים והאחיות לאלף נפש
לפי מחוזות, ממוצע ארצי=1

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב

נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל (2016); משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות והתמודדות עמו (2014(

12 המספרים אינם מתוקננים להרכב הגילים של האוכלוסייה. נוכח גילה הצעיר של האוכלוסייה 
הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, ההיצע היחסי של שירותי בריאות לאוכלוסייה הערבית טוב 

יותר מכפי שהוא מתבטא בנתונים )צ'רניחובסקי, 2011(.
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תרשים 15ב. מדדי גודל האוכלוסייה וציוד רפואי לאלף נפש
לפי מחוזות, ממוצע ארצי=1

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב

נתונים: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל (2016); משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות והתמודדות עמו (2014(

בזמינות  גם  מתבטא  הערבית  לאוכלוסייה  אשפוז  שירותי  של  יחסית  הנמוך  ההיצע 
נמוכה של מרכזים רפואיים )לוח 7(. המרחק הממוצע לבית החולים הקרוב ביותר הוא כ-22 
ק"מ מיישובים ערביים, לעומת כ-14 ק"מ מיישובים יהודיים. הפערים בזמינות האשפוז 
לאוכלוסיות השונות גבוהים יחסית כאשר מדובר במרחקים ממוצעים ממרכזים רפואיים 
ארציים. מצב הדברים טוב יותר כאשר מדובר במרכזים הרפואיים רמב"ם וסורוקה, אשר 

קרובים יחסית לריכוזי אוכלוסייה ערבית.13 

13 בסקר בריאות האוכלוסייה הערבית כ-36 אחוזים מבני 18 ומעלה דיווחו כי בית החולים הקרוב 
אליהם ביותר נמצא במרחק 39–25 ק"מ ממקום מגוריהם, וכ-2 אחוזים דיווחו כי הוא נמצא במרחק 
של יותר מ-40 ק"מ. לכ-11 אחוזים אין תחבורה ציבורית לבית החולים הקרוב. כ-10 אחוזים העריכו 
את הגישה שלהם לבית החולים הקרוב כקשה, וכ-33 אחוזים העריכו אותה כבינונית )אלשייך, רזק-

מרג'ייה וחטיב, 2016(.
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יצוין שיש מתאם חיובי בין זמינות המרכזים הרפואיים לזמינות הרפואה המקצועית 
בכלל, והרופאים המומחים בפרט. המרחקים מבית החולים מייצגים אפוא במידה רבה את 

זמינות הרפואה המקצועית, שלגביה לא נאספו נתונים )צ'רניחובסקי, 2011(. 

לוח 7. המרחק הממוצע ממרכזים רפואיים )בקילומטרים(
לפי מגזר

יהודיםערבים
21.8513.95ממוצע המרחק מבית החולים הקרוב ביותר

104.3863.77ממרכז רפואי ארצי – איכילוב

100.7661.91ממרכז רפואי ארצי – בילינסון

142.8490.83ממרכז רפואי ארצי – הדסה עין כרם

135.7487.83ממרכז רפואי ארצי – הדסה הר הצופים

104.9062.81ממרכז רפואי ארצי – תל השומר

 ממרכז רפואי אזורי )צפון – רמב"ם; דרום – סורוקה; מרכז –
איכילוב, בילינסון או שיבא(

41.5330.17

GIS מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: חישוב עצמי באמצעות

 הדיווח העצמי על זמינותם של שירותי הרפואה הדחופה מגלה שביעות רצון דומה 
בשתי הקבוצות )לוח 8(. שביעות הרצון בקרב האוכלוסייה הערבית נמוכה מעט משביעות 
מגדירים  78 אחוזים, בהתאמה,  לעומת  72 אחוזים  היהודית:  בקרב האוכלוסייה  הרצון 
רופאי  מרפאות  של  ממיקומן  הרצון  שביעות  במדד  גם  לכך,  בהמשך  "מרוצים".  עצמם 
המשפחה אין הבדל מהותי בין שתי האוכלוסיות, ושביעות הרצון ממיקומן של מרפאות 

רופאים מקצועיים אף גבוהה יותר באוכלוסייה הערבית מאשר באוכלוסייה היהודית. 
מסקר בריאות האוכלוסייה הערבית עולה כי כ-83 אחוזים מבני 18 ומעלה הסכימו כי 
השירותים שקופת החולים נותנת תואמים את צורכיהם. כ-78 אחוזים הסכימו כי איכות 
השירותים שקופת החולים נותנת היא גבוהה; כ-16 אחוזים טענו כי קופת החולים אינה 
מספקת להם את כל השירותים החיוניים, וכ-58 אחוזים דיווחו על קשיים בקבלת הפניה 

לבית חולים בעת הצורך )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(.

לוח 8. הערכה סובייקטיבית של זמינות שירותי הבריאות, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

)1( מרוצה מזמינות שירותי הרפואה הדחופה
78%72%78%64%כן, במידה רבה או מסוימת

22%29%22%36%לא כל כך או בכלל לא

)2( מרוצה ממיקום מרפאה – רופא משפחה
91%88%88%87%מרוצה או מרוצה מאוד

9%12%12%13%לא כל כך מרוצה או בכלל לא 

)3( מרוצה ממיקום מרפאה – רופא מקצועי

78%81%78%88%מרוצה או מרוצה מאוד

22%19%22%12%לא כל כך מרוצה

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי (2016א)
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גישה לשירותי בריאות
קיים  ליכולת, הסובייקטיבית לעיתים, להגיע לשירות  נוגעת  הגישה לשירותי הבריאות 
ולנצלו בצורה מיטבית. האוכלוסייה הערבית בכלל, והמוסלמית במיוחד, מתקשה למצות 
את זכויותיה הרפואיות במערכת )לוח 9, שורה 1( ואף מתקשה לקבל טיפול בשל קשיי 
שפה )לוח 9, שורה 2(. עם זאת, קשה להצביע על הבדלים משמעותיים בזמני ההמתנה 

לרופא מקצועי, משעה שהתור אליו נקבע )לוח 9, שורה 3(. 

לוח 9. הערכה סובייקטיבית של נגישות שירותי הבריאות, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

)1( מתקשה למצוא מידע על זכויות במערכת הבריאות

20%39%27%29%כן

54%48%54%58%לא

26%13%19%13%לא מחפש

)2( מתקשה לקבל שירותי בריאות בגלל בעיות שפה

9%19%11%13%

)3( זמן ההמתנה לרופא מקצועי מזמן קביעת התור

47%54%50%64%עד שבועיים

24%24%20%12%בין שבועיים לחודש

20%15%24%10%בין חודש לשלושה חודשים

4%5%3%6%יותר משלושה חודשים

4%2%3%8%לא רלוונטי/במעקב

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, הסקר החברתי (2016א)

לצורך  ציבורי  במימון  כצפוי בהתחשב במצבה הכלכלי, האוכלוסייה הערבית תלויה 
אשפוז במידה רבה יותר מאשר האוכלוסייה היהודית )לוח 10(. תלות זו, העשויה לנבוע 
גם מסדר עדיפויות שונה בהקצאת ההוצאות של משקי הבית, מוצאת ביטוי גם בחלקם 
הרב יותר של המוותרים על טיפול רפואי בשל קשיים כלכליים, בהשוואה לאוכלוסייה 
היהודית )לוח 11(. מסקר בריאות האוכלוסייה הערבית עולה כי כשליש מהמטופלים לא 
החודשית  העלות  הסקר  משתתפי  של  דיווחיהם  לפי  כלכליות.  מסיבות  תרופות  רכשו 
הממוצעת של תרופות היא 218 שקלים )אלשייך, רזק-מרג'ייה וחטיב, 2016(. אך למרות 
מאשר  הערבית  באוכלוסייה  יותר  גבוהה  במערכת  השוויוניות  תפיסת  הדברים,  מצב 

באוכלוסייה היהודית )לוח 12(.
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לוח 10. תשלום עבור אשפוז בשנה האחרונה, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

92%98%100%91%מימון קופת חולים

2%0%9%*11%מימון פרטי/אחר

לוח 11. ויתור על טיפול רפואי בשל קשיים כלכליים, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

8%30%18%23%ויתרו על טיפול רפואי

5%30%11%24%ויתרו על תרופות במרשם רופא

לוח 12. הערכה עצמית של השוויוניות במערכת שירותי הבריאות, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

28%38%38%47%שוויונית במידה רבה

32%38%35%32%שוויונית במידה מסוימת

24%18%20%15%לא שוויונית כל כך

16%6%8%6%בכלל לא שוויונית

* האוכלוסייה היהודית מסתכמת ליותר מ-100 אחוזים בשל מימון אשפוזים שונים באמצעות מקורות שונים. 

מקור (לכל הלוחות): צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
נתונים (לכל הלוחות): הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

עם זאת, כאשר מביאים בחשבון את השפעתם של משתנים חברתיים-דמוגרפיים – 
הכנסה והשכלה – הדרוזים הם היחידים שמדווחים כי הם נזקקים פחות לטיפול רפואי, 
לרבות תרופות מרשם. כלומר תחושת הצורך בטיפול ורמת הבריאות הממוצעת הנמוכה 

יותר אינן באות לידי ביטוי בדיווח על הזדקקות לטיפול רפואי )לוח 13(. 
לוותר  ל"נכונות"  וההכנסה  בין רמות ההשכלה  גם בקשר  ביטוי  מצב הדברים מוצא 
אחוז  והשכלה,  הכנסה  לרבות  אחרים,  תנאים  בחשבון  כשמביאים  כלומר  טיפול.  על 
בקרב  יותר  גבוה  תרופתי,  טיפול  לרבות  רפואי,  טיפול  על  לוותר  נאלצו  כי  המדווחים 
ולנטייה  למודעות  אם  גם  יהודים.  בקרב  מאשר   – כאחד  ונוצרים  מוסלמים   – ערבים 
להתנהגות מצ'ואיסטית יש חלק בעניין, הרי התחושה כי אין צורך בטיפול והנכונות לוותר 
עליו עלולות לבטא גם את הזמינות הנמוכה יותר והנגישות הפחותה של שירותי בריאות 

למגזר הערבי. 
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לוח 13. ההשפעה של משתנים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים על תחושת 
צורך בשירותי בריאות ועל ויתור עליהם בשל קשיים כלכליים

 נזקקו לטיפול משתנה מסביר
בשנה האחרונה

נאלצו לוותר על 
טיפול בשל קשיים 

כלכליים

נזקקו לתרופות 
מרשם בשנה 

האחרונה

נאלצו לוותר על 
תרופות בשל 

קשיים כלכליים
)-(חיובית)-(חיוביתגיל

מגדר )אישה 
ביחס לגבר(

)-(חיובית)-(חיובית

שליליתחיוביתשליליתחיוביתשנות לימוד
שלילית)-(שליליתשליליתהכנסה

 מוסלמי 
)ביחס ליהודי(

חיוביתשליליתחיובית)-(

 נוצרי 
)ביחס ליהודי(

חיובית)-(חיובית)-(

 דרוזי 
)ביחס ליהודי(

)-(שלילית)-(שלילית

(-) = ההשפעה אינה מובהקת סטטיסטית.

* לפירוט תוצאות הרגרסיות המלאות ראו לוח נ'1 בנספחים.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

שימוש בשירותי בריאות
אחוז היהודים והערבים המדווחים על ביקור אצל רופא משפחה בשנה האחרונה דומה: 
שורה   ,14 )לוח  אחוזים  כ-73  על  הנתון  עומד  שבקרבם  לדרוזים,  פרט   – אחוזים  כ-83 
1(. גם חלקם של המדווחים על השימוש בחדרי מיון בשתי האוכלוסיות דומה – כרבע 
מאוכלוסיית הסקר )לוח 14, שורה 3(. היינו, למרות הזמינות הנמוכה יחסית של שירותי 
דומה  במידה  אותם  מנצלים  הערבים  לעיל,  שצוין  כפי  הערבית,  לאוכלוסייה  אשפוז 
נמוכים כשמביאים בחשבון את מצבם  הללו  ייתכן ששיעורי השימוש  כי  ליהודים, אם 
כפי  מונעת,  ברפואה  מועט  על שימוש  להעיד  כדי  בכך  יש  כי  גם  ייתכן  הירוד.  הרפואי 

שיודגם בהמשך. 
עם זאת, אחוז המדווחים על ביקור אצל רופא מקצועי גבוה באופן ניכר בקרב יהודים 
מאשר בקרב ערבים )לוח 14, שורה 2(: כ-57 אחוזים מהיהודים מדווחים על ביקור אצל 
רופא מקצועי לעומת כ-30 אחוזים מהערבים המוסלמים והדרוזים ו-42 אחוזים מהערבים 

הנוצרים. 
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לוח 14. שימוש כללי בשירותי בריאות, 2015
אחוז המדווחים, לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

84%82%84%73%ביקרו אצל רופא משפחה בשנה האחרונה

57%31%42%30%ביקרו אצל רופא מקצועי בשנה האחרונה

25%26%25%27%ביקרו בחדר מיון בשנה האחרונה

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

את  מעלה   )2016 וחטיב,  רזק-מרג'ייה  )אלשייך,  הערבית  האוכלוסייה  בריאות  סקר 
הנתונים שלהלן: 

אותן 	  שעוברים  ואלו  תקופתיות,  בדיקות  מקיימת  אינה  האוכלוסייה  מרבית 
מופנים אליהן בעיקר על ידי רופא המשפחה. 

כ-50 	  מתוכם  לסקר;  הקודמת  בשנה  בריאות  בשירותי  השתמשו  אחוזים  כ-66 
אחוזים קיבלו שירות במסגרת מעקב שגרתי, כ-24 אחוזים בשל מחלה כרונית, 

וכ-17 אחוזים בשל בעיה רפואית חמורה.
 כ-69 אחוזים ממשתתפי הסקר ביקרו אצל רופא משפחה לפחות פעם אחת בשנה 	 

שקדמה לסקר.
כ-7 אחוזים אושפזו בבית חולים בשנה שקדמה לסקר, וכ-11 אחוזים השתמשו 	 

בשירותי חירום בשנה שקדמה לסקר.
מחקר קודם מצא כי ערבים משתמשים בשירותי בריאות בצורה יעילה פחות, כלומר 
מבקרים פחות אצל רופאים מומחים, אך מבקרים יותר אצל רופא משפחה ומתאשפזים 
זה  דפוס  בריאותם מחריף.  רק כשמצב  בריאות  בשירותי  יותר. מכאן שהם משתמשים 
מאפיין לרוב קבוצות בעלות הכנסה נמוכה, וייתכן שהוא מושפע גם ממאפיינים תרבותיים 

.)Baron-Eppel, Garty and Green, 2007(
2009 )הנתונים האחרונים הזמינים( מורים כי הממוצע הנמוך של סך  נתונים משנת 
משיעור  בעיקר  מושפע  הערבית  באוכלוסייה  ומקצועי(  )משפחה  רופא  אצל  הביקורים 
ביקורים נמוך יותר של הצעירים, בני 24–5 )לוח 15(. עוד עולה מן הנתונים כי האוכלוסייה 

הערבית משתמשת בשירותי אשפוז יותר מאשר האוכלוסייה היהודית )לוח 16(. 

לוח 15. ממוצע ביקורים אצל רופאים במשך שנה, 2009
לפי מגזר וקבוצת גיל 

סך הכל+7475–6465–5455–4445–2425–45–0

יהודים 
ואחרים

7.13.44.66.210.014.617.16.4

7.32.74.86.812.719.715.25.2ערבים

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב | נתונים: הלמ”ס, סקר הבריאות (2013א) 
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לוח 16. שיעור המאושפזים ב-12 החודשים האחרונים, 2009
לאלף תושבים, לפי מגזר וקבוצת גיל 

סך הכל+7475–6465–4445–2425–0

30357415421958יהודים ואחרים

376612623426564ערבים

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב

נתונים: הלמ”ס, סקר הבריאות (2013א) 

שיעור הנשים העוברות בדיקות ממוגרפיה בקרב יהודיות גבוה בצורה ניכרת משיעורן 
בקרב ערביות )לוח 17(. הפער המדאיג ביותר הוא בקבוצת הגיל 74–50, שבה מומלץ לכל 
אישה לבצע בדיקה לפחות אחת לשנתיים, שכן אבחון מוקדם בגילים אלו מסייע להפחית 
בכ-30 אחוזים את הסיכוי לתמותה.14 נתון זה יכול לשפוך אור על אחת הסיבות לתוחלת 

החיים הנמוכה באופן יחסי של נשים ערביות בהשוואה לנשים יהודיות.

לוח 17. שיעור הנשים שעברו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות, 2009
לאלף תושבות, לפי מגזר וקבוצת גיל 

סך הכל+7475–6465–4950–40

330673701331531יהודיות

344*156539587154ערביות

* מספר תצפיות נמוך.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
נתונים: הלמ”ס, סקר הבריאות (2013א) 

אחוז המדווחים על שימוש בשירותי בריאות פרטיים באוכלוסייה היהודית כפול כמעט 
מאשר באוכלוסייה הערבית: כ-22 אחוזים לעומת כ-11 אחוזים, בהתאמה )לוח 18, שורה 
1(. הסיבה העיקרית לשימוש בשירותי בריאות פרטיים בקרב האוכלוסייה היהודית היא 
המענה  את  לקבל  יכולת  אי   – הערבית  האוכלוסייה  ובקרב  רופא,  לבחירת  האפשרות 
בקרב  כי  עולה  הלוח  מן   .)2 שורה   ,18 )לוח  חולים(  )קופת  הציבורי  בשירות  המבוקש 
מוסלמים ודרוזים במיוחד ביקורים רבים יותר אצל רופאים מקצועיים נעשים במרפאות 

פרטיות, בהשוואה ליהודים )לוח 18, שורה 3(. 

14 האגודה למלחמה בסרטן, בדיקת ממוגרפיה.
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לוח 18. אחוז המשתמשים בשירותי בריאות פרטיים, 2015
לפי מגזר

דרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים 

)1( השתמשו בשירותי בריאות פרטיים בשנה האחרונה

22%12%10%12%

)2( הסיבה העיקרית לפנייה לשירותי בריאות פרטיים, אם פנה

37%*43%33%24%בחירת הרופא

11%*22%23%24%הקדמת התור

5%*4%7%16%שירות אדיב

47%*30%37%36%שירות שלא ניתן בקופת חולים

)3( מקום הביקור האחרון אצל רופא מקצועי

78%73%84%56%קופת חולים

12%20%8%24%פרטי

9%7%8%18%בית חולים

1%0%1%2%אחר

* 26 משיבים לשאלה זו.

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב 
נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א{

גבוהה בצורה  ההוצאה של משפחות ערביות על צריכה פרטית של שירותי בריאות 
כ-136  לעומת  לנפש,  לחודש  שקלים  ל-190  קרוב  יהודיות:  משפחות  של  מזו  ניכרת 
שקלים לחודש )בהתאמה(. הפער ניכר גם במונחי הנטל הכלכלי – סכום ההוצאה כאחוז 
כ-7  לעומת  הערבית  באוכלוסייה  אחוזים  כ-15  הפנויה:  החודשית  הכספית  מההכנסה 

אחוזים באוכלוסייה היהודית )לוח 19(.15 
סעיפי ההוצאה שבהם יש הבדלים משמעותיים בין שתי קבוצות האוכלוסייה קשורים 
שירותי  בזמינות  פערים  על  לכסות  רצון  לבטא  עשוי  בביטוח  שהשימוש  אף  לביטוח. 
בריאות ציבוריים, הוא יכול להצביע גם על מודעות לא מספקת של האוכלוסייה הערבית 
למשמעות הביטוח וליכולת לנצל אותו. כלומר ייתכן שמודעות נמוכה של האוכלוסייה 
פרטי  ביטוח  על  – תשלום  ביטוחים  כפל  מצבים של  גוררת  רפואיות  לזכויות  הערבית 

למצב רפואי מסוים שכבר מכוסה באמצעות הביטוח הממלכתי.  

15 סביר להניח שהפערים מוטים כלפי מעלה נוכח הדגימה החסרה של יישובים קטנים, משום 
שביישובים ערביים קטנים, בעיקר של בדואים, ההוצאה הנמדדת נמוכה יותר, ואילו ביישובים יהודיים 

קטנים ההוצאה הנמדדת גבוהה יותר. 
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לוח 19. ההוצאה הפרטית החודשית לנפש על שירותי בריאות, 2014 
לפי מגזר, בשקלים
יהודיםערביםסעיף הוצאה פרטית

28.3419.01השתתפות עצמית

45.6818.70ביטוח משלים

24.613.34ביטוח מסחרי

90.4695.65 הוצאות מהכיס

189.09136.71סה"כ

15.36%6.77%אחוז מההכנסה הכספית הפנויה

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב 

נתונים: הלמ”ס, הסקר החברתי (2016א)

סיכום
למצבה  מובהק  באופן  קשורה  בישראל  הערבית  האוכלוסייה  של  הירודה  בריאותה 
החברתי-כלכלי הנמוך ביחס לאוכלוסייה היהודית. ככלל, אתגרי הבריאות של האוכלוסייה 
הערבית, בפרט אלה הנוגעים להתנהגות בריאה ולזמינות שירותי בריאות, אינם שונים 
מאלה של האוכלוסייה היהודית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של החברה והמדינה. 
מכאן שקידום חברתי-כלכלי של אוכלוסיות חלשות והשלכותיו על צמצום פערים, על כל 
המשתמע מכך מבחינת התנהגות בריאה ונגישות של שירותי בריאות, יסייע גם לצמצום 

פערי הבריאות הממוצעים בין שתי האוכלוסיות.
להגדלת  המדינה  של  מקדימה  אינטנסיבית  פעולה  דורשת  זו  טווח  ארוכת  משימה 
הגיאוגרפית,  בפריפריה  מומחים,  רפואת  בעיקר  בריאות,  שירותי  של  הפיזית  הנגישות 
באמצעות מנגנוני הקצאה )של קפיטציה והשקעות( ותמריצים )שכר מומחים(. השקעות 
של  הנגישות  את  לשפר  כדי  מרחוק  רפואה  בקידום  בחלקן  להתבטא  צריכות  אלו 
החברתית-כלכלית  הנחיתות  על  לפצות  וכך  בפריפריה,  לאוכלוסיות  מומחים  שירותי 
של האוכלוסיות באזורים אלו. מדיניות כזו – בדומה להשפעתו של חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי וכהשלמה לו – תועיל בעיקר לאוכלוסייה הערבית באשר היא מרוכזת באזורי 

הפריפריה, בעיקר הצפונית. 
זאת ועוד, אין להתעלם מהיבטים תרבותיים ומצרכים מיוחדים של האוכלוסייה הערבית 
על כל מרכיביה. היינו, יש להתמקד בטיפול עכשווי בגורמי הסיכון והתמותה המאפיינים 
אוכלוסייה זו: מומים מולדים, תאונות ועישון, ולא פחות מאלו – השמנה וסוכרת. ישראל 
מבורכת בטכנולוגיות גנטיות אשר יכולות לאבחן ולאתר מומים פוטנציאליים עוד טרם 
היריון וטרם לידה. לפיכך יש להקדיש מאמץ רב יותר – בשיתוף מנהיגים ואנשי דת – כדי 
לחולל באוכלוסייה הערבית שינויים תרבותיים והתנהגותיים שיובילו לצמצום תמותת 
תינוקות בשל מומים מולדים. גם המלחמה בתאונות הדרכים הרבות ובעישון הרב יחסית 

בקרב האוכלוסייה הערבית מחייבת השקעה ממוקדת בקידום שינויים התנהגותיים.

יה הנרבית בינרמל 307ברימות המוכלוזי



בהשוואה ליהודים, ערבים מקדישים משאבים פחותים למניעה ומבקרים פחות אצל 
רופאים מומחים, אך מבקרים יותר אצל רופא משפחה ומתאשפזים יותר, כלומר נוטים 
להשתמש בשירותי בריאות רק כשמצב בריאותם מחריף. מומלץ אפוא לנצל, תוך הסתייעות 
בהשקעה מתאימה, את מרפאות הקהילה ביישובים הערביים כדי לקדם את בריאותה של 
אוכלוסייה זו, כולל באמצעות פעולות מניעה. אשר לבעיות של נגישות מותנית שפה, יש 
רפואה ערבים במערכת הבריאות הישראלית,  עובדי  הנוכחות המרשימה של  לנצל את 

לרוחב כל חזיתה המקצועית, כדי לקדם את בריאותה של האוכלוסייה הערבית. 
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נספחים
1. קבוצות מיעוט בישראל

בדואים 
בישראל יש כ-220 אלף בדואים. כמעט שני שלישים מהם חיים בנגב, והשאר בעיקר בצפון 
הארץ. הבדואים הם אוכלוסייה של נוודים אשר היו באופן מסורתי רועי צאן וחיו בחברה 
שבטית. לפני כשישים שנה נטשו את אורח החיים הנוודי והחלו להתיישב במקומות קבע. 
המעבר לחיים מודרניים היה מאתגר עבור הבדואים, והכנסתם הממוצעת מהווה כרבע 
מההכנסה הארצית הממוצעת. אמנם אחוז האנאלפביתיות בקרבם ירד בתוך דור מ-95 
אחוזים ל-25 אחוזים, עקב הקמת בתי ספר בדואים במסגרת חוק חינוך חובה, אך עדיין 
אין תמיכה מספקת ביציאת נשים ללימודים, וחלקן בקרב תלמידי בתי הספר מאוכלוסייה 

זו הוא רק כ-10 אחוזים.

דרוזים 
רוב הדרוזים חיים בלבנון ובסוריה. בישראל חיים כ-130 אלף דרוזים, המתגוררים בצפון 
המדינה. אמנם הדרוזים מסווגים כקבוצת אוכלוסייה ערבית, אך הדת הדרוזית מוכרת 
יש בה אלמנטים  נוסדה במאה העשירית כפלג של האסלאם השיעי.  נפרדת. היא  כדת 
קבועות,  תפילות  בה  ואין  נשמות,  גלגול  דוגמת  ומההינדואיזם,  היוונית  מהפילוסופיה 
חגים או עלייה לרגל. עקרונות הדת העיקריים הם אמירת אמת, תמיכה בחברי הקהילה 
ותמיכה ברעיון האלוהות המונותאיסטית. הדת הדרוזית היא סודית ולא ניתן להצטרף 
אם  בצבא,  ומשרתים  היהודית  במדינה  תומכים  הדרוזים  ככלל   .)Mets, 1990( אליה 
בראש  מזדהים  שאינם  בהם  ויש  למדינה,  ביחסם  מתח  מתעורר  מסוימים  במקרים  כי 

.)Radai et al., 2015( ובראשונה כישראלים

צ'רקסים 
הצ'רקסים הם קהילה סונית מוסלמית מהרי הקווקז, שמקורה בנוצרים שהתאסלמו בין 
המאה השש עשרה למאה התשע עשרה. במלחמת רוסיה-צ'רקסיה )באמצע המאה התשע 
עשרה( נהרגו כ-1.5 מיליון צ'רקסים, ועוד כמיליון הוגלו. בימינו הקבוצה הגדולה ביותר 
של צ'רקסים נמצאת בטורקיה, וקבוצות נוספות נמצאות בסוריה ובלבנון. בישראל יש 
כ-5,000 צ'רקסים, והם מרוכזים בשני יישובים בגליל: בכפר כמא ובריחניה. הם מתגייסים 

לצבא ושיעור בעלי ההשכלה האקדמית בקרבם גבוה. 
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2. נספח לוחות

לוח נ'1. ניתוח רב-משתני של נתוני הסקר החברתי
 )1()2()3()4()5(

משתנה 
מסביר

אין בעיה מצב בריאות
בריאותית

 הבעיה לא 
מפריעה לתפקוד

עובד פחות האם מועסק
מ-35 שעות 

בשבוע מסיבה 
בריאותית

***0.026***0.001-0.047-***0.044-***0.056-גיל

)0.00445()0.00284()0.00466()0.00177()0.00752(

***0.858-***0.199-0.602-**0.06700.200מין )נקבה(

)0.134()0.0820()0.143()0.0576()0.261(

***0.144-***0.125*0.0270.050***0.105שנות לימוד

)0.0238()0.0178()0.0299()0.0110()0.0447(

הכנסה 
מעבודה 

)נטו(

0.096***0.042***0.0420***-0.085*

)0.0173()0.00821()0.0136()0.051(

**0.858***0.992-***0.144-0.754***0.648-מוסלמי

)0.186()0.135()0.257()0.0862()0.358(

**0.4430.075-0.191-0.0991.224-נוצרי

)0.294()0.207()0.363()0.154()0.553(

0.124***0.3780.3720.501-0.617-דרוזי

)0.418()0.311()0.585()0.188()1.075(

0.844-***1.829*0.893-***2.431***3.158קבוע

)0.418()0.284()0.478()0.194()0.807(

מספר 
תצפיות

4,2974,2968956,985764

 p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :בסוגריים: סטיות התקן | מובהקות
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לוח נ'1 )המשך(. ניתוח רב-משתני של נתוני הסקר החברתי
 )6()7()8()9()10(

 משתנה
מסביר

נזקק לטיפול 
רפואי

נאלץ לוותר על 
טיפול רפואי

 נזקק 
לתרופות

 נאלץ לוותר 
על תרופות

 נאלץ לוותר על 
ארוחה חמה

0.0070.004***0.0020.0244***0.010גיל

)0.00233()0.00536()0.00251()0.00614()0.00497(

0.136-0.168-***0.2340.332-***0.268מין )נקבה(

)0.0648()0.165()0.0675()0.192()0.150(

***0.122-***0.179-***0.077***0.093-**0.036שנות לימוד

)0.0151()0.0324()0.0155()0.0335()0.0276(

הכנסה 
מעבודה )נטו(

-0.0128**-0.124***-0.009-0.139***-0.157***

)0.00622()0.0248()0.00652()0.0299()0.0241(

0.233***1.307***0.291-***0.0101.009-מוסלמי

)0.102()0.200()0.103()0.220()0.199(

0.006**0.1980.857-***0.2701.233-נוצרי

)0.166()0.307()0.170()0.380()0.376(

0.2620.079-***0.449-1.093-***1.295-דרוזי

)0.267()1.043()0.233()1.038()0.438(

0.088-0.516-***0.486-1.662-***0.980-קבוע

)0.233()0.515()0.240()0.564()0.446(

4,2932,1084,2962,5994,297מספר תצפיות

 p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :בסוגריים: סטיות התקן | מובהקות

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
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 לוח נ'2. רגרסיות שיעור תמותה מתוקנן ותמותת תינוקות מול 
מדד חברתי-כלכלי

)2( )1(  

לוג שיעורי תמותה לוג שיעורי תמותת תינוקות משתנה מסביר
-0.144*** -0.311*** מדד חברתי-כלכלי
)0.0217( )0.0761(

0.0856* 0.164 יישוב ערבי
)0.0476( )0.151(

0.0836* -0.0952 משתנה אינטראקציה
)0.0468( )0.148(

1.727*** 1.349*** קבוע

 p < 0.01 *** ;p < 0.05 ** ;p < 0.10 * :בסוגריים: סטיות התקן | מובהקות

מקור: צ'רניחובסקי, בשאראת, בוורס, בריל ושרוני, מרכז טאוב
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2017
חברה, כלכלה ומדיניות

מרכז טאוב 
לחקר המדיניות החברתית בישראל

סדרת הרברט מ' סינגר

דוח מצב המדינה
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עורך: אבי וייס

מרכז טאוב נוסד ב -1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב וארגון הג'וינט האמריקאי. 
המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על ידי קרן הנרי ומרלין טאוב, קרן הרברט ונל 
סינגר, ג'יין וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק, קרן משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף 

וארגון הג'וינט האמריקאי.
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