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הראשון  הסגר  הרים.  ברכבת  נסיעה  מאוד  הזכירו  הקורונה  משבר  בימי  בישראל  החיים 
במרץ, הפתיחה החפוזה של המשק והתנעתו מחדש באפריל ובמאי, פתיחת שנת הלימודים 
וכמעט מייד לאחר מכן סגירת בתי הספר, הסגר השני הבלתי נמנע בספטמבר, הפתיחה 
והסגירה. וכמובן, בזמן האחרון גם הציפייה )התקווה?( שקצב ההתחסנות המהיר יאפשר 

לרכבת ההרים הזאת להוליך אותנו בבטחה אל קרקע יציבה.
במסמך הזה אנחנו מנסים למפות כמה מהמהמורות שעוד צפויות לנו בדרך ולשער כיצד 
תיראה הקרקע היציבה הזאת, במה היא תהיה שונה מנקודת המוצא שלנו, ואילו אתגרים 
והזדמנויות יִיָקרו בדרכנו בשנים הבאות. חזרה לסטטוס-קוו שלפני הקורונה, מבחינות רבות 
לא יהיה בה די; עלינו לנצל את ההזדמנויות שהמשבר מציע לנו כדי להזניק את החברה 
אל עתיד ורוד יותר. במסמך הזה אנחנו ְמכַנסים את התובנות של המומחים הבכירים שלנו 
חינוך,  רווחה,  העבודה,  שוק  מאקרו-כלכלה,  טאוב:  מרכז  של  השונים  המחקר  בתחומי 

דמוגרפיה, וכמובן בריאות. כמו שיתברר להלן, כל הנושאים קשורים זה בזה לבלי הפרד. 

1. הצמיחה הכלכלית: חזרה למסלול?

האם וכמה מהר יצליח המשק לסגור את פער הצמיחה בתוצר שנוצר 
בעקבות הקורונה?

התפתחות  את  המייצג  המרכזי  המאקרו-כלכלי  האינדיקטור  הוא  התמ"ג  צמיחת  שיעור 
המשק. בתחילת 2020 הצפי היה לצמיחה של 3.4% בתמ"ג. בפועל, התוצר של 2020 היה 
נמוך מזה של 2019 ב-2.5% – 5.9 נקודות אחוז פחות מהתוצר שהיה מתקבל ללא משבר

בלס,  נחום  בלנק,  כרמל  ד"ר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  הא"ב(:  סדר  )לפי  הסקירה  בהכנת  השתתפו   *
פרופ' בנימין בנטל, פרופ' ג'וני גל, פרופ' אבי וייס, פרופ' אלכס וינרב, סוזי פת-בנבנישתי, ד"ר לביב 

שאמי ופרופ' יוסי שביט.



הקורונה. נוכח העובדה שהאוכלוסייה בישראל צמחה ב-1.8%, התוצר לנפש קטן בשנת 
2020 ב-4.3% וחזר לרמה שהיה בה ב-2016.  

אם תהליך ההתחסנות יימשך בקצב מהיר, כפי שאכן מסתמן, בנק ישראל צופה צמיחה 
של 6.3% בתוצר בשנת 2021 ו-5.8% בשנת 2022 )כל שנה ביחס לקודמתה(. במקרה זה 
2022 כמעט יסגור את הפער ויחזור כמעט לצפי ללא קורונה.  התוצר לנפש בסוף שנת 
התחזית למקרה של קצב התחסנות איטי, או תקלות בלתי צפויות בתהליך החיסון )למשל 
הופעת זנים עמידים לחיסון(, מקטינה את שיעור הצמיחה הצפוי בתוצר ב-2021 ל-3.5% 
ומתקנת את התחזית לשנת 2022 ל-6% בהתאם. במקרה זה, בסוף 2022 יישאר פער של 

כשנתיים בצמיחת התוצר לנפש.1

תרשים 1. ההתפתחות הצפויה של התוצר לנפש
במחירי 2015, באלפי ש"ח
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תוצר לנפש תחזית ללא קורונה תחזית חיסון מהיר תחזית חיסון איטי

מקור: חוקרי מרכז טאוב | נתונים: הירחון הסטטיסטי לישראל, דצמבר 2020, לוח ו/1 

תחזית הצמיחה של 3.4% לשנה בתוצר ללא משבר הקורונה פירושה צמיחה של 1.6% לשנה   1
בתוצר לנפש.
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2. הגירעון: קיצוצים בהוצאות וגידול במיסוי? 

האם ובאיזה שלב תצליח הממשלה החדשה להקטין את הגירעון 
בתקציב המדינה לרמה הדרושה לשם הקטנת החוב הלאומי?

על פי נתוני החשב הכללי במשרד האוצר עמדו הוצאות הממשלה בסוף שנת 2019 על 
28.4% מהתמ"ג, בעוד הכנסותיה הגיעו ל-24.7%. בהתאם לכך עמד הגירעון בשנת 2019 
על 3.7%. עוד מראים הנתונים כי בשנת 2020 גדלו הוצאות הממשלה ב-22.5%, בעיקר 
ההוצאה  בלבד(.  ב-2.8%  עלו  במשבר  קשורות  שאינן  )ההוצאות  הקורונה  משבר  בשל 
השנתית המצטברת של הממשלה הגיעה ב-2020 ל-34.5% מהתמ"ג ואילו הכנסותיה ירדו 
ל-23%, פער שיצר גירעון של 2.11.5% בנק ישראל צופה שבתרחיש החיסון המהיר ירד 
הגירעון ל-8% בשנת 2021 ול-3.6% בשנת 2022 אם הממשלה תנקוט מדיניות תקציבית 
על פי הכללים הקבועים בחוק, ול-4% אם לאו. בתרחיש הפסימי יותר, הערכות הגירעון 

לשנתיים הבאות הן 11% ו-6% בהתאמה. 
לגירעונות הגדולים של 2020 ו-2021 יש השפעה משמעותית על החוב הלאומי, ולכן 
חשובה מאוד התנהלותה של הממשלה הן בצד ההוצאות )הקצאת התקציב על פי הצרכים 
השונים( והן בצד ההכנסות )מיסוי(, כפי שנסביר בחלק הבא. כזכור, גם שנת 2019 וגם 
שנת 2020 התנהלו ללא תקציב מאושר, ועד שתוקם ממשלה חדשה גם לא יהיה תקציב 
בנושאים הקשורים לקורונה לא הותאמו פעילויות  2021. מעֵבר לטיפול החירום  לשנת 
הממשלה לצורכי האוכלוסייה והמשק. גם לא נחקק חוק הסדרים לשנים אלו ורפורמות 
רבות לא הועברו. כיוון שהתמודדותה של ישראל עם משבר הקורונה קשורה קשר הדוק 
למדיניות הממשלה, על כל ההשלכות הכלכליות הנובעות מכך, חשוב לעקוב באופן רציף 

אחר ההתנהלות הכלכלית לאחר הקמת הממשלה החדשה. 
מיסים.  העלאת  ו/או  בהוצאות  קיצוץ  באמצעות  להתבצע  יכולה  הגירעון  הקטנת 
בהתחשב בפערים החברתיים-כלכליים העמוקים בישראל יהיה קושי רב לערוך קיצוצים 
משמעותיים בהוצאות האזרחיות בלי לפגוע עוד יותר בקבוצות החלשות )ראו סעיפים 6–8, 
10–12 ו-14(. בשנים האחרונות נמנעו הממשלות בדרך כלל מהעלאת מיסים, אך נראה כי 
במצב הנוכחי לא תהיה ברירה; השאלה הגדולה היא אילו מיסים יועלו ובאיזה שיעור. אם 
הממשלה מעוניינת להימנע מהגדלת אי השוויון במדינה, נראה כי מוטב שתימנע מהעלאת 

מיסים עקיפים, שהם רגרסיביים מיסודם.
 

ראו ריכוז נתונים תקופתיים – אומדן ביצוע תקציב באתר של משרד האוצר.  2
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3. החוב הלאומי: חזרה למצב בר-קיימה?

נוכח הצורך להקטין את החוב ביחס לתוצר, האם צפויה ירידה בגירעון 
וחזרה למסלול של צמיחה מהירה?

ישראל נכנסה למשבר הקורונה עם חוב לאומי של 60% מהתמ"ג, יחס נמוך משמעותית 
מזה של רוב מדינות ה-OECD. הגירעון בתקציב שנוצר עקב המשבר בשנת 2020 וירידת 
התוצר בשנה זו הגדילו את החוב לכדי 72% מהתמ"ג. על פי תחזיות בנק ישראל, בהנחה 
וירד מעט  ל-76%  עד   2021 ויצמח בשנת  יוסיף החוב  יימשך  שקצב ההתחסנות המהיר 

ל-74% ב-2022, ואילו בתרחיש הפסימי הוא צפוי לעמוד בשתי השנים הללו על 81%. 
יחסים אלו של חוב–תוצר מחזירים את ישראל עשור ויותר לאחור. עם זאת, בסביבת 
הריבית הנוכחית תשלומי הריבית אינם צפויים להכביד על התקציב. בפרט, כל עוד שיעור 
הצמיחה של התמ"ג גבוה משיעור הריבית ניתן לגלגל את החוב משנה לשנה תוך הורדת 
2020 התשואה בשוק העולמי על איגרות חוב של  נכון לסוף שנת  יחסית לתוצר.  חלקו 
ממשלת ישראל לפירעון בעוד עשר שנים היא כ-0.8%. זאת ריבית נמוכה, אך היא עדיין 
הריבית  הייתה  2020. בתחילת מרץ  יוני  חודש  בסוף  בסיס מרמתה  נקודות  ב-28  גבוהה 
ב-100  יותר, 0.42%, אך עם הטלת הסגר הראשון היא קפצה בתוך שבועיים  נמוכה אף 
נקודות בסיס. תנודתיות זו מצביעה על הסיכון הפוטנציאלי הכרוך בחוב גבוה יחסית לתוצר 
ומחייבת מעקב אחרי תגובות השוק העולמי, בייחוד עם כינונה של ממשלה חדשה והגשת 

התקציב.
גם בסביבת ריבית נוחה תהיה הממשלה חייבת לנקוט צעדים משמעותיים כדי להחזיר 
את יחס החוב–תוצר לרמה מתקבלת על הדעת, בין השאר משום שיחס גבוה עלול להשפיע 
לרעה על דירוג האשראי של ישראל ולהעלות את שערי הריבית שישראל תצטרך לשלם 
על חובותיה. בהקשר זה הקטנת הגירעון כנ"ל היא חיונית. נוסף על כך חשוב שהממשלה 

תנקוט צעדים מעודדי צמיחה כדי להקטין את נטל החוב יחסית לתוצר.
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4. חשש ליציבות המערכת הפיננסית?

פיקוח על היציבות הפיננסית במשק מחייב מעקב אחר פגיעותה של המערכת, הזעזועים 
רמת  את  הכוללים  במשק,  האשראי  סיכוני  בפניהם.3  ועמידותה  עליה  המאיימים 
והעסקים  הבית  משקי  של  עמידה  לאי  או  פירעון  לחדלות  הסיכון  ואת  )החוב(  המינוף 
בהתחייבויותיהם, נחשבים על ידי בנק ישראל לאינדיקטורים ליציבות הפיננסית בישראל. 

במיוחד, גל רחב היקף של פשיטות רגל עלול לערער את יציבותה של המערכת כולה.
המערכת הפיננסית, בהכוונת בנק ישראל, מסייעת למשקי בית ולעסקים בהתמודדות עם 
המשבר, בין השאר באמצעות דחיית תשלומי הלוואות, לרבות משכנתאות והגדלת מסגרות 
אשראי. צעדים אלו נועדו להיות זמניים, ואכן, עד סוף חודש נובמבר כבר הסתיימה תקופת 
הדחייה של כ-59% מסך החובות שנדחו, כאשר בקרב עסקים גדולים ובינוניים עמד שיעור 
זה על כ-70%, ובקרב עסקים קטנים וזעירים הוא עמד על כ-74% ו-64%, בהתאמה. עבור 
לקוחות פרטיים הסתיימה תקופת הדחייה של כ-52% מההלוואות שלא לדיור ושל כ-56% 
מההלוואות לדיור. נכון לסוף חודש נובמבר עמד סך כל החובות שנדחו על כ-161 מיליארד 
כ-16%.  כלומר שיעור של  מיליארד ש"ח,  כ-1,053  לציבור בסך של  ש"ח, מתוך אשראי 
שיעור גבוה זה של דחיית תשלומים מחייב מעקב מקרוב כדי לאמוד את הסיכון לחדלות 

פירעון הטמון בה ולהעריך את מידת האיום על יציבות המערכת הפיננסית.
מעקב אחר הפגיעות הפיננסית הנובעת מסיכון האשראי חשוב במיוחד משום שסביבת 
תומכת  נמוכה  ריבית  סביבת  אמנם  ארוכה.  תקופה  עוד  לשרור  צפויה  האפסית  הריבית 
בהתאוששות הכלכלית, אך היא עלולה להגביר את הפגיעות הפיננסית עקב ביקוש גבוה 
לאשראי זול, ועובדה זו פוגעת בעמידותן של המערכת הפיננסית והכלכלה בפני זעזועים 

עתידיים.

להרחבה ראו נ' מיכלסון וק' קונסקו, המוניטור ליציבות הפיננסית בישראל. בנק ישראל, חטיבת   3
המחקר, 2020.

האם פשיטות רגל יסכנו את יציבות המערכת הפיננסית?
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תרשים 2. סטטוס דחיית תשלומים ללקוחות עסקיים ופרטיים
במיליארדי ש"ח

2.61.92.27.65.845.9 6.04.56.313.56.358.5

הלוואות פרטיים לא  עסקים זעיריםעסקים קטניםעסקים בינוניים  עסקים גדולים
לדיור

הלוואות פרטיים  
לדיור

חובות שנמצאים בדחיית תשלומים חובות אשר תקופת דחיית התשלומים בגינם הסתיימה

בזמן  במשק  הכלכלית  הפעילות  למצב  נבחרים  מהירים  אינדיקטורים  ישראל,  בנק  נתונים:   | טאוב  מרכז  חוקרי  מקור: 
משבר הקורונה

5. צפויה ירידה חלקית באבטלה, אך חשוב לשים לב 
למרכיביה

 .3.8%  – היסטורי  מידה  בקנה  נמוך  בישראל  האבטלה  שיעור  היה  האחרונות  בשנים 
2020 וליותר מ-35%  בעקבות המגפה עלה שיעור האבטלה הרחב4 ליותר מ-20% במרץ 
באפריל. לאחר פתיחת המשק הוא ירד לכ-10% אך חזר לכ-20% בסגר השני באוקטובר, 
ובסוף 2020 עמד על כ-16%. האבטלה תרד בשנתיים הקרובות במידה ניכרת, אך גם על 
פי התחזית האופטימית צפוי שיעורה להישאר בשנת 2022 ברמה שישראל לא ראתה זה 

כחצי עשור – 5.4%.

שיעור האבטלה הרחב כולל, מעבר להגדרה הסטנדרטית של מובטלים כמי שאינם מועסקים אך   4
מחפשים עבודה, גם עובדים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל סיבות הקשורות לקורונה וגם את 

אלה שפרשו מכוח העבודה משום שהתייאשו.

האבטלה תקטן, אך כמה עובדים יתייאשו ויפרשו כליל מכוח העבודה?
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ככל שיעבור הזמן יקטן מספר העובדים בחל"ת – חלקם יחזרו למקום עבודתם הקודם 
וחלקם לא. מהקבוצה השנייה חלקם יעברו למקום עבודה חדש, אחרים ימשיכו לחפש, 
ויהיו בוודאי גם כאלה שיתייאשו ויפרשו כליל מכוח העבודה. בהתחשב בכך, שני נתונים 
יותר משיעור האבטלה. האחד הוא שיעור המועסקים מקרב  מרכזיים חשובים אולי אף 
האוכלוסייה בגיל העבודה, המצביע על קליטה חזרה של אנשים שהוצאו לחל"ת וגם על 
קליטת עובדים במקומות עבודה חדשים. הנתון החשוב השני הוא שיעור העובדים שנפלטו 
מכוח העבודה בגלל משבר הקורונה – שיעור שצפוי להיות גבוה יותר בקרב האוכלוסיות 

החלשות. אוכלוסיות אלו יזדקקו לטיפולה של מערכת הרווחה )ראו סעיפים 8 ו-9(.

תרשים 3. שיעור האבטלה הצפוי

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

בפועל תחזית חיסון מהיר   תחזית חיסון איטי

2019 2020 2021 2022

מקור: חוקרי מרכז טאוב | נתונים: בנק ישראל, התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2021 
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6. החזרה לעבודה לא תהיה שוויונית ויש הכרח לעזור 
לאוכלוסיות החלשות

האם האוכלוסיות החלשות יצליחו להשתלב חזרה בשוק העבודה, וכמה 
זמן יידרש לכך?

לא  באופן  מרוכזת  האבטלה  המובטלים.  אוכלוסיית  להרכב  במיוחד  לב  לשים  יש 
פרופורציונלי בקרב עובדים בעלי שכר נמוך, צעירים, בעלי השכלה נמוכה ועובדים בענפים 
מסוימים כמו שירותי מזון ותיירות.5 כך למשל, 44% מן המובטלים בעת המשבר היו צעירים 
לחל"ת  שהוצאו  העיקריות  הקבוצות  הן   אלו   .38% רק  הוא  העבודה  בכוח  שחלקם  אף 
ושפוטרו ממקומות העבודה, וכבר כעת מסתמן שקבוצות אלו גם מתקשות לחזור לשוק 
העבודה, כנראה בגלל חוסר התאמה בין כישורי העובדים לדרישות המעסיקים. מעבר לכך, 
מחקרים רבים מלמדים שהיעדרות ממושכת משוק העבודה משפיעה על כישורי העובדים 

ומפחיתה בצורה משמעותית את שכרם כשהם חוזרים אליו.6 
שהתבטאה  בישראל,  ההכנסות  בחלוקת  השיפור  במגמת  לפגוע  עלולות  אלו  תופעות 
ירידה באי השוויון.  על  ג'יני בחמש השנים האחרונות, המצביע  בירידה של 0.5% במדד 
ירידת המדד יוחסה במיוחד לכניסתם של עובדים בעלי כישורים נמוכים לשוק העבודה 
)בעיקר נשים במגזר החרדי(. היות ועובדים אלו צפויים לספוג את הפגיעה הקשה ביותר 
ממשבר הקורונה, מגמת הירידה של מדד ג'יני צפויה להיבלם, אם לא להתהפך לגמרי )ראו 

סעיף 10(.

7. הכשרה לעובדים חלשים 

למערכת הרווחה יש תפקיד חשוב בעידוד כניסת עובדים לשוק העבודה באמצעות תוכניות 
וקופאיות  קופאים  החלפת  )למשל,  טכנולוגיה  על  הגוברת  ההסתמכות  תעסוקתיות. 
בטכנולוגיות חיוב חדשות והמרת שירותים אישיים בשירות מרחוק( מקשה על קליטתם 

ראו את המצגת של הכלכלנית הראשית של משרד האוצר, תמונת מצב שוק העבודה, כנס אלי   5
הורביץ, דצמבר 2020.

 D. S. Rothstein, An analysis of long-term unemployment. Monthly Labor Review, ראו למשל  6
.July 2016

באיזו מידה יצליחו לנצל את המצב להשקעה בשיפור מיומנויותיהם 
של העובדים החלשים על מנת לאפשר את שילובם בשוק העבודה 

העתידי?
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נועדו  של עובדים בעלי כישורים נמוכים בשוק העבודה החדש. התוכניות התעסוקתיות 
היעדר  בגלל  העבודה  בשוק  להשתלב  המתקשים  עובדים  של  האנושי  הונם  את  לשפר 
כישורים מתאימים או בשל השתייכותם לקבוצות חברתיות מודרות. זרוע העבודה במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוקמה על מנת לפתח ולהפעיל תוכניות מסוג זה. 
בשנה האחרונה הוקצו כ-375 מיליון ש"ח לתוכניות הכשרה מקצועית ולתוכניות המיועדות 
לאוכלוסיות מיוחדות ולמובטלים, אך עד כה, בשל קשיים אובייקטיביים הכרוכים בהפעלת 
תוכניות כאלה בהיקף נרחב, נוצל רק חלק קטן מהתקציבים שהוקצו לכך. כמו כן, ניסיון 
העבר מלמד שקשה מאוד להתאים את התוכניות התעסוקתיות לצורכיהן של אוכלוסיות 

מגוונות, ולכן האפקטיביות שלהן אינה ברורה.
ואף  זה,  בתחום  והרווחה  העבודה  משרד  של  בפעילותו  הרחבה  ניכרת  האחרון  בזמן 
שמוטב היה אילו החלו בכך כבר בתחילת המשבר, יש לברך על המאמצים הנוכחיים. ככל 
שהיקף התוכניות יהיה רחב יותר וככל שהן יגיעו לקהלים מגוונים יותר כך תהיה השפעתן 
על רמת העוני ואי השוויון בישראל, כמו גם על היכולת לסייע לאוכלוסיות החלשות לשפר 
את מעמדן, רבה יותר. יש לעקוב אחר הפעילות בתחום זה ואחר מידת ההצלחה בשילוב 

אוכלוסיות חלשות במשלחי יד ובמקומות עבודה מתקדמים.

8. הקושי בשילוב מחדש בשוק העבודה ומענקי עבודה

האם המדינה תתמוך בעובדים חלשים הנקלטים חזרה בשוק העבודה 
בשכר נמוך או שיגדל מספר "העובדים העניים"?

גם כאשר תתרחש התרחבות בשוק העבודה, ברור שהגעה לתעסוקה מלאה היא תהליך 
שצפוי להימשך תקופה ארוכה )ראו סעיף 5(. אחד האתגרים הגדולים של מערכת הביטחון 
בין עידוד המובטלים להשתלב בשוק העבודה  נקודת האיזון  יהיה למצוא את  הסוציאלי 
והבטחת רמת חיים סבירה למי שטרם הצליח לעשות זאת מצד שני.  מחדש מצד אחד, 
קביעה מחודשת של תקופת זכאות מוגבלת בזמן בתוכנית ביטוח האבטלה היא הגיונית 
בנסיבות האלה, אך החזרת מאפייני ביטוח האבטלה למצב שקדם למשבר פירושה חזרה 

לדגם של ביטוח אבטלה מוגבל, שלא יספק למובטלים הגנה של ממש.
מתאימה  תעסוקה  למצוא  העבודה  משוק  מהנפלטים  לחלק  הצפוי  הרב  הקושי  בשל 
וראויה, במקביל לעידוד הכניסה לשוק העבודה באמצעות תוכניות תעסוקתיות )ראו סעיף 
7( יהיה צורך בהבטחת רמת הכנסה סבירה למשתלבים בשוק העבודה על מנת להשאירם 
לאפשר  שנועדו  הכלים  אחד  עניים".  "עובדים  של  התופעה  מהתרחבות  ולהימנע  בשוק 
זאת, לצד הבטחת שכר מינימום ותנאי עבודה ראויים, הוא מענק העבודה, ואכן נעשו כמה 
צעדי מדיניות בכיוון זה בתקופת המשבר. עם זאת, מענק העבודה עודנו נמוך ולכן תרומתו 
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המיצוי של  ועוד, שיעור  זאת  מאוד.  מצומצמת  עובדות  עוני במשפחות  עם  להתמודדות 
המענק עומד רק על 70% מהזכאים. כלי זה יכול להיות אפקטיבי הרבה יותר אם הוא יגדיל 
את ההכנסה החודשית של כלל משקי הבית שבראשם בעלי שכר נמוך. אך יש לזכור כי 
קיומו של מענק כזה עלול להביא גם להתרחבות תופעת ה"עבודה בשחור" ולפגוע בנכונות 

לעבוד שעות ארוכות.

9. עבודה מרחוק, הגירה פנימית וההשפעה על מחירי 
הנדל"ן

האם נראה הגירה פנימית מהמרכז לפריפריה או מערים גדולות 
ליישובים קטנים יותר?

בזמן הסגרים עברו עובדים רבים לעבודה מהבית. התופעה ניכרה בכל ענפי המשק, ובעיקר 
בתעשיית ההיי-טק )כ-72% מהעובדים בענף טכנולוגיות המידע ו-61% מהעובדים בענפי 
העסקים והמינהל עבדו מהבית בהיקף כלשהו במהלך הסגר השני(. עובדים רבים המשיכו 
לעבוד מהבית גם לאחר שהסתיימו הסגרים, מי באופן מלא ומי באופן חלקי.7 סימנים רבים 
מעידים שמגמה זו תימשך גם לאחר שתחלוף המגפה )לדוגמה, כמעט 40% מהמעסיקים 
בענף ההיי-טק מעוניינים שעובדיהם ימשיכו לעבוד מרחוק(, ואפשר שהיא אף תשפיע על 

הביקוש לשטחי משרדים ובהתאם לכך על מחירי השכירות שלהם.
מי  לצד  המגורים.  דפוסי  על  גם  להשפיע  עשוי  זו  עבודה  לפרקטיקת  נרחב  מעֲבר 
שמעדיפים לגור בעיר יש לא מעט אנשים שקובעים בה את מגוריהם רק משום שעליהם 
ללכת לעבודה בכל יום; הקרבה הפיזית למקום העבודה מקצרת את זמני הנסיעה ומפחיתה 

את הוצאות הנסיעה, וגם מאפשרת גישה למגוון רחב יותר של אפשרויות תעסוקה.
ואולם המעבר לשיטת העבודה מהבית בעקבות משבר הקורונה מגדיל את משקלם של 
יתרונות שאינם קשורים בשוק העבודה – למשל מגורים בפרוורים ואף במקומות מרוחקים 
יותר. כך, ייתכן שנראה תנועה של תושבים שמעתיקים את מקום מגוריהם מן המרכז אל 
הצפון והדרום או יוצאים מן הערים הגדולות ליישובים שבהם מתאפשר להם לגור בדירות 
יש סימנים בארצות  זו  ולשפר את איכות חייהם. למגמה  יותר  נמוך  יותר במחיר  גדולות 
הברית ובבריטניה, שבשתיהן ניכרת עלייה ברכישת נכסים באזורים כפריים ובערים קטנות 
 PWC יותר. זאת ועוד, לפי התחזית הכלכלית לבריטניה של תאגיד השירותים הפיננסיים
באוכלוסיית  ירידה  ואחת  העשרים  במאה  הראשונה  בפעם  תירשם  השנה   ,2021 לשנת 

העבודה,  משרד  העבודה,  זרוע  ופעילות  קורונה  בימי  תעסוקה   :2020 בישראל  העבודה  שוק   7
הרווחה והשירותים החברתיים, פברואר 2021.
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לונדון. נתונים על ההגירה הפנימית בישראל יאפשרו לנו לדעת אם תהיה מגמה דומה גם 
כאן.

הדינמיקה  להיפוך  גם  תתרום  שהיא  ייתכן  משמעותית,  במגמה  מדובר  אם  מזו,  יתרה 
באזור  לדיור  שהביקוש  ייתכן  כן.  לפני  ואף  האחרון  בעשור  הדיור  מחירי  את  שאפיינה 
המרכז יֵרד ויביא בעקבותיו ירידה )יחסית( במחירים שם, ואילו המחירים בפריפריה יעלו 
בנתוני  ניכרו  לכך  סימנים  הללו.  באזורים  מגורים  פתרונות  יחפשו  אנשים  שיותר  ככל 
המכירות של סתיו 2020, שבהשוואה לשנת 2018 ו-2019 היו הפעם גבוהים ביותר בדרום 
גבוהות ב-31% מהמכירות  היו   2020 הארץ. מכירות הנדל"ן בדרום ברבעון השלישי של 
ברבעון השלישי של 2018; בירושלים הן היו גבוהות ב-2%; ובכל שאר אזורי הארץ הן היו 
נמוכות יותר. מחירי הדירות בדרום ברבעון השלישי של 2020 היו גבוהים ב-8% ממחיריהן 
עליות  אלה   .2018 של  השלישי  ברבעון  ממחיריהן  וב-6%   ,2019 של  השלישי  ברבעון 
המחירים הגבוהות ביותר שנרשמו בכל אזורי הארץ. לתנועה כזאת מן המרכז לפריפריה 
יהיו השפעות נוספות, כיוון שהיא תביא אוכלוסייה משכילה יותר לקהילות מרוחקות מן 

המרכז ותשפיע בין השאר על איכות בתי הספר.

10. החשש: העמקת העוני ואי השוויון

שנת הקורונה הייתה במידה רבה גם שנת מדינת הרווחה. המערכות עמדו בשנה זו במבחן 
קשה והצליחו לספק רשת ביטחון חיונית לאזרחים רבים. לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, 
התערבות מדינת הרווחה בתוכנית ביטוח האבטלה והמענקים שניתנו צמצמו את תחולת 
ולחזרה  לסיום המשבר  ציפייה  קיימת  2020 בכמחצית. אולם כעת, כאשר  העוני בשנת 
לפעילות כלכלית רגילה, יש סכנה שמערכת הרווחה תחזור למצב שקדם למשבר הקורונה 
או אפילו – נוכח הדרישות הצפויות לקיצוץ בתקציבים )ראו סעיף 2( – תיסוג עוד יותר 
לאחור. נסיגה לאחור בעת כזאת עלולה להביא להתרחבות ניכרת של הפערים החברתיים 

ולהעמקת המצוקה בקרב אנשים החיים בעוני וזקוקים לסיוע. 
השתלבות בשוק העבודה לא תהיה אופציה מעשית עבור יחידים ומשפחות שסובלים 
ממצוקות – אם מפאת גילם, אם בשל מוגבלות פיזית או נפשית, אם משום שעבודתם 
אינה נחוצה ואם בגלל חסמים סביבתיים. על כן מוטל על שירותי הרווחה המקומיים, על 
העובדים הסוציאליים המפעילים אותם ועל עמותות העוסקות בנושאי רווחה לספק מענים 
לצרכים שהלכו וגדלו בעת המשבר. עדות לכך היא הגידול הרב במספר הפניות לשירותי 
ולמצוקה כלכלית  )גידול של 9%(  פניות הקשורות לאלימות במשפחה  הרווחה, במיוחד 

האם יינקטו הצעדים הדרושים למנוע עלייה בממדי העוני ואי השוויון?
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)6%(, והגידול במספר התיקים החדשים המטופלים על ידם בתקופת המשבר )26%(. על 
מנת לסייע לעובדי מערכת הרווחה ולעמותות הרווחה להתמודד עם העומס הרב המוטל 
זאת,  וניתנו תוספות שכר לעובדים הסוציאליים. עם  עליהם הוקמה קרן סיוע לעמותות 
אם בסיום המשבר יצומצמו רשתות הביטחון ויקוצצו תקציבי הרווחה, הדבר יטיל מעמסה 

בלתי אפשרית על שירותי הרווחה המקומיים ויביא לקריסתן של עמותות רווחה רבות. 
זאת ועוד, עם תום תקופת הזכאות לדמי אבטלה )נכון לעכשיו – סוף יוני 2021( ייאלצו 
מובטלים רבים להישען על תוכנית הבטחת ההכנסה )ראו סעיף 6(. אולם תוכנית זו סובלת 
ממגבלות רבות, בהן העובדה שההכנסה שהיא מספקת עלולה להיות נמוכה ממחצית קו 
העוני ושמיצויה בידי הזכאים הפוטנציאליים מוערך בכשליש עד מחצית בלבד.8 בניגוד 
לתוכנית ביטוח האבטלה, בתוכנית הבטחת ההכנסה לא נעשו שינויים על מנת להתאימה 
לתקופת המשבר. החזרת תוכנית ביטוח האבטלה למאפייניה המקוריים והשארת תוכנית 
חדשים  עניים  של  גדולה  שכבה  לייצר  עלולות  הנוכחית  במתכונתה  ההכנסה  הבטחת 

שנידונים לחיות במצוקה כלכלית וחברתית קשה.
בעשור שקדם למשבר הקורונה התאפיינה מערכת הרווחה ביציבות בהוצאה החברתית 
ובהיעדר שינוי של ממש בתחולת העוני. עם זאת, מספר יוזמות מדיניות חדשות שהונהגו 
הביאו  המינימום  שכר  והעלאת  העבודה  שוק  התרחבות  העשור,  של  השנייה  במחצית 
לשינויים מדודים לטובה לקראת סוף התקופה )שינויים שבאו לידי ביטוי בירידה במדד 
6(. כעת, בעקבות משבר הקורונה, יש חשש כבד שההישגים שהושגו  ג'יני. ראו בסעיף 

יימחקו ושהמצב אף יחמיר.

11. מיסוד ההוראה מרחוק

באיזו מידה יצליחו להטמיע את השינויים הדרושים כדי לאפשר למידה 
מרחוק בצורה יעילה?

ההוראה המקוונת, שהולכת ומכה שורש במערכת החינוך, תהפוך ככל הנראה לחלק בלתי 
לטכנולוגיות  וההורים  התלמידים  המורים,  של  והרחבה  המהירה  החשיפה  ממנה.  נפרד 
של  רבים  ברבדים  מהותיים  שינויים  תחולל  והלמידה  ההוראה  שיטות  ולמגוון  החדשות 
מערכת החינוך. להלן נמנה את העיקריים שבהם. הראשון הוא שינוי האיזון בין התפקידים 
של בית הספר, ובמיוחד בין תפקידו כמוסד להקניית ידע וכישורים לתפקידו כגורם ִחברות 
לחברה  מנוגדים  ולעיתים  שונים  וצרכים  השקפות  בעלי  ומגוונים  רבים  ציבורים  ההופך 
מלוכדת אחת. האילוץ לעבור להוראה מקוונת הדגיש מצד אחד את האפשרויות הרבות 

ד' גוטליב, מיצוי זכויות חברתיות בישראל: ממצאי מחקר. ביטחון סוציאלי )בדפוס(.     8
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לרכישת ידע וכישורים שלא במסגרת הוראה ישירה פנים אל פנים בבית הספר, ומצד שני 
את החסרונות שבהיעדר מגע ישיר ובלתי אמצעי בין תלמידים לבין עצמם ובין תלמידים 

למורים. 
במסגרת המעבר להוראה מרחוק כחלק משגרת הלמידה הקבועה יש לנקוט כמה צעדים 
להמשיך  חשוב  תחומים  ואילו  מרחוק  ללמוד  כדאי  תחומים  אילו  לבחון   )1( מקדימים: 
)2( לתת את הדעת למשקל הרצוי של ההוראה  וללמד בהוראה פרונטלית בבית הספר; 
מרחוק לעומת ההוראה המסורתית בבית הספר בגילים השונים; )3( להגביר את יכולתם 
של המורים להיעזר בטכנולוגיות חדשות ובשיטות לימוד מתקדמות להוראת המקצועות 
כחלק  מרחוק  ההוראה  הטמעת  בדבר  המורים  ארגוני  עם  להסכמות  להגיע   )4( השונים; 
אינטגרלי מעבודתם; )5( לצמצם פערי תשתית הן בין בתי הספר )מבחינת רמת המחשוב 
בין התלמידים  והן  והרחוקה(  לסביבתו הקרובה  בית הספר  בין  והקשר  בתי הספר  בתוך 
)גישה למחשבים, אינטרנט מהיר, סביבה בבית או בסמיכות גיאוגרפית המאפשרת למידה 
מרחוק(. עד כה נעשו צעדים חשובים, כגון חלוקת 125,000 מחשבים, אך הפערים עדיין 

גדולים וחשוב להמשיך לפעול כדי לצמצם אותם ככל האפשר. 
ללמידה מרחוק יש גם השפעה על הלימודים באקדמיה. יש קורסים שלא ניתן לקיים 
באופן מקוון, למשל קורסים המשלבים התנסות במעבדות, ולעומתם קורסים רבים שבהם 
הלמידה מרחוק אינה נופלת באיכותה מלמידה בקמפוס ואולי אף עולה עליה. סביר להניח 
שגם האוניברסיטאות והמכללות ישלבו את ההוראה מרחוק בשגרת הלימודים הקבועה 
ויעבירו חלק מהקורסים אונליין, אם כי בשלב זה קשה להעריך באיזה היקף. מעבר זה יכול 
להשפיע לטובה על סטודנטים מהפריפריה, שלא יצטרכו להגיע לקמפוס בתדירות גבוהה 
כמו בעבר אלא יוכלו ללמוד מהבית. שינוי זה עשוי לעזור לאוכלוסיות החלשות ולתרום 
למוביליות החברתית שלהן ולהוריד את רמת העוני ואי השוויון במשק. כמו כן, האפשרות 
בישראל  המכללות  את  מה  במידת  להחליש  עשויה  באוניברסיטאות  מרחוק  למידה  של 

ולחזק את האוניברסיטאות.

12. הקטנת כיתות ותקצוב דיפרנציאלי

לתשתית  הקשור  בכל  החינוך  במערכת  הפערים  את  וחשפה  הציפה  הקורונה  מגפת 
המודעות  את  הגבירה  גם  היא   .)11 סעיף  )ראו  התלמידים  ובבתי  הספר  בבתי  המחשוב 
הפערים  את  העמיקו  למעשה   – מרחוק  ההוראה  ובעיקר   – שננקטו  שהפתרונות  לכך 
הלימודיים ופגעו בעיקר באוכלוסיות החלשות מבחינה לימודית ובריאותית. הצורך לעבור 

האם וכיצד ניתן לשמר את המציאות של כיתות קטנות?
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ללמידה בקבוצות קטנות של 20 תלמידים לכל היותר ולספק פתרונות מחשוב לבתי הספר 
ולתלמידים הביא לתוספת משאבים ניכרת למערכת החינוך )4.2 מיליארד ש"ח(, שבעזרתם 
שיפרו במהירות את התשתיות הטכנולוגיות בבתי הספר וסיפקו פתרונות קצה – מחשבים 
ותשתית אינטרנט – לחלק מהאוכלוסיות שעד המשבר סבלו מנחיתות בתחומים אלו. מעבר 
לכך, ואולי חשוב יותר, נוצרה מציאות של הורדת הרף המקסימלי של מספר התלמידים 
בכיתה לרמה שנראתה דמיונית לפני המשבר. קיים חשש שבשנה-שנתיים הקרובות יופעל 
לחץ אדיר להחזרת תקציב משרד החינוך לרמתו לפני המשבר ולהחזרת הכיתות לגודלן 
ערב המגפה ואולי אף מעבר לכך. על מנת לשמור על ההישגים שהושגו בתקופת הקורונה 
מוצע להפעיל שוב, ובצורה המקורית, את עקרון התקצוב הדיפרנציאלי. עיקרון זה מופעל 
גם כיום אך באופן חלקי בלבד ורק בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים, כאשר חלקו העיקרי 
התקצוב  את  להפעיל  לשקול  כדאי  זאת  במקום  כיתה.  בסיס  על  מוקצה  התקציב  של 
וכלה בחטיבה העליונה, כך שהתקציב  הדיפרנציאלי בכל מערכת החינוך, החל בגיל הגן 
לתלמיד מרקע חברתי-כלכלי חלש יהיה גדול משמעותית מהתקציב לתלמיד מרקע חזק. 
אפיקים נוספים שעשויים לדעת רבים לתרום לחיסכון ולייעול השימוש בתקציבי החינוך 
וַמעֲבר לשבוע לימודים של חמישה  הם ביטול או צמצום משמעותי של בחינות הבגרות 

ימים.

13. חיזוק האוטונומיה של הרשויות המקומיות ומנהלי 
בתי הספר

האם תימשך מגמת חיזוק האוטונומיה של הרשויות המקומיות ומנהלי 
בתי הספר שהיינו עדים לה בשנה האחרונה?

המערכת  בניווט  ונחישות  יכולת  החינוך  משרד  הפגין  תמיד  לא  הקורונה  משבר  במהלך 
שהוא מופקד עליה. לעומת זאת הרשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר והמורים הצליחו, 
מי יותר ומי פחות, להפעיל את בתי הספר בתנאים של חוסר ודאות קיצונית. התחזקות 
הריכוזית  השליטה  חשבון  על  הספר  בתי  והנהלות  המקומיות  הרשויות  של  האוטונומיה 
של משרד החינוך היא תהליך חיובי בעיקרו, אך הוא טומן בחובו סכנה לא מבוטלת של 
הרחבת הפערים בין מערכות חינוך הפועלות במקומות מבוססים וחזקים למערכות חינוך 
המשרתות אוכלוסיות חלשות יותר. לפיכך יהיה צורך להגדיר שוב את חלוקת התפקידים 

בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. 
חלוקת תפקידים ראויה תותיר בידי משרד החינוך את קביעת המדיניות ועקרונות הניהול 
הכלליים, את הפיקוח והבקרה על יישום המדיניות הארצית ואת ההדרכה והסיוע לרשויות 
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משרד  שהציב  הכללים  של  וההתאמה  השוטף  הניהול  את  לכך.  הזקוקים  הספר  ולבתי 
זאת, מוטב להשאיר למנהלי בתי הספר  החינוך לתנאים המקומיים הספציפיים, לעומת 
ולעומדים בראש הרשויות המקומיות או למנהלי אגפי החינוך ברשויות. במקביל לחלוקה 
מחדש של התפקידים והסמכויות יהיה צורך לקבוע כללים ברורים – ואולי גם רמות שונות 
של אוטונומיה – בדבר היקף הסמכויות שיועברו לשלטון המקומי בהסתמך על יכולתה 
של כל רשות להפעיל את הסמכויות האלה בצורה מושכלת. רמות האוטונומיה השונות 
של הרשויות להפעלה של מערכות החינוך בתחומן נועדו להבטיח שרמת השוויון החינוכי 
לשלטון  הסמכויות  של  הדיפרנציאלית  ההעברה  את  תיפגע.  לא  הרשויות  בין  והחברתי 
המקומי יהיה צורך ללוות בהדרכה מטעם משרד החינוך ובסיוע לרשויות המקומיות ולבתי 
הספר שלא מגיעים לסיפי היכולת הארגונית והמקצועית הנדרשת על ידי המשרד. רצוי 
מאוד שהתהליך יתנהל מתוך שיתוף פעולה והבנה בין הגורמים השונים – משרד החינוך, 
הרשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר, המורים וארגוניהם היציגים, קהילת החוקרים ובעלי 
המקצוע האחרים בתחום החינוך, וההורים. הקמת מועצה לאומית לחינוך יכולה להיות צעד 

חשוב בכיוון זה.

14. ההשפעה על גיל הרך 

מחקרים רבים מהעולם מלמדים כי להשתתפות במסגרות חינוך לגיל הרך עשויות להיות 
השלכות חיוביות על התפתחותם הקוגניטיבית, הלימודית, הרגשית והחברתית של ילדים. 
בין שמדובר בתינוקות ובין שמדובר בפעוטות, השהות במסגרת איכותית מאפשרת לילדים 
גירויים רבים המעודדים את  ומספקת להם  ורגשיים הכרחיים  לפתח כישורים חברתיים 
התפתחותם הקוגניטיבית. לכן, מעֵבר לחוסר היציבות ולקשיי ההתאקלמות שחוו הילדים 
עלול  הלימוד  ימי  אובדן  האחרונה,  בשנה  לסירוגין  ופתיחתן  המסגרות  סגירת  בעקבות 
להוביל לפיגור של ממש בהתפתחות. זאת ועוד, מחקרים בארץ ובעולם מלמדים שהורים 
בהשוואה  ילדיהם  של  הקוגניטיבית  בהתפתחות  יותר  רב  זמן  להשקיע  נוטים  משכילים 
חברתי- מרקע  למשפחות  שילדים  בעוד  כי  להניח  סביר  לפיכך  השכלה.  מעוטי  להורים 
כלכלי חזק זכו לקבל תכנים מעשירים בזמן השהות הכפויה בבית, ילדים למשפחות מרקע 
חברתי-כלכלי חלש, אשר מספר הילדים הממוצע בהן גבוה, לא זכו בבית לאותם תכנים 
שהיו נחשפים אליהם בגן. ניתן אפוא לשער כי השהות הממושכת בבית יצרה פיגור גדול 
הם  בישראל  אשר  הפערים,  את  יותר  עוד  והעמיקה  החלשות  השכבות  ילדי  בקרב  יותר 
גדולים ממילא. פערים אלו צפויים ללוות את הילדים בהמשך חייהם ואף להתרחב בטווח 

הארוך.

האם תהיה פגיעה ארוכת טווח בילדים בגיל הרך? 
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בריאותיים  חששות  בשל   )stress( עקה  של  מתמשך  מצב  גם  חוו  רבות  משפחות 
ובהם  דיכאון  של  סימפטומים  של  גבוהה  לשכיחות  שהובילו  ההורים,  של  וכלכליים 
אדישות, הימנעות ועייפות. חשיפה ממושכת של ילדים צעירים למצב זה עלולה לתרום 
הארוך.  לטווח  שלהם  הלמידה  ביכולת  ולפגוע  התקינה  התפתחותם  לשיבוש  היא  אף 
השהות הממושכת בבית עם הורים המדווחים על תשישות וקושי להציב גבולות תרמה גם 
לעלייה ניכרת בזמני החשיפה למסכים. ההשפעה השלילית של מסכים על התפתחותם 
של ילדים נוגעת לתחומים רבים, החל בהשמנה, הפרעות שינה ובעיות קשב וכלה בפגיעה 
העולמי  הבריאות  ארגון  ממליץ  זו  מסיבה  הלימודיים.  ובהישגים  השפתית  בהתפתחות 
למנוע לחלוטין מסכים מילדים עד גיל שנתיים, ומגיל שנתיים עד חמש לאפשר עד שעה 
2020, כמעט  ביום. מנתונים שאסף מרכז טאוב עולה כי במהלך הסגר השני בספטמבר 
יותר מאשר בשגרה. למעלה  זמן רב  ילדיהם חשופים למסכים  כי  דיווחו  70% מההורים 
מ-60% מהילדים עד גיל שנתיים צפו בטלוויזיה, וכמעט שליש מהם צפו למעלה משעה. 
בקרב גילאים מאוחרים יותר השיעורים היו גבוהים בהרבה וזמני הצפייה ממושכים יותר. 

תרשים 4. התפלגות התשובות לשאלה: באיזו מידה ילדך משתמש במסכים 
)סמארטפון, מחשב, טאבלט, טלוויזיה, משחקי וידאו( בהשוואה לימי שגרה?

9% 7% 17% 25% 42%

פחות קצת פחות אותו דבר קצת יותר יותר

מקור: חוקרי מרכז טאוב | נתונים: סקר שנערך בקרב הורים לילדים בגיל הרך בזמן סגרי הקורונה בידי יוזמת מרכז טאוב 
לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך

יש מספר צעדים שניתן לאמץ כדי לצמצם את הנזק הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, 
נכון  על שימוש  )2( הסברה  צעירות;  להורים במשפחות  וסיוע  נפשית  )1( תמיכה  בהם: 
עם  לבלות  מוחלשות,  מקבוצות  בפרט  הורים,  עידוד   )3( התקשורת;  באמצעי  במסכים 
צוותי ההוראה במסגרות  עידוד   )4( ילדיהם בדרכים התורמות להתפתחות הקוגניטיבית; 
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החינוך המפוקחות ליצור קשר עם הורי הילדים ולהדריך אותם )5( הקצאת תוספת שעות 
לחינוך בגיל הרך בשנה הקרובה ובשנים העוקבות; )6( שיפור איכות מסגרות החינוך לגיל 
הרך; )7( הכנת בתי הספר היסודיים כך שיוכלו להשלים את שלבי התפתחות של שנתוני 

הקורונה לכשיגיעו אליהם ולפצות על החסכים שנוצרו.

15. שינויים בשירותי הבריאות?

האם יתרחבו שירותי הבריאות בקהילה והשימוש ברפואה מקוונת 
שהחלו בזמן הקורונה?

עם פרוץ משבר הקורונה נאלצו הממשלה ומערכת הבריאות להשקיע משאבים רבים כדי 
להגן על תפקוד המערכת ולשפר אותו. כך לדוגמה, כדי להתמודד עם שיעורי התחלואה 
הצפויים ולהיערך לחולים בהיקפים שמערכת הבריאות מעולם לא התמודדה איתם, נוספו 
לבתי החולים 500 תקנים חדשים של רופאים וכ-3,200 מיטות, כלומר תוספת של כ-16% 
למספר המיטות בבתי החולים הכלליים. 1,000 מן המיטות שנוספו הן מיטות רגילות, וכ-
2,200 הן מיטות זמניות שהוצבו בחניונים ובמרחבים מוגנים שאינם משמשים בדרך כלל 
לטיפול בחולים. גם לאחר התוספות הללו מספר מיטות האשפוז לנפש ומספר הרופאים 
נשארים  והם   ,OECD-ב אחרות  במדינות  למספרם  ביחס  נמוכים  עודם  בישראל  לנפש 
נמוכים יחסית גם לאחר ִתקנון למבנה הגילים הצעיר של ישראל. אחת השאלות החשובות 

בהקשר זה היא באיזו מידה ימשיכו להקצות את המשאבים האלה גם אחרי המגפה.
כבר שנים מתמודדת ישראל  עם עומס גדל והולך בחדרי המיון ובבתי החולים, בעיקר 
בימי שיא של מחלות, וזמני המתנה ארוכים ומיטות במסדרונות בתי החולים הם מציאות 
יחסית  החולים  בבתי  במיטות  מחסור  על  מצביע  שהדבר  הטוענים  יש  ומוכרת.  נפוצה 
ל"אידיאל" כלשהו; אחרים, לעומת זאת, סבורים שהבעיה טמונה במקום שבו ניתן הטיפול 
הרפואי, ושישראל צריכה להשקיע יותר בהרחבת השירותים בקהילה, ולא בהכרח בבתי 

חולים. 
אכן, אין ספק שפרקטיקת הטיפול בקהילה התגלתה כהצלחה גדולה במגפה הנוכחית. 
שירותי הבריאות בקהילה, המרוכזים בידי קופות החולים, עמדו בחזית הבדיקות והחיסונים 
ובחזית השמירה על בריאות הציבור באופן כללי. אפשר לטעון שהזרעים להצלחתן הגדולה 
היה  החולים  לקופות  לפניה.  רב  זמן  נזרעו  המגפה  עם  בהתמודדות  החולים  קופות  של 
תפקיד מכריע בהפחתת מספר החולים הקשים בקורונה משום שהן השכילו לפתח מערך 

יעיל של רפואה מונעת בשנים שקדמו למגפה. 
בייחוד  מרחוק,  בריאות  שירותי  אספקת  היה  החולים  קופות  שהנהיגו  נוסף  שינוי 
התייעצויות עם הצוות הרפואי, שהיקפן במתכונת זו גדל במידה ניכרת. בהנחה שהשימוש 
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חשובה  השפעה  לכך  תהיה  המשבר,  בחלוף  גם  הגדול  בחלקו  יימשך  מרחוק  ברפואה 
הרפואה  שירותי  הרחבת  השירות.  איכות  ועל  רופאים  אצל  לביקור  ההמתנה  זמני  על 
מרחוק, בשילוב עם הרחבת הטיפול בקהילה, לרבות אשפוזי בית, יעזרו להתגבר על כמה 

מהחסרונות הנוכחיים של המערכת.

16. השפעות אחרות של הקורונה על הבריאות

אין ספק שהקורונה השפיעה על בריאות הציבור גם בתחומים אחרים, ובראש ובראשונה 
על בריאות הנפש. על פי סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנובמבר, מצבם 
הנפשי של 30% מבני 21 ומעלה הורע בזמן המשבר )בהשוואה ל-20% בסקר של מאי(. 
19% מהנשאלים דיווחו על דיכאון, 21% דיווחו על בדידות, ו-37% על חרדה.9 מממצאים 
של סקר שערך באוקטובר אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות בקרב 108 מנהלים של 
מרפאות לבריאות הנפש עולה כי בזמן הסגרים חל גידול במספר הַּפניות לטיפול נפשי: 
בימי הסגר הראשון הייתה עלייה של 7% במספר הַּפניות בהשוואה לאותה תקופה בשנה 
הקודמת, ובימי הסגר השני – עלייה ממוצעת של 20%. יותר מ-56% מהמרפאות דיווחו על 

עלייה במספר המטופלים שפניותיהם כללו תוכן אובדני או מחשבות אובדניות.10
יימשכו  )stress( הנלווים לקורונה  והעקה  בעיות נפשיות שהתעוררו בעקבות הבידוד 
גדלה מסגר לסגר,  רב אחרי שתושג שליטה על המגפה. שכיחותן  זמן  עוד  לוודאי  קרוב 
ולנוכח הריבוי הזה של בעיות נפשיות רק יגדל הצורך בשירותי בריאות הנפש הציבוריים 
ההמתנה  זמן  היה  המגפה  שפרצה  לפני  עוד  כידוע,  החולים.  קופות  באמצעות  הניתנים 
לפגישות קבלה ולטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי ארוך מאוד. בינואר 2021 קרא מנכ"ל 
ההמתנה  זמן  ואת  לשבועיים,  הקבלה  לפגישת  ההמתנה  זמן  את  לקצר  הבריאות  משרד 
לטיפול פסיכולוגי לשישה שבועות. ואולם כדי לקצר בפועל את זמני ההמתנה יש צורך 
בהשקעה גדולה יותר בתשתית של שירותי בריאות הנפש, לרבות הגדלת מצבת כוח האדם 
במרפאות לבריאות הנפש, העלאת שכרם של בעלי המקצוע בתחום, הגדלת התמריצים 
ללימוד פסיכיאטריה )שיישאו פרי רק בטווח הארוך( והגברת המודעות לפתרונות קצרי 

הטווח הקיימים כגון קווי תמיכה טלפוניים. השאלה היא אפוא אם יושקעו 

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מהגל הרביעי של הסקר   9
שנערך בנובמבר בצל המשבר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2020.

ד' בודובסקי, א' ססר וי' אמסטר, פעילות מרפאות בריאות הנפש בגלי הקורונה – ממצאי סקר   10
מנהלים. משרד הבריאות, האגף לבריאות הנפש, 2020.

האם יימצא פתרון לבעיות הבריאות שהחמירו בתקופת הקורונה?
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די משאבים כדי לספק פתרונות בטווח הקצר והארוך לבעיות בריאות הנפש שהתעוררו 
בעקבות הקורונה.

בתחומים  גם  קיימים  ומתארכים  הולכים  המתנה  וזמני  תחלואה  של  סכנות  בנוסף, 
אחרים. משרד הבריאות וקופות החולים זיהו ב-2020 ירידה במספר הבדיקות האבחנתיות 
בהשוואה  בצואה(  סמוי  דם  בדיקת  קולונוסקופיה,  ממוגרפיה,  )כמו  קשות  מחלות  של 
למספרן בשנת 2019. לפחות חלק מהירידה הזאת מיוחסת לרתיעת הציבור מפנייה לקבלת 
טיפול בימים של סגרים ושיעורי הדבקה גבוהים.11 אמנם הירידה ניכרה בעיקר בחודשים 
הראשונים של המגפה, אבל היא משמעותית גם בהשוואה משנה לשנה, ומעוררת חשש 
לבדיקות  ההמתנה  זמני  התארכות  מפני  והן  קשות  מחלות  של  באבחון  איחור  מפני  הן 

אבחנתיות ככל שתשכך המגפה.

17. חזרה לעלייה בתוחלת החיים?

למגפת הקורונה תהיה השפעה ישירה מועטה בלבד על הדמוגרפיה של ישראל. שלא כמו 
מגפות בעבר, 3,338 הנפטרים שמותם מיוחס למחלת הקורונה עד 1 בינואר 2021 הוסיפו 
2020. גם אם נוסיף  7%–10% בלבד למספר המתים הכללי שהיה צפוי בישראל בשנת 
מתגמדת  הכוללת  בינואר, התמותה   1 מאז  מקורונה  בני האדם שמתו  כ-2,600  את  לכך 
לעומת כ-182,000 הלידות שהיו ככל הנראה בשנת 2020 )הנתונים טרם פורסמו(. במילים 

אחרות, השיעור הכללי של גידול האוכלוסייה כמעט לא ייפגע.
יתרה מזו, מאחר שמספר המתים מקורונה בקרב בני 70 ומעלה היה לא פרופורציונלי 
 2.4 של  מתונה  לירידה   2020 בשנת  גרמה  בכללותה  המגפה  באוכלוסייה,  למספרם 
חודשים בלבד בתוחלת החיים. ואולם אחת השאלות שדמוגרפים עוסקים בה היא כיצד 
הקורונה צפויה להשפיע על התמותה ועל תוחלת החיים בשנת 2021. בישראל שאלה זו 
מעניינת במיוחד מכמה סיבות: ראשית, 2020 הייתה שנת שיא של תמותה נמוכה בקרב 
בני 0–29, שהם כ-50% מהאוכלוסייה. בקרב בני 0–19 היה שיעור התמותה בשנת 2020 
נמוך ב-23% משיעורו בשנים 2017–2019, ובקרב בני 20–29 –בכ-4%. שנית, ייתכן שעד 
יותר משהייתה סמוך לפני תחילתה,  סוף המגפה תהיה אוכלוסיית הזקנים בריאה מעט 
בגלל מה שמכונה "אפקט הברירה" )selection effect( – וירוס הקורונה "בחר" לתקוף את 

וא' גל, השלכות הקורונה: ירידה מסוכנת בכל הקופות בבדיקות לגילוי מחלות קשות.  נ' פוקס   11
3 בדצמבר, 2020. ,Ynet

האם נראה עלייה בתוחלת החיים בשנת 2021? 
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החולים והחלשים ביותר. שלישית, השקעות חדשות שיהיו השנה במערכת הבריאות )ראו 
סעיף 15( או שינויים בהרגלי הצריכה של שירותי הבריאות צפויים להמשיך ולהוריד את 
שיעורי התחלואה והתמותה. סימן חיובי אחד אנחנו רואים כבר עכשיו: בחורף 2020/21 

לא דווח על שום מקרה מוות משפעת.
לאור כל זאת נראה שלמרות התמותה העודפת בינואר ובפברואר 2021 אנחנו יכולים 

לצפות לראות בסוף השנה עלייה בתוחלת החיים, ועלייה גדולה מהרגיל בשנת 2022.

18. גידול בהגירה נטו לישראל?

נטו  בהגירה  להתבטא  יכולה  הקורונה  מגפת  של  האפשריות  העקיפות  ההשפעות  אחת 
עיקריים.  רכיבים  שני  יש  זה  לגידול  עלייה.  במגמת  נמצאת   2008 מאז  אשר  לישראל, 
הפעם  זו  ב-2019;  לישראל  באו  חדשים  עולים  מ-33,000  יותר  גדלה:  העלייה  ראשית, 
הראשונה מאז 2002 שמספר העולים השנתי עלה על 30,000, ומספר זה גדול פי שניים 
ויותר ממספרם בכל אחת מהשנים 2012–2018. שנית, בכל שנה מאז 2002 נרשמה ירידה 
במספר האנשים שעוזבים את ישראל, בעוד אוכלוסייתה גדלה מאז ב-36%. הן ב-2001 והן 

ב-2002 עזבו את הארץ כ-27,000 איש, וב-2017 ו-2018 עזבו רק 12.14,000  
בשל שני רכיבים אלו הגיעה ההגירה נטו לישראל ליותר מ-20,000 איש בשנה.13 ישנם 
כמה סימנים המעידים שמספר זה עוד יגדל במידה ניכרת בשנים הקרובות, לנוכח הגידול 
המשמעותי במספר "תיקי" ההגירה. הגידול הצפוי בעלייה לארץ ובמספרם של הישראלים 
במדינות  הקורונה":  "ציונות  לכינוי  זכה  האחד  עיקריים.  גורמים  משלושה  נובע  החוזרים 
רוסיה,  הברית,  ארצות   – לישראל  מחוץ  ביותר  הגדולות  היהודיות  הקהילות  חיות  שבהן 
בישראל  יותר מאשר  הרבה  גבוה  לנפש  היה מספר המתים מקורונה   – ובריטניה  צרפת 
הרבה  איטי  הברית,  בארצות  גם  מסוימת  ובמידה  בבריטניה,  מלבד  בהן,  החיסונים  וקצב 
יותר. שתי עובדות אלו הן בעלות משקל רב בהחלטה לעלות לישראל. הגורם השני ישיר 
הרבה יותר: במדינות רבות, עליית הימין הפופוליסטי והשמאל הפרוגרסיבי, שכמה מאנשיו 
אנטישמים בגלוי, הואצה מאוד בגלל מגפת הקורונה, והיהודים החיים בהן מרגישים שהם

יותר משנה  למדינה  מי ששוהה מחוץ  נחשב  עוזב  הלמ"ס, שלפיה  בהגדרת  אנחנו משתמשים   12
ברציפות.

אילו כללנו גם מהגרים חסרי מסמכים – בדרך כלל תיירים שנשארו אחרי שפג תוקף אשרת   13
הכניסה שלהם – ההגירה נטו לארץ הייתה גדולה אף יותר.

האם הגידול הצפוי בעלייה לישראל יתממש, ובאיזו מידה? 
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לכודים בין הפטיש לסדן.14 הגורם השלישי הוא גורם כלכלי: בגלל הנזקים הכלכליים של 
המגפה כבר לא מפתה כל כך להישאר במקום.

עם זאת, עלינו להיות זהירים בהערכת ההגירה הפוטנציאלית במהלך השנים הקרובות. 
2020–2022, לפחות חלקו ישמש  גידול משמעותי בהגירה בשנים  יהיה  גם אם  למשל, 
"לפצות" על ההגירה הנמוכה יחסית לישראל בשנת 2020. כמו כן יש להניח שלפחות חלק 
מההגירה תתרחש – בגלל כל הסיבות שמנינו לעיל – מוקדם מהמתוכנן, במקום הגירה 
שתוכננה לקרות מעט מאוחר יותר. בטווח הקצר, על כל פנים, לקורונה יהיו השלכות גם 

בתחום זה, ויש להיערך לקראתן. 

19. השפעת הקורונה על הפריון

יושפעו  בישראל  הפריון  את  שמניעות  הפרו-נטליסטיות  והפרקטיקות  הנורמות  האם 
מהמגפה – ואם כן, כיצד? ישנן שתי אסכולות בעניין זה. 

אחת מהן טוענת שנראה "בייבי-בום" קטן. זוגות צעירים שעדיין לא הביאו לעולם את 
מספר הילדים שתכננו אולי יחשבו שכדאי להם לעשות זאת עכשיו, כשבגלל המגפה נמנע 
הוריהם של חלק מהצעירים האלה פרשו משוק העבודה  מהם לעבוד או לטייל בעולם. 
מוקדם מהצפוי, ואולי גם נעשו פנויים וזמינים יותר לעזור בטיפול בילדים – לְָסבים צעירים 
יש השפעה פרו-נטליסטית יותר מאשר לסבים מבוגרים.15 זאת ועוד, ייתכן שהשיח הרווח 
היום על נושאים של מוות ותמותה משפיע על המוטיבציה של זוגות צעירים "לחגוג את 
החיים", ומבחינת חלק מהם פירוש הדבר הוא להביא ילדים לעולם. לבסוף, וזה אולי גם 
ההסבר הפשוט ביותר, כיוון שאנשים נמצאים יותר בבית הם מקיימים יחסי מין לעיתים 
קרובות יותר ומטבע הדברים צפוי שיהיו יותר הריונות, שכן גם אמצעי המניעה המודרניים 

ביותר אינם מספקים הגנה של מאה אחוזים.

אלו הן מגמות ארוכות טווח שתועדו בהרחבה בידי היסטוריונים שמתמחים בחקר האנטישמיות   14
 W. Lacqueur, The Changing Face of Antisemitism: From Ancient אצל   7 פרק  לדוגמה  )ראו 
 R. S. Wistrich, 2–12 אצל  Times to the Present Day. Oxford University Press, 2006 ופרקים 
  A Lethal Obsession: Antisemitism from Antiquity to the Global Jihad. Random House,
 S. H. Norwood, Antisemitism and the American להתמקדות מעניינת בארצות הברית ראו 2010
far left. Cambridge University Press, 2013. מגמות אלו מורגשות היטב גם באירופה. להרחבה 
 European Union Agency for Fundamental Rights( של  החוזרים  הסקרים  את  לדוגמה  ראו 

FRA(, בייחוד הפרקים על תחושת המוּגנוּת והביטחון של יהודים.
 B. S. Okun and G. Stecklov, The impact of grandparental death on the fertility of adult   15

.children. Demography (preprint)

האם פריון הילודה בישראל יגדל או יקטן בעקבות הקורונה?
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האסכולה האחרת טוענת שאם תהיה לקורונה השפעה כלשהי, היא תתבטא בהקטנת 
והכלכלי חמור מדי. לכך אפשר  רבים, חוסר הביטחון התעסוקתי  דווקא. בעבור  הילודה 
להוסיף את השינוי התרבותי: בשנים האחרונות התחילו לדבר בישראל על הלגיטימיות של 
האל-הורות ועל המחיר האקולוגי של הבאת ילדים לעולם, כאן ובחברות צרכניות בכלל. 
שיקולים אלו יכולים להתגבר בעקבות משבר הקורונה. לבסוף, יש הטוענים שלצד הבדידות 
והניתוק הפיזי שכפתה הקורונה על הדור המבוגר, סבים וסבתות רבים חוו תחושת שחרור 

חדשה, ורבים מהם לא ימהרו לוותר עליה ולחזור לשמש בייביסיטר לנכדים.
גם שילוב כלשהו של שתי האסכולות האלה. לדוגמה, אפשר שעם התמשכות  ייתכן 
ניצחון של הגברת פריון אחרי הסגר הראשון באביב אל  נעה השפעתה מחגיגת  המגפה 
גישה תבוסתנית יותר של מניעת היריון והגבלת הפריון בעקבות הגל השני והשלישי של 
בקהילה  השונות.  האוכלוסיות  של  הילודה  בהתפלגות  שינויים  ייתכנו  בנוסף  המגפה. 
הערבית, החרדית והדתית אין כמעט ילודה מחוץ לנישואים, ולכן כל ירידה במספר הזוגות 
הנישאים שמקורה במגפה תשפיע על מספר הלידות הראשונות ב-9–15 החודשים לאחר 
מכן, ועקב כך אולי גם על מספר הלידות לאורך החיים. גם לפגיעה הכלכלית עשויה להיות 
החרדית  באוכלוסייה  הילודה  שפריון  לזכור  יש  זאת  עם  הילודה.  על  שלילית  השפעה 
רגיש פחות להשפעת הלחצים הכלכליים של הסגרים. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 
וציפיות הצריכה בקרב החרדים נמוכים ממילא, ויש להם מנגנונים משלהם למימון צרכים 
בסיסיים, ולכן ייתכן שבקהילה החרדית לא יהיה שינוי בפריון הילודה מעבר לשינוי שייגרם 
בגלל דחיית החתונות. מכל מקום, עדיין מקודם לקבוע איזה מכל הגורמים הללו ישפיע 

במידה הרבה ביותר על פריון הילודה בישראל בשנת 2021.
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דנה וקנין )חוקרת(, נעם זונטג )חוקר(, טובה כהן )אחראית תחום ממשל תאגידי(, יובל לוי )עוזר 
מחקר(, שביט מדהלה )חוקרת(, ליאור מורג )רכז פעילות דיגיטלית(, יעל נבון )חוקרת בכירה(, 
ויקטוריה סולקוביץ )מתמחה(, אלון סלע )עוזר מחקר(, ענת סלע-קורן )מנהלת שיווק, תקשורת 
וקשרי ממשל(, תמר פרידמן ווילסון )רכזת תוכן(, דב צ'רניחובסקי ז"ל )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית 
יוזמת  ויו"ר  ראשי  )חוקר  שביט  יוסי  הפרסומים(,  )מנהלת  קמאי  איילת  הבריאות(,  מדיניות 
מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך(, לביב שאמי )חוקר בכיר(, קיריל שרברמן 

)חוקר(, לורה שרייבר )רכזת פרסומים בכירה(

מנהלים לשעבר: ישראל כ"ץ )ז"ל(, יעקב קופ )ז"ל(, דן בן-דוד



בעקבות מגפת הקורונה
שאלות חשובות לישראל 

בשנת 2021 ולאחריה

ב ו א ט ז  כ ר מ י  ר ק ו ח
2 0 2 1 ץ  ר מ  , א ״ פ ש ת ן  ס י נ  , ם י ל ש ו ר י

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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