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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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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, 
משפחת  קרן  קולקר-סקסון-הלוק,  משפחת  קרן  קולמן,  וג'ון  ג'ין  סינגר,  ונל  הרברט  קרן 

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, 
בולטים  חוקרים  הכוללים  הבין-תחומיים,  המדיניות  וצוותי  המרכז  של  המקצועי  הצוות 
בתחומם באקדמיה ומומחים מובילים בתחומי המדיניות, עורכים מחקרים ומעלים חלופות 
היום במדינה. המרכז  בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים העומדים על סדר  למדיניות 
מציג ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני 
ופעילויות  כנסים  פעילה,  פרסומים  תוכנית  בתקשורת,  כתבות  ידי  על  מקבלי ההחלטות 

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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דירקטוריון
יושב ראש: ג'ים אנג'ל

מירי איזין )סגנית יו"ר בתחום ממשל תאגידי ומינהלה(, ג'ון דויסון )סגן יו"ר בתחום התקציבים(, 
דניס ו' קרלטון )סגן יו"ר בתחום תכנון ופיתוח משאבים(, הלן אבלס, פני בלומנשטיין, אלן ה' גיל, 
ענת גפני, ג'ון דון, אלן מ' הלר, קארן וולף וכסלר, אריאל זוואנג, מיכאל פ' לוסטיג, סטיבן ליברמן, 

מייקל סאקסון, מארק סיסיסקי, מרתה פרידמן

אספה כללית
יושבת ראש: הלן אבלס

פני בלומנשטיין, אמיר הלוי, אלן מ' הלר, קארן וולף וכסלר, אריאל זוואנג, סטיבן טאוב, סטיבן 
ליברמן, מייקל סאקסון, מארק סיסיסקי, צבי פיין, סטנלי רבין

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

Tillery(, אהרן צ'חנובר )הטכניון(

סגל המרכז 
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מנהלת בכירה – שותפויות אסטרטגיות: מיכל פוזמנטר

מנהל מחקר: אלכס וינרב
סמנכ"לית כספים ותפעול: ליאורה בוורס

אלמכיאס  חדוה  תוכן(,  )רכזת  איטקין  אלה  תורמים(,  וקשרי  מענקים  )רכזת  אברהם  אריאל 
)מנהלת אדמיניסטרציה(, גיל אפשטיין )חוקר ראשי(, רחל ארזי )חוקרת אורחת(, חיים בלייך 
החינוך(,  מדיניות  תוכנית  ויו"ר  ראשי  )חוקר  בלס  נחום  בכירה(,  )חוקרת  בלנק  כרמל  )חוקר(, 
בנימין בנטל )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות המאקרו-כלכלה(, דודו ברזני )אחראי תחזוקה 
ויו"ר  ג'וני גל )חוקר ראשי  ג'ירארד )סגנית מנהלת שותפויות אסטרטגיות(,  ושליחויות(, קייסי 
תוכנית מדיניות הרווחה(, רחלי גרסר )רכזת שיווק וקשרי ממשל(, מיכאל דבאוי )עוזר מחקר(, 
זונטג  נעם  )חוקרת(,  וקנין  דנה  הבריאות(,  מדיניות  תוכנית  ויו"ר  ראשי  )חוקר  דוידוביץ'  נדב 
)חוקר(,  ברוך לוי )חוקר אורח(, יובל לוי )עוזר מחקר(, שביט מדהלה )חוקרת(, ליאור מורג )רכז 
וקשרי  )מנהלת שיווק, תקשורת  )חוקרת בכירה(, ענת סלע-קורן  נבון  יעל  דיגיטלית(,  פעילות 
ממשל(, טליה פקרמן )רכזת פרויקטים וקשרי ממשל(, תמר פרידמן ווילסון )רכזת תוכן(, איילת 
קמאי )מנהלת הפרסומים(, לביב שאמי )חוקר בכיר(, יוסי שביט )חוקר ראשי ויו"ר יוזמת מרכז 
)רכזת  )חוקר(, לורה שרייבר  ואי השוויון בגיל הרך(, קיריל שרברמן  טאוב לחקר ההתפתחות 

פרסומים בכירה(

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



חברי תוכניות המדיניות  

בריאות
אשר  אורן,  מאיר  אדלר,  דורית  אבירם,  )אליק(  אלכסנדר  אבירם,  אורי  )יו''ר(,  דוידוביץ'  נדב 
אלחיאני, מירי אנדבלד, ליאון אפשטיין, ענת ארבל-שמיר, בשארה באשארת, אורנה בלונדהיים, 
רן בליצר, רועי בן משה, גבי בן נון, שי בריל, יצחק ברלוביץ, עדי ברנדר, שלמה ברנון, נחלה בשרה, 
ערן הלפרן,  הלוי,  יונתן  דופלט,  דובב, קרן  גרינברג, טל  דן  גרוטו,  גמזו, איתמר  רוני  גינת,  יגאל 
מייקל הרטל, לאה ופנר, דן זלצר, סלמאן זרקא, מוחמד חטיב, דוד חיניץ, איתן חי-עם, אביעד 
טור-סיני, אורית יעקובסון, אבי ישראלי, שירה כסלו, מאיה לוונטר-רוברטס, ברוך לוי, שלמה מור-
יוסף, יעקב מנצ'ל, עדי ניב-יגודה, ורדה סוסקולני, חיים סילבר, ברוך עובדיה, שני פאלוך שמעון, 
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עמיר שמואלי, יהודית שמיאן
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ינאי, אריאל לוי, אורית לוין, זמירה מברך, דוד מעגן, יעל נבון, ריטה סבר, רמי סולימני, שלומית 
עמיחי, יריב פניגר, יצחק פרידמן, מאיר קראוס, יואל רפ, יוסי שביט, עדנה שמעוני, יולי תמיר, 
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בן-ציון  גרונאו,  ראובן  ברנדר,  עדי  ברנד,  גלעד  ברודט,  דוד  אריאב,  ירום  )יו"ר(,  בנטל  בנימין 
זילברפרב, ג'ק חביב, שלמה יצחקי, דורון כהן, משה מנדלבאום, מישל סטרבצ'ינסקי, שמואל 

סלבין, אביה ספיבק, דן פלד, נעמי פלדמן, חיים שני, אסף שריד, איתן ששינסקי

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

נבו, טליה מיטל שוורץ-טיירי, שמוליק שיינטוך, סיגל שלח, יוסי תמיר
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גיל אפשטיין, דניאל גוטליב, רני דודאי, אביעד טור-סיני, יעקב  יונס, חגי אטקס,  עינב אהרוני 
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ניצה )קלינר( קסיר, טלי רגב, דמיטרי רומנוב, סיגל שלח, יוסי תמיר



דבר יו"ר הדירקטוריון
כיו"ר הדירקטוריון של מרכז טאוב לחקר המדיניות 
החברתית בישראל אני גאה מאוד להציג לפניכם את 
דוח מצב המדינה 2021, מסדרת הדוחות השנתיים 
על שם הרברט מ' סינגר. לפני שנה, כשפורסם דוח 
2020, רבים קיוו שהשיבושים  מצב המדינה לשנת 
מגפת  שגרמה  העמוקים  והחברתיים  הכלכליים 
הקורונה כבר יהיו היום במידה רבה מאחורינו. תקווה 
זו לא התגשמה כמובן. אבל אף שהנגיף והווריאנטים 
בדוח  המחקרים  מן  רבים  איתנו,  עדיין  שלו  הרבים 
הזה מראים שישראל כבר עברה את שלב הסגרים 
המדינה  אוכלוסיית  שבו  לשלב  והגיעה  המשתקים 
הנגיף.  לצד  לחיים  ומסתגלים  הולכים  ומוסדותיה 
פרקים אחדים בדוח חוקרים את השינוי הזה באמצעות ניתוח השפעות המגפה על הכוחות 
המאקרו-כלכליים בישראל, מתחקים על שורשי תגובת השרשרת שהתחיל הגידול הדרמטי 
המגפה  שהציבו  האתגרים  את  בוחנים  במשק,  התעשיות  מן  בכמה  הבית  מן  בעבודה 
ותוצאותיה בפני מערכת הרווחה בישראל, ומעריכים את תפקודה של מערכת הבריאות 

הציבורית במגפה וכיצד היא עוצבה מחדש בעקבותיה.
במגפת  לעיסוק  טאוב  מרכז  של  המחקר  צוותי  התגייסו  האחרונות  שבשנתיים  אף 
על  הטווח  ארוכי  במחקרים  במקביל  המשיכו  הם  הדרמטיות,  ובהשפעותיה  הקורונה 
המוסדות בישראל ועל האתגרים שמציבה בפניהם הדמוגרפיה הייחודית שלה. ראוי לציין 
מערכת  של  בביצועיה  בדוח  הפרקים  מן  בכמה  המרכז  של  הממוקד  המבט  את  במיוחד 
החינוך בישראל, ובייחוד בזמינותו של החינוך לגיל הרך והשפעותיו. המחקרים החשובים 
הלא- האקדמית,  רצינותו  את  מאפיינים  זה  בדוח  והמכונסים  טאוב  במרכז  הנערכים 
מפלגתית של המרכז ואת נחישותו לספק לציבור ולממשלה את הנתונים שהם זקוקים 

להם כדי לבחון יוזמות מדיניות.

קריאה נעימה ובריאות טובה לכול!

ג'ים אנג'ל
יו"ר דירקטוריון מרכז טאוב



דבר המנכ"לית
המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  המשיך  האחרונה  בשנה 
החברתית בישראל לעבוד ללא לאות כדי להגשים את 
מטרתו להשפיע על המדיניות הציבורית בישראל. בזמן 
בעיצומה  חירום"  ב"מצב  להתנהל  ממשיכה  שהמדינה 
המיידי  הצורך  בין  מאזנים  אנחנו  הקורונה,  מגפת  של 
להבין סוגיות עכשוויות ובין מחקר של מגמות ארוכות 
טאוב  מרכז  של  עניינו  במוקד  לעמוד  שמוסיף  טווח, 
לטווח  אסטרטגי  לתכנון  חשוב  בסיס  למדינה  ומספק 
להרחיב  לנו  מאפשרת  זו  למשימה  מסירותנו  הרחוק. 
ושל  טאוב  מרכז  של  ההשפעה  מעגלי  את  בעקביות 

המחקרים הנעשים בו.
הצוות של מרכז טאוב מורכב מאנשים ברוכי כישרונות שמקדישים את עצמם למצוינות 
בתחומי התמחותם – ממחקר ועד קשרי ממשל, מהפקת פרסומים ועד שיווק, משותפויות 
אסטרטגיות ועד מינהל ותפעול. עניין מכריע אף יותר: שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל בין 
האנשים והצוותים הללו מאפשר לנו להרחיב משנה לשנה את השפעתנו על ידי רעיונות 
מחקריים חדשניים ויוזמות חדשות ויצירתיות. מעקב אחר פירות עבודתנו מעיד על הצלחת 
מאמצינו להעלות סוגיות מפתח אל סדר היום הציבורי ולספק לקובעי מדיניות מכל קצות 
בעבודתם.  עליהם  להתבסס  שיוכלו  מוטים  ובלתי  איכותיים  מחקרים  הפוליטית  הקשת 
הן  טאוב  במרכז  שנעשו  ממחקרים  בחלקן  שנבעו  להשפעות  האחרון  הזמן  מן  דוגמאות 
העלאת גיל הפרישה לנשים בישראל והחקיקה המחייבת לדווח על פערי שכר בין גברים 
להפיץ  אקטיבי  באופן  פועל  הוא  טאוב  מרכז  שעורך  החשובים  המחקרים  לצד  לנשים. 
את הממצאים שעלו מהם לכל מי שעשוי להזדקק להם בעבודתו – בין ברמה האזורית, 
ובין ברמה  כפי שנעשה לאחרונה במחקר על מגמות דמוגרפיות במחוז הדרום בישראל, 

הארצית בקרב מקבלי החלטות, לרבות חברי כנסת ובכירים במשרדי הממשלה. 
הרבים  לתומכינו  תודה  ואסירי  שלנו  המחקרים  של  העמוקה  בהשפעתם  גאים  אנחנו 
ותורמים פרטיים – על המחויבות  – הקרנות, חברי הדירקטוריון, חברי האספה הכללית 
שלהם לתמוך במרכז טאוב במאמציו לספק למנהיגי המדינה ולציבור בישראל ידע מבוסס 
 ,2021 דוח מצב המדינה  נתונים ולתרום לגיבושה של מדיניות ציבורית מתוכננת היטב. 
מסדרת הדוחות השנתיים על שם הרברט מ' סינגר, הוא ללא ספק עוד צעד להגשמת מטרה 
זו. אני מאחלת לכם הנאה מרובה כשאתם צוללים אל בין דפיו ולומדים עוד על כמה מן 

האתגרים המרתקים ביותר שהמדינה שלנו מתמודדת איתם.

סוזי פת בנבנישתי
מנכ"לית מרכז טאוב
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דבר העורך
המדינה  מצב  דוח  את  לפניכם  להציג  לי  הוא  לכבוד 
החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  של   2021
שם  על  השנתיים  הדוחות  בסדרת  האחרון  בישראל, 
הכלכלה  של  נרחבת  סקירה  המציג  סינגר,  מ'  הרברט 

והחברה בישראל.
לרוע המזל, נגיף הקורונה עדיין משפיע בדרכים רבות 
לחיות  רבה  במידה  למדנו  היום-יום שלנו, אבל  חיי  על 
לצידו. אמנם השנה חלקים נרחבים של הספר כוללים 
הוא  רבים  במובנים  אבל  ובהשלכותיו,  בנגיף  דיונים 
מתמקד פחות במה שאירע ויותר בשאלה לאן מועדות 
פנינו. הספר מציג סקירה מעמיקה של מצבנו כיום, של 
השינויים שחלו, של הקשיים שאנחנו עומדים לפניהם ושל השינויים שיש לעשות לעתיד 
לבוא. כל זה מוצג בפרקים על מאקרו-כלכלה, על שוק העבודה, על בריאות, רווחה, חינוך 
ודמוגרפיה. בספר נכללים גם שני מחקרים חדשים על נושאים קרובים – אחד על תמותה 
יש  כך  על  נוסף  העבודה.  בשוק  ומניסיון  מהשכלה  התשואה  על  ואחד  בישראל  עודפת 
בספר שמונה תקצירי מנהלים של מחקרים שראו אור במהלך השנה. כללנו אותם בספר 
כדי לתת למי שהחמיצו את הפרסומים האלה הזדמנות להיחשף לעבודה שנעשתה, וכדי 

לתת למי שקראו אותם תזכורת קצרה.
הפרק הראשון, מאת פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי, בוחן בזהירות את השפעות 
המגפה על כלכלת ישראל עד היום ומציע תחזיות לעתיד. כפי שהמחברים מראים, אף 
שתחילה ספגה הכלכלה מכה קשה מן המגפה, בשנת 2021 ניכרה התאוששות מרשימה – 
מהירה מן הצפוי – ורמת התמ"ג לנפש חזרה ביסודו של דבר לרמה הצפויה אילולא המגפה. 
הכלכלה הפגינה מידה רבה של גמישות; בתעשיות מסוימות עברו רבים לעבודה מהבית, 
ודומה שהשינוי הזה עתיד להיות קבוע. שינוי זה לבדו עשוי להשפיע עמוקות על תחומים 
רבים, כגון הפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה, מחירי הדיור וגודש התנועה בכבישים. 
הנמוך בתקופה שקדמה למגפה  היחס  בגלל  בישראל עלה, אך  לתוצר  יחס החוב  אמנם 
יכולה  נוח בהשוואה לשוק ההון הבין-לאומי. ישראל  מדינת ישראל עדיין נמצאת במצב 

אפוא לקיים יחס גבוה של חוב לתוצר כל עוד ההון מוקצה לצמיחה שמעודדת השקעות.
הפרק הבא הוא המשך טבעי של הדיון בהתפתחויות המאקרו-כלכליות, והוא צולל עמוק 
יותר לשוק העבודה ולאופן שבו הוא הושפע מן המגפה עד כה. פרק זה, שחיברנו מיכאל 



דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ואני, בוחן את שיעורי התעסוקה ואת שעות העבודה במגזרים 
אוכלוסייה  קבוצת  מגדר,  לפי  ביניהם  ומציג את ההבדלים  בזמן המגפה  כלכליים שונים 
ומחוז. אף ששוק העבודה עשה כברת דרך ארוכה בדרך להתאוששות – למעשה התעסוקה 
2019 ודומה  חזרה לרמתה לפני המגפה – שיעורי האבטלה עדיין גבוהים משהיו בשנת 
שיחלפו עוד כמה שנים עד שרמת האבטלה תחזור לשיעורה הנמוך לפני המגפה. הפרק 
מנתח גם את האפשרות לעבוד מן הבית, הן לפי משלח יד והן לפי מגזר כלכלי, בניסיון 
לקבוע היכן נחוצה ביותר הכשרה מקצועית. כמו כן הוא מדגים את השינויים שחלו בזמן 

המגפה בהשקעה בהשכלה גבוהה ובתוכניות להכשרה מקצועית.
לאחר מכן מובא מחקר של מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ושלי על תשואה מהשכלה 
בעשורים  שנעשו  אחרות  הערכות  מעדכן  זה  מאמר  בישראל.  העבודה  בשוק  ומניסיון 
האחרונים לנוכח שני שינויים מהותיים שהתחוללו בשוק העבודה. השינוי הראשון הוא 
הגידול הניכר בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה מאז שנת 2003 בכל חלקי האוכלוסייה, 
ובייחוד בקרב נשים ערביות וחרדיות, והשני הוא הגידול הניכר במספר האנשים הרוכשים 
השכלה על-תיכונית. אף שרוב הממצאים מן המחקרים הקודמים שנעשו עדיין תקפים, בכל 
זאת יש כמה הפתעות. למשל, בעוד כמה מן המחקרים הללו הראו שללימודים לדוקטורט 
אין תשואה או שהתשואה מהם הולכת ופוחתת, הניתוח שלנו מצביע על תשואה הולכת 
וגדלה בכל רמות ההשכלה. תעודת בגרות, לעומת זאת, אינה מגדילה את שכרו של העובד 
בהשוואה לשכר של עובד שסיים תיכון בלי תעודת בגרות. עוד מראה המחקר שלימודים 
הנמוכה  התשואה  ואת  מזרחים  ליהודים  ביותר  הגבוהה  התשואה  את  מניבים  אקדמיים 

ביותר לעובדים לא יהודים.
בחודש  שפורסם  מחקר  של  הראשון,  המנהלים  תקציר  את  מציגים  אנחנו  כך  אחר 
וד"ר אריה שרמן בוחנים  פרופ' ישראל לוסקי  ד"ר הילה אקסלרד,  פברואר. במאמר זה 
את השפעת התעסוקה על רמת האושר בקרב ישראלים בני 60–80. בין השאר הם מראים 
נמצא  בה.  מועסק  שהאדם  העבודה  בסוג  תלויה  האושר  רמת  על  התעסוקה  שהשפעת 
שלתעסוקה בתחומים שיש בהם עניין ולפעילות התנדבותית יש השפעה ממשית וחיובית 
האושר  רמות  שלילית.  השפעה  בבירור  יש  מלחיצות  למשרות  ואילו  האושר,  רמות  על 
הגבוהות ביותר נמצאו בקרב אנשים נשואים או מי שיש להם בני זוג )בין שהם מועסקים 
את  גם  מנתחים  המחברים  יותר.  גדול  הילדים  שמספר  ככל  עולות  והרמות  שלא(,  ובין 

הגורמים שמשפיעים על ההחלטה לפרוש לגמלאות.
הנושא הבא הוא בריאות. פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר ברוך לוי ורחל ארזי בוחנים מקרוב 
אחרות,  שבמדינות  לאלה  בהשוואה  בישראל  הרפואה  תשתיות  ואת  הרפואה  צוותי  את 
ודנים בהשפעתם על ההצלחות והכישלונות של ישראל בהתמודדותה עם המגפה. זרקור 
מרתק דן בהצלחת מבצע החיסונים בישראל ומצביע על ההתאמה בין הבחירה להתחסן 
טכנולוגיות  לאימוץ  המגפה  הובילה  כיצד  מראה  הפרק  החברתית-כלכלית.  הרמה  ובין 
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שישפיעו על הטיפול הרפואי בעתיד, אבל גם מצביע על מחסורים בכוח אדם שעלולים 
להיווצר בעתיד וממליץ לאמץ ראייה ארוכת טווח.

לאחר מכן מובא תקציר מנהלים של מאמר שבוחן לעומק את השאלה כיצד השפיעה 
פרופ' אלכס  מגפת הקורונה על חלקים שונים של האוכלוסייה בישראל. מחקר זה של 
ב-205  והאשפוזים  ההדבקה  הבדיקות,  שיעורי  את  בודק  באוקטובר,  שפורסם  וינרב, 
יישובים בישראל )לרבות ערים ועיירות(, שמהווים כ-88% מאוכלוסיית ישראל. היישובים 
מסווגים לשבע קבוצות על פי האוכלוסייה העיקרית המתגוררת בהם: יהודים לא חרדים; 
חרדים; ערבים; בדואים; דרוזים; יישובים מעורבים של יהודים וערבים; ויישובים מעורבים 
של חרדים ולא חרדים. המחקר מראה בין השאר ששיעורי הבדיקות הגבוהים ביותר היו 
ביישובים בדואיים;  היו  ביותר  ושיעורי הבדיקות הנמוכים  יהודיים לא חרדיים  ביישובים 
וששיעורי ההדבקה הגבוהים ביותר היו ביישובים חרדיים ושיעורי האשפוז הגבוהים ביותר 

היו ביישובים ערביים.
תקציר המנהלים הבא הוא של מחקר אחר מאת פרופ' אלכס וינרב על המגפה, שפורסם 
במרץ. מאמר זה מחשב את "התמותה העודפת" בישראל בשנת 2020 על פי מגמות ארוכות 
לתמותה  בפועל  התמותה  בין  ההבדל  ואת  הקלנדרית  השנה  אורך  לכל  בתמותה  טווח 
הצפויה בכל חודש בשנה. שיטה זו מזהה את קיומה של תמותה עודפת אבל אינה מזהה 
במדויק את הסיבה לכך, שכן ייתכן שהיא נגרמה מן הכישלון בטיפול במצבים רפואיים 
אחרים בגלל המגפה. המחקר מראה שבתחילת 2020 היו שיעורי התמותה נמוכים למדי, 
אבל במרץ חל גידול בתמותה העודפת ומיולי עד ספטמבר היא גדלה אפילו יותר. המאמר 
בוחן גם את פרופיל הגיל של הנפטרים ומראה שתוחלת החיים בישראל ירדה בשנת 2020 

בכ-2.5 חודשים.
אל  בישראל  התמותה  על  המבט  את  שמרחיב  חדש  במאמר  מסתיים  הבריאות  חלק 
מעבר למגפת הקורונה. מחקר זה, מאת פרופ' אלכס וינרב ואלון סלע, מציין את אריכות 
הימים המרשימה בישראל ושואל מה אפשר לעשות כדי להגדיל אותה עוד. הוא מסווג 
את התמותה על פי סיבת המוות ומשווה בין הצלחת ישראל ובין הצלחת מדינות אחרות 
לא  ובאילו  ישראל  הצליחה  תחומים  באילו  מראה  המאמר  מוות.  סיבות  ב-30   OECD-ב
אחרות  במדינות  שננקטו  ביותר  הטובות  הפרקטיקות  את  נאמץ  שאם  וטוען  הצליחה, 
בתחומים שבהם ביצועיה של ישראל חלשים יהיה אפשר למנוע מקרי מוות רבים ולהאריך 

את תוחלת החיים. 
הכללית,  בסקירתם  מדהלה,  ושביט  גל  ג'וני  פרופ'  הרווחה.  בתחום  הוא  הבא  הפרק 
עוסקים באתגרי הרווחה שישראל עומדת לפניהם במעבר ממדינה שנתונה בצבת המגפה 
בשנת 2020 למדינה שלומדת לחיות לצד המגפה ב-2021 ולאחריה. תחילה סיפקו הביטוח 
המגפה,  נפגעי  של  לצרכים  מיידי  ומענה  מקיפה  ביטחון  רשת  הרווחה  ושירותי  הלאומי 
ובייחוד לחסרי התעסוקה; השינויים שנעשים עכשיו, לעומת זאת, מכוונים לשיפור רשת 
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הביטחון לאנשים מבוגרים שחיים בעוני ובמצוקה ולשיפור הטיפול באנשים עם מוגבלות. 
די במגמות השינוי במדיניות הרווחה כדי  יהיה  יש סימנים לכך שלא  כפי שהם מראים, 

להקל את המצוקה החברתית ולמנוע גידול בעוני בישראל.
אחר כך מובאים שני תקצירי מנהלים של מחקרים הבוחנים סוגיות רווחה הנוגעות לגיל 
הרך. הראשון, מאת שביט מדהלה, ד"ר לביב שאמי, פרופ' ג'וני גל ואלון סלע, שפורסם 
בנובמבר, בוחן את שיעור ההרשמה הנמוך של ילדים מגיל לידה עד שלוש למעונות יום 
מעוטות  ממשפחות  ילדים  עבור  כזאת  להשתתפות  שיש  החשיבות  אף  על  מפוקחים 
הכנסה בחברה הערבית. הוא חוקר את הנושא לעומק וחושף את הסיבות העומדות ביסוד 
זו – ומצביע על חסמים שונים שעומדים לפני משפחות ערביות. המאמר מציע  תופעה 

חלופות מדיניות שאפשר ליישם כדי לנסות לצמצם את הבעיה הזאת.
המחקר השני בוחן מה קרה בישראל בסגר הראשון בראשית 2020 מבחינת משך הזמן 
שילדים בילו מול מסכים. בקרב חוקרים ואנשי מקצוע יש הסכמה רחבה שלזמן מסך לא 
מפוקח יש השפעות שליליות על ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ילדים. מאמר זה, 
מאת ד"ר יעל נבון, ליאורה בוורס, ד"ר כרמל בלנק, דנה וקנין ופרופ' יוסי שביט, שפורסם 
במאי, מראה בין השאר שהשימוש במסכים גַָדל ככל שעלה גילו של הילד, שהיה מתאם 
שלילי בין רמת ההשכלה של ההורים ובין שימוש במסכים, ושהיה מתאם חיובי ומובהק בין 

עקה הורית ובין שימוש במסכים.
נחום בלס על מערכת החינוך.  התחום הבא, תחום החינוך, נפתח בסקירה כללית של 
והאופן  וניתוח התקציב שהוקצה לה  לאחר הצגת ההרכב הדמוגרפי של מערכת החינוך 
שבו הוא הושפע מן המגפה, יורד בלס לחקר המשתנים הבסיסיים של מערכת החינוך – 
מורים ותלמידים. הוא בוחן בזהירות את השינויים במספר התלמידים לכל משרה מלאה 
של מורה ואת השפעת המשתנה הזה – וכמה מאפיינים אחרים של המורה – על השאלה 

אם יש מחסור במורים.
תקציר המנהלים המובא אחר כך עוסק בגיל הרך – מגיל לידה עד שלוש – אבל הפעם 
מנקודת המבט של החינוך. במאמר שפורסם בנובמבר בוחנים חי וקנין ופרופ' יוסי שביט 
את ההשפעה של השתתפות במסגרות חינוך לגיל הרך על ההישגים הלימודיים בכיתה 
במסגרות  המשתתפים  הילדים  הישגי  המשפחתי,  ברקע  שבהתחשב  מראה  המחקר  ד'. 
חינוך לגילאי לידה עד שלוש אינם שונים מאלו של ילדים שאינם משתתפים בהן. ממצא 
זה מנוגד למתאם החיובי שנמצא בין השתתפות במסגרות בגילי 3–6 להישגים לימודיים 
מעמד  פי  על  משתנות  ואינן  לערבים  והן  ליהודים  הן  נכונות  האלה  התוצאות  עתידיים. 

חברתי-כלכלי.
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הרבעון  שעד  מראה  וינרב  אלכס  פרופ'  כללית.  דמוגרפית  סקירה  הוא  הבא  הפרק 
האחרון של 2021 היו השפעותיה של המגפה על הדמוגרפיה של ישראל מתונות. בשנת 
והיא צפויה לרדת לרמות שנצפו לאחרונה  נמוכה אך במעט  2021 תהיה תוחלת החיים 
בשנים 2016–2017. הפערים בין יהודים לערבים בתוחלת החיים אף הם צפויים לגדול, 
שכן שיעורי התמותה הקשורה לקורונה במגזר הערבי גבוהים יותר. נראה שנוצרו פערים 
גם במגמות הפריון: שיעורי הפריון של הנשים היהודיות עלו בשנת 2021 בהשוואה לשנת 
בשנת  שנצפה  ההיסטורי  בשפל  נשארו  ערביות  נשים  של  הפריון  שיעורי  ואילו   ,2020

2020. לבסוף, בשנת 2021 עלו שיעורי ההגירה לרמתם בשנים שלפני הקורונה.
אחר כך מובא תקציר מנהלים של מאמר שמציע מבט מקיף למדי על הפרופיל החברתי-

אלכס  פרופ'  בידי  נכתב  המאמר  הנגב.   – בישראל  הדרום  מחוז  של  והכלכלי  דמגורפי 
וינרב ופורסם לראשונה ביוני. המאמר מראה, בין השאר, שהדרום חווה בעשרים השנים 
האחרונות גידול ניכר, בייחוד של אנשים שהיום הם בגיל העשרה ובשנות העשרים לחייהם, 
ושלאחר שנים רבות של הגירה שלילית מן הדרום, בשנים האחרונות ההגירה היא חיובית. 
דומה שהדרום מושך בעיקר מהגרים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. נוסף על כך, רמת 

שביעות הרצון הכלכלית של אנשים בדרום גבוהה בהשוואה לכל מחוז אחר בישראל.
לבסוף, תקציר מנהלים של מאמר מאת פרופ' אלכס וינרב שפורסם בדצמבר בוחן שני 
מאפיינים דמוגרפיים חשובים שנקשרו יחד בשנים האחרונות ותרמו ככל הנראה לעלייה 
הנמשכת באלימות בקהילות הערביות בישראל בשנים האחרונות, וצפויים להתעצם בעתיד 
הקרוב. הראשון הוא "בליטת הנוער" – קבוצה גדולה באופן חריג של ערבים בני 18–22 
בהשוואה לקבוצות גיל צעירות יותר – שבצירוף שיעורים נמוכים של תעסוקה והרשמה 
אחרות  במדינות  כמו  לאלימות,  מובילה  רווקוּת  של  גבוהים  ושיעורים  גבוהים  ללימודים 
גברים ערבים  נוגע למחסורים הצפויים בשוק הנישואים הערבי.  בעולם. המאפיין השני 
נוטים להינשא לנשים צעירות מהם בשנים רבות )הפער הממוצע הוא שש שנים(. מאפיין 
זה, בצירוף מספרן הקטן יותר של נשים ערביות בגיל ה"רצוי", קיומה של פוליגיניה )ריבוי 
ניכרת של הנשים בחברה  במידה  גבוהות  ורמות השכלה  רבים מהבדואים  רעיות( בקרב 
הערבית )מה שיוצר פער תרבותי בין גברים לנשים(, עלול לערער את פרקטיקות הנישואים 
המסורתיות בחברה זו. בעיקר יש חשש גדול שמספר הרווקים בחברה הערבית ילך ויגדל. 

* * *

אני מבקש להודות לכל העובדים והעובדות של מרכז טאוב על העבודה המעולה שעשו 
בשנה זו, השנה השנייה למגפה. מוסר העבודה שלכם ויכולתכם לתפקד בתנאים קשים 
ובחוסר ודאות אינם מובנים מאליהם. ברצוני לחזור ולהודות לכמה אנשים שמילאו תפקיד 
חשוב במיוחד בפרסום הספר הזה. בראש ובראשונה לאיילת קמאי וללורה שרייבר, שעשו 
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והעימוד. מסירותכן ראויה לכל שבח. לפרופ'  לילות כימים במלאכת העריכה, הגרפיקה 
גיל אפשטיין על עזרתם רבת הערך בעריכה המדעית. לענת סלע- ולפרופ'  וינרב  אלכס 
קורן וצוותה, שדואגים להפיץ את ממצאי המחקרים ולהרחיב את השפעתם ככל האפשר. 
למחברי המאמרים, שהיו קשובים להערותיי ולהצעותיי – כולכם ראויים להוקרה על הרמה 
הגבוהה של המחקרים שאתם מפיקים דרך קבע. למנכ"לית המרכז, סוזי פת בנבנישתי, 
שותפתי לפשע. ואולי לחשובים מכול – חברי הדירקטוריון של מרכז טאוב וחברי האספה 
הכללית, שתומכים בנו ובמאמצינו לאורך כל השנה, ובייחוד ליו"ר החדש שלנו ג'ים אנג'ל 

וליו"ר היוצאת הלן אבלס. 
גם הפעם הייתה לי זכות גדולה להביא לפניכם את המאמרים האלה, וכתמיד אני מאחל 
לקובעי  לסייע  ימשיכו  טאוב  במרכז  שנעשים  שהמחקרים  ומקווה  נעימה  קריאה  לכם 

המדיניות בישראל ויתרמו, גם אם בעקיפין, לשיפור רווחתם של כל אזרחי ישראל.

פרופ' אבי וייס
נשיא, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
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מגמות מאקרו-כלכליות





 מגמות מאקרו-כלכליות: 
מבט-על

בנימין בנטל ולביב שאמי 

שנת 2020, שנת הקורונה, הייתה שנה חריגה בישראל ובעולם כולו. צעדי המנע שנקטו 
ממשלות במטרה להשתלט על מגפה בלתי מוכרת ומפחידה היו חריגים, וכללו בין השאר 
סגרים פנימיים, הגבלות מתמשכות על התכנסויות וסגירת גבולות. לכל אלה הייתה השפעה 
חמורה על היקף הפעילות הכלכלית במשק. עם זאת, כדי להתגבר על מגבלות התנועה 
התפתחו עד מהרה מנגנונים עוקפי-מגבלות, והבולט שבהם הוא המעבר לעבודה מרחוק. 
פתרון זה שימש בענפים שבהם הדבר התאפשר, אך בענפים רבים אחרים לא הייתה שום 
דרך לעקוף את המגבלות והם נפגעו קשות – בעיקר ענפי התיירות, הנופש והפנאי. מידת 
הפגיעה במדינות העולם משקפת במידה רבה את חלקם של הענפים שבהם היה אפשר 
לעבוד מרחוק, ולו באופן חלקי, יחסית לחלקם של הענפים הפגיעים בכל מדינה ומדינה. 
בעניין זה המשק הישראלי נמצא בעמדת יתרון: משקלו של ענף ההיי-טק, שבו התאפשר 
להמשיך לפעול למרות המגבלות, גבוה בישראל באופן חריג בהשוואה למשקלו במדינות 

המפותחות, ולעומתו משקל הענף שנפגע אנושות, התיירות, קטן יחסית. 
המדיניות  צעדי  הקשה.  הזעזוע  את  לרכך  שביכולתן  כל  עשו  העולם  בכל  ממשלות 
עבודתם  ממקומות  שנפלטו  בעובדים  נרחבת  ישירה  תמיכה  כללו  נקטו  שהן  הכלכלית 
ובעסקים שפעילותם נפגעה. נוסף על כך הפעילו הבנקים המרכזיים מדיניות מוניטרית 
מרחיבה שנועדה לייצב את השווקים הפיננסיים. פעילות זו כללה הורדת ריביות, רכישה 
מסיבית של החוב הציבורי בשוק המשני, רכישת נכסים פיננסיים של המגזר הפרטי והסרת 

מגבלות על פעילות הבנקים הפרטיים כדי להגדיל את האשראי הפרטי. 

וראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב לחקר המדיניות  בנימין בנטל, חוקר ראשי  פרופ'   *
החברתית בישראל ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה. ד"ר לביב שאמי, חוקר בכיר במרכז 

טאוב, חבר סגל בחוג לכלכלה באקדמית גליל מערבי ומרצה בחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה.



2020 ונמשכה ביתר שאת בשנת  התאוששות המשק הישראלי, שהחלה כבר במהלך 
 OECD-ה כמו  בין-לאומיים  גופים  והן  ישראל  בנק  הן  שצפו  ממה  מהירה  הייתה   ,2021
וקרן המטבע הבין-לאומית. יש לקוות שהתאוששות זו, בשילוב תנאים נוחים בשוקי ההון 
לשיפור  מסיביות  השקעות  שיאפשר  פיסקלי  מרווח  הממשלה  בידי  יותירו  העולמיים, 

התשתיות וליצירת בסיס לצמיחה מתמשכת. 

צמיחת התוצר ורכיביו 
תרשים 1 משווה בין שיעורי הצמיחה )במונחים ריאליים( של רכיבי התמ"ג בשנת 2020 
לאלו של שנת 2019. ההשוואה מאפשרת להעריך בצורה נאמנה יותר את נזקי הקורונה. 
למשל, בשנת 2019 צמח התמ"ג בשיעור של 3.8%, אך בשנת 2020 הוא ירד בשיעור של 
2.2%. משמעות הדבר היא שעקב משבר הקורונה איבד המשק הישראלי כ-6% מהתוצר 
לעומת המצב שבו היה נמצא אילו שיעור הצמיחה בשנת 2020 היה דומה לזה של שנת 
2019. בצריכה הפרטית, המשקפת במידה רבה את רמת החיים של אזרחי המדינה, הייתה 
ירידה דרמטית של 13.1% לעומת רמת הצריכה שהייתה מתממשת ללא משבר הקורונה.1 
הסעיף היחיד שבו שנת 2020 הייתה דומה לקודמתה הוא הגידול בצריכה הציבורית. גידול 

זה, לצד הירידה החדה ביבוא, מיתנו בסופו של דבר את שיעור ירידת התוצר.

תרשים 1. צמיחת רכיבי התוצר, 2019 ו-2020
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2019 2020

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 

היות ששיעור גידול האוכלוסייה בשתי השנים היה דומה מאוד, מספרים אלו משקפים בקירוב   1
2020 הייתה  רב גם את שיעור הירידה בצריכה לנפש לעומת מה שהיה יכול להיות אילו שנת 

דומה לשנת 2019. 
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ארבעת חלקיו של תרשים 2 מחדדים את ההבדלים בין תגובת נתוני הרכיבים של התוצר 
בישראל לתגובת הנתונים במדינות אחרות ב-OECD.2 הציר האנכי בתרשימים אלו מודד 
הסחר  ובמאזן  בהשקעה  הציבורית,  בצריכה  הפרטית,  בצריכה  )באחוזים(  השינוי  את 
שיעור  את  מייצג  האופקי  הציר  ואילו  מהמדינות,  אחת  בכל  ליבוא(  היצוא  בין  )ההפרש 
מתייחס  מהמשתנים  אחד  בכל  השינוי  שיעור  אלו.  במדינות  בתמ"ג  )באחוזים(  הפגיעה 

לנתון המתאים בשנת 2020 ביחס לערכו בשנת 2019. 

תרשים 2. השינוי ברכיבי התוצר כנגד השינוי בתוצר בשנת 2020 ביחס ל-2019 
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אוסטריה

בלגיה

קנדה

ילה'צ

כיה'צ

דנמרק
אסטוניה

פינלנד

צרפת

גרמניה

יוון הונגריה
איסלנד

ישראל

איטליה

ליטא

לטביה

הולנדלוקסמבורג

נורווגיה

פולין

פורטוגל

סלובקיה

סלובניה

ספרד

שוודיה
שווייץ

טורקיה

הממלכה המאוחדת

y = 0.9x - 2.5
-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2%

ג"שיעור הפגיעה בתמ

שיעור השינוי בצריכה הפרטית

התרשים מציג את המדינות שבהן הנתונים על רכיבי התוצר זמינים לשנת 2020, למעט אירלנד,   2
שבה החשבונאות הלאומית מתנהלת בדרך ייחודית שיוצרת תנודתיות גבוהה מאוד.
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 תרשים 2 )המשך(. השינוי ברכיבי התוצר כנגד השינוי בתוצר בשנת 2020 
ביחס ל-2019 
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 תרשים 2 )המשך(. השינוי ברכיבי התוצר כנגד השינוי בתוצר בשנת 2020 
ביחס ל-2019
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בכל אחד מרכיבי התוצר מתאר תרשים 2 בקו ישר את הקשר הממוצע בין שיעור ירידת 
התוצר לבין שיעור השינוי ברכיב הנדון.3 כפי שרואים, קיים קשר חזק בין שיעור ירידת 
התוצר לשיעור ירידת הצריכה הפרטית. עם זאת, הצריכה בישראל ירדה בשיעור כמעט 
כפול מזה של מדינות שבהן התוצר נפגע בשיעור דומה. הקשר בין תגובת הצריכה הציבורית 
לפגיעה בתוצר רופף, ובישראל שיעור השינוי במשתנה זה היה דומה מאוד לממוצע השינוי 
במדינות הנסקרות כאן. בדומה לצריכה, גם תגובת ההשקעה למשבר במדינות הנסקרות 
הייתה חזקה, ובישראל היה שיעור הירידה כפול מזה של מדינות שהפגיעה הכוללת בהן 
חל  לא  הנסקרות  המדינות  ברוב  בתוצר,  הפגיעה  לרמת  קשר  ללא  לבסוף,  דומה.  הייתה 
שינוי מהותי במאזן הסחר. ישראל חריגה מאוד בהיבט זה בהשוואה בין-לאומית. כאמור, 
מצב זה נוצר בגלל ירידה חדה ביבוא. היות שנתח היבוא בצריכה, ובמיוחד בהשקעה, גדול 

מאוד, קיים קשר הדוק בין המגמות האלה. 

1. ההבדלים  ישנם הבדלים קטנים בין נתוני ה-OECD לבין נתוני הלמ"ס המשתקפים בתרשים   3
נובעים מעדכון הנתונים בישראל.

21מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על



ייתכן שהירידה החריגה בצריכה הפרטית בישראל קשורה בחומרת צעדי המנע שנקטה 
מדינות  שש  עבור   )Stringency Index( החומרה  מדד  את  מתאר   3 תרשים  הממשלה. 
שמידת הפגיעה בתוצר בהן הייתה דומה לזו של ישראל: אסטוניה, דנמרק, פולין, פינלנד, 
שוודיה ושווייץ. המדד, המקבל ערכים בין 0 )אין ריסון כלל( ל-100 )ריסון מוחלט(, נבנה 
על ידי מומחים באוניברסיטת אוקספורד ומשקלל תשעה מנגנוני ריסון שאותם הפעילו 
 Hale  et al., הממשלות )כגון הגבלות תנועה, סגירת מקומות עבודה וסגירת בתי ספר. ראו
2021(. כפי שרואים, לאורך שנת 2020 נטתה ישראל להחמיר, לעיתים בצורה מרחיקת 
לכת, בהשוואה לשש המדינות. לאורך השנה עמד מדד החומרה בישראל בממוצע על 61, 

בעוד שבמדינות האחרות הוא היה 38, 48, 50, 41, 52 ו-45, בהתאמה.
עדות נוספת להשפעתם של צעדי המנע שנקטה הממשלה על הצריכה הפרטית עולה 
זו  הכנסה  עלתה   2020 בשנת  הפנויה.  הגולמית  הפרטית  בהכנסה  בשינוי  מהתבוננות 
ב-3.9%, כך שבשילוב עם הירידה בצריכה הפרטית, החיסכון הפרטי הגולמי רשם עלייה 
של 8.6% מההכנסה הלאומית.4 סביר שעלייה זו נובעת בעיקרה מהחיסכון הכפוי שנוצר 
הדבקה  פוטנציאל  בעלי  )ענפים  הִקרבה  ענפי  של  שירותיהם  צריכת  על  המגבלות  עקב 
גבוה בגלל הקרבה הפיזית בין הפעילים בהם( שהוטלו בעקבות המשבר. עם זאת, ייתכן 
שהעלייה בחיסכון נובעת גם משיקולים רציונליים אחרים. על פי התיאוריה של "שקילות 
ריקארדו", פרטים מעלים את החיסכון כאשר הם צופים עלייה עתידית במיסים. בהינתן 
הגירעון הגבוה בתקציב הממשלה )ראו להלן(, ציפייה כזאת נראית הגיונית מאוד. מעבר 
לכך, אי הוודאות גדלה, כפי שהדבר מסתמן למשל ממדד אמון הצרכנים, שעמד בשנת 
2020 על 21% - בממוצע לעומת 6.3% - בשנת 5.2019 אחד הרכיבים העיקריים של מדד 
זה הוא הכוונות לבצע רכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה הקודמת. מכאן שגם 
ירידה חדה במדד אמון הצרכנים יכולה להסביר חלקית את הגידול בחיסכון הפרטי בשל 
ביטוח  מעין  שמשמש   ,)precautionary saving( זהירות"  מטעמי  "חיסכון  שמכונה  מה 

עצמי ומתרחש בתגובה לחוסר ודאות בנוגע להכנסה עתידית. 

ראו דוח בנק ישראל לשנת 2020, פרק ב' – הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה.  4
ראו הלמ"ס, מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, מרץ 2011 עד דצמבר 2020.  5
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תרשים 3. מדד החומרה במדינות נבחרות

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01
/0

1/
20

20

01
/0

2/
20

20

01
/0

3/
20

20

01
/0

4/
20

20

01
/0

5/
20

20

01
/0

6/
20

20

01
/0

7/
20

20

01
/0

8/
20

20

01
/0

9/
20

20

01
/1

0/
20

20

01
/1

1/
20

20

01
/1

2/
20

20

01
/0

1/
20

21

ישראל דנמרק אסטוניה פינלנד פולין שוודיה שווייץ
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אינדיקציה נוספת להשפעת מגבלות התנועה על המסחר מופיעה בתרשים 4, המציג את 
"מדד התנועה" של גוגל )Google mobility index( עבור הקטגוריה "מסחר קמעוני ופנאי" 
)retail and recreation(.6 המדד משווה )באחוזים( הימצאות פיזית של צרכנים באתרים 
המוגדרים אתרי מסחר קמעוני ונופש בהשוואה לנתוני בסיס שנאספו בין 3 בינואר ל-6 
בפברואר 2020. כפי שניתן לראות, גם בהיבט זה הייתה השפעת המשבר והסגרים בישראל 
הנוכחות  ירדה  בישראל  דומה.  הייתה  לעומת המדינות שבהן הפגיעה בתוצר  יותר  קשה 
שבמדינות  בעוד  בממוצע,  ב-34%   2020 שנת  פני  על  והנופש  הקמעוני  המסחר  באתרי 
האחרות – אסטוניה, דנמרק, פולין, פינלנד שוודיה ושווייץ – עמדה הירידה על 10%, 5%, 

18%, 16%, 10% ו-26%, בהתאמה.7

.Muoio, 2020 ראו למשל .GPS-מדד זה מבוסס על נתוני טלפונים ניידים ו  6
מתאם קנדל-טאו בין מדד החומרה לבין מדד הניידות עומד על 0.65- לישראל, 0.56-  לאסטוניה,   7
הנמוך  המתאם  לשווייץ.  ו-0.65-  לשוודיה   -0.10 לפינלנד,   -0.64 לפולין,   -0.50 דנמרק,   -0.31
על  אלו  מדינות  של  מהסתמכותן  כנראה  נובע  בדנמרק,  גם  פחותה  ובמידה  בשוודיה,  במיוחד 

הנחיות "רכות" ולא על הגבלות פורמליות. 
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תרשים 4. מדד הניידות של גוגל, מסחר קמעוני ונופש 
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לבסוף, אשר לנתוני הצמיחה הכלכלית, ראוי להעמיד את ההשוואה הבין-לאומית על בסיס 
נתוני הצמיחה לנפש. בפרט יש להביא בחשבון את השיעור החריג של גידול האוכלוסייה 
זה  הפרש  ל-0.8%.  בהשוואה  כ-1.9%   :OECD-ה מדינות  לממוצע  בהשוואה  בישראל 
למדינות המפותחות  בהשוואה  בישראל  התוצר  הצמיחה של  קצב  מגדיל את  כשלעצמו 
הצמיחה  שיעור  בניכוי  לנפש  התוצר  בצמיחת  הפגיעה  את  משווה   5 תרשים  האחרות. 
בשנת 2019, כלומר את ההפרש )בנקודות אחוז( בין התוצר לנפש שהיה מתממש אילו 

שיעור הצמיחה בשנת 2020 היה שווה לזה של שנת 2019 לבין זה שהתממש בפועל.
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 OECD-תרשים 5. אובדן התוצר לנפש במדינות ה
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תרשים 5 מראה שאובדן התוצר לנפש בישראל )5.7%( היה קרוב מאוד לזה של הממוצע 
לנפש  שלהן  שהתוצר  המדינות  בקרב  כאמור,   .)6.2%( OECD-ה במדינות  המשוקלל 
נפגע קשה במיוחד בולטות אלה שבהן ענף התיירות הוא מקור הכנסה חשוב ובולט כמו 
ספרד, פורטוגל ויוון. הממלכה המאוחדת נמנית גם היא עם הכלכלות הפגועות ביותר. עם 
המדינות שנפגעו מעט יחסית נמנות ניו זילנד, קוריאה הדרומית, אוסטרליה ויפן, שהפעילו 

אסטרטגיות מוצלחות במיוחד למניעת תחלואה. 
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תחזיות צמיחה
תרשים 6 מתאר את הצמיחה בפועל ואת תחזיות הצמיחה של התוצר בישראל של ארבעה 
גופים כפי שהתפרסמו לקראת סופה של שנת 2021: שניים ישראליים – משרד האוצר 

 .OECD-ובנק ישראל, ושניים בין-לאומיים – קרן המטבע הבין-לאומית וה

תרשים 6. תחזיות צמיחת התמ"ג בישראל
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שנת  של  הראשונים  הרבעונים  בשלושת  הישראלי  המשק  של  בפועל  הריאלי  התוצר 
2021 גבוה ב-6.4% מזה של התקופה המקבילה אשתקד, שכללה את החודשים שבהם 
התרחשה הפגיעה החמורה ביותר בתוצר בשל המגפה. בנק ישראל צופה שהצמיחה בסוף 
לבין  בין הצמיחה המתממשת  6 מצביע על הפער  יותר. תרשים  גבוהה אף  השנה תהיה 
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הערכותיהם של החזאים. אבל גם הערכות אלו אינן אחידות – במיוחד בולטת האופטימיות 
היחסית של בנק ישראל בהשוואה לתחזית האוצר. מכיוון שהמודלים ששימשו לביצוע 

החיזויים אינם חשופים לציבור, לא יכולנו לזהות את מקורות ההבדלים.
 OECD-בחודשים האחרונים השתנו תחזיות הצמיחה באופן דרמטי. במאי 2021 פרסם ה
הערכה של משך הזמן )בשנים( מינואר 2020 שיידרש כדי להחזיר את התוצר לנפש לרמה 

שהיה בה ברבעון האחרון של שנת 2019. תרשים 7 מביא את תוצאות ההערכה.

תרשים 7. משך הזמן שיידרש )בשנים( כדי להחזיר את התוצר לנפש לרמתו ברבעון 
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2022 הייתה ישראל צפויה לחזור  על פי הערכת ה-OECD דאז, רק ברבעון הראשון של 
ההתאוששות  שבפועל  אלא   .2019 שנת  של  האחרון  הרבעון  של  לנפש  התוצר  לרמת 
הייתה מהירה הרבה יותר, והתוצר לנפש חזר לרמה זו כבר ברבעון השני של שנת 2021, 
כ-2% ברמת התוצר לנפש  נסיגה של  וחצי.8 עם זאת, הממצא משקף  כלומר בתוך שנה 
באמצע שנת 2021 ביחס לרמה שבה היה נמצא ללא משבר הקורונה. אם קצב הצמיחה 
בשנת 2022 אכן יהיה בסביבות 5%, כפי שצופים, יחזור התוצר לנפש לרמה שהיה נמצא 

בה אילולא משבר הקורונה בתחילת שנת 2023.

פעילות הממשלה 
והעודף התקציבי  הוצאותיה  הכנסות הממשלה,  בין  על ההפרש  מידע  8 מספק  תרשים 
מדי חודש בשנת 2020 ו-2021 לבין הנתונים החודשיים המקבילים בשנת 2019. במיוחד 
מלמדת ההשוואה על עומק המשבר במחצית הראשונה של 2020, שבה הוצאות הממשלה 
לנתוני  ביחס  בגירעון  דרמטית  עלייה  הייתה  התוצאה  צנחו.  והכנסותיה  חדה  עלייה  עלו 
ההכנסות  מגמת  משמעותית  השתנתה  המשק  של  המהירה  ההתאוששות  עקב   .2019
ברבעון האחרון של שנת 2020, וההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2021 נטו להיות 
גבוהות אף יותר מאלו של שנת 2019. במקביל, עם התקדמות מבצע החיסונים והירידה 
בתחלואה, החלה להסתמן מגמת ירידה בהוצאות משרדי הממשלה לצד עלייה בהכנסות. 
עקב כך קטן הפער בין הגירעונות החודשיים של שנת 2021 לאלו של 2019. בסוף הרבעון 
השלישי של שנת 2021 עמד שיעור הגירעון המצטבר ביחס לתוצר על 4.6% בלבד מתוך 

התוצר של אותה תקופה, בהשוואה ל-2.9% בשלושת הרבעונים הראשונים שנת 2019. 

ברבעון השני של   .2015 38,171.2 ש"ח במחירי  לנפש  היה התוצר   2019 ברבעון הרביעי של   8
2021 כבר עמד נתון זה על 38,455.9 ש"ח.

28 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



תרשים 8. הוצאות הממשלה, הכנסותיה והעודף התקציבי בהשוואה ל-2019
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ח"מיליוני שהוצאות ללא מתן אשראי
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המגמות האלה מסתמנות גם אם מפרידים בין הוצאות המשרדים האזרחיים לבין הוצאות 
מערכת הביטחון, ומשווים את ההוצאות הללו להוצאות המקבילות בשנת 2019. תרשים 9 
מצביע על היעדר מגמה בהוצאות מערכת הביטחון )למעט חודש נובמבר 2021, שבו חלה 
עלייה ניכרת בהוצאות הביטחון(. לעומת זאת, עד סוף שנת 2020 היו הוצאות המשרדים 
האזרחיים במגמת עלייה, אך מאז התהפכה המגמה. עם זאת, במצטבר, ההוצאות בשלושת 
התקופה  של  מאלו  ש"ח  מיליארד  בכ-52  גבוהות  עדיין   2021 של  הראשונים  הרבעונים 

המקבילה בשנת 2019. 
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תרשים 9. השינוי בהוצאות המשרדים האזרחיים ומערכת הביטחון בהשוואה ל-2019
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משרדים אזרחיים      מערכת הביטחון       
ח"מיליוני ש
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הוצאות ייחודיות למשבר הקורונה
ההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה חייבו את ממשלת ישראל לנקוט צעדים שכללו 
תוכנית סיוע כלכלי בעלות של קרוב ל-188 מיליארד ש"ח )נכון לסוף ספטמבר 2021(, הן 
במישור התקציבי והן במסגרת של מתן אשראי לעסקים שנפגעו. מסגרת ההוצאה הכוללת 
על   ,2021 ספטמבר  לסוף  נכון  עומדת,  הבאות  ובשנים   2021 בשנת  לסיוע  המיועדת 
 כ-82.5 מיליארד ש"ח. במהלך שנת 2020 מומשו למעלה מ-105 מיליארד ש"ח מהתוכנית 

)כ-7.5% מהתוצר של שנת 2020(.9
כפי שרואים בתרשים 10, נכון לסוף ספטמבר 2021, שיעור הביצוע, כולל התקשרויות 
והתחייבויות, מסך תוכנית הסיוע הכלכלי עמד על 88%. בחינת שיעורי הביצוע בארבעת 
96% בסעיף  סעיפי הסיוע של התוכנית מציגה תמונה מעורבת: שיעור הביצוע עמד על 
"ביטחון סוציאלי", 83% בסעיף "מענה בריאותי ואזרחי", 85% בסעיף "המשכיות עסקית", 
בתת- נרשמו  במיוחד  נמוכים  ביצוע  שיעורי  המשק".  ופיתוח  "האצה  בסעיף   61% ורק 
הקטגוריות "הרחבת ביטוח אשראי ספקים" ו-"דחייה/הנחה באגרות על רישיונות עסקים" 
)0% ביצוע(, "החזר מקדמות באמצעות רשות המיסים" )2% ביצוע(, "הטבת פחת מואץ" 
)35% ביצוע(, "עידוד השקעות גופים מוסדיים בהיי-טק" )44% ביצוע(, "דיגיטציה לרבות 

למידה מרחוק" )42% ביצוע(, ו"תוכנית הכשרות מקצועיות" )41% ביצוע(. 

הוצאות  את  מגביל  המסגרות  לחוק   18 מס'  תיקון  כי  צוין   2021/22 לשנת  התקציב  בהצעת   9
הממשלה לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם משבר הקורונה בשנת 2021 ל-12.69% 

מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2020 )משרד ראש הממשלה, 2021(. 
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תת-הביצוע בקטגוריות אלו, המשתייכות לסעיפים שנועדו להבטיח המשכיות עסקית 
והחזרתו  המשק  של  ההתאוששות  במאמץ  לפגוע  עלול  המשק,  של  והאצה  ופיתוח 
"תוכנית  בקטגוריית  למצוא  אפשר  לתת-הביצוע  אפשריות  סיבות  צמיחה.  של  למסלול 
הכשרות מקצועיות". כחלק מהתוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה הקצתה 
הממשלה באפריל 2020 סכום של כ-700 מיליון ש"ח להכשרות אלו. ואולם בפועל, עקב 
מחלוקות על סמכויות בין משרדי הממשלה, שוחרר התקציב להכשרות רק בדצמבר 2020 
– עיכוב שהוביל לביצוע מוגבל של התקציב בשנת 2020. נוסף על כך, מתוך 277 מיליון 
ש"ח שמומשו במזומן במהלך שנת 2020 בקטגוריה זו, כרבע מיליארד ש"ח הוצא לטובת 
והתמחויות של סטודנטים, אף שמרבית  )המל"ג( עבור מלגות  גבוהה  המועצה להשכלה 
המובטלים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה הם חסרי תעודה על-תיכונית.10 לסיכום, 
מומשו  ו-2021,   2020 בשנים  מקצועיות  להכשרות  שהוקצו  ש"ח  מיליארד  כ-1.5  מתוך 

בשנת 2020 19% בלבד.

תרשים 10. תוכנית הסיוע, סוף נובמבר 2021 
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ראו משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה נכון לחודש   10
אוגוסט 2020.
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הגירעון והחוב
תשלומי  כולל  הממשלה,  )הוצאות  פיסקלי  גירעון  עם  הקורונה  למשבר  נכנסה  ישראל 
ריבית, פחות הכנסותיה ממיסים( של 3.7% בשנת 2019. גירעון זה חרג ב-1.2 נקודות אחוז 
מהיעד שנקבע על פי כללי ההוצאה. בשנת 2020 תפח הגירעון ל-11.4% מהתוצר. נתון 
זה נובע בעיקרו מהשקעתה האמורה של הממשלה בתוכנית הקורונה בהיקף של כ-7.5% 
תוצר. כפי שרואים בתרשים 11, גם אילו היה הגירעון ערב המשבר נמוך יותר, עדיין היה 
הגירעון של שנת 2020 מהגבוהים במדינות ה-OECD, וזאת למרות הפגיעה הנמוכה יחסית 

בתוצר. 

 תרשים 11. הגירעון הפיסקלי בישראל ובמדינות OECD אחרות כאחוז מהתוצר
 בשנת 2020
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תרשים 12 מתאר את הגירעון יחסית לתוצר, כפי שהתממש עד לרבעון השלישי של שנת 
2021 וכפי שהוא צפוי להיות על פי כמה הערכות. 

תרשים 12. הגירעון בפועל והגירעון הצפוי כאחוז מהתוצר בשנים הבאות

3.7%

11.4%

4.6%

6.8%

5.3%

6.8%

5.6%

3.9%

3.4%

4.1%

3.7%

4.3%

3.9%

2.5%

3.8%

3.7%

3.2%

2.1%

3.3%

3.5%

1.7%

2.7%

3.3%

3.1%

2019גירעון בפועל  

2020גירעון בפועל  

3‒1רבעון , 2021גירעון בפועל  

תקציב

בנק ישראל

IMF

OECD

תקציב

משרד האוצר עם צעדי התכנסות

משרד האוצר ללא צעדי התכנסות

בנק ישראל

IMF

OECD

משרד האוצר עם צעדי התכנסות

משרד האוצר ללא צעדי התכנסות

IMF

OECD

משרד האוצר עם צעדי התכנסות

משרד האוצר ללא צעדי התכנסות

IMF

משרד האוצר עם צעדי התכנסות

משרד האוצר ללא צעדי התכנסות

IMF

IMF

2021

2022

2023

2024

2025

2026

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר; בנק ישראל; קרן המטבע הבין-לאומית

בשנת  מהתוצר   6.8% של  פיסקלי  גירעון  על  בנויה   2022–2021 לשנת  התקציב  הצעת 
2022. אגף הכלכלנית הראשית במשרד אוצר הכין שני תרחישים  ו-3.9% בשנת   2021
הוצאות  הורדת  של  אגרסיביים  התכנסות  צעדי  על  בנוי  האחד   – הגירעון  להתפתחות 
והעלאת הכנסות, והשני מניח שלא יינקטו כלל צעדים כאלה. הפערים בהערכת גודלו של 
גודלו של החוב  גם על הערכת  ואלה משפיעים  גדולים מאוד,  הגירעון בשני התרחישים 
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הלאומי ביחס לתוצר. תרשים 13 מלמד על יחס החוב לתוצר בשנת 2019 ועל התוספת 
 .OECD-ליחס זה בשנת 2020 בישראל ובמדינות ה

OECD-תרשים 13. יחס החוב לתוצר בשנת 2019 ובשנת 2020 במדינות ה
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נטו   2019 בשנת  גבוה  היה  לתוצר  החוב  יחס  שבהן  המדינות  שככלל,  מראה  התרשים 
להגדיל את החוב בשנת 2020 בשיעורים גבוהים יותר מהמדינות שבהן יחס החוב לתוצר 
היה נמוך יותר.11 בעניין זה נראה שישראל נמצאת בקרבת מרכז ההתפלגות, הן של יחס 

החוב לתוצר בשנת 2019 והן בתוספת לחוב זה. 

המתאם בין גודל החוב ב-2019 והתוספת לחוב בנקודות אחוז עומד על 0.72.  11
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בשנים  הצפוי  לגירעון  בנוגע  התחזיות  את  תואמות  החוב  התפתחות  תחזיות  כצפוי, 
הבאות. כפי שניתן לראות בתרשים 14, על פי תחזיות אגף הכלכלנית הראשית במשרד 
האוצר, אם יינקטו צעדי ההתאמה האגרסיביים יותר, יחס החוב לתוצר יתכנס בסופו של 
דבר לכיוון נקודת המוצא של 60%. קרן המטבע הבין-לאומית אינה צופה התכנסות לאותו 

כיוון, ומעריכה שיחס החוב לתוצר יישאר בסביבות 73%.

תרשים 14. יחס החוב לתוצר הצפוי בשנים הבאות
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בניכוי שירות  )הוצאות הממשלה  הגירעון הראשוני  בין  זה מתואר הקשר  לפרק  בנספח 
החוב ]debt service[ פחות הכנסותיה(, קצב הצמיחה של המשק ושער הריבית הנומינלי. 
כל עוד קצב הצמיחה גבוה משער הריבית יתכנס יחס החוב לתוצר לגודל סופי. עם זאת, 
כדי שלא להכביד על המשק בעלויות ריבית גבוהות וכדי למנוע סיכון גדול, מקובל לקבוע 
יעד רצוי של החוב הלאומי ביחס לתוצר. בישראל עמד יעד זה על 60%, והוא אכן הושג ערב 
משבר הקורונה, אך נפרץ בעקבות המשבר. כפי שרואים בתרשים 15, הריבית הנומינלית 
על החוב הישראלי לפירעון בעוד עשר שנים עמדה, בממוצע, על קצת פחות מאחוז אחד. 
לשם השוואה, קצב הצמיחה הנומינלי הממוצע של התוצר בחמש השנים שקדמו למשבר 
הקורונה היה כ-4.9% לשנה. לפי נתונים אלו, ישראל יכולה להרשות לעצמה גירעון ראשוני 
של כ-2.2% מהתוצר ולקיים, בטווח הארוך, יחס חוב לתוצר של 60%, שיביא את הגירעון 
הפיסקלי לרמה של כ-2.8% תוצר. לפיכך, נראה שהמשק הישראלי יכול לעמוד בהגדלה 
יופנו  זו  בדרך  בייחוד אם המשאבים שיגויסו  לתוצר,  יחס החוב  ושל  הגירעון  זמנית של 

להשקעות תומכות צמיחה. 

תרשים 15. הריבית בשנה האחרונה על חוב לפירעון בעוד 10 שנים

Trading Economics :מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים

אשר לסיכון, נראה שהשווקים העולמיים אינם חוששים מהתמוטטות כלכלית של ישראל. 
)Credit Default Swaps(, שבהן המחזיקים באיגרות חוב חמש- CDS הפרמיה על עסקאות
שנתיות של מדינת ישראל יכולים למכור את הסיכון ולמעשה לבטח את עצמם נגד חדלות 
פירעון של בעל החוב, ירדה בעקביות משיא זמני בחודש אפריל 2020 ועומדת לאחרונה 
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על שפל היסטורי של כ-40 נקודות בסיס )ראו תרשים 16(.12 מחיר זה מלמד שהשוק מעריך 
את הסיכוי לחדלות פירעון של מדינת ישראל בכאחוז אחד לשנה )על פי ההנחה המקובלת 

שלפיה המבטח מתחייב להחזיר למבוטח 60% מערך החוב במקרה של חדלות פירעון(. 

תרשים 16. פרמיית ה-CDS על חוב חמש-שנתי של ישראל

הערה: נתוני World Government Bonds שימשו לכיול קנה המידה.
 Cbonds ;World Government Bonds :מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים

שוק העבודה
)2021( בספר זה עוסק בשוק העבודה בישראל ברמת פירוט  הפרק של דבאוי ועמיתיו 

גבוהה. כאן נציין רק את ההתפתחות העיקרית במצב התעסוקה מראשית שנת 2020. 
העבודה לשתי  בכוח  נמצאת  אך  מועסקת  האוכלוסייה שאינה  17 מחלק את  תרשים 
קבוצות: המובטלים ה"סטנדרטיים" – עובדים שאינם מועסקים אך מחפשים עבודה באופן 
זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה". עוד  ועובדים ש"נעדרים  פעיל; 
להשתתף  וחדלו   2020 במרץ  מעבודתם  שפוטרו  אלה  של  שיעורם  על  התרשים  מדווח 

בכוח העבודה מתוך אוכלוסיית בני ה-15 ומעלה בישראל.

נתון זה נמוך מזה של איטליה )73.6( דומה לקנדה )38.5( וגבוה מה-cds של ארה"ב )13.0( ושל   12
גרמניה )9.0(.
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תרשים 17. אבטלה, היעדרות ואי השתתפות בכוח העבודה
באחוזים
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נעדרים זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה

בלתי מועסקים

2020לא משתתפים בכוח העבודה שפוטרו ממרץ 
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העלייה  פי  על  בישראל  האוכלוסייה  על  שהוטלו  הסגרים  את  לזהות  אפשר  בתרשים 
בשיעור הנעדרים זמנית מסיבות הקשורות בקורונה בחודשים אפריל ואוקטובר של שנת 
2020 וינואר של שנת 2021. עם זאת, בולטת העובדה שמסגר לסגר פחתו שיעורים אלו 
במידה ניכרת, הן בגלל התרופפות המשמעת והאכיפה והן מחמת הסתגלות המשק לעבודה 
של  וסיומה  הרביעי(  הגל  )לפני  החיסונים  מבצע  בהכנה(.  ואחרים,  מדהלה  )ראו  מרחוק 
תוכנית החל"ת ביוני 2021 הורידו את שיעורם של הנעדרים זמנית לפחות מאחוז אחד. עם 
זאת, ניכרת מגמה מתמשכת של עלייה בשיעור המובטלים הסטנדרטיים בכשתי נקודות 
אחוז בכל תקופת הקורונה. תופעה נוספת הראויה לציון היא שיעורם ההולך וגדל של אלה 
זה  בעניין  גם  כי  אם  העבודה,  בגיל  ל-2% מהאוכלוסייה  העבודה, שהגיע  שפרשו משוק 
ניכר שיפור מסוים: בחודשים האחרונים חזרו לשוק העבודה כ-54,000 עובדים )כ-0.8% 

מהאוכלוסייה בגיל העבודה(. 
תרשים 18 מראה את הקשר ההדוק בין ההתרחשויות בשוק העבודה לצמיחה. התרשים 
מתאר את השינוי )בנקודות אחוז( בממוצע הרבעוני של שיעור האבטלה הרחב בהשוואה 
לרבעון הקודם לעומת שיעור השינוי בתוצר באותם רבעונים.13 בייחוד בולט הרבעון השני 

קשר זה מוכר בספרות בשם Okun’s Law. בנתונים שנתיים מקובל ששינוי בנקודת אחוז בשיעור   13
האבטלה קשור בשינוי בכיוון ההפוך של 2% בצמיחה. על פי שיפוע הקו בתרשים 18, שינוי של 
נקודת אחוז בשיעור האבטלה הרבעוני קשור בשינוי של 0.8 נקודות אחוז בצמיחה הרבעונית 

)כ-3.2 נקודות אחוז ברמה השנתית(.

38 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



ולפיכך  2020, שבו שיעור האבטלה הרחב היה גבוה במיוחד יחסית לרבעון הקודם,  של 
נפילת התוצר הייתה חדה מאוד. עם סיומו של הסגר הראשון, ברבעון השלישי של שנת 
2020, חל תיקון מהותי בביצועי המשק הן בתחום התעסוקה והן בצמיחת התוצר. חריג נוסף 
הוא הרבעון השני של 2021, המשקף את השפעת החיסונים על התאוששות שוק העבודה 
ועל הצמיחה. עם זאת יש לשים לב שכ-65 אלף עובדים טרם חזרו לשוק העבודה. נוסף על 
כך, בהשוואה לנתון המקביל ערב משבר הקורונה, עוד כ-100 אלף עובדים נמצאים בשוק 
העבודה אך נותרו בלתי מועסקים. יש להניח שרוב העובדים והעובדות בקבוצה זו עבדו 

טרם המשבר בענפים שנפגעו במיוחד, כמו בידור, תיירות ונופש. 

תרשים 18. שינויים רבעוניים בשיעור האבטלה הרחב ובתוצר
הצמיחה הרבעונית

השינוי הרבעוני הממוצע בשיעור האבטלה הרחב
)נקודות אחוז)
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כפי שהראה תרשים 6 לעיל, כלכלני ה-OECD היו פסימיים למדי בעניין קצב ההתאוששות 
של המשק הישראלי. תרשים 19 משקף את הערכת כלכלני ה-OECD בקיץ של שנת 2021 
ולפיה שוק העבודה הישראלי יחזור לרמת הפעילות של שנת 2019 רק ברבעון הראשון 

של 2025. 
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 תרשים 19. משך הזמן הצפוי )בשנים( עד לחזרה לרמת הפעילות של
שוק העבודה ב-2019 

1.50

1.50

1.50

1.50

1.75

1.75

1.75

2.50

2.50

2.50

2.75

2.75

2.75

3.25

3.25

3.75

4.00

4.00

4.50

4.75

5.00

5.25

5.25

אוסטרליה

יפן

ניו זילנד

פולין

גרמניה

יוון

קוריאה הדרומית

אוסטריה

דנמרק

שוודיה

Euro zone

צרפת

איטליה

קנדה

שווייץ

OECD

הממלכה המאוחדת

ב"ארה

אירלנד

ילה'צ

כיה'צ

איסלנד

ישראל

 OECD :מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים

על פי תכתובת אישית של המחברים עם כלכלני ה-OECD, התחזית הפסימית התבססה 
על נתוני הרבעון הראשון של 2021 ולפיהם שיעור התעסוקה היה נמוך בכ-3 נקודות אחוז 
מכפי שהיה לפני משבר הקורונה, בטרם הסתמנה מגמת השיפור. ואכן, נתוני הרבעון השני 
ששוק  לצפות  יש  ולכן   ,17 מתרשים  גם  שעולה  כפי  שיפור,  מגמת  משקפים  והשלישי 
העבודה יחזור לקדמותו מהר יותר. עם זאת, יש לזכור שערב המשבר היה שיעור האבטלה 
בשפל היסטורי. לפיכך ייתכן שבעיות ההתאמה של כוח העבודה לשינויים המבניים במשק 

אכן יקשו לאורך זמן על חזרתו של שוק העבודה לרמת פעילותו טרם המשבר.14

ראו גם דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של 2021 באתר בנק ישראל.  14
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שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת עבור המשק הישראלי. אזרחים ועסקים 
להתחיל  נאלצו  וחלקם  כלכלית,  במצוקה  לפתע  עצמם  את  מצאו  רבים 
בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל. הגוף הממונה על הליכי חדלות פירעון 
תאגידים,  ושל  יחידים  של  פירעון  חדלות  הליכי  לרבות  כלכלי,  ושיקום 
פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק של חברות, הבראת חברות והסדרי 
סיכום  מדוח  המשפטים.  במשרד  הכללי  האפוטרופוס  אגף  הוא  נושים 
2019, בשנת  2020 עולה כי בהשוואה לשנת  הפעילות של האגף לשנת 
שנמצאים  הפעילים  התיקים  במספר   0.7% של  קלה  ירידה  חלה   2020
וחדלות  רגל  לפשיטת  הליכים  פתיחת  או  כינוס  צו  מתן  שלאחר  בשלב 
20(. יתרה מזו, אף על פי שמספר הבקשות  פירעון של יחידים )תרשים 
ב-36%   2020 בשנת  עלה  יחידים  של  הליכים  לפתיחת  או  כינוס  לצווי 
בהשוואה לשנת 2019, מספר צווי הכינוס וצווי פתיחת ההליכים שניתנו 
)משרד  הדעות  לכל  משמעותית  ירידה   – ב-13%  זו  בתקופה  ירד  בפועל 

המשפטים, 2021(. 
של  הליכים  פתיחת  ולצווי  כינוס  לצווי  הבקשות  במספר  העלייה 
2019 של  יכולה לנבוע מכניסתו לתוקף בספטמבר   2020 יחידים בשנת 
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–15.2018 חוק זה החליף את

ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי )פשיטת רגל( באתר כל זכות.  15

.

זרקור
משבר הקורונה וחדלות פירעון
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פקודת פשיטת הרגל ונועד לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן 
חדלות  הליך  החוק,  לפי  הנושה.  ושל  החייב  של  האינטרסים  בין  ולאזן 
הפירעון ייפתח במתן צו לפתיחת הליכים, ולאחריו מתחילה תקופת בדיקה 
שמטרתה ליצור בסיס עובדתי בנוגע למצבו הכלכלי של החייב ולהתנהלות 
שהובילה לחדלות פירעונו. בשלב השני ניתן צו לשיקום כלכלי, שבו, על 
פי הוראות צו השיקום הכלכלי, ממומשים נכסי היחיד או מנוהלים לשם 
עיתיים  תשלומים  לשלם  נדרש  הוא  ובמקביל  לנושיו,  חובותיו  פירעון 
מהכנסתו השוטפת לשם החזרת חובותיו. השפעתו של החוק החדש באה 
לידי ביטוי בכך שברבעון הראשון של 2019 הוגשו 4,401 בקשות לפשיטת 
רגל, וברבעון הראשון של 2020, לאחר שהחוק נכנס לתוקף, הוגשו 6,286 

בקשות – עלייה של 42% עוד לפני פרוץ משבר הקורונה.

תרשים 20. תיקים פעילים, בקשות וצווים שניתנו לכינוס ופתיחת 
הליכים עבור יחידים
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כולל  בסכום  חוב  תביעות   154,066 הוגשו   2020 בשנת  מזו,  יתרה 
פירוק  להליכי  תביעות   32,885 מתוכן  ש"ח,  מיליארד  כ-33.33  של 
ירידה  משקפים  אלו  מספרים  רגל.  פשיטת  הליכי  ו-121,181  חברות 
תביעות  ל-159,187  בהשוואה   2020 בשנת  החוב  תביעות  במספר 
)צווים  צווי הפטור  2018. מספר  ו-183,285 תביעות בשנת   2019 בשנת 
מ-7,633   – הוא  אף  ירד  שניתנו  מחובותיהם(  רגל  פושטי  הפוטרים 
.2020 בשנת  צווים  ל-7,056  ב-2018  צווים  ו-7,325  ב-2019  צווים 
 1,200 נפתחו   2020 בשנת  הליכים,  והקפאת  חברות  פירוק  בתחום 
בקשות פירוק של תאגידים )לעומת 1,179 בקשות בשנת 2019 – עלייה 
של כ-2%(, ומתוכן ניתנו בפועל 880 צווי פירוק, לעומת 872, 739 ו-778 
זה משקף עלייה של 0.9%  נתון  ו-2017, בהתאמה.   2018  ,2019 בשנים 

בלבד בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.
לסיכום, שנת 2020 לא התאפיינה בעלייה חדה בתחום חדלות הפירעון 
לתוקף של החוק החדש  וכניסתו  הרגל, למרות משבר הקורונה  ופשיטת 
לחדלות פירעון ושיקום כלכלי. אמנם נרשמה עלייה של כ-36% במספר 
הבקשות לחדלות פירעון של יחידים, אך בקרב חברות העלייה הייתה כ-2% 
בלבד. נוסף על כך נרשמה ירידה במספר התיקים הפעילים, הצווים שניתנו 

בפועל ותביעות החוב שהוגשו בשנת 2020. 
לפי אחת הסברות שעלו בניסיון להסביר את מיעוט הבקשות לחדלות 
לקבל  כדי  עסקיהם  את  ולקיים  להמשיך  העדיפו  עסקים  בעלי  פירעון, 
ובכך לצמצם  והתמיכות שהמדינה העניקה במהלך השנה,  את המענקים 
זו  סברה  אם   .)2021 )מינס,  הקורונה  למשבר  קשורים  שאינם  הפסדים 
בשנים  חברות  של  הפירעון  בחדלות  לעלייה  לצפות  יכולים  אנחנו  נכונה 

הבאות, אלא אם כן עסקים אלו יצליחו להתאושש.
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סיכום
ממגפת  שנבעו  באתגרים  מלאה   2020 שנת  הייתה  העולם,  מדינות  ברוב  כמו  בישראל, 
ל-2019,  בהשוואה  ב-2.2%   2020 בשנת  הצטמק  בישראל  התמ"ג  העולמית.  הקורונה 
עובדים  )הכולל  הרחב  האבטלה  שיעור  הגיע  במקביל  ב-9.2%.  ירדה  הפרטית  והצריכה 
שהוצאו לחל"ת( לרמות חסרות תקדים בעת הסגר הראשון, ושיעור זה נותר גבוה לאורך 
רוב השנה. אך ההתאוששות הייתה מהירה בהרבה מהצפוי. תרשים 21 משווה את התמ"ג 
ורכיביו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2021 למקביליהם בשנת 2019, במונחים 
ריאליים. התרשים מצביע על התאוששות מרשימה במשק: במחצית הראשונה של שנת 
2021 היה התמ"ג גבוה ב-3.5% מרמתו שנתיים קודם לכן, ובהתאם לכך, התמ"ג לנפש חזר 
לרמתו ערב פרוץ המגפה. התאוששות זו התאפשרה בזכות הירידה המהירה בשיעור הבלתי 
שמשמעותה  הפרטית,  הצריכה  ברמת  בלבד  הקלה  הירידה  בולטת  זאת,  עם  מועסקים. 
ירידה בשיעור של 4.1% בצריכה הפרטית לנפש. כפי שנאמר לעיל, התנהגות זו הגדילה 
את החיסכון של משקי הבית ואפשרה הפניית מקורות להגדלת ההשקעה במשק למרות 

הגדלת עודף היצוא. 

 תרשים 21. שיעור השינוי של התוצר ורכיביו בשלושת הרבעונים הראשונים של 
שנת 2021 בהשוואה למקביליהם ב-2019

3.5% 4.3% 7.9% 4.4% 2.2%

-0.7%

ג"תמ יבוא   יצוא השקעה צריכה ציבורית צריכה פרטית
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היציאה המהירה ממשבר הקורונה והנתונים הגלובליים שהמשק עומד בפניהם מייצרים 
ואזרחיה  והריבית הנמוכה שבה המדינה  הזדמנות של ממש. הפריחה של ענף ההיי-טק 
ההשקעות  ושל  הפרטיות  ההשקעות  של  משמעותית  הרחבה  מאפשרים  ללוות  יכולים 
במאזן  לחצים  היווצרות  מפני  חשש  ללא  ובתקשורת,  התחבורה  בתשתית  הציבוריות 
התשלומים. גם גירעון פיסקלי גבוה מעט יותר אינו מהווה איום אסטרטגי אם המשאבים 
גדולה  להיות  צפויה  אלו  בהשקעות  הגלומה  התשואה  צמיחה;  מעודדי  לאפיקים  יופנו 
בהרבה מנטל החוב, ובתוך שנים אחדות היא אף תאפשר את הורדת היחס בין החוב לתוצר 

לרמות ששררו לפני פרוץ המגפה.
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database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). 
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Muoio, D. (2020). Google mobilizes location tracking data to help public health experts 
monitor COVID-19 spread.
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נספח

גירעון, צמיחה, שער הריבית ויחס החוב לתוצר
)r( קבוע,  נניח לצורך הדיון משק שבו שער הריבית הנומינלית  כדי לפשט את הדברים, 
וקצב הצמיחה הנומינלית השנתית של התוצר )g( קבוע גם הוא. בהנחות אלו החוב הלאומי 

מתפתח על פי הנוסחה הזאת:

בין  )ההפרש  שנה  באותה  הראשוני  הגירעון  הוא   Pt-ו  ,t בשנה  החוב  הוא   Bt זו,  בנוסחה 
בערכים  שניהם  הכנסותיה(,  לבין  החוב  על  הריבית  תשלומי  בניכוי  הממשלה  הוצאות 
החוב,  כל  את  ממחזרת  הממשלה  שנה  שבכל  סמוי,  באופן  מניחה,  זו  נוסחה  נומינליים. 
ולפיכך מתווספים לו רק תשלומי הריבית על מצבת החוב הקיים. נוסף על כך, הממשלה 

ההכנסות.  על  ההוצאות  עודף  למימון  חדש  חוב  מגייסת 
כדי להימנע מתחשיבים של רמת החוב במונחי כסף, מקובל לבחון את התפתחותו של 
יחס החוב לתוצר. בהתאם לכך, אם מסמנים את התמ"ג הנומינלי השנתי ב-Yt, מתקבלת 

הנוסחה:

הנומינלי  הערך  מחלוקת  המתקבלת  המנה  את  מסמלות  קטנות  אותיות  זו  בנוסחה 
 .) )למשל:        זו  בשנה  הנומינלי  התמ"ג  של  בערך  גדולה  באות  המסומן  התקופתי 

המנה            מתקבלת מחלוקת כל המשוואה ב- Yt, כמו גם חלוקת הביטוי הראשון בצד

 ימין ב-         והכפלתו בגודל זה. נסמן את הביטוי כך:               .

התפתחות היחס בין החוב לתוצר מנקודת זמן הְֶתֵחלִית )המוגדרת על ידי "0"( לשנה נתונה 
t מתקבלת על ידי הצבה חוזרת: 
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בין החוב לתוצר בתקופה ההתחלית. הנוסחה מלמדת שאם  b0 מסמל את היחס  באשר 
הריבית  שער  ואם   ,p בשיעור  לתוצר  קבוע  ביחס  ונשאר  חיובי  הוא  הראשוני  הגירעון 
הנומינלית גדול מקצב הצמיחה הנומינלית של התוצר )כלומר, 1 >    (, יחס החוב לתוצר 
חייב  הראשוני  הגירעון  ולכן  בר-קיימא,  מסלול  איננו  כמובן,  זה,  מסלול  גבול.  ללא  עולה 
לקטון ואף להפוך לשלילי )כלומר, חייבים ליצור עודף ראשוני( כדי לייצב את יחס החוב 

לתוצר. 
של  הנומינלית  הצמיחה  מקצב  קטן   )r( הנומינלית  הריבית  שער  עוד  כל  זאת,  לעומת 
התוצר )g(, יחס החוב לתוצר מתכנס לגודל סופי. אם הגירעון נשאר קבוע ביחס לתוצר, 
יחס זה מתכנס ל-         . על בסיס הנחות סבירות של ערכי הפרמטרים, יחס החוב לתוצר 
בלתי  בצורה  גבוה  הריבית  תשלומי  נטל  יהיה  ובכך  מ-1,  הגדולים  לערכים  להגיע  יכול 
סבירה. כדי למנוע נטל זה מקובל להניח שיחס החוב לתוצר צריך להיות נמוך משמעותית 
מ-1. למשל, החלטות אמנת מאסטריכט הטילו מגבלה של 0.6 על יחס זה. עם זאת, אם 
שער הריבית נמוך מקצב צמיחת המשק, ניתן להגדיל את הגירעון הראשוני ולאפשר לחוב 
הגעת  עם  רק   .)0.85 )למשל  לתוצר  החוב  יחס  של  סבירה  סף  לרמת  עד  זמנית,  לגדול 
יחס החוב לתוצר לאותו סף צריך לפעול להקטנתו באמצעות הפחתת הגירעון הראשוני 
)באמצעות העלאת מיסים או הורדת הוצאות הממשלה או שתיהן(. מדיניות כזאת כדאית 
אם המשאבים המגויסים באמצעות הגדלת החוב מופנים להשקעות תשתית המיועדות 

להגדיל את הצמיחה.
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שוק העבודה





שוק העבודה בישראל בעקבות 
הקורונה: מבט-על

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

מבוא
בישראל  להתפשט  שהחלה  הקורונה  מגפת  העולם,  בשאר  שהתרחש  למה  בדומה 
2020 גררה וממשיכה לגרור זעזועים בכל תחומי החיים, ובשוק העבודה במיוחד.  במרץ 
הסגרים, מדיניות החל"תים, זעזועי הביקוש והנזקים המאקרו-כלכליים של המשבר )ראו 
2021( העלו את שוק העבודה על רכבת הרים מהירה בכל הקשור לרמת  בנטל ושאמי, 
ניחתה  ביותר  הגדולה  הורחבה בעקבות המשבר. המכה  ולאבטלה, שהגדרתה  התעסוקה 
יותר ממיליון ישראלים הפסיקו לעבוד. אמנם המגמה הכללית היום  2020, אז  בתחילת 
היא מגמה של שיפור, עלייה בתעסוקה וירידה באבטלה, אך טרם הושגה מחדש תעסוקה 
מלאה, ולפי רוב התחזיות היא גם לא תושג בשנים הקרובות )ראו גם בנטל ושאמי, 2021(. 
בפרק זה נסקור את מה שהתרחש במשק וננסה להבין מה צפוי בהמשך הדרך. נידרש 
ונציג את ההבדלים לפי מגדר,  ולמספר שעות העבודה בענפים שונים  לרמת התעסוקה 
יד והן לפי ענף כלכלי, כדי  מגזר ומחוז. ננתח את היכולת לעבוד מהבית, הן לפי משלח 
להבין היכן דרושה השקעה בהכשרות מקצועיות. אחר כך נציג את השינויים שחלו בזמן 

המגפה בהשקעה בהשכלה הגבוהה ובהכשרות, ולבסוף נסכם את הדברים.

ודוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  מחקר  עוזר  דבאוי,  מיכאל   *
טאוב  במרכז  ראשי  חוקר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  בנגב;  בן-גוריון  אוניברסיטת  לכלכלה,  במחלקה 
והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב והמחלקה לכלכלה 

באוניברסיטת בר-אילן.



אבטלה, תעסוקה ושכר במשק
בזמן הסגר הראשון שהוטל בתחילת המגפה, רמת אי הוודאות בדבר המחלה והשלכותיה 
הייתה בשיאה. בדרך כלל, שיעור האבטלה נמדד כאחוז הבלתי מועסקים המחפשים עבודה 
בעקבות  עבודה(.  המחפשים  מועסקים  בלתי   + )מועסקים  האזרחי  העבודה  כוח  מתוך 
הקורונה הורחב השיעור כך שיכלול עוד שתי קבוצות: העובדים שהוצאו לחל"ת והבלתי 
מועסקים שיצאו מכוח העבודה עקב הקורונה. שיעור האבטלה הרחב )הכולל את שלוש 
הקבוצות( מתוך כוח העבודה האזרחי בתוספת הבלתי מועסקים שיצאו מכוח העבודה עקב 

הקורונה, זינק מ-3.8% ל-35% )תרשים 1(.

תרשים 1. אבטלה, היעדרות ואי השתתפות בכוח העבודה עקב הקורונה

הערה: הנתונים מחושבים כאחוז מכוח העבודה האזרחי בתוספת הבלתי מועסקים שיצאו מכוח העבודה עקב הקורונה.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

המשתתפים  בין  שוויוני  באופן  נחלקו  לא  התעסוקה  לשוק  הקורונה  שהסבה  הנזקים 
בכוח העבודה אלא התמקדו בעובדים מסוימים – לרוב בעלי השכלה נמוכה ושכר נמוך 
לטווח  ועל האבטלה  אובדן העבודה  על  רבות  היו השפעות  לכך   .)2020 ואחרים,  )זונטג 
ארוך, על רמת אי השוויון לאחר תום תקופת התמיכה הממשלתית באנשים בחל"ת, על 
סוגי ההכשרות הנחוצות ועוד. אחת ההשפעות המעניינות, הנראית לכאורה כעיוות, היא 
ההשפעה על מדדים מצרפיים דוגמת השכר הממוצע במשק )להרחבה ראו בזרקור אצל 
זונטג ואחרים, 2020(. תרשים 2 מציג את מספר משרות השכירים ואת השכר הממוצע 
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נעדרים זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה בלתי מועסקים

2020לא משתתפים בכוח העבודה שפוטרו במרץ 
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במשק מתחילת 2020. ניתן להבחין במגמות ההפוכות מאז פרוץ המגפה: היות שהשכר 
הנמוך  השכר  שבעלי  והיות  בפועל,  שעובדים  אנשים  בסיס  על  רק  מחושב  הממוצע 
)בממוצע( הם אלה שהוצאו לחל"ת, השכר הממוצע של האנשים העובדים עולה כאשר 
התעסוקה פוחתת, ויורד כשהתעסוקה עולה. נזכיר כי בעקבות תופעה גורפת זו, בדצמבר 

2020 הקפיאה הממשלה את מדד השכר הממוצע לצורכי הביטוח הלאומי.1

תרשים 2. השכר החודשי הממוצע ומשרות שכיר במשק 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

אי 
מ

20
19

וני
י

סט
גו

או

בר
טו

וק
א

בר
צמ

ד

ר 
וא

בר
פ

20
20

יל
פר

א וני
י

סט
גו

או

בר
טו

וק
א

בר
צמ

ד

ר 
וא

בר
פ

20
21

יל
פר

א וני
י

בר
טמ

ספ

ח"ש, השכר הממוצע במשק מספר משרות שכיר 
באלפים, במשק

הערה: שלושת הקווים האנכיים בתרשים מייצגים את תחילת הסגרים במרץ, ספטמבר ודצמבר 2020.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

29 בדצמבר,  ראו חוק השכר הממוצע )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א-2020,   1
.2020
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קריסת  עם  להתמודדות  שונים  מנגנונים  אימצו  בעולם  שונות  מדינות 
בקרב  הזעזוע  את  להקל  בניסיון  המגפה,  התפרצות  במהלך  התעסוקה 
בתום  שיקומו  לקראת  העבודה  שוק  את  ולייצב  ומעסיקים  מועסקים 
שִאפשר  החל"ת,  מודל  את  אימצו  נוספות  ומדינות  ישראל  המשבר. 
עבודתם  היקף  את  צמצמו  )כלומר,  לחל"ת  שיצאו  ולעובדות  לעובדים 
ב-100%( לקבל דמי אבטלה, אך לא ניתן שום סיוע עבור צמצום חלקי של 
צומצמו מעבר  לעובדים ששעותיהם  נוצר תמריץ  בפועל  העבודה.  שעות 
ובהן גרמניה, אימצו את  לסף מסוים לצאת לחל"ת מלא. מדינות אחרות, 
שעות  של  חלקי"  "סבסוד  המאפשר   )short-term work(  STW מודל 
העבודה – כלומר פיצוי לעובדים שהיקף משרתם צומצם, וחלק מהן אף 
בחרו לסבסד חלק משכרם. מודל זה נועד לשמר את יחסי העובד–מעביד 
ואת שגרת העבודה כדי להקל על שוק העבודה להתאושש בתום המשבר. 
היו גם מדינות, דוגמת קנדה והולנד, שבחרו לסבסד ישירות את שכרם של 
חלק מהעובדים, לעיתים באופן שהותנה בהיקף הירידה בפעילות של כל 

עסק.

זרקור
מודל החל"ת

54 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



לכל מודל יתרונות וחסרונות משלו, והם מתבטאים בין השאר בחלוקת 
והממשלה.2  המעסיק  העובד,  בין  בתעסוקה  הירידה  של  העלות"  "נטל 
הזאת  ההתפלגות  של  חישוב  מציג   ,OECD-ה מאתר  שנלקח   ,3 תרשים 
 .2020 במאי-יוני  המצב  תמונת  על  בהתבסס   ,OECD-ב שונות  במדינות 
על פי חישובים אלו, העובדות והעובדים הישראלים נשאו בכ-45% מנטל 
בממוצע   28% של  נטל  לעומת  העבודה,  בשעות  הצמצום  של  העלות 
במדינות ה-OECD ובמדינות אחרות ו-24% במדינות שאימצו את "המודל 
הישראלים  המעסיקים  זאת,  לעומת  תנאים.  ללא   STW דהיינו  הגרמני", 
במדינות  שמקביליהם  בשעה  בחל"ת,  לעובדים  כלל  לשלם  נדרשו  לא 
)9% במדינות המודל הגרמני( – תשלום  ה-OECD נשאו בכ-7% מהעלות 
שמטרתו העיקרית הייתה מניעת סיכון מוסרי )ניצול לרעה של המצב בידי 
יכלו לפטר את עובדיהם  המעסיקים(. העובדה שמעסיקים במדינות אלו 
כדי להימנע מן העלות הזאת ובכל זאת בחרו לשאת בה מעידה על הכדאיות 
מצומצם  בהיקף  גם  עובדיהם  את  לשמר  באפשרות  הגלומה  למעסיקים 
של תעסוקה. נוסף על כך, בישראל המדינה נשאה בכ-55% מהעלות )דמי 
לעומת  לאומי(,  לביטוח  ההפרשות  אובדן  לצד  בחל"ת  לשוהים  אבטלה 
למדינות  בהשוואה  דבר,  של  בסיכומו   .OECD-ה במדינות  בממוצע   65%
מפותחות אחרות, ישראל הטילה חלק גדול יותר מנטל הצמצום בפעילות 
על כתפיהם של העובדות והעובדים, ובכך הקלה על המעסיקים )שלא יכלו 

לאפשר לעובדיהם תעסוקה חלקית( ועל הקופה הציבורית. 

לאומי  ביטוח  ידי  על  או  המעסיק  ידי  על  שצומצמו  שעות  על  לעובד  פיצוי   2
פיצוי  אי  ואילו  העלות,  בנטל  הנושאים  הם  והממשלה  משמעותו שהמעסיק 

משמעותו שהעובדים הם הנושאים בנטל.
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 תרשים 3. התפלגות נטל העלות של קיצוץ שעות עבודה מרבי, 
מאי–יוני 2020
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במדינות  שונים  גורמים  בין  העבודה  שעות  קיצוץ  נטל  של  ההתפלגות  את  מציג  התרשים  הערה: 
ה-OECD. המדינות מקובצות על פי מנגנוני שימור התעסוקה הנהוגים בהן. 

 OECD Employment Outlook :מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים
2021
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או  כזה  תעסוקה  מודל  אימוץ  של  ההשפעה  את  לאמוד  ניסו  כלכלנים 
 Autor et al., 2020;( ממנו  והיציאה  המשבר  עם  ההתמודדות  על  אחר 
 Bartik et al., 2020; Chetty et al., 2020; Faulkender et al., 2021;
Hubbard & Strain, 2020(. ברור כי לבחירת מודל התעסוקה יש השפעה 
ניכרת על ההבדלים הנצפים בין מדינות, אם כי קשה להבחין בין השפעתו 
בשוק  שונות  כמו  אחרים  גורמים  של  להשפעות  התעסוקה  מודל  של 
העבודה, התמודדות שונה של מערכת הבריאות עם המגפה ועוד. תרשים 
משבר  עקב  הפסידו  שונות  שמדינות  העבודה  שעות  אחוז  את  מציג   4
ההפסד  בעוד   .)ILO( הבין-לאומי  העבודה  ארגון  חישובי  פי  על  הקורונה 
ורוב מדינות המודל הגרמני  כ-7.5%  ה-OECD עמד על  הממוצע במדינות 
הפסידו 6.3% או פחות, ישראל רשמה הפסד של 9.2% משעות העבודה 
ביחס לסוף שנת 2019. היות שבהיבט הרפואי והכלכלי ישראל התמודדה 
עם המגפה בצורה טובה למדי, סביר שאובדן שעות העבודה הגדול יחסית 
נובע בחלקו מהמבנה של מדיניות החל"ת, שכאמור לא אפשר תעסוקה 
חלקית. נראה אפוא שבמקרה של סגרים נוספים בעתיד, עקב התפרצות 
ואימוץ  זניחת מדיניות החל"ת  כל מחלה אחרת,  או  קורונה  מחודשת של 
שוק  עם  להיטיב  עשויים  אחר(  שכר  סבסוד  מודל  )או  הגרמני  המודל 

העבודה ולתרום להתמודדות יעילה יותר עם המשבר.
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תרשים 4. אובדן שעות עבודה ב-2020 עקב משבר הקורונה 

ILO :מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים
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תעסוקה לפי ענף כלכלי
ענפים  על  דיפרנציאלית  השפעה  בחובם  טמנו  הקורונה  משבר  של  הייחודיים  מאפייניו 
שונים במשק )ראו למשל בנטל ושאמי, 2021(. זעזועי הביקוש השונים התלכדו עם תהליכי 
ייצוא משרות( בצורה שהשפיעה  רקע טכנולוגיים וכלכליים )אוטומציה, עבודה מקוונת, 
מאוד על השינויים ועל מגמות השיקום בענפים השונים. לוח 1 מציג את השינוי במספר 
כוללים  )הנתונים  שונים  בענפים  ב-2019  רבעון  לאותו  בהשוואה  רבעון  בכל  המשרות 
במהלך  העובדים  מספר  ירד  הכלכלה  ענפי  במרבית  כי  להבחין  ניתן  בחל"ת(.  עובדים 
אירוח  )"שירותי  והמסעדנות  התיירות  בענפי  נרשמה  ביותר  הגדולה  והפגיעה  המשבר, 
ואוכל"(. נוסף על כך, על אף שגשוגם של הקמעונאים הגדולים, ענף הקמעונאות נפגע 
במידה ניכרת ורשם ירידה של כ-8% במספר המשרות בין סוף 2019 לסוף 2020 ודשדוש 

במהלך שנת 2021. 
עם זאת, לא כל ענפי המשק נפגעו במשבר. בענפים המעסיקים עובדי צווארון לבן באופן 
כמעט בלעדי – דוגמת שירותי ניהול ותמיכה, שירותים מקצועיים, נדל"ן ומידע ותקשורת 
של  והסוציאלי  הבריאותי  לאופיו  בהתאם  ההעסקה.  בהיקף  צמצום  נרשם  לא  כמעט   –
עלייה  חלה  כן  והסעד.  הרווחה  הבריאות,  בתחומי  המשרות  במספר  גידול  חל  המשבר, 
ואספקת  וציבורי  מקומי  מינהל  כגון   – במובהק  "ציבוריים"  בענפים  המועסקים  במספר 

תשתיות.

לוח 1. שיעור השינוי במספר המשרות )כולל עובדות ועובדים בחל"ת( מאז הרבעון 
המקביל ב-2019, לפי ענף כלכלי

20202021
אחוז מסך 12341234רבעון

המשרות 
במשק 

בינואר 2020
1%1%1%100%-3%-3%-2%-1%-1%כלל המשק

27%1%-20%-5%-8%-7%-10%-8%2%חקלאות, ייעור ודיג

תעשייה וחרושת; 
כרייה וחציבה

-7%-7%-8%-3%-7%-8%-1%3%10%

2%5%-6%-13%-3%-4%-3%-10%-1%בינוי

מסחר סיטוני 
וקמעוני; תיקון 

כלי רכב; תחבורה, 
אחסנה, דואר 

ובלדרות

1%1%-3%-8%-5%-1%-2%-7%15%
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20202021
אחוז מסך 12341234רבעון

המשרות 
במשק 

בינואר 2020
מינהל מקומי 

וציבורי, ביטחון; 
אספקת מים; שירותי 
ביוב, טיפול באשפה 

ובפסולת; אספקת 
חשמל, גז, קיטור 

ומיזוג אוויר

5%1%3%6%9%7%7%7%11%

16%4%-14%-22%-38%-36%-20%-18%-6%-שירותי אירוח ואוכל

שירותי ניהול 
ותמיכה; שירותים 

מקצועיים, מדעיים 
וטכניים; פעילויות 

בנדל"ן; מידע 
ותקשורת

3%2%-1%0%0%0%5%5%22%

1%3%1%3%13%-1%0%-2%-0%חינוך

1%6%11%-1%-2%5%4%7%3%בריאות, רווחה וסעד

4%7%-2%5%2%-5%-1%-7%0%ענפים אחרים

 הערה: נתוני הרבעון הרביעי של שנת 2021 הם מחודש אוקטובר בלבד.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

עם זאת, יש לשער שחלק מהשינויים במספר המשרות בענפי כלכלה ספציפיים משקפים 
שחלק  ייתכן  אחרות,  במילים  המגפה.  פגיעת  לצד  במשק  המתחוללים  עומק  תהליכי 
מהירידה בתעסוקה בענף כזה או אחר היה מתרחש גם ללא המשבר. כדי לנסות לזהות 
את נזקיו החמורים של המשבר ראוי להשוות את ההתפתחויות בתקופת המשבר למגמה 
5א–5י מציגים את התעסוקה בפועל  של התעסוקה החודשית לפני המשבר. תרשימים 
ואת המגמה בכל ענף בהתבסס על נתוני 2017–2019, טרם המשבר, ואת הצפי להמשך 
)5ה(  ואוכל  אירוח  שירותי  בענף  התעסוקה  כי  בבירור  נראה  מגמה.  אותה  על  בהתבסס 
התרסקה במרץ 2020 באופן מיידי. גם בענף הבינוי )5ג( חלה ירידה משמעותית בתעסוקה 
במהלך 2021, שייתכן שנובעת גם מן הצניחה בביקוש לבינוי שטחי מסחר עקב הסתגלות 
למסחר אינטרנטי ולעבודה מהבית )ראו תרשים 10 בהמשך(. הפגיעה בענף זה השפיעה 
מאוד על תעסוקת גברים ערבים – המהווים פלח גדול יותר מהעובדים בענף זה משיעורם 

לוח 1 )המשך(. שיעור השינוי במספר המשרות )כולל עובדות ועובדים בחל"ת( מאז 
הרבעון המקביל ב-2019, לפי ענף כלכלי
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באוכלוסייה – ואפשר שיש לה חלק בירידה ארוכת הטווח של שיעורי התעסוקה בקרבם 
)ראו תרשים 7 בהמשך(. בענפי המסחר והתחבורה )5ד(, לעומת זאת, קשה להבחין בחריגה 
מובהקת עד לסתיו 2020, שבו לא חלה העלייה העונתית הצפויה על בסיס נתוני השנים 
האחרונות. זאת ועוד, שינויי התעסוקה בענפי הבריאות , הרווחה והסעד )5ח, במיוחד החל 
מסוף 2020(, המינהל המקומי והציבורי והתשתיות )5ט(, נמצאים לחלוטין בתחום הרווח 
בר-הסמך )95%(, כך שקשה לזהות השפעה מובהקת של המשבר על ענפים אלו לאורך 

זמן.

תרשים 5. תעסוקה בפועל לעומת המגמה לפני המשבר, לפי ענף כלכלי

א. תעשייה, כרייה וחציבה                                   ב. חקלאות, ייעור ודיג

ג. בינוי                                                                  ד. מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב;
 תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות
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תרשים 5 )המשך(. תעסוקה בפועל לעומת המגמה לפני המשבר, לפי ענף כלכלי

ה. שירותי אירוח ואוכל                                        ו. מידע ותקשורת; פיננסים וביטוח; פעילויות
בנדל"ן; שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים; 

שירותי ניהול ותמיכה
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ז. חינוך                                                                 ח. בריאות, רווחה וסעד
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תרשים 5 )המשך(. תעסוקה בפועל לעומת המגמה לפני המשבר, לפי ענף כלכלי

 ט. מינהל מקומי וציבורי; אספקת תשתיות         י. ענפים אחרים 
ותברואה

 הערה: הקו האנכי בתרשים מציין את תחילת המגפה.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

את  לניתוח  מוסיפים  כאשר  התעסוקה.  להיקף  המדדים  אחד  רק  הוא  המשרות  מספר 
מספר שעות העבודה הממוצע לעובד, נגלית תמונה מורכבת יותר. לוח 2 מציג את השינוי 
ב-2019  רבעון  לאותו  ביחס   2021 אוקטובר  עד   2020 מתחילת  לעובד  העבודה  בשעות 
בענפים השונים. ניתן לראות בבירור כי עד קיץ 2021 המספר הממוצע של שעות עבודה 
הענפים  של  בתפוקתם  שהפגיעה  )מכאן  המשק  ענפי  בכל  כמעט  גדל  לעובד  שבועיות 
כי  להבחין  ניתן  כך  על  נוסף  המשרות(.  במספר  מהפגיעה  הנראה,  ככל  קטנה,  השונים 
ענפי החקלאות, התעשייה והכרייה, אשר חוו פגיעה מצומצמת בלבד במספר המשרות, 
זכו לעלייה בשעות העבודה של העובדים הנותרים כבר במחצית השנייה של 2020, ועל 
במובהק  ה"ציבוריים"  הענפים  כן,  כמו  מהמשבר.  נפגעה  לא  כמעט  שתפוקתם  ייתכן  כן 
)מינהל מקומי וציבורי ואספקת תשתיות( זכו לעלייה במספר שעות העבודה לעובד לצד 
עלייה בתעסוקה – עדות להתרחבות בהיקף הפעילות. ענפי המסחר ושירותי אירוח ואוכל, 
במספר  ביותר  הגדולה  הפגיעה  את  גם  ספגו  ביותר,  הגבוה  המשרות  אחוז  את  שאיבדו 
שעות העבודה לעובד, דבר שמעיד על ירידה ניכרת אף יותר בפעילותם. מעניין לראות את 
החזרה המרשימה של מספר שעות העבודה לעובד בשירותי האירוח והאוכל ברבעון השני 
של 2021 כמעט לרמה שהייתה לפני המגפה, אם כי יש לזכור שמספר המשרות בענף זה 
נותר נמוך במידה ניכרת משהיה שנתיים קודם לכן )נתון שבפני עצמו מהווה אומדן חסר 

לפגיעה הכלכלית, שכן הוא אינו מביא בחשבון את הריבוי הטבעי באותן שנתיים(.
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לוח 2. השינוי בממוצע שעות העבודה השבועיות לעובד ביחס לרבעון המקביל 
ב-2019, לפי ענף כלכלי

20202021
12341234רבעון

3%3%8%7%1%0%0%4%-חקלאות, ייעור ודיג

1%-2%-5%3%-10%3%2%-6%-תעשייה וחרושת; כרייה וחציבה

אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג 
אוויר; אספקת מים; שירותי ביוב, 
טיפול באשפה ובפסולת; מינהל 

מקומי וציבורי, ביטחון

-3%-4%3%2%0%3%0%3%

8%5%1%0%-3%-14%1%-9%-בינוי

מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב; 
תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

-9%-23%-7%-9%-13%-1%0%3%

2%-3%-3%-42%-42%-19%-47%-17%-שירותי אירוח ואוכל

מידע ותקשורת; פיננסים וביטוח; 
פעילויות בנדל"ן; שירותים מקצועיים, 

מדעיים וטכניים; שירותי ניהול 
ותמיכה

-8%-15%0%-2%-8%3%1%1%

11%5%8%3%-20%6%0%-13%-חינוך

7%6%3%4%-12%1%0%-9%-בריאות, רווחה וסעד

15%2%6%7%-11%-6%-26%-12%-ענפים אחרים

 הערה: נתוני הרבעון הרביעי של שנת 2021 הם מחודש אוקטובר בלבד.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

העבודה  בשוק  הקיטוב  כי  מעידה  ענף  לפי  מהתבוננות  המצטיירת  הכללית  התמונה 
הישראלי החמיר במהלך המשבר ותקופת השיקום. ענפים שהתאפיינו מלכתחילה בשכר 
מינימלית  פגיעה  חוו  ציבוריים,  ושירותים  היי-טק  כגון  מאוד,  משכיל  עבודה  ובכוח  גבוה 
אנושי  ובהון  נמוך  בשכר  המתאפיינים  ענפים  לעומתם,  במהירות.  והשתקמו  בתעסוקה 
נמוך, כגון חקלאות ושירותי אירוח ואוכל, חוו פגיעה גדולה יותר בתעסוקה ושיקומם מפגר 
אחרי שאר המשק. גם "שכבת הביניים" של שוק העבודה )הן במונחי הון אנושי והן במונחי 
שכר(, הכוללת ענפים כמו תעשייה, בינוי, מסחר ותחבורה, ספגה פגיעה קשה ומתקשה 
להתאושש ממנה – כלומר, גם כאשר הענף עצמו השתקם, זה נעשה עם פחות עובדים. 
הנוגע  בכל  שונים  ועובדים  ענפים  לגבי  דיפרנציאלית  חשיבה  מחייבים  אלו  הבדלים 

למדיניות ציבורית.
בהשוואה בין-לאומית ניתן לומר שמגמות השינוי בשעות העבודה בענפי המשק השונים 
את  מציגים  6א–6ג  תרשימים  אחרות.  מפותחות  ובמדינות  בישראל  רוב  פי  על  דומות 
השינוי השנתי בשעות עבודה לאורך שנת 2020 בענפי כלכלה שונים, בישראל ובמדינות 

64 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



ה-OECD. ניכר כי בישראל ענפי החקלאות, התעשייה והבינוי התאוששו מהר יותר, ואילו 
ענפי המידע, התקשורת, השירותים הפיננסיים והביטוח נפגעו יותר מאשר בעולם במחצית 
הראשונה של 2020, אך התאוששו במהירות. ענפי המסחר, התחבורה, הפנאי, ההסעדה 
והתיירות, הן בישראל והן בעולם, ספגו ב-2020 את הנזק הגדול ביותר בהיבט של שעות 

עבודה, והתקשו להתאושש.

 תרשים 6. שיעור השינוי השנתי במספר שעות העבודה בין 2019 ל-2020 
OECD-לפי רבעון וענף כלכלי, ישראל וה
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 תרשים 6 )המשך(. שיעור השינוי השנתי במספר שעות העבודה בין 2019 ל-2020 
OECD-לפי רבעון וענף כלכלי, ישראל וה
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דואר ובלדרות

שירותי אירוח ואוכל

OECD ;מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תעסוקה לפי מגזר, מגדר ומחוז גיאוגרפי
25–64 מאוכלוסיות שונות  7 מציג את שיעורי התעסוקה של גברים ונשים בני  תרשים 
בחברה הישראלית לאורך השנים האחרונות )כולל עובדים בחל"ת(. מהתרשים עולה כי 
בקרב הנשים שיעורי התעסוקה נותרו יציבים מאז נפילתם הראשונית באביב 2020, אם כי 
נתון מצרפי זה מסתיר את המשכה של ירידה קלה בתעסוקת עובדות ערביות עד לאחרונה, 
ולצידה שיקום מהיר ועלייה בתעסוקת עובדות חרדיות. בשיעורי התעסוקה של הגברים 
נרשמה שחיקה מתמדת גם בהמשך המגפה בקרב חרדים, וביתר שאת בקרב ערבים. חשוב 
לציין כי הירידה בשיעורי ההשתתפות של גברים ערבים בשוק העבודה החלה עוד לפני 
משבר הקורונה. ירידה זו נובעת ככל הנראה ממגוון סיבות, בהן פערי כישורים והון אנושי, 
החלפתם של עובדי בניין ישראלים בזרים )אטקס ועדנאן, 2021(, העלייה בתעסוקה בקרב 
בני  הערבים  הגברים  באוכלוסיית  דמוגרפי  וגידול   ,)2021 ואחרים,  )גבע  ערביות  נשים 
פחות מ-35 )וינרב, 2020; 2021(. עם זאת, ברבעון השלישי של 2021 נצפה היפוך מגמה 

ושיעורי התעסוקה של גברים ערבים ונשים ערביות החלו לעלות.
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תרשים 7. שיעור התעסוקה בקרב בני 25–64, לפי מגזר ומגדר

גברים                                                                   נשים
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 הערה: כולל עובדים בחל"ת. הקו האנכי בתרשים מציין את תחילת המגפה.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תרשים 8 מציג את שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה על פי מחוז גיאוגרפי. במחוזות 
תל אביב והמרכז, שבהם מרוכזת כמחצית מהתעסוקה בארץ, ניכרת ירידה מתונה, שהגיעה 
 2021 קיץ  ועד  ב-3,2019  מאשר  פחות  ל-4%–5%   )2020 )סוף  שלה  השפל  בנקודת 
הצטמצמה ל-1%–2% פחות – רמה שנשארה בה עד אוקטובר. במחוז חיפה נרשמה מגמה 
דומה. במחוזות ירושלים והדרום חלה ירידה של כ-7% ו-9%, בהתאמה, שהצטמצמה ל-4% 
בין  ביותר:  הגדולה  הפגיעה  נרשמה  הצפון  במחוז   .2021 אוקטובר  עד  המחוזות(  )בשני 
דצמבר 2019 למאי 2021 חלה ירידה של כ-13% בשיעור התעסוקה, אם כי עד אוקטובר 

2021 היא הצטמצמה לכ-4%.

2019, נקודת הייחוס לכל הנתונים  הכוונה לממוצע של ארבעת החודשים האחרונים של שנת   3
בפסקה.

סך הכול  חרדים שאינו חרדים יהודים ערבים
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תרשים 8. שיעורי התעסוקה של בני 15 ומעלה, לפי מחוז
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ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב דרום סך הכול

הערה: כולל עובדים בחל"ת. הקו האנכי בתרשים מציין את תחילת המגפה.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

עבודה מהבית
השיא  בנקודות  במיוחד  המשק,  בכלל  מהבית  העבודה  בהיקף  חד  לזינוק  הביא  המשבר 
ובזמן הסגרים שהוטלו כדי להתמודד עימה. הגאות והשפל בהיקפה של  של התחלואה 
העבודה מהבית במהלך שנת 2020 מתועדים היטב, ותופעה זו נמשכה גם במהלך 2021. 
תרשים 9 מציג את שיעור העובדים מהבית לפי מגזר כלכלי. השנה התחילה בסגר )היקף 
העבודה מהבית עמד אז על שיא של כ-26% מכוח העבודה(, והתאפיינה בהמשכה בירידה 
מתונה בשיעור העובדים מהבית לאורך זמן. הירידה במגזר הציבורי )שבו שיעור העובדים 
יותר מאשר במגזר הפרטי  2021( הייתה תלולה  ל-10% במהלך מרץ  ירד מתחת  מהבית 

ובמגזר השלישי )שבהם שיעור העובדים מהבית נותר מעל 10% עד הסתיו(. 
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תרשים 9. שיעור העובדים מהבית, לפי מגזר כלכלי
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

מבט על פי ענף כלכלי חושף תמונה מורכבת יותר. תרשימים 10א, 10ב ו-10ג מציגים את 
שיעור העובדים מהבית בענפים שונים. מתרשים 10א עולה כי בכל ענפי הייצור והשירות 
בכלל  מאשר  בהרבה  נמוך  מהבית  העובדים  של  שיעורם  היה   )tangible( ה"מוחשיים" 
המשק, לאורך כל התקופה. זאת ועוד, התנודתיות בענפים אלו הייתה נמוכה בהשוואה לכלל 
המשק )מלבד בענף הבינוי, שחווה הכפלה בהיקף העבודה מהבית במהלך הסגר השלישי(. 
מתרשים 10ב עולה כי המצב בענפי הייצור והשירות ה"בלתי מוחשיים" )intangible( היה 
הפוך: למעט שירותי ניהול ותמיכה, כל הענפים הללו התאפיינו בשיעורי עבודה מהבית 
שהיו גבוהים בהרבה מהממוצע במשק, ובענף המידע והתקשורת יותר ממחצית העובדים 
אלו  בענפים  מהבית  העבודה  בהיקף  הירידה  כך,  על  נוסף   .2021 קיץ  עד  מהבית  עבדו 
במהלך השנה הייתה איטית ביותר, והדבר משקף ככל הנראה הסתגלות למציאות חדשה 

שבה לעבודה מהבית יש מקום מרכזי גם בלא קשר למגפה.
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תרשים 10. שיעור העובדים מהבית בענפי התעסוקה במשק
א. ענפים "מוחשיים"
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

במובהק".  ה"ציבוריים  הכלכלה  בענפי  מהבית  העובדים  שיעור  את  מציג  10ג  תרשים 
שהורגש  כפי  החינוך,  בענף  מהבית  העבודה  בהיקף  עצומה  תנודתיות  משקף  התרשים 

היטב, ובאופן מפתיע יותר, בענף אספקת האנרגיה ומיזוג האוויר.
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תרשים 10 )המשך(. שיעור העובדים מהבית בענפי התעסוקה במשק

ג. ענפים "ציבוריים במובהק"
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

תרשים 11 מציג את התמונה המשלימה, ומראה את שיעור העובדים מהבית לפי משלח 
)והתנודתיות שלה(  היקפי העבודה המקוונת  כי  לראות  ניתן  כלכלי.  ענף  לפי  יד במקום 
היו גבוהים ביותר בקרב בעלי משלח יד אקדמי, גבוהים פחות בקרב מנהלים, הנדסאים 

ופקידים, ונמוכים )ויציבים( בקרב עובדים מקצועיים בייצור, במסחר ובשירותים.
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תרשים 11. שיעור העובדים מהבית לפי משלח יד 
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות 

השכלה גבוהה
בספרות הכלכלית מתועדת זה שנים התופעה שבה עלייה באבטלה גוררת עלייה בהרשמה 
 Barr & Turner, 2015; Hillman & Orians,( להכשרות מקצועיות  או  גבוהים  ללימודים 
 .)Sievertsen, 2016( בפרט כאשר המדינה מציעה דמי אבטלה בתנאים נדיבים ,)2013
המשבר הנוכחי אישש את קיומה של תופעה זו גם בישראל, ובהיעדר אפשרויות תעסוקה 
או יציאה לטיול בחוץ לארץ, צעירים מובטלים רבים נרשמו ללימודים )אילן, 2020; פרנקל, 
2020(. תרשים 12 מציג את שיעור השינוי השנתי במספר הסטודנטים החדשים לתואר 
הסטודנטים  בשיעור  זינוק  בבירור  נראה  בתרשים  האחרון.  העשור  במהלך  ושני  ראשון 
הסטודנטים  במספרי  הגידול  שבה   ,)2020/2021( תשפ"א  הלימודים  בשנת  החדשים 
החדשים לתואר ראשון ושני היה מעל 15 ו-14 נקודות אחוז יותר מהממוצעים של שמונה 
עומק  לתהליכי  מהגידול  חלק  לזקוף  שאפשר  ייתכן  אמנם  בהתאמה.  הקודמות,  השנים 
אבל  הידע,  כלכלת  לנוכח  חשיבותה  והתעצמות  גבוהה  להשכלה  הגישה  הרחבת  דוגמת 
אין ספק שהעלייה החדה בקצב הגידול השנתי נובעת ברובה מן המציאות שיצר המשבר.
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תרשים 12. שיעור השינוי במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ושני
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

13, המציג את התפלגות הסטודנטים החדשים לתארים ראשונים ושניים בשתי  תרשים 
שנות הלימודים האחרונות על פי גיל ומגדר, מחזק עוד יותר את הסברה הזאת. ניתן לראות 
שאצל גברים ונשים כאחד העליות הגדולות ביותר נרשמו בקרב בני 20–24 ו-27–28. נתון 
ולצידם  לטיול,  ויציאה  תעסוקה  אפשרויות  ללא  משוחררים  חיילים  ריבוי  על  מצביע  זה 
צעירים בעלי מיומנויות נמוכות שאיבדו את עבודתם במהלך המשבר. זאת ועוד, הנתונים 
יותר  גדול  הוא  גברים  ובקרב   ,29–25 בגילי  יותר  גדול  נשים  בקרב  השינוי  כי  מראים 
בגילי 21–23 – בעיקר משום שבשנים קודמות אחוז גדול יותר של נשים בתחילת שנות 
העשרים לחייהן וגברים בסוף שנות העשרים לחייהם התחילו ללמוד. ואמנם, במספרים 
מוחלטים לא ניכר הבדל גדול בין המגדרים בקרב כלל בני ה-20–30, אבל באחוזים השינוי 

דיפרנציאלי. 
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 תרשים 13. שיעור השינוי במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון 
בין 2019/2020 ל-2020/2021, לפי גיל ומגדר
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

מעניין לבחון כיצד השפיע המשבר על בחירת תחומי הלימוד של הסטודנטים החדשים. 
לימוד.  ותחום  מגדר  לפי  ראשון  תואר  המתחילים  במספר  השינוי  את  מציג   14 תרשים 
בקרב נשים, העליות החדות ביותר נרשמו בלימודי המדעים הביולוגיים )37%(, העסקים 
)28%( וההנדסה )18%(, והעלייה המתונה ביותר הייתה בהרשמה ללימודי חינוך והוראה 
החברה  מדעי   ,)22%( העסקים  בלימודי  היו  ביותר  החדות  העליות  גברים,  בקרב   .)9%(
)21%( והמדעים הביולוגיים )19%(, ואילו העלייה המתונה ביותר הייתה בהרשמה ללימודי 
המשבר,  של  ה"ביולוגי"  שאופיו  ייתכן   .)9%( המחשב  ומדעי  סטטיסטיקה  מתמטיקה, 
לצד הזעזוע שספג המגזר העסקי, תרמו את חלקם לעלייה בביקוש ללימודי מדעי החיים 
ועסקים. יצוין כי אף שבאחוזים העלייה בקרב נשים בתחומים אלו הייתה גדולה יותר, היא 
היתרגמה לעלייה קטנה יותר במספרים מוחלטים. ההבדל המגדרי בהיקף העלייה היחסית 

בביקוש נובע, ככל הנראה, מכך שבשנים קודמות מקצועות אלו נחשבו "גבריים" יחסית. 
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 תרשים 14. שיעור השינוי במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ושני 
בין 2019/2020 ל-2020/2021, לפי מקצוע לימוד ומגדר
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הכשרות מקצועיות
למרות  ובהכשרה מקצועית.  למובטלים בהשמה  בסיוע  רב  קושי  יצר  המשבר המתמשך 
העלייה החדה בביקוש להכשרות מקצועיות, נמנע משירות התעסוקה לספק את מרב הסיוע 
וביטול הפעילות הפרונטלית. הכשרות מקצועיות  והכלים עקב הנחיות הריחוק החברתי 
רבות דורשות נוכחות פיזית של המשתתפים ולכן לא יכלו להתקיים בעת הסגרים. ואולם, 
בוצעו  ועברית תעסוקתית, לא  כגון השלמת השכלה  גם תוכניות שניתן להעביר מרחוק, 
בהיקפים גדולים – בין היתר משום שהן תלויות בתשתיות האינטרנט של המשתתפים, 
בפריפריה  )בייחוד  אלו  הכשרות  המבקשים  לרשות  העומדות  שהתשתיות  להניח  ויש 
קיוו  ייתכן שרבים מהמובטלים  ועוד,  זאת  דייה.  טובה  אינה  ובמגזר הערבי(  הגיאוגרפית 

לחזור למעגל התעסוקה במהרה ולכן לא ניצלו את כל הכלים שעמדו לרשותם. 
ובהכשרה  בהשמה  סיוע  בפעילויות  המשתתפים  במספר  השינוי  את  מציג   3 לוח 
מקצועית בין 2019 ל-2020 )שירות התעסוקה הישראלי, 2021, עמ' 85(. ניתן לראות כי 
על אף העלייה הגדולה במספר המובטלים )כמעט פי 10 על פי ההגדרה הרחבה(, מספר 
המשתתפים בתוכניות עלה רק ב-13%, וכי הגידול חל בתחומי הסיוע, הייעוץ, הסדנאות 
חלה  הכישורים  לחיזוק  והתוכניות  המקצועיות  ההכשרות  בתחום  התשתית.  ותוכניות 
ירידה של כ-35% במספר המשתתפים, בעיקר בשל הקושי לקיים הכשרות עקב מגבלות 

הבריאות בשיאה של המגפה.

75 שוק העבודה בישראל בעקבות הקורונה: מבט-על



ו"בשביל   )103%( "מעגלי תעסוקה"  בתוכניות  בתוכניות התשתית מקורו  הגידול  עיקר 
ייעוץ, אימון אישי  הקריירה" )643%( – תוכניות הדגל של שירות התעסוקה, המשלבות 
וסדנאות לחיפוש עבודה. עיקר הצמצום בהיקף ההכשרות המקצועיות והתוכניות לחיזוק 
 )- 62%( תעסוקתית  עברית   ,)- 74%( השתלמויות  כמו  ליבה  בתוכניות  מקורו  כישורים 
צנועות במספרים  יחסי אך  יותר באופן  ירידות תלולות  -(, לצד  34%( והכשרה מקצועית 
שלא  למעסיקים,  השוברים  ובתוכנית  בהתאמה  בהכשרה  השכלה,  בהשלמת  מוחלטים 

נוצלה כלל. 

 לוח 3. שיעור השינוי במספר המשתתפים בתוכניות שירות התעסוקה 
בין 2019 ל-2020

 שיעור20192020
השינוי

15,88132,312103%"מעגלי תעסוקה"

Work & Age1,6801,530-9% מכללת אשקלון

4833,591643%"בשביל הקריירה" וחיפוש עבודה

IAM5,9334,914-17%

1,408547-61%ייעוץ פסיכולוגי

25,38542,89469%סך הכול סיוע, ייעוץ, סדנאות ותוכניות תשתית

7,879633-92%מענק עבודה מרוחקת ובונוס )כלים תומכים(

3,6802,418-34%הכשרה מקצועית

516197-62%עברית תעסוקתית

2,5402,5972%שוברי מגער 

3,4911,245-64%השתלמויות

5715-74%קורסי השלמת השכלה

4190-100%שוברים למעסיקים

559-84%הכשרה בהתאמה

467442-5%מייקרוסופט מתקדם

1,7221,547-10%מייקרוסופט בסיסי

סך הכול הכשרות מקצועיות ותוכניות לחיזוק 
כישורים

12,9478,470-35%

46,21151,99713%סך הכול
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עם כל זאת, יש תחושה שההזדמנות שנוצרה עקב הריתוק של אנשים לבתיהם הוחמצה 
ובכך  מקוון,  באופן  רחבות  לאוכלוסיות  רבות  הכשרות  להעביר  אפשר  היה  רבה.  במידה 
העבודה  בפריון  לשיפור  מתורגמים  היו  בתורם  ואלה  בכישוריהן,  ניכר  לשיפור  להוביל 

ובשכר של העובדים לאחר פתיחת המשק מחדש. אולם כאמור, זה לא קרה. 
עם התחסנות האוכלוסייה וביטול הסגרים במהלך שנת 2021 חזרו פעילויות ההשמה 
גבוהים  נותרו  האבטלה  ששיעורי  מכיוון  שאת.  ביתר  לפעול  המקצועיות  וההכשרות 
נותר גבוה אף הוא. עם זאת, היות שרוב גדול  יחסית, סביר שהביקוש לפעילויות כאלה 
מאשר  מההכשרות  ליהנות  עשויים  אנשים  פחות  לעבודה,  חזרו  זאת  בכל  העובדים  של 
במהלך הסגרים וביניהם ב-2020. יש לקוות שהפורמט המקוון שהותאם לחלק מפעילויות 
ההשמה יאומץ כחלק ממערך הסיוע לתעסוקה גם בשגרה החדשה, ובכך יסייע בהנגשתן 

לתושבי הפריפריה ולאוכלוסיות אחרות המתקשות להגיע לקבל סיוע באופן פרונטלי.

תחזיות לתעסוקה מלאה
כאמור במבוא, בשנת 2019 היה שוק העבודה בתעסוקה מלאה, ושיעורי האבטלה עמדו 
כך  – שהוגדרה מחדש  זינקה האבטלה  כ-3.8%. במהלך המשבר  היסטורי של  על שפל 
שתכלול גם עובדים שהוצאו לחל"ת עקב המגפה ועובדים שעזבו את שוק העבודה בגלל 
הקורונה – והגיעה לשיא של 36% באפריל 2020. בסוף שנת 2020 עמד שיעור האבטלה 
הרחב על 15.9%. באמצע נובמבר 2021 כבר ירד שיעור זה ל-6.7% ואילו שיעור האבטלה 
התעסוקה  שיעור  כי  עולה  הלמ"ס  מסקרי  כן,  כמו   .4.7% על  עמד  המקורית  בהגדרתה 
בנובמבר חזר לרמתו לפני המשבר – 61.8%. אם מביאים בחשבון גם את שיעורי האבטלה 
הגבוהים יותר משהיו לפני המשבר, ניתן להסיק ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה 

בשנתיים האחרונות. התשובות לשאלה מה צפוי בשנים הבאות מגוונות.
על פי תחזית בנק ישראל מאוקטובר השנה, שיעור האבטלה הרחב צפוי לרדת עד סוף 
2022 לכ-5.2% )בנק ישראל, 2021(. תחזית אופטימית יותר לטווח הקצר עולה מחישובי 
ה-OECD )תרשים 15(, ולפיהם בסוף 2022 צפוי שיעור האבטלה בישראל לעמוד על פחות 
מנקודת אחוז אחת מעל לערכו בסוף 2019 – כלומר פחות מ-5%. עם זאת, הפער הצפוי 
שהמשק  חוזה  הארגון  ועוד,  זאת   .OECD-ה מדינות  לרוב  בהשוואה  גבוה  עדיין  בישראל 
הישראלי לא ישוב לתעסוקה מלאה עד 2025 לפחות – מאוחר יותר מאשר ברוב המדינות 
הממוקדים  מדיניות  צעדי  מהיעדר  השאר  בין  נובעת  זו  תחזית  הארגון,  לדברי  האחרות. 
זו של  להניח שתחזית  יש   .)2021 ושאמי,  בנטל  )ראו אצל  ביותר  באוכלוסיות הפגועות 
ה- OECD מתבססת גם על רף התעסוקה הגבוה שהוצב ב-2019, כאשר האבטלה בישראל 

הייתה נמוכה מאוד, ונמוכה בהרבה מהממוצע במדינות המפותחות. 
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תרשים 15. תחזית ה-OECD לאבטלה ברבעון הרביעי של 2022 לעומת הרבעון 
המקביל ב-2019
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סיכום
מגפת הקורונה חוללה את אחד הזעזועים החמורים ביותר שחווה שוק העבודה הישראלי 
מימיו. המשבר הגיע לשיאו במהלך 2020, ובשנת 2021 חווה המשק שיקום הדרגתי לצד 
יידרשו  לרדת,  מוסיף  האבטלה  ששיעור  אף  העבודה.  בשוק  חדשה  למציאות  הסתגלות 
ככל הנראה עוד כמה שנים עד שהאבטלה תרד חזרה לשיעור הנמוך שהייתה בו ערב פרוץ 

המשבר.
ענפים  המשק.  של  שונים  בחלקים  שונות  היו  עימו  וההתמודדות  המשבר  השפעות 
"ציבוריים" במובהק, כגון בריאות, חינוך ומינהל ציבורי, לא חוו פגיעה של ממש בפעילות 
ובתעסוקה, ואילו ענפים אחרים, דוגמת מסחר, תחבורה, אירוח והסעדה, ובמיוחד תיירות 
– נפגעו מאוד, והאחרון עדיין מתקשה להתאושש. מבחינה גיאוגרפית ניכר כי התעסוקה 
במחוזות תל אביב, המרכז וחיפה השתקמה במידה רבה, ואילו במחוזות ירושלים, הצפון 
בשיעורי  הירידה  במקביל,  המשבר.  טרום  מרמתה  בהרבה  נמוכה  נותרה  היא  והדרום 
התעסוקה של גברים ערבים הייתה הגדולה ביותר )ירידה משמעותית, אם כי מתונה יותר, 
ראשית,  חשובות:  נקודות  שתי  לציין  ראוי  זה  בהקשר  חרדים(.  גברים  בקרב  גם  נרשמה 
מדובר בביטוי לתהליכים מתמשכים שהחלו עוד לפני המגפה, ושנית, בתקופה האחרונה 

יש סימנים להתאוששות מסוימת בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים. 
 נשות כל המגזרים ספגו פגיעה מתונה יותר בתעסוקתן, אך כפי שמראים זונטג ועמיתיו 
)2020(, הפגיעה בהן הייתה קשה יותר בזמן הסגרים, הן מבחינת שיעור הנשים שהוצאו 

לחל"ת והן במספר שעות העבודה.
זירזה  המשבר  תקופת  שגרמה  האילוצים  ושל  מתמשכים  תהליכים  של  התלכדותם 
המשבר  לחזות.  קשה  עדיין  זמן  לאורך  השפעתם  שאת  העבודה  בשוק  מבניים  שינויים 
עמד  בחלקם   – זאת  המאפשרים  ובענפים  במקצועות  מרחוק  לעבודה  הדרך  את  סלל 
במקצועות  במיוחד  בלט  זה  נתון  כ-50%.  על   2021 קיץ  בסוף  מהבית  העבודה  שיעור 
אקדמיים, ניהוליים וטכניים ובענפים "בלתי מוחשיים", שבהם מרוכזים עובדים משכילים 
בעלי כושר השתכרות גבוה )ראו דבאוי ואחרים, 2021(. בד בבד חלה עלייה יוצאת דופן 
שוק  של  תמריצים  מקורות:  שני  כנראה  לה  שיש  גבוהים,  ללימודים  הנרשמים  בשיעור 
העבודה והתשואה להשכלה, והיעדר אלטרנטיבות לצעירים בשל סגירת הגבולות וצמצום 
של  ההשמה  בפעילויות  עלייה  נרשמה  המשבר  במהלך  כך,  על  נוסף  במשק.  הפעילות 
שירות התעסוקה )לצד ירידה בהכשרות המקצועיות עקב הסגרים(, וניתן לשער שעלייה זו 

תימשך במהלך שנת 2022.
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אשר לאבטלה שנותרה ולהתמודדות עימה בטווח הנראה לעין, יש לשים דגש על טיפול 
עובדים מעוטי   – אלו  אוכלוסיות  כי השיקום של  ניכר  באוכלוסיות המוחלשות.  ממוקד 
מזה  בהרבה  מתון   – והערבי  ומהמגזר החרדי  הגיאוגרפית  ועובדים מהפריפריה  השכלה 
ההכשרות  מערך  את  להרחיב  יש  ממוקד.  מאמץ  מחייב  הוא  כן  ועל  המשק,  שאר  של 
ואת הכלים הרלוונטיים.  הגבוהה  ולהנגיש לאוכלוסיות האלה את ההשכלה  המקצועיות 
עוד יש למנף את מהפכת העבודה מרחוק, ולאפשר הכשרה מקצועית ולימודים מקוונים 
ככל שהדבר אפשרי מבחינה מקצועית וטכנית )בהקשר זה, גם השקעה בתשתיות פס רחב 

בפריפריה צריכה להיות כלי מרכזי במדיניות שוק העבודה(.
בסיכומו של דבר, מבצע החיסונים ופתיחתו המהירה של המשק תרמו לשיקום מהיר 
למדי של שוק העבודה בכללותו. עם זאת, השיקום הכולל מסתיר מגמות נבדלות מאוד בין 
ענפים כלכליים, מחוזות גיאוגרפיים ומגזרים באוכלוסייה. כדי לסייע למשק לשוב לפעילות 
מלאה, וכדי להתאים את כוח העבודה לצורכי השוק המשתנים )עם ובלי קשר למשבר(, יש 
לאמץ מדיניות פרו-אקטיבית של השקעה בתשתיות אנושיות ופיזיות ובפיתוח הכישורים 

והמיומנויות של העובדת והעובד הישראלים.
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תשואה מהשכלה ומניסיון 
בשוק העבודה בישראל

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

מבוא
אמידת הקשר שבין הון אנושי לשכר נמצאת במוקד המחקר הכלכלי זה שנים רבות. מאז 
מחקריהם של מינצר )Mincer, 1958; 1974( ובקר )Becker, 1964( עסקו אלפי מאמרים 
אותו  ואמדו  בישראל,  כולל  שונות,  במדינות  השכר  לרמת  ההשכלה  רמת  שבין  בקשר 
בדרכים שונות. המחקר הנוכחי ממשיך את המסורת של בדיקת הקשר הזה. מטרת המחקר 
לספק אומדנים עדכניים של התשואה שמניבים לימודים לקבוצות אוכלוסייה שונות בשוק 
העבודה בישראל ולבדוק אם התשואה הצפויה השתנתה באופן מהותי בעקבות השינויים 
ברמת  והן  העבודה  בכוח  ההשתתפות  בשיעור  הן  בישראל,  שהתרחשו  המשמעותיים 
ההשכלה של חלקים רבים מהאוכלוסייה. נוסף על כך המחקר בודק אם פערי ההשכלה, 

התעסוקה והשכר בין יהודים ממוצא שונה שנמדדו בעבר עומדים בעינם. 
הן  והשכר.  יש תפקיד משמעותי בחיזוי התעסוקה  ולניסיון  כי להשכלה  נראה  כצפוי, 
דרגת השכלה  כל  עם  ניכרת  במידה  גדלים  והן השכר השעתי הצפוי  לעבוד  ההסתברות 
השפעתו  זאת,  לעומת  שלב.  בשום  מיצוי  לידי  מגיעה  אינה  שההשכלה  ומכאן  נוספת, 
החיובית של הניסיון המקצועי על ההסתברות לעבוד ועל השכר הצפוי מתמצה לאחר כ-22 

ו-31 שנה, בהתאמה, ולאחר מכן דועכת. 
עובדים  בין  משתנים  ושכר  לתעסוקה  אנושי  הון  גורמי  בין  אלו  קשרים  כי  נראה  עוד 
ועובדות ממוצא, מגזר או מגדר שונים. מן התשואות הגבוהות ביותר מהשכלה נהנים גברים 
יהודים  ביותר.  הנמוכות  הן  אלו  תשואות  יהודים  לא  אצל  ואילו  מזרחים,  יהודים  ונשים 
ויהודיות מזרחים נהנים גם מהתשואות הגבוהות ביותר לשנות ניסיון, בעוד גברים ונשים 

לא יהודים נאלצים להסתפק בתשואה מתונה בהרבה.

ודוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  מחקר  עוזר  דבאוי,  מיכאל   *
טאוב  במרכז  ראשי  חוקר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  בנגב;  בן-גוריון  אוניברסיטת  לכלכלה,  במחלקה 
והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב והמחלקה לכלכלה, 

אוניברסיטת בר-אילן.



סקירת ספרות 
הנמדד  הקשר  כי  לציין  יש  הנדונה,  בשאלה  בדיקות  אלפי  העולם  ברחבי  שנערכו  אף 
ההשכלה,  לרמת  השכר  רמת  בין  מתאם  מציאת  נסיבתי.  תמיד  אינו  השונים  במחקרים 
יכול  לממצא  אחר  הסבר  הגבוה.  לשכר  שגרמה  היא  שההשכלה  פירושה  אין  למשל, 
למשל,  כאחד.  השכר  ועל  ההשכלה  על  המשפיעים  לא-נמדדים  בגורמים  טמון  להיות 
ייתכן שאדם מוכשר מאוד ובעל מוטיבציה גבוהה יצליח יותר בלימודיו וגם ישתכר יותר, 
אך הוא היה משתכר יותר גם ללא ההשכלה הגבוהה. במילים אחרות, ייתכן שההשכלה 
איננה אלא איתות )signal( לכישרונו של האדם )Spence, 1973(. ואכן, רוב המאמרים 
בתחום מצביעים על קורלציה בלבד, אך ישנם מאמרים שאמדו קשר סיבתי. חשוב לציין 
זה  ואלו שאינם נסיבתיים אינן שונות במהותן. ממצא  כי תוצאות המחקרים הנסיבתיים 
מצדיק המשך בדיקות של קורלציות בלבד, גם ללא הוכחה נסיבתית. במחקר הנוכחי אנחנו 
מודדים קורלציות בלבד תוך בקרה על משתנים רבים אחרים, אך ללא קביעה של נסיבתיות. 
בהקשר הישראלי, פריש )Frish, 2009( בחן הן את הקשר בין השכלה לשכר והן את 
נתוני מפקד האוכלוסין משנת  ההשפעה הסיבתית של ההשכלה בישראל בהתבסס על 
1995 ועל סקרי הכנסות משקי בית מהשנים 1996–2005. הוא התמקד בין השאר בבני 
אוכלוסיות מוחלשות מקבוצות גיל שהושפעו מן התיקון לחוק חינוך חובה משנת 1979, 
י"א. הוא מצא כי אין  י' ואת החינוך חינם עד כיתה  שהרחיב את חינוך החובה עד כיתה 
הבדל ממשי בין ממצאי האמידות השונות וכי תשואתה של שנת לימודים ממוצעת במונחי 
שכר נעה בין 9% ל-12%. נוסף על כך הראה פריש כי התשואה של דרגות השכלה שונות 
עולה עד התואר השני )כאשר הזינוק המשמעותי ביותר מגיע בתואר הראשון(, ובעלי תואר 

שלישי משתכרים בממוצע פחות מבעלי תואר שני.
התשואות  את  לאמוד  כדי  מינהליים  נתונים  על  הסתמכו   )2020( ואחרים  אחדוּת 
מלימודים גבוהים במוסדות שונים. כדי לבודד את השפעתה הסיבתית של ההשכלה הם 
הסתמכו על שלוש שיטות שונות: אמידה מרובת משתנים; מידול דו-שלבי ושימוש בקרבה 
הגיאוגרפית למוסד הלימודים כמשתנה עזר; ואמידת אי רציפות הנובעת מתהליכי הקבלה 
ביחס  נאה  תשואה  מניבה  גבוהה  השכלה  כי  מצאו  החוקרים  ככלל,  השונים.  למוסדות 
נותנות  הפרטיות  והמכללות  האוניברסיטאות  כי  נמצא  כן  כמו  בלבד.  תיכונית  להשכלה 
לבוגריהן תשואה גבוהה יותר מן התשואה שנותנות לבוגריהן המכללות הציבוריות, אם כי 

בכל מקצוע סוגי המוסדות מדורגים בצורה אחרת מבחינת השכר הצפוי ללומדים בהם.
מלצר )2014( בחנה את התשואה מהשכלה בהתבסס על נתוני מפקד האוכלוסין משנת 
 )Frish, 2009( 2008. היא התמקדה באוכלוסיות שונות, אימצה את שתי שיטותיו של פריש
והוסיפה עליהן את השימוש בתיקון הקמן )שבו השתמשנו במחקר זה(. ממצאיה הראו כי 
בשנת 2008 הייתה התשואה הממוצעת לשנת לימודים כ-10%, כאשר התשואה שהניבה 
שנת לימודים ליהודים מזרחים גבוהה מזו שהניבה ליהודים אשכנזים, והתשואה שהניבה 
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לגברים גבוהה מזו שהניבה לנשים. נוסף על כך הראתה מלצר כי התשואה ממספר שנות 
הלימוד חיובית עד לתואר שלישי, בניגוד לממצאיו של פריש.

בהקשר הבין-לאומי, מונטנגרו ופטרינוס )Montenegro & Patrinos, 2014( חקרו את 
הקשר בין השכלה לשכר ברחבי העולם. הם נשענו על מסד נתונים עצום שנצבר בבנק 
העולמי, המרכז תצפיות מסקרי משקי בית מכל העולם מן השנים 1970 עד 2013 )כ-75% 
מהתצפיות היו אחרי שנת 2000(, ומצאו כי לשנת לימוד ממוצעת יש תשואה ממוצעת של 
כ-10%. בחלוקה נמצא כי לשנת לימוד בבית ספר יסודי יש תשואה של 10%, לשנת לימוד 
בבית ספר על-יסודי יש תשואה של 7%, ולשנת לימוד במוסד להשכלה גבוהה יש תשואה 
של 15%. כמו כן הם הראו כי התשואה משנת לימוד, בכל רמה, גבוהה אצל נשים קצת יותר 

מאשר אצל גברים.

נתוני רקע
בשוק  ההשתתפות  בשיעורי  הן  משמעותיים  שינויים  חלו  האחרונים  העשורים  בשני 
העבודה של חלק מקבוצות האוכלוסייה בישראל והן ברמת ההשכלה ובשיעור הלומדים 
באקדמיה. שינויים אלו עשויים לשנות את התשואה מלימודים בכלל ומלימודים אקדמיים 
בפרט, אך לא ברור באיזה כיוון. הגידול באחוז הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות, למשל, 
יכול לנבוע ממקורות שונים. מחד גיסא, אם אנשים רבים יותר מחליטים ללמוד ללא גידול 
מאידך  אקדמיים.  מלימודים  בתשואה  לירידה  להוביל  צפוי  הדבר  המעסיקים,  בדרישות 
נובע מגידול בביקוש לעובדים משכילים מצד המעסיקים, הדבר צפוי  גיסא, אם הגידול 
להוביל לעלייה בתשואה. לאור ממדי השינויים שהתרחשו, אמידת כיוון ההשפעה וגודלה 

עשויה להיות הרת גורל לקביעת מדיניות בנדון, כפי שנראה במסקנות להלן.
נתחיל מהשינויים בהשתתפות בשוק העבודה. תרשים 1 מציג את שיעורי ההשתתפות 
בראשית  שנראה,  כפי   .1995 מאז  העבודה  בשוק  האוכלוסייה  של  שונים  חלקים  של 
בקצבאות  מקיצוץ  שנבעה  שייתכן  תפנית  חלה  בערך(  מ-2003  )החל  האלפיים  שנות 
הסוציאליות, כולל קצבת הילדים, שבעקבותיו נאלצו רבים יותר להיכנס לשוק העבודה. 
כפי שניתן לראות, שינוי המגמה הורגש בעיקר באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה החרדית, 
ואצל נשים יותר מאשר אצל גברים )בשתי האוכלוסיות(. באוכלוסייה הערבית גדל אחוז 
60% במספר  גידול של  היה  ואצל החרדיות  ל-40%,  מ-20%  פי שניים,  הנשים העובדות 
עובדים  של  כך  כל  מסיבית  לחדירה  כי  ברור   .80% לכמעט  מ-50%   – העובדות  הנשים 

חדשים יכולה להיות השפעה גדולה על התשואה מהשכלה ומניסיון. 
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תרשים 1. שיעור ההשתתפות של בני 25–64 בשוק העבודה, לפי מגדר ומגזר
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הערה: נתוני 2021 מתייחסים רק לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בתקופה  ערבים  גברים  של  ההשתתפות  בשיעור  צניחה  בתרשים  נראית  כך  על  נוסף 
האחרונה, מגמה שהחלה עוד לפני מגפת הקורונה והתעצמה במהלכה. לתופעה זו הסברים 
ערבים(  )ברובם המכריע  ישראלים  בניין  עובדי  דחיקת  ובהם  וכלכליים שונים,  חברתיים 
ממעגל העבודה על ידי עובדים זרים ופלסטינים )ראו אטקס ועדנאן, 2021; גבע ואחרים, 
2021(. עם זאת, יש לציין כי בחודשים האחרונים ניכרת עלייה בשיעור המועסקים בקרב 

הגברים הערבים.
כך, למשל, מתחילת המאה עלה שיעור  ברמות ההשכלה.  דומה מתרחשת  התפתחות 
 .)2 )תרשים  לכ-70%  ה-17  בני  ממחצית  מפחות  ניכרת,  במידה  בגרות  לתעודת  הזכאים 
התלמידים  בקרב  אך  המגזרים,  בכל  ניכרת  בגרות  לתעודת  הזכאים  בשיעור  זו  עלייה 

הדרוזים היא הגדולה ביותר.
הערבית  האוכלוסייה  בין  גדולים  הבדלים  רואים  הגבוהה  בהשכלה  מתמקדים  כאשר 
גדל  המאה  מתחילת  שעברו  העשורים  שני  במהלך  הכול,  בסך  היהודית.  לאוכלוסייה 
מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בכ-50%, ומספר הלומדים לתארים מתקדמים 
היהודית  האוכלוסייה  על  פסח  כמעט  הגידול   ,3 בתרשים  שרואים  כפי  אך  ב-80%.  גדל 
)מכיוון שאחוז הלומדים באקדמיה היה גבוה בה גם לפני כן( והתרכז באוכלוסייה הערבית. 
ראשון,  לתואר  הערבים  הסטודנטים  מספר  שלושה  פי  גדל  ל-2017   2005 בין  לדוגמה, 

ומספר הסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים גדל פי ארבעה.
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תרשים 2. שיעור הזכאות לבגרות, לפי מגזר

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ממוצע ארצי בדואים בנגב חינוך דרוזי חינוך ערבי חינוך עברי

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך, עובדות ונתונים תשע"ו; עובדות ונתונים 
תשפ"א

 

תרשים 3. אינדקס של מספר הסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה, לפי תואר
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מקורות ומתודולוגיה
הבית  משקי  והכנסות  הוצאות  סקרי  של  בנתונים  השתמשנו  השכר  התפלגות  לניתוח 
שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2017 ו-2018. מסד זה כולל נתונים על 
על  מתבססים  הנתונים  מרבית  הפרט.  ברמת  רקע  ונתוני  עבודה,  ושעות  שכר  תעסוקה, 
הכנסה  על  הנתונים  הם  זה  בהיבט  בולטים  הכלל  מן  )יוצאים  הנסקרים  של  עצמי  דיווח 
ותעסוקה, שמקורם בתלושי שכר(. המסד מונה כ-32,000 תצפיות של פרטים בני 17–67, 
10 שעות שבועיות לפחות –  מהם כ-22,100 שכירים שדיווחו על תעסוקה בהיקף של 

הקריטריון שבו השתמשנו כדי לכלול את הפרט כעובד במחקר זה.1
כך:  היהודים  את  חילקנו  למזרחים,  אשכנזים  בין  הבדלים  גם  לבחון  שביקשנו  מאחר 
נולדו  הוריהם  ששני  מי  כאשכנזים;  סומנו  ב"אירופה/אמריקה"  נולדו  הוריהם  ששני  מי 
ילידי  או  הארץ  כילידי  סומנו  האחרים  היהודים  וכל  כמזרחים;  סומנו  ב"אסיה/אפריקה" 
יבשות שונות. כמו כן כללנו אזרחים "אחרים" עם האזרחים הערבים )במקום עם האזרחים 

היהודים כפי שנעשה ברוב המחקרים(. 
 ,)Mincer, 1958; 1974( לצורך האמידה השתמשנו במשוואת שכר ברוח מודל מינצר
הבוחנת את הקשר בין שכרם של העובדים ובין מאפייניהם השונים, כגון השכלה )שנות 
של  במשקל  להתחשב  כדי  דמוגרפי.  ורקע  יד  משלח  ניסיון,  אחרונה(,  תעודה  או  לימוד 
גורמים אלו גם בבחירת הפרטים לעבוד או לא לעבוד, ביצענו אמידה במודל דו-שלבי מתוך 
הישענות על תיקון הקמן )Heckman, 1974; 1976(. במודל זה נאמדת תחילה השפעת 
נאמדת השפעתם של אותם  ולאחר מכן  יעבדו,  גורמים שונים על ההסתברות שפרטים 

גורמים על השכר, תוך התחשבות בממצאי השלב הראשון.

תיאור הנתונים
ראשית נציג ממוצעים ללא בקרה על משתנים אחרים; הניתוח המלא יוצג בחלק הבא.

ניתן  האחרונה.  התעודה  לפי  ב-2017–2018  התעסוקה  שיעורי  את  מציג   4 תרשים 
מתמתנת  העלייה  אך  עקבי,  באופן  להשכלה  בהתאם  עולה  התעסוקה  שיעור  כי  לראות 
כמובן ככל שמתקרבים לתעסוקה מלאה. בקרב מי שלא סיימו תיכון שיעור ההשתתפות 
וליותר  תיכון,  מסיימי  בקרב  לכ-70%  עולה  ההשתתפות  שיעור  מ-40%;  פחות  על  עומד 
מ-80% בקרב בעלי תארים אקדמיים. שיאני התעסוקה הם בעלי תואר שלישי, שכמעט 
90% מהם עובדים. הבדלים בשיעורי התעסוקה ישנם גם בין מגזרים שונים באוכלוסייה 

ובין מחוזות שונים ברחבי הארץ )ראו תרשים נ'1 ולוח נ'1 בנספח(.

רף  מוצב  כאשר  משתנים  אינם  כמעט  פה  המובאים  המודלים  וממצאי  התיאוריים  הממצאים   1
ועובדים  עובדות  גם  במדגם  מוכללים  כאשר  או  בלבד  בשבוע  אחת  שעה  לפחות  של  עבודה 

עצמאים.
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תרשים 4. שיעור התעסוקה בקרב בני ובנות 17–67, לפי תעודה אחרונה, 2017–2018 
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 באופן דומה גם השכר הממוצע עולה בדרך כלל ככל שעולה דרגת ההשכלה. תרשים 5 
מציג את השכר הממוצע ברוטו לשעה של בעלי תעודות שונות. כפי שרואים, השכר הממוצע 
עולה במידה ניכרת עם כל תעודה מעבר לתיכון. ואולם בקרב בעלי השכלה תיכונית או פחוּתה 
ממנה ההבדלים קטנים ולא תמיד מונוטוניים. בהקשר זה מעניין לציין כי שכרם הממוצע 
של בעלי תעודת בגרות נמוך משכרם של בוגרי תיכון שאין להם תעודת בגרות, אם כי הבדל 
זה אינו מובהק )הערכים הממוצעים נמצאים בטווח של פחות מסטיית תקן אחת זה מזה(. 
ייתכן שממצא זה מעיד שלתעודת בגרות אין ערך רב כאשר היא אינה מלווה בלימודי המשך.

תרשים 5. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, 2017–2018 
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השכר הממוצע של בעלי תעודות שונות בחלוקה לפי מוצא ומגזר מוצג בתרשים 6. פירוט 
שלם יותר מוצג בנספח בלוח נ'2, הכולל את השכר הממוצע, סטיית התקן ומספר התצפיות 

עבור כל קטגוריית תעודה-מוצא-מגזר. 

תרשים 6. שכר ממוצע ברוטו לשעה של עובדים, לפי מוצא ומגזר, 2017–2018  
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ראשית, בכל רמת השכלה עובדים לא יהודים משתכרים פחות מעמיתיהם היהודים בצורה 
משמעותית. הדבר נכון אף יותר כאשר מתייחסים לממוצע בכלל האוכלוסייה, שכן רמת 
נ'2  בלוח  ההתפלגות  את  )ראו  בממוצע  יותר  נמוכה  הערבית  האוכלוסייה  של  ההשכלה 
יותר מיהודים  יהודים מזרחים משתכרים בממוצע  ברוב רמות ההשכלה  בנספח(. שנית, 
אחרים, ובייחוד מיהודים אשכנזים, אם כי ההפרשים אינם מובהקים. היוצאים מן הכלל 
כאשר  אחרת",  "תעודה  להם  שיש  ויהודים  תיכונית  השכלה  חסרי  עובדים  הם  היחידים 
על  בקרה  לפני   – הדברים  פני  על  לפחות  הכול,  בסך  מינורי.  ההפרש  השנייה  בקבוצה 
ממוצאים  יהודים  בין  סטטיסטית  מובהקים  שכר  הבדלי  שאין  נראה   – אחרים  משתנים 
שונים בעלי השכלה דומה. בהקשר זה מעניין לשים לב שאחוז העובדים שלא סיימו תיכון 
בקרב היהודים המזרחים כפול משיעורם בקרב יהודים לא מזרחים, ובקרב הערבים הוא 

כמעט כפול משיעורם בקרב היהודים המזרחים )ראו לוח נ'2 בנספח(. 
עם זאת, השכר אינו מושפע רק מרמת ההשכלה, המוצא והמגזר; הקשר שבין השכלה 
לשכר עובר דרך בחירת משלח היד והענף הכלכלי של העובדת או העובד. כדי לבחון את 
הנושא חילקנו את העובדים לקטגוריות של משלח יד וענף ובחנו את ההתאמה בין שיעור 
האקדמאים ובין השכר הממוצע בכל קטגוריה. תרשים 7 מציג את ההתאמה הזאת. ניתן 
 weighted least squares לראות כי יש קשר הדוק למדי בין השניים. מאמידת רגרסיית
מהשונות  כ-60%  מסבירה  האקדמאים  בשיעור  השונות  כאשר  מובהק,  הקשר  כי  נמצא 

בשכר השעתי הממוצע בין המקצועות השונים )ראו לוח נ'3 בנספח(.
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תרשים 7. שכר ממוצע ברוטו לשעה ושיעור בעלי תעודה אקדמית, לפי משלח יד, 
2018–2017
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תוצאות הבדיקה האמפירית
על  בקרה  )תוך  נקי  באופן  השכר  לבין  מהגורמים  אחד  כל  בין  הקשר  את  לאמוד  כדי 
דו- במסגרת  רב-משתנית  רגרסיה  אמדנו  השכר(  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים 
שהפרט  ההסתברות  ובין  אישיים  גורמים  בין  הקשר  נמדד  הראשון  בשלב  שלבית. 
יד,  ניסיון,2 משלח  יעבוד בהיקף כלשהו. כללנו ברגרסיה את המשתנים האלה: השכלה, 

הניסיון הנמדד הוא ניסיון פוטנציאלי השווה לגיל פחות מספר שנות הלימוד פחות 6 )גיל הכניסה   2
לכיתה א'(. לבעלי פחות מ-10 שנות לימוד )מספר קטן של תצפיות( הניסיון הפוטנציאלי שווה 

לגיל פחות 16.
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ענף כלכלי, מיקום גיאוגרפי, מגדר, מצב משפחתי, מוצא, מגזר )כולל משתני דמי נפרדים 
ל"אחרים"3 וערבים(, ורמת דתיות. כל המשתנים האלו כלולים גם בשלב השני. נוסף על כך 
נכללו עוד שני משתני עזר )instrumental variables( – שווי הבית שבבעלות המשפחה 
ומספר הילדים מתחת לגיל 10 בבית4 – שנכללו רק בשלב הראשון. ההשפעה הצפויה של 
משתנים אלו על ההסתברות לעבוד שונה מהותית מהשפעתם על השכר. ממצאי המודל 
המלאים מפורטים בלוח נ'4 בנספח. הטור הראשון כולל את המודל הבסיסי, ואילו הטור 
הפוטנציאלי  הניסיון  בין  מגדר,  לבין  הפוטנציאלי  הניסיון  בין  אינטראקציות  כולל  השני 
למשתנה הדמי המצביע על השכלה אקדמית ובין משתני ההשכלה למגדר. הטור השלישי 

כולל אינטראקציות בין המוצא והמגזר לניסיון ולרמת ההשכלה.
למשל,  הצפויות.  התחזיות  ואת  התיאוריים  הממצאים  את  רוב  פי  על  מאשש  המודל 
4 שרירים  בהקשר של תעסוקה והשכלה, מרבית הבדלי ההשתתפות שתוארו בתרשים 
וקיימים גם כשמביאים בחשבון את יתר הגורמים. כך, לדוגמה, בהשוואה למי שלא סיים 
תיכון, סיום תיכון מעלה את ההסתברות לעבוד בכ-16%; תעודת בגרות מעלה אותה ב-20%; 
 – שלישי  ותואר  בכ-27%;  שני  תואר  בכ-25%;  ראשון  תואר  בכ-23%;  מקצועית   תעודה 
בכ-28%. נוסף על כך, נשים עובדות פחות מגברים גם לאחר בקרה על המשתנים האחרים, 
ואשכנזים )וביתר שאת לא יהודים( עובדים פחות מיהודים שאינם מוגדרים אשכנזים או 
מזרחים. לעומת זאת, אין הבדל מהותי בין אחוזי התעסוקה של יהודים מזרחים ויהודים 

ממוצא מעורב או בני דור שלישי בארץ.
התוצאות העיקריות של מחקר זה מתקבלות בשלב השני, האומד את השפעת הגורמים 
על השכר השעתי. אלה מוצגות בלוח נ'5 בנספח. שלוש העמודות בלוח מקבילות לעמודות 
בלוח נ'4 המציג את תוצאות ההסתברות לעבוד. אשר להשפעת ההשכלה, ישנה תשואה 
על  וכן  האחרים  המשתנים  על  בקרה  לאחר  אך  נוסף,  תעודה  סוג  לכל  וגדלה  הולכת 
שלא  למי  בהשוואה   .5 בתרשים  המוצגים  מאלו  נמוכים  ההפרשים  לעבוד,  ההסתברות 
5(; תעודה  סיימו תיכון: סיום תיכון )ללא בגרות( תואם שכר גבוה ב-12% )8% בתרשים 
מקצועית שאינה אקדמית – 26% )38%(; תואר ראשון – 45% )89%(; תואר שני – 61% 
האחרים,  המשתנים  כלומר   .)264%( בכ-90%  גבוה  שכר  תואם  שלישי  ותואר   ;)149%(
ובפרט ההיתכנות לעבוד בהינתן התכונות האחרות של הפרט, מסבירים חלק ניכר מהפרשי 

השכר.
רמת  על  רבה  השפעה  יש  לניסיון   ,)Mincer, 1974( ממינצר  החל  רבים,  שהראו  כפי 
כ-31  ניסיון מגיעה למיצוי לאחר  כי התשואה החיובית מכל שנת  השכר. מהמודל עולה 

ערבים הם קצת יותר משלושה רבעים מהלא-יהודים, ו"אחרים" הם קצת פחות מרבע.  3
תואם  שהוא  בכך  נקודתי  יתרון  יש  הבית  ולשווי  זה,  בהקשר  מקובל  עזר  משתנה  הם  ילדים   4
ירידה בהסתברות לעבוד ועלייה בשכר, וכן משרת את מטרתו כמקור לשונות בתעסוקה שאינה 

מקבילה לשונות בשכר.
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שנים, כאשר בנקודת השיא השכר גבוה ב-60%–70% מהשכר בתחילת הקריירה. עם זאת, 
כ-24  לאחר  ניסיונם  את  ממצים  דווקא  שהם  נמצא  לבדם  האקדמאים  את  בחנו  כאשר 
שנים, עם עלייה דומה בשכר. ייתכן שדבר זה משקף את תחילת הקריירה המאוחרת בשל 
שנות הלימוד הרבות יותר; לחלופין הדבר עשוי לשקף את הּפְָחת של ההון האנושי שנרכש 
 Neuman & באקדמיה, שהוא מהיר יותר מן הפחת של ההון האנושי הנרכש בתיכון )ראו
Weiss, 1995(. עם זאת, ראוי להדגיש כי בעלי תואר אקדמי מגיעים לשיא שכרם בתוך 
שנות ניסיון מעטות יותר מעובדים משכילים פחות, וכך זוכים לאותו החזר מקסימלי בתוך 
זמן קצר יותר. תרשים 8 מציג את השכר הצפוי לאורך שנות ניסיון על פי דרגות השכלה, 

בהתבסס על ממצאי המודל הדו-שלבי מרובה המשתנים.

תרשים 8. השפעת שנות ניסיון על השכר, לפי השכלה
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תואר שני תואר שלישי
תיכונית שאינה אקדמית-תעודה על תואר ראשון

סיים תיכון ללא בגרות סיים תיכון עם בגרות
לא סיים תיכון

שנות ניסיון

שכר צפוי ברוטו  
ח"ש, לשעה

הערה: התרשים מציג את השכר השעתי הצפוי לשנות ניסיון על פי התעודה האחרונה, בהתבסס על מודל מינצר דו-שלבי 
המביא בחשבון את ההסתברות שהפרט יעבוד.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

ממצאים אלו שונים מאומדני עבר מקבילים, אם כי הבדלים מתודולוגיים מקשים עלינו את 
ההשוואה הישירה בין מחקרים שונים. עם זאת, ניתן לפרש את התפתחות האומדנים לאורך 
השנים כראיה לשינויים מבניים בשוק העבודה. לוח 1 מציג את אומדני התשואה השולית 
של תעודות שונות במונחי שכר, כפי שהם עולים ממחקר זה וממחקרי דגל שנעשו בתחום 
מהשכלה  התשואה  כי  נראה  שהם,  כפי  האומדנים  את  נקבל  אם  האחרונים.  בעשורים 
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תיכונית ירדה במהלך השנים, אך בעשור האחרון נשארה יציבה. כמו כן, התשואה מתואר 
ובמיוחד  שני,  מתואר  התשואה  זאת  לעומת  התקופה.  אורך  לכל  דומה  נשארה  ראשון 
מתואר שלישי, גדלה במידה ניכרת. תיאור זה עולה בקנה אחד עם תהליך של "אינפלציית 
השכלה", שבו תעודות מאבדות מיתרונן היחסי ככל שנתח גדול יותר משוק העבודה מחזיק 
בהן. ייתכן שהירידה הדרמטית במספרם של אזרחים חסרי השכלה תיכונית בסוף המאה 
הקודמת, בד בבד עם מהפכת המכללות, הציפו את שוק העבודה בבוגרי תיכון ובעלי תואר 
הניכר  הגידול  הישראלי.  העובד  של  הבסיס"  ל"נקודת  הפכו  אלו  השכלה  ורמות  ראשון, 
על  או  גבוהה  מומחיות  רמת  של  חשיבותה  על  מעיד  שלישי  תואר  למקבלי  בתשואה 

התעצמות הּתְעוָּדנּות )credentialism( בעולם המודרני.5

לוח 1. התשואה השולית לכל רמת השכלה נוספת
 סיום נתונים משנתהמחקר

תיכון
תעודת 
בגרות

תעודה על-תיכונית 
שאינה אקדמית

תואר 
ראשון

תואר 
שני

תואר 
שלישי

 Frish
2009

199520%15%10%29%7%-2%

מלצר 
2014

200812%11%12%32%9%3%

201712%0%13%32%16%29%–2018מחקר זה

הערה: התשואה השולית מתואר ראשון מחושבת ביחס לתעודת בגרות.
Frish, 2009 ;2014 ,מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס; מלצר

חלוקה לפי מגדר אינה משנה משמעותית את התוצאות )לוח נ'5 בנספח, עמודה 2(, כאשר 
גברים ונשים צפויים לתשואה דומה מרמות השכלה שונות. עם זאת, ראוי להזכיר כי שכרן 

החודשי של נשים נמוך בממוצע משכרם של גברים.6 
בכל הנוגע לפערים עדתיים ולאומיים ממצאינו מתכתבים עם הספרות הענפה שטיפח 
המחקר הישראלי במהלך השנים. כהן ואחרים )2021( התעמקו בפערי ההשכלה וההכנסה 
נתונים  על  בהתבסס  בארץ  שונים  מדורות  מזרחים  ליהודים  אשכנזים  יהודים  שבין 
אדמיניסטרטיביים מהביטוח הלאומי, הכוללים כ-1.3 מיליון איש. החוקרים מצאו כי פערי 
לא  בישראל  השני  הדור  בני  לאשכנזים  מזרחים  בין  קיימים  שהיו  המובהקים  ההשכלה 
הצטמצמו בדור השלישי ונשארו כמות שהיו. כמו כן נמצא כי יהודים ילידי הארץ ממוצא 
ועוד,  זאת  למזרחים.  מאשר  יותר  לאשכנזים  ההשכלתיים  במאפייניהם  דומים  מעורב 
בתחום ההכנסה נמצא כי בגילים צעירים גברים מזרחים נהנים מיתרון קל )ככל הנראה עקב 

תעודנות היא הערכה )לעיתים הערכת יתר( של אדם על פי תוארי ההשכלה שלו. לסקירה ראו   5
.Bills & Brown, 2011

לניתוחים מעמיקים לגבי פערי השכר המגדריים ראו פוקס, 2017 ופיכטלברג-ברמץ, 2016.   6

95תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל



שיעורים נמוכים יותר של פנייה ללימודים וצבירת ניסיון בשלב מוקדם יותר(, אך לאחר 
גיל 30 האשכנזים צוברים יתרון מתמשך, המתקרב ל-20% בגיל 43 הן בקרב דור שלישי 
יותר בנושא  והן בקרב דור שני. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הספרות המוקדמת 
 .)Cohen & Haberfeld, 2003; Friedlander et al., 2002  ;2002 ואחרים,  דהן  )למשל 
חלק מממצאינו )לוח נ'5, עמודה 3( שונים מממצאים אלו, וחלקם דומים להם. כמעט 
יש תשואה  למזרחים  כי  )אם  יהודים ממוצאים שונים  בין  מובהקים  נמצאו הבדלים  לא 
גבוהה יותר, בממוצע, מתעודות מקצועיות ומתואר שלישי(, ולא נמצאו הבדלים מובהקים 
בין יהודים ובין לא יהודים מבחינת התשואה מהשכלה; אמנם רמת השכר של הלא-יהודים 

נמוכה במידה ניכרת מזו של היהודים, אבל יחס השכר דומה בכל רמות ההשכלה.
האוכלוסיות.  בין  משמעותיים  הבדלים  ישנם  ניסיון  בשל  השכר  לעליית  הנוגע  בכל 
ומגיעה  שנה  כ-30  שנמשכת  בשכר  מעלייה  נהנים  שלישי  ודור  מעורב  ממוצא  יהודים 
בשיאה ל-76%. לעומתם, ניסיונם של עובדים מזרחים מגיע למיצוי רק לאחר כ-36 שנים, 
עם עלייה מקסימלית של כ-78%, בעוד האשכנזים ממצים את ניסיונם לאחר 37 שנים עם 
תשואה של 105%. ניסיונם של הלא-יהודים מתמצה לאחר 25 שנים, עם עלייה מרבית של 
כ-25% בלבד. בשיעור עליית השכר אין הבדל מובהק בין נשים לגברים. תרשים 9 מציג את 
התפתחות השכר הצפוי לגברים ולנשים מקבוצות שונות ובעלי דרגות השכלה שונות. ניתן 
נוטים להשתכר באופן דומה לאורך הקריירה, אם כי מזרחים  להבחין כי עובדים יהודים 
צוברים תשואה גבוהה יותר מניסיונם ומהשכלתם )בממוצע, כיוון שאין מדובר בהבדלים 
מובהקים סטטיסטית(. כמו כן ניכר כי בקרב המשכילים פחות )והמשכילים ביותר, דהיינו 
יותר  דווקא טוב  גברים בעלי תואר שלישי(, מצבם ההתחלתי של העובדים הלא-יהודים 

ממצבם של עמיתיהם היהודים, אך לא כך בקרב בעלי תואר ראשון ושני. 
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 תרשים 9. השפעת שנות ניסיון על השכר הממוצע ברוטו לשעה, לפי מגדר, השכלה, 
מוצא ומגזר

ש"ח

גברים, ללא השכלה אקדמית                                 נשים, ללא השכלה אקדמית

גברים, תואר ראשון                                                 נשים, תואר ראשון
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תרשים 9 )המשך(. השפעת שנות ניסיון על השכר הממוצע ברוטו לשעה, לפי מגדר, 
השכלה, מוצא ומגזר

ש"ח

גברים, תואר שני                                                     נשים, תואר שני

גברים, תואר שלישי                                                נשים, תואר שלישי

יד, מיקום  ניסיון על פי התעודה האחרונה, בהינתן משלח  הערה: התרשימים מציגים את השכר השעתי הצפוי לשנות 
גיאוגרפי, מגזר, מצב משפחתי ורמת דתיות, בהתבסס על מודל דו-שלבי המביא בחשבון את ההסתברות שהפרט יעבוד.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

25

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

0 10 20 30 40
25

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

0 10 20 30 40

שנות ניסיוןשנות ניסיון

25

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

0 10 20 30 40
25

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

0 10 20 30 40

שנות ניסיוןשנות ניסיון

הורים ילידי הארץ , יהודים
או ילידי יבשות שונות

אשכנזים יהודיםמזרחים יהודים לא יהודים

98 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



סיכום הממצאים והשלכות חברתיות-כלכליות
ושכר.  תעסוקה  ובין  אנושי  הון  גורמי  בין  ועקבי  מובהק  קשר  יש  כי  ראינו  זה  במאמר 
כלומר  ההשכלה,  רמות  בכל  עולה  ההשכלה  של  השולית  שתשואתה  מעידים  ממצאינו 
השלמת שלב השכלתי נוסף תואמת עלייה בשכר בכל שלב שהוא, זולת תעודת בגרות, 
שאינה תואמת הכנסה גבוהה יותר מתעודת סיום תיכון. בהקשר זה ניכר כי התרומה של 
סיום תיכון או השלמת תעודת בגרות היא שולית אם אין בעקבותיה השקעה בשלב הבא 
– רכישת השכלה אקדמית. בעיקר ראינו את הפרמיה הגבוהה המתקבלת בעולם המודרני 

מהשלמת תארים מתקדמים, ובייחוד תואר שלישי, שבעבר נרָאה בלתי משתלם. 
גם לשנות ניסיון יש תרומה חשובה לשכר, אם כי תשואתן השולית פוחתת עם השנים. 
השכר  לשיא  מגיעים  אקדמאים  כאשר  בממוצע,  שנים  כ-31  לאחר  לשיא  מגיע  השכר 
עולה  גם ההסתברות לעבוד  בתום שנים מעטות בהשוואה לשאר האוכלוסייה העובדת. 
עם שנות הניסיון, ושיא תרומתן לתעסוקה מגיע לאחר כ-22 שנים בממוצע. ממצאים אלו 

עמידים בפני מידול רב-משתני שמביא בחשבון מגוון משתני רקע.
כידוע, ישנם פערים בשיעורי התעסוקה והשכר בין קבוצות שונות באוכלוסייה. בהקשר 
זה הדגמנו כיצד השכלה מצמצמת פערים: כאשר רמת ההשכלה דומה, יהודים מקבוצות 
אוכלוסייה שונות דומים לעמיתיהם בתעסוקה ובשכר )כלומר פערי השכר והתעסוקה בין 
הקבוצות נובעים מפערי השכלה(. עם זאת, הצגנו את התשואה הבינונית שיש להשכלה 
בקרב גברים לא יהודים; עבורם פערי השכר נותרים בעינם גם כשהם בעלי השכלה, והם 
משמעותיים ביותר דווקא עבור בעלי השכלה על-תיכונית )מקצועית או אקדמית(, להוציא 

בעלי תואר שלישי.
לתעסוקה  הדרך  העבודה  בגילי  והישראלים  מהישראליות  רבים  עבור  כי  אפוא  ניכר 
שהתארים  ככל  הפורמלית.  ההשכלה  במערכת  עוברת  כישרונם  את  הממצה  ולמקצוע 
האקדמיים צוברים משקל גדול יותר באפשרויות של העובד הישראלי, נעשה כדאי יותר 
החיוביות  החיצוניות  עקב ההשפעות  בה.  מי שחפץ  לכל  הגבוהה  להנגיש את ההשכלה 
של ההשכלה ועקב תנאים כלכליים, גיאוגרפיים וכולי המקשים על אוכלוסיות מסוימות 
את רכישתה של השכלה גבוהה, יש מקום לשקול דרכים לתמוך באוכלוסיות מוחלשות 
לקשיי  התייחסות  לצד  והגיאוגרפית,  הכלכלית  הנגישות  בתחום  הפתרונות  את  ולמקד 
שפה ותרבות. בתוך כך חשוב להרחיב את הגישה ללימודים בפריפריה, אם על ידי פתיחת 
מוסדות חדשים )או שלוחות של מוסדות קיימים(, ואם על ידי הרחבת הלמידה המקוונת 

)לצד השקעה בתשתיות פס רחב(.
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בנוגע לאוכלוסייה הלא-יהודית ממצאינו אינם מעודדים. התשואה שההשכלה מניבה 
לגברים ונשים לא יהודים נמוכה מן התשואה שממנה נהנים עמיתיהם היהודים, בדגש על 
תעודות מקצועיות ועל תואר אקדמי ראשון ושני. אמנם נפָרדוּתם הכלכלית של המגזרים 
של  הפוטנציאל  מלוא  מימוש  את  יהודים  לא  עובדים  על  המקשה   – והיהודי  הערבי 
השכלתם וניסיונם – מספקת לפחות הסבר חלקי לממצא זה, אך סביר להניח שגם גורמי 
רקע נוספים )שחורגים מתחומו של מאמר זה( ממלאים תפקיד, במיוחד לנוכח ההבדלים 
העבודה  לשוק  המגזרים  בין  שתקרב  מדיניות  כך,  או  כך  הערבי.  המגזר  בתוך  המגדריים 

תיטיב עם המשק ותשפר את מיצוי ההון האנושי שבו.
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נספח
תרשים נ'1. שיעור התעסוקה והשיעור מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה, לפי מגדר, מוצא ומגזר

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

הורים ילידי הארץ , יהודים
או ילידי יבשות שונות

יהודים אשכנזים יהודים מזרחים יהודים לא סך הכול

שיעור התעסוקה

35%

23%

20%

23%

36%

25%

21%

18%

35%

24%

20%

21%

גברים

התפלגות האוכלוסייה  
בגיל העבודה

נשים סך הכול

90% 90% 89% 85% 87% 88% 87% 87% 74% 81%85% 84% 88% 61% 75%



לוח נ'1. שיעור התעסוקה לפי מחוז גיאוגרפי ומגדר
מחוז/שיעור 

התעסוקה
יו"שדרוםת"אמרכזחיפהצפוןירושלים

72%72%81%88%87%79%83%סך הכול

78%86%90%95%91%88%84%גברים

67%60%75%83%84%72%83%נשים

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'2. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, מוצא ומגזר
ש"ח

יהודים
הורים ילידי הארץ אשכנזים

או ילידי יבשות 
שונות

לא יהודיםמזרחים

40.046.841.336.9יסודי או חט"ב
)27.0()38.2()45.4()69.7(
]4.9% ,185[]5.7% ,663[]11.6% ,324[]19.8% ,777[

42.047.448.336.4תיכון )ללא בגרות(
)28.7()33.9()43.3()19.4(

]10.5% ,395[]17.6% ,2,045[]19.2% ,536[]18.7% ,735[

46.341.549.736.3תעודת בגרות
)33.7()54.6()92.6()21.9(

]18.3% ,686[]28.6% ,3,327[]22.1% ,618[]24.4% ,956[

52.861.667.144.8תעודה מקצועית
)41.0()36.0()47.0()25.2(

]16.0% ,602[]9.3%, 1,085[]11.1% ,310[]12.0% ,471[

76.380.889.757.9תואר ראשון
)67.6()57.3()80.4()30.8(

]25.4% ,953[]23.6% ,2,746[]20.6% ,576[]16.4% ,643[

95.2106.2124.682.3תואר שני
)106.1()58.8()89.3()70.5(
]20.0% ,749[]11.7% ,1,357[]11.3% ,315[]7.5% ,295[

159.6139.3169.6136.6תואר שלישי
)247.9()83.5()115.3()135.4(

]2.6% ,98[]1.2% ,139[]1.9% ,54[]0.7% ,27[
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יהודים
הורים ילידי הארץ אשכנזים

או ילידי יבשות 
שונות

לא יהודיםמזרחים

60.461.961.641.0תעודה אחרת

)36.9()47.0()36.0()25.1(
]2.2% ,83[]2.4% ,282[]2.3% ,63[]0.5% ,21[

67.263.269.745.2סך הכול

)79.0()55.9()78.3()46.0(
]100.0% ,3,751[]100.0% ,11,644[]100.0% ,2,796[]100.0% ,3,925[

הערה: כל תא מכיל את הערך הממוצע עבור הקבוצה, מתחתיו את סטיית התקן בסוגריים עגולים, ומתחתיה את מספר 
התצפיות במדגם )כמספר וכאחוז מתוך הקבוצה( בסוגריים מרובעים.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 לוח נ'3. תוצאות מודל weighted least squares, אחוז בעלי תעודה אקדמית 
לפי משלח יד וענף

משתנה תלוי: לוגריתם טבעי של שכר שעתי ממוצע
1.146*** אחוז בעלי תעודות אקדמיות במקצוע

)0.111(

3.572*** חותך
)0.046(

0.577 R2

126 מספר התצפיות

 .*** p 0.01 :רמת מובהקות
הערה: סטיית התקן בסוגריים. 

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'2 )המשך(. שכר ממוצע ברוטו לשעה, לפי תעודה אחרונה, מוצא ומגזר
ש"ח
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לוח נ'4. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
)1()2()3(

***0.5605***0.4684***0.4550השכלה תיכונית )ללא בגרות(
)0.02690()0.03798()0.03804(

***0.7911***0.6255***0.6141תעודת בגרות
)0.02636()0.03754()0.03716(

תעודה מקצועית שאינה 
אקדמית

0.6946***0.6786***0.7719***

)0.03354()0.05234()0.04559(

***0.8971***0.8573***0.7791תואר ראשון
)0.03020()0.06360()0.04095(

***0.9169***0.8748***0.8414תואר שני
)0.03878()0.07870()0.04902(

***0.9976***0.9222***0.9235תואר שלישי
)0.09913()0.14822()0.11932(

***0.9733***0.5061***0.8801תעודה אחרת
)0.06974()0.09949()0.08037(

***0.0993***0.0956***0.0826ניסיון פוטנציאלי
)0.00226()0.00351()0.00389(

***0.0022-***0.0021-***0.0019-ניסיון פוטנציאלי בריבוע 
)0.00005()0.00007()0.00008(

*0.0129ניסיון פוטנציאלי X תואר אקדמי
)0.00565(

***0.0007-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X תואר אקדמי
)0.00012(

***0.0191-***0.0229-ניסיון פוטנציאלי X אישה
)0.00447()0.00438(

 X ניסיון פוטנציאלי בריבוע
אישה

0.0005***0.0004***

)0.00009()0.00009(

0.00917ניסיון פוטנציאלי X אשכנזי
)0.00480(

**0.00034-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אשכנזי
)0.00011(

0.00340-ניסיון פוטנציאלי X מזרחי
)0.00661(
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)1()2()3(
0.00005ניסיון פוטנציאלי בריבוע X מזרחי

)0.00013(

***0.02197-ניסיון פוטנציאלי X לא יהודי
)0.00470(

0.00026ניסיון פוטנציאלי בריבוע X לא יהודי
)0.00011(

0.0084***0.5963***0.0931-אישה
)0.02445()0.13301()0.03148(

***0.66522-***0.6693-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אישה
)0.13534()0.13154(

***0.62107-***0.6510-תעודת בגרות X אישה
)0.13491()0.13081(

***0.58932-***0.6076-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אישה
)0.13404()0.13737(

***0.46249-***0.6080-תואר ראשון X אישה
)0.14083()0.13337(

*0.29555-***0.4622-תואר שני X אישה
)0.13693()0.14085(

0.25322-*0.3351-תואר שלישי X אישה
)0.14546()0.21844(

***0.50411**0.0766-***0.1203-אשכנזי
)0.02620()0.02680()0.08438(

0.15972השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אשכנזי
)0.09974(

0.13790תעודת בגרות X אשכנזי
)0.09222(

0.19456תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אשכנזי
)0.09980(

*0.20664תואר ראשון X אשכנזי
)0.09489(

0.12153תואר שני X אשכנזי
)0.10270(

0.31569תואר שלישי X אשכנזי
)0.19748(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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)1()2()3(
0.04327תעודה אחרת X אשכנזי

)0.17928(

***0.01460.03860.4878מזרחי
)0.02751()0.02747()0.07714(

**0.25169השכלה תיכונית )ללא בגרות( X מזרחי
)0.08062(

***0.37500תעודת בגרות X מזרחי
)0.08046(

***0.39192תעודה מקצועית שאינה אקדמית X מזרחי
)0.10431(

0.16198תואר ראשון X מזרחי
)0.09022(

0.15896תואר שני X מזרחי
)0.11420(

*0.48898תואר שלישי X מזרחי
)0.24056(

0.15526תעודה אחרת X מזרחי
)0.17220(

**0.1450-***0.6001-***0.6186-לא יהודי
)0.02754()0.02782()0.05562(

***0.4792***0.4678***0.4541לאום "אחר"
)0.05138()0.05229()0.05280(

**0.18202-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X לא יהודי
)0.06197(

***0.34337תעודת בגרות X לא יהודי
)0.05284(

***0.31544תעודה מקצועית שאינה אקדמית X לא יהודי
)0.05007(

***0.62314תואר ראשון X לא יהודי
)0.06935(

***0.66816תואר שני X לא יהודי
)0.06464(

***0.72544תואר שלישי X לא יהודי
)0.09563(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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)1()2()3(
0.51313תעודה אחרת X לא יהודי

)0.27740(

מספר ילדים מתחת לגיל 10 
בבית

-0.0457***-0.0459***-0.0440***

)0.00635()0.00651()0.00647(

שווי הבית שבבעלות המשפחה
)במיליוני ש"ח(

-0.0099***-0.0004**-0.0021*
)0.00068()0.00003()0.00069(

***0.5927-***0.4237-***0.3237-חותך
)0.04197()0.04581()0.04696(

משתנים נוספים: משלח יד, ענף 
כלכלי, מחוז מקום המגורים, 
מצב משפחתי, רמת דתיוּת, 

שנת הסקר

כןכןכן

31,82031,82031,820מספר התצפיות

22,10322,10322,103מתוכן עובדים

 .***  p < 0.01 ; ** p < 0.05 ; * p < 0.10 :רמת מובהקות
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

לוח נ'5. תוצאות המודל הרב-משתני, משוואת שכר

)1()2()3(
*0.0569***0.1528***0.1195השכלה תיכונית )ללא בגרות(

)0.01704()0.02080()0.02597(

*0.0558***0.1540***0.1275תעודת בגרות
)0.01889()0.02262()0.02835(

תעודה מקצועית שאינה 
אקדמית

0.2623***0.2913***0.1766***

)0.01928()0.02340()0.02803(

***0.3709***0.4594***0.4458תואר ראשון
)0.02003()0.03340()0.02853(

***0.5127***0.6254***0.6100תואר שני
)0.02250()0.03718()0.03024(

לוח נ'4 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, ההסתברות לעבוד
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לוח נ'5 )המשך(. תוצאות המודל הרב-משתני, משוואת שכר
)1()2()3(

***0.7607***0.9148***0.8955תואר שלישי
)0.04171()0.06055()0.05125(

***0.2616***0.3158***0.3156תעודה אחרת
)0.03302()0.05232()0.03945(

***0.0524***0.0414***0.0435ניסיון פוטנציאלי
)0.00156()0.00212()0.00233(

***0.0009-***0.0007-***0.0007-ניסיון פוטנציאלי בריבוע 
)0.00003()0.00004()0.00005(

*0.0063ניסיון פוטנציאלי X תואר אקדמי
)0.00254(

***0.0003-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X תואר אקדמי
)0.00006(

0.0011-0.0030-ניסיון פוטנציאלי X אישה
)0.00224()0.00225(

0.00000.0001ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אישה
)0.00005()0.00005(

0.00413ניסיון פוטנציאלי X אשכנזי
)0.00234(

*0.0004-ניסיון פוטנציאלי בריבוע X אשכנזי
)0.00005(

**0.0092-ניסיון פוטנציאלי X מזרחי
)0.00315(

***0.0003ניסיון פוטנציאלי בריבוע X מזרחי
)0.00006(

***0.0323-ניסיון פוטנציאלי X לא יהודי
)0.00256(

***0.0005ניסיון פוטנציאלי בריבוע X יהודי
)0.00006(

***0.1064-0.0933-***0.1264-אישה
)0.01481()0.06097()0.02183(

0.05470.11193-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אישה
)0.05980()0.07785(
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)1()2()3(
0.02950.00363-תעודת בגרות X אישה

)0.05992()0.07385(

0.05160.03638-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אישה
)0.06041()0.07366(

0.00200.05428-תואר ראשון X אישה
)0.05907()0.07524(

0.00580.07224תואר שני X אישה
)0.06119()0.07340(

0.00350.04795-תואר שלישי X אישה
)0.09138()0.07498(

0.05040.04483תעודה אחרת X אישה
)0.06261()0.10308(

***0.0815-***0.0919-אשכנזי
)0.01133()0.01127(

0.00601-השכלה תיכונית )ללא בגרות( X אשכנזי
)0.06253(

*0.14695תעודת בגרות X אשכנזי
)0.05974(

0.08118-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X אשכנזי
)0.06074(

0.02199-תואר ראשון X אשכנזי
)0.05986(

*0.13457-תואר שני X אשכנזי
)0.06091(

0.02801-תואר שלישי X אשכנזי
)0.10757(

0.16442תעודה אחרת X אשכנזי
)0.09733(

0.0158-*0.02080.0246מזרחי
)0.01230()0.01223()0.04893(

0.00523השכלה תיכונית )ללא בגרות( X מזרחי
)0.05219(
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)1()2()3(
*0.13016תעודת בגרות X מזרחי

)0.05417(

*0.11911תעודה מקצועית שאינה אקדמית X מזרחי
)0.05751(

0.11522תואר ראשון X מזרחי
)0.05903(

0.09082תואר שני X מזרחי
)0.06204(

*0.21652תואר שלישי X מזרחי
)0.10999(

0.07557תעודה אחרת X מזרחי
)0.09165(

***0.2043***0.0912-***0.1131-לא יהודי
)0.01695()0.01666()0.03804(

0.0120-**0.0814-**0.0689-לאום "אחר"
)0.02542()0.02498()0.02511(

0.02598השכלה תיכונית )ללא בגרות( X לא יהודי
)0.04533(

0.05419תעודת בגרות X לא יהודי
)0.04736(

0.02581-תעודה מקצועית שאינה אקדמית X לא יהודי
)0.05396(

0.07840-תואר ראשון X לא יהודי
)0.04787(

0.11684-תואר שני X לא יהודי
)0.06032(

0.01750תואר שלישי X לא יהודי
)0.13632(

0.28652-תעודה אחרת X לא יהודי
)0.18773(

***3.3444***3.3680***3.3645חותך
)0.06120()0.06363()0.06735(
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)1()2()3(
משתנים נוספים: משלח יד, ענף 

כלכלי, מחוז מקום המגורים, 
גיל, מצב משפחתי, רמת דתיות, 

שנת הסקר

כןכןכן

משתנים נוספים: הסתברות 
משוקללת לעבוד

כןכןכן

§ρ0.3931***0.2931***0.3203***
)0.05465()0.05200()0.06664(

§σ-0.5733***-0.5876***-0.5898***

)0.01002()0.00880()0.01039(

𝛘 14,515.47  14,806.09  14,660.09 
)p-value(0.000000.000000.00000

22,10322,10322,103מספר התצפיות

.*** p < 0.01 ; ** p < 0.05 ; * p < 0.10 :רמת מובהקות
§ הסטטיסטים המוצגים הם ρ, המייצג את השונות המשותפת בין השאריות בשלב הראשון של המודל לבין השאריות 
ו-σ, המייצג את סטיית התקן של השאריות בשלב השני. מכפלתם שוות ערך למקדם ההסתברות לעבוד  בשלב השני, 

בשלב השני.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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תקציר מנהלים
תעסוקה ורמת האושר: השפעת 
תעסוקה על רמת האושר בקרב 

ישראלים בני 60–80
הלה אקסלרד, ישראל לוסקי ואריה שרמן

בעשורים האחרונים חלה התפתחות משמעותית ברפואה אשר הביאה להארכת תוחלת 
וגיל. בעקבות העלייה  גיל  החיים במידה ניכרת ולהעלאת רמת הבריאות של הפרט בכל 
ההדרגתית ברמת הבריאות ובגיל הפרישה, שיעור ההשתתפות של מבוגרים בשוק העבודה 

נמצא גם הוא במגמת עלייה. 
בישראל.  60–80 על רמת האושר  גילאי  בודק את השפעת התעסוקה בקרב  המחקר 
בפרט, נבחנים היבטים שונים של משתני תעסוקה – היקף התעסוקה ופרישה, ובמידה 
פחותה התנדבות )שהיא למעשה תעסוקה ללא שכר( – ושל משתנים סוציו-דמוגרפיים 

על רמת האושר. 
והפרישה  ההזדקנות  הבריאות,  סקר  נתוני  נתונים:  מסדי  שני  על  התבסס  המחקר 
בשנים  ותעסוקה  בריאות  חברתי,  מצב  על  נתונים  הכולל   ,)SHARE( ובישראל  באירופה 
נתונים שבנו החוקרים במיוחד לצורך המחקר באמצעות שאלונים  ובסיס   ,2016–2004
 .2019 לשנת  נכון  האושר  רמת  על  והיקפה  התעסוקה  של  ההשפעה  לבדיקת  ייעודיים 
במסגרת ניתוח השאלונים נבדקו בין השאר הסיבות להחלטה אם לפרוש או לא, שינויים 
בהיקפי המשרה, ודעתם של המשתתפים על מדיניות הפרישה הרצויה. המחקר מתמקד 

בפרטים שבקבוצת הגיל 60–80, בקרב האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בלבד. 

תל  באוניברסיטת  ומדיניות  לחברה  הספר  בבית  מבוגרים  תעסוקת  חוקרת  אקסלרד,  הלה  ד"ר   *
אביב ובמכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה. פרופ' ישראל לוסקי )ז"ל( היה 
חוקר ארגון ענפי, כלכלת עבודה ותעסוקת מבוגרים במכללת הגליל המערבי ופרופסור אמריטוס 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוא נפטר זמן קצר לפני שהמאמר ראה אור. ד"ר אריה שרמן, חוקר 
כלכלת אושר במחלקה לכלכלה וחשבונאות במרכז האקדמי רופין. המחקר נערך בשיתוף מרכז 

טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. המאמר פורסם בפברואר 2021.



רמת האושר מבחינת משתני תעסוקה

ההשפעה על רמת האושר תלויה בעיקר בסוג העבודה. לתעסוקה בעבודה מפתחת  	
נמצאה  להתנדבות,  גם  כמו  מחקר(,  ניהול,  פיתוח,  כמו  חשיבה  הדורשות  )עבודות 

השפעה חיובית מובהקת על רמת האושר.

מנגד, לתעסוקה בעבודה מלחיצה )עבודה תחת לחץ מתמיד של זמן כתוצאה מעומס,  	
ריבוי משימות ודד-ליינים(, יש השפעה שלילית ברורה.

שעות עבודה רבות בעבודות מפתחות מעלות את רמת האושר. 	

ולהפך – שעות עבודה רבות בעבודות מלחיצות מורידות את רמת האושר. 	

רמת האושר מבחינת משתנים סוציו-דמוגרפיים

שהם  	 )בין  בזוגיות  שנמצאים  מי  בקרב  היא  ביותר  הגבוהה  האושר  רמת  כי  נמצא 
מועסקים ובין שאינם מועסקים(, והיא גדלה עם מספר הילדים.

הרמה הנמוכה ביותר של אושר נמצאה בקרב מועסקים רווקים ובקרב לא מועסקים  	
גרושים.

רמת האושר גבוהה יותר ככל שההכנסות גדלות וככל שמצב הבריאות טוב יותר. 	

השפעת משתנה התעסוקה על רמת האושר של נשים אינה מובהקת. 	

באופן דומה, לא נמצאה השפעה מובהקת של תעסוקה בעבודה פיזית על רמת האושר. 	

גיל הפרישה וההחלטה אם לפרוש או להמשיך לעבוד

גיל הפרישה הממוצע בקרב גברים הוא כ-61 ובקרב נשים כ-59, אף שהמשיבים העידו  	
על כוונה לפרוש בגיל מאוחר יותר )70 לגברים ו-67 לנשים(. עוד עלה מהמחקר כי אין 

התנגדות להעלאת גיל הפרישה.

הסיבה העיקרית להמשך העבודה אחרי גיל 60 היא הגדלת ההכנסה. סיבות אחרות הן  	
הנאה מהעבודה, שמירה על הון אנושי וכושר עבודה, והגורם החברתי – קשרים עם 
עובדים אחרים או עם לקוחות. נוסף על כך, הנתונים מראים שיותר ממחצית הפורשים 

מהעבודה פרשו מרצון והם בעלי רמת שביעות רצון ממוצעת גבוהה יותר. 
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גיל הפרישה  	 גורמים: סיבות בריאותיות מורידות את  ההחלטה לפרוש מוּנעת מכמה 
בצורה מובהקת, כמו גם צפי לשכר נמוך והקושי בהשגת עבודה בתחום. הסתפקות 

בהכנסה קיימת גם היא מורידה את גיל הפרישה.

סיבות להמשך התעסוקה בקרב מועסקים בני 60–80
מספר משיבים ואחוז מכלל העובדים

205 (73%(

114 (40%(

113 (40%(

82 (29%(

108 (38%(

167 (59%(

139 (49%(

77 (27%(

18 (6%(

הגדלת ההכנסה   

לפגוש אנשים

כדי לתרום משהו מועיל

למען ההישג האישי

מפני שצריכים אותי

הנאה

כדי להפעיל את הכישורים שלי או כדי לשמור על כושר עבודה

מפני שאני מרגיש מחויב לעשות זאת 

אחר 

 הערה: למשיבים ניתנה אפשרות לציין מספר סיבות ולכן סך הכול גבוה מ-100%.
מקור: הלה אקסלרד, ישראל לוסקי ואריה שרמן, מרכז טאוב | נתונים: מדגם השאלונים

ממחקר זה עולה כי מצב הבריאות הוא גורם חשוב המשפיע ישירות הן על רמת האושר 
הגוף  לבריאות  ובמודעות  הרפואה  ברמת  הכללית  העלייה  למרות  הפרישה.  גיל  על  והן 
המונעת.  והרפואה  הבריאות  בתחומי  הממשלה  פעולות  את  להגביר  מקום  יש  והנפש 
אשר להקדמת הפרישה, במקרים רבים החלטה זו נובעת מקשיי תעסוקה למבוגרים ומכך 
המקובלות  השכר  וברמות  התמחותם  בתחומי  תעסוקה  לחפש  נוטים  האנשים  שמרבית 
בהם. יש מקום להגביר את אכיפת החוק האוסר אפליה בשוק העבודה על רקע גיל ולפתח 

תוכניות להסבה מקצועית גם עבור מבוגרים.
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בריאות





כוח אדם רפואי בישראל בימי 
קורונה: מבט-על

נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי

הקדמה
של  סיומו  עם  אלו,  ובימים  הקורונה,  מגפת  עם  ישראל  מתמודדת  וחצי  משנה  יותר  זה 
מתחת  ילדים  של  החיסון  ותחילת  חמישי"  "גל  מפני  החשש  המגפה,  של  הרביעי"  "הגל 
מדינת  שניהלה  המוצלח  החיסונים  מבצע  אף  על  בעולם.  מכה  עדיין  הקורונה   ,12 לגיל 
להישאר  עתידה  המחלה  ההערכות,  פי  על  באופק.  נראה  אינו  המוחלט  מיגורה  ישראל, 
עימנו, ויהיה עלינו להתרגל למציאות של "חיים לצד הקורונה". הצורך להתרגל למציאות זו 
אין פירושו שאנו יכולים להתנהל בפסיביות נוכח המגפה. ההפך הוא הנכון: עלינו לחזק 
את כל המערכים המתמודדים עם אתגרי הקורונה, לא רק בתחום הבריאות והרפואה אלא 
גם בתחום החברתי והכלכלי. נדרש מאיתנו לאמץ תפיסה רחבה יותר של בריאות, הכוללת 
אינטגרטיבית של  גישה  כך לאמץ  ומתוך  והחברתיים,  הנפשיים  הגופניים,  ההיבטים  את 

.)health in all policies( "בריאות בכל מדיניות"
פרק זה עוסק בכוח האדם הרפואי במערכת הבריאות בישראל. נתייחס בו גם לשינויים 
דיגיטלית,  ורפואה  בית  אשפוזי  על  בדגש  המגפה,  בזמן  והואצו  שהתרחשו  טכנולוגיים 

ולתוכנית החיסונים הייחודית של מדינת ישראל בהיבט של פערים חברתיים-כלכליים.
אם  גם  העיקרי,  הבסיס  כי  ומתחוור  הולך  המצטברות  המדעיות  הראיות  על  בהתבסס 
לא הבלעדי, למאבק במגפה הוא פיתוח חיסונים והפצתם באוכלוסייה באמצעות מערכת 
מידע  מערכות  ועל  מיומן  אדם  כוח  של  היכולות  על  הנשענת  היטב,  מאורגנת  בריאות 
מתקדמות. רכיביה השונים של מערכת הבריאות פועלים ככלים שלובים והם תלויים זה 
בזה להבטחת עבודתה התקינה של המערכת כולה. התהליכים שהכתיבו נסיבות המגפה 
הם תהליכים דינמיים, והדברים נלמדים תוך כדי תנועה. בד בבד הם גם משקפים תהליכי 
עומק שאנו עוקבים אחריהם שנים רבות, ובהם התרחבות הפערים שבין המרכז לפריפריה, 

בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובין מעמדות חברתיים-כלכליים שונים.

פרופ' נדב דוידוביץ', חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב לחקר המדיניות   *
החברתית בישראל ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר ברוך לוי, 
חוקר אורח, מרכז טאוב ופוסט-דוקטורנט במחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב; רחל ארזי, חוקרת אורחת, מרכז טאוב ודוקטורנטית בפקולטה לניהול, אוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב.



של  בדוח  שנכתב  כפי  הישראלית.  בחברה  השקעה  היא  הבריאות  במערכת  השקעה 
הוועדה האירופית לבריאות ופיתוח בר קיימא בראשותו של הכלכלן וראש ממשלת איטליה 
לשעבר, פרופ' מריו מונטי, המגפה הראתה לנו את המחלה הכרונית החמורה של המדיניות 
הציבורית: קוצר ראייה. הדבר מתבטא הן בהטלת המעמסה על הדורות הבאים והן בניסיון 
לפתור באופן מקומי בעיות גלובליות מנקודת המבט הצרה של כל מדינה לעצמה. לקראת 
האתגרים הבאים של שינוי האקלים, הזדקנות האוכלוסייה והפערים החברתיים-כלכליים, 
.)Pan-European Commission, 2021( חשוב שנלמד כיצד לרפא את החולי הכרוני הזה

רקע
יותר  שיקבעו  הם  והיקפו  איכותו  בריאות.  מערכת  כל  של  התווך  עמוד  הוא  האדם  כוח 
מכול את חוסנה, את ביצועיה ואת רמת התפקוד שלה בשגרה ובחירום. על כן, תכנון כוח 
אדם, הכשרתו וטיפוחו הם מהמשימות החשובות והמורכבות ביותר אשר ניצבות לפני כל 

מערכת בריאות.
קיבל בשנים האחרונות משנה חשיבות  בישראל  כוח האדם במערכת הבריאות  נושא 
בשל המחסור באנשי מקצועות הבריאות השונים, ונראה כי העיסוק בו גבר במיוחד על רקע 
חוד  לרופאים. הרופאים הם  בנוגע  נכונים בעיקר  התפרצות מגפת הקורונה. דברים אלו 
החנית של מערכת הבריאות בישראל, הן מבחינה טיפולית והן מבחינה ניהולית. הכשרה 
קליניים  לימודים  עיוניים,  לימודים  וכוללת  שנים   12–7 לרוב  אורכת  אשר  רופא,  של 
מעשיים, סטאז' ועל פי רוב גם התמחות, דורשת משאבים ותשתיות רבים. בשל משכּה 
הארוך של ההכשרה, לא ניתן לחולל שינויים משמעותיים במספר הרופאים באופן מיידי. 
לפיכך נודעת חשיבות רבה לתכנון ארוך טווח של כוח האדם הרפואי במערכת. בתהליך 
לגמלאות  הפרישה  מגמות  ואת  הצפוי  הרופאים  מספר  את  בחשבון  להביא  יש  התכנון 
של רופאים וכן את הצרכים המשתנים של האוכלוסייה, כפי שייראו שנים רבות קדימה 

)שפירו ואחרים, 2021(.
פרק זה ידון אפוא באחד ההיבטים החשובים ביותר של המאבק במגפת הקורונה בישראל 
– מוכנותו של כוח האדם הרפואי להתמודדות עימה. הדיון בנושא זה יכלול תיאור קצר 
של היקף כוח האדם הרפואי בישראל ערב פרוץ מגפת הקורונה ובמהלכה ושל הקשיים 

והאתגרים הנכונים לצוותים הרפואיים בהתמודדות עם המגפה, והמלצות לשיפור המצב.
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 מצבת כוח האדם הרפואי בישראל ערב פרוץ 
מגפת הקורונה ובמהלכה

בסוף שנת 2020 היו בישראל כ-31.8 אלף רופאים בעלי הרשאה לעסוק ברפואה עד גיל 
67, מהם יותר מ-8,300 מתמחים. מספרם של הרופאים עד גיל 67 לאלף נפש עלה ל-3.38 
לעומת 3.33 בשנה הקודמת. עלייה זו במספר הרופאים לאלף נפש באה לאחר מגמת ירידה 
מתמשכת שהחלה בתחילת שנות האלפיים; בשנת 2015 התייצב מספר הרופאים לאלף 
 .)1 2021א( )תרשים  2017 הוא עולה בהדרגה )משרד הבריאות,  נפש על 3.26, ומשנת 
מברית  החד-פעמי  המסיבי  העלייה  מגל  נהנית  עדיין  הישראלית  הבריאות  מערכת 
המועצות לשעבר, שבעקבותיו גדל כוח האדם הרפואי במהלך שנות התשעים, אך נראה כי 
יתרון זה הולך ונשחק. כפי שמציינים טור-סיני ואחרים )2020(, מחקרים מראים כי היצע 
פרישה  בשל  והולך  מצטמצם  ישראל  אוכלוסיית  לגודל  ביחס  רופאים  של  העבודה  כוח 
רפואיים  במקצועות  בולט  מחסור  ישנו  וכי  הרופאים,  אוכלוסיית  הזדקנות  עם  מוגברת 
מסוימים, ובהם רפואה פנימית, רפואה דחופה, טיפול נמרץ, מחלות זיהומיות ועוד. אחוז 
גבוה מן הרופאים דיווחו על עומס יתר ניכר, המתבטא בשעות עבודה רבות, במספר רב של 
מטופלים ובקושי להקצות את הזמן הדרוש לטיפול בכל מטופל. עוד נמצא כי רובם הגדול 
אחראית  הפרטי  בשוק  והעבודה  אחת,  ממסגרת  ביותר  עובדים  המומחים  הרופאים  של 
לנתח גדול מהכנסותיהם. כך למשל נמצא כי 29% מהשכר הממוצע של רופאים בעלי ותק 
של לפחות עשר שנים שמועסקים בבתי החולים הממשלתיים נובע מן הרפואה הפרטית 

)טור-סיני ואחרים, 2020(.

תרשים 1. מספר הרופאים עד גיל 67 לאלף נפש
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מגמות שינוי באוכלוסיית הרופאים בישראל 
של  בהשפעתם  שנה,  בכל  החדשים  הרופאים  במספר  חדה  עלייה  חלה  האחרון  בעשור 
העשור  במהלך  הוכפל  בארץ  לימודיהם  את  שהחלו  הסטודנטים  מספר  גורמים.  מספר 
האחרון )גידול שנתי ממוצע של כ-8%( בעקבות צעדים שנקטו משרד הבריאות ומשרד 
האוצר, המועצה להשכלה גבוהה וגורמים אחרים. עם צעדים אלו ניתן למנות את פתיחת 
לשמש  חולים  בבתי  מחלקות  הכשרת  ובאריאל,  בצפת  לרפואה  החדשות  הפקולטות 
הספר  בתי  מסיימי  שיעור  זאת,  עם   .)2021 ואחרים,  )שפירו  ועוד  אקדמיות,  כמחלקות 
לרפואה בארץ הוא עדיין אחד הנמוכים במדינות המפותחות, ומספרם עומד על 7.2 לעומת 
13.5 מסיימים למאה אלף נפש במדינות ה-OECD )משרד הבריאות, 2021א(. רבים אחרים 
לומדים בבתי ספר בחו"ל. למעשה, ישראל היא שיאנית ה-OECD בשיעור בוגרי הרפואה 
שלה במדינות זרות )OECD, 2021b(. רוב הרישיונות החדשים ניתנים לבוגרי חו"ל, ובהם 
2008 גדל מספר בוגרי חו"ל בקצב ממוצע של כ-19%  ישראלים ועולים חדשים. משנת 
בשנה, עד שהגיע בשנת 2020 ל-942 מקבלי רישיונות חדשים )פי שישה בקירוב ממספרם 
בשנת 2008(. בשל עלייה חדה זו שיעור הסטודנטים הישראלים בוגרי חו"ל מכלל הרופאים 
החדשים הגיע בשנת 2020 לשיא של 51% מכלל מקבלי הרישיונות החדשים, לעומת 27% 
בלבד בשנת 2008 )משרד הבריאות, 2021א; שפירו ואחרים, 2021(. גם מספר הרופאים 
במספרם  הממוצע  השנתי  הגידול  קצב  האחרונות:  בשנים  עלייה  במגמת  נמצא  העולים 
כ-7%. המספר הכולל של הרישיונות לעסוק ברפואה נמצא אפוא  2008 על  עומד מאז 
במגמת עלייה: 1,835 רישיונות חדשים בשנת 2020 לעומת 727 בלבד בשנת 2010 )פי 
36% מהרישיונות ב-2020 הונפקו לבוגרי בתי ספר לרפואה בארץ, והשאר לבוגרי   .)2.5

בתי ספר לרפואה בחו"ל )משרד הבריאות, 2021א(. 
על אף הזינוק במספר הרישיונות החדשים, מתרשים 2 עולה כי לא זו בלבד שישראל 
)מלבד  ההשוואה  מדינות  מכל  היחידה  שהיא  אלא   ,OECD-ה לממוצע  מתחת  נמצאת 
סלובקיה( שבה היה מספר הרופאים לאלף נפש בשנת 2019 נמוך משהיה בשנת 2000. 
ירידה זו חלה על אף גידול של 26% במספר הרופאים באותה תקופה, והיא משקפת את 

הגידול המהיר באוכלוסיית ישראל בשנים הללו )טור-סיני ואחרים, 2020(.
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2000 ו-2019  ,OECD-תרשים 2. מספר הרופאים הפעילים לאלף נפש במדינות ה 
)או השנה הקרובה ביותר( 
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נפש 1,000-רופאים ל

OECD ,2021a :מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב | נתונים

יצוין כי מצב זה אינו ייחודי לרופאים. מספר האחיות המועסקות בישראל לכל אלף נפש 
5 אחיות לאלף נפש לעומת ממוצע של 9.5  :OECD-ה נמוך במיוחד בהשוואה למדינות 
היא מהמדינות הבודדות שבהן מספר האחיות  ישראל   1.)3 )תרשים  במדינות ההשוואה 

.)OECD, 2021b( 2000 ביחס לאוכלוסייה פחת משנת

המדינות שבתרשים 3 חולקות עם ישראל את אותה ההגדרה של אחיות פעילות, כלומר אחיות   1
העוסקות במקצוע הסיעוד בפועל. בשקלול כל מדינות ה-OECD, הממוצע הוא 8.8 אחיות לאלף 
נפש, אך נתון זה כולל מדינות שבהן חלות הגדרות שונות לכוח האדם הסיעודי הפעיל, למשל 
רק  מחקריים;  או  ניהוליים  בתפקידים  הבריאות  במערכת  העובדות  אחיות  גם  הכוללת  הגדרה 

אחיות בתי חולים; או כל האחיות בעלות רישיון לעסוק בסיעוד. 
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2000 ו-2019  ,OECD-תרשים 3. מספר האחיות הפעילות לאלף נפש במדינות ה 
)או השנה הקרובה ביותר( 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

קו
סי

מק וון
י

יה
טב

ל
אל

שר
י

לין
פו

רד
ספ

יה
טל

אי
יה

טונ
אס

יה
גר

הונ
טא

לי
ית

ומ
דר

 ה
אה

רי
קו

דת
וח

מא
 ה

כה
מל

המ 'צ
יה

כ
OE

CD
דה

קנ
רק

נמ
ד

נד
יל

ו ז
ני

יה
בנ

לו
ס

יה
טר

וס
א

נד
ול

ה
יה

וד
שו

יה
לג

ב
רג

בו
סמ

וק
ל

פן
י

יה
רל

סט
או

יה
מנ

גר
נד

נל
פי

נד
סל

אי
יה

וג
רו

נו
יץ

ווי
ש

2000 נפש 1,000-אחיות ל2019
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שיעור האחיות עד גיל 67 שיש להן רישיון לעסוק בסיעוד )להבדיל מאחיות המועסקות 
במקצוע בפועל( עמד בשנת 2020 על 6.3 לאלף נפש. מדובר בעלייה קלה לעומת שנת 
2000 )משרד  ירידה מתמשכת מאז שנת  )6.2 אחיות לאלף נפש(, שבאה לאחר   2019
הבריאות, 2021א(. בתוך מקצוע הסיעוד ניכרות שתי מגמות הפוכות: מספרן האבסולוטי 
אחיות  )כ-5.6  עלייה  במגמת  נמצא  לאוכלוסייה  ביחס  ושיעורן  המוסמכות  האחיות  של 
האחיות  בקרב  מתמשכת  ירידה  מגמת  לעומת   ,)2020 בשנת  נפש  לאלף  מוסמכות 
המעשיות, הן במספרן האבסולוטי והן בשיעורן ביחס לאוכלוסייה )כ-0.7 אחיות מעשיות 

לאלף נפש בשנת 2020(. 
הרופאים  במאפייני  כך  ומתוך  הרישיונות  מקבלי  אוכלוסיית  בהרכב  השינוי 
בדבר  טענות  לנוכח  הרפואה  לאיכות  באשר  שאלות  הדברים  מטבע  מעורר  הפעילים 
שלמדו  רופאים  לבין  בחו"ל  שלמדו  רופאים  בין  והמומחיות  ההכשרה  ברמת  פערים 
לרופאים.  הרישוי  בבחינות  ההצלחה  בשיעורי  למשל,  משתקפים,  אלו  פערים  בישראל. 
הקריטריונים  את  הבריאות  משרד  החמיר   2019 בשנת  כי  לציין  חשוב  זה  רקע  על 
בהם  שהלימודים  בחו"ל  לרפואה  הספר  בתי  רשימת  את  וצמצם  רישיון  לקבלת 
הרישוי  בבחינות  להיבחן  רשאים  שבוגריהם  ספר  בתי  כלומר  בישראל,  מוכרים 
בתי  או   OECD-ה במדינות  לרפואה  ספר  בתי  נכללים  המצומצמת  ברשימה  בישראל. 
 –  WFME( רפואי  לחינוך  הבין-לאומי  הארגון  של  אקרדיטציה  שעברו  לרפואה   ספר 
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ספר  בתי  בוגרי  להיבחן  רשאים  כן  כמו   .)World Federation for Medical Education
בחו"ל שקיבלו את הכשרתם הקלינית בבתי חולים שעברו אקרדיטציה על ידי גוף מוכר 

)משרד הבריאות, 2019א(.
העשור  במהלך  מעט  עלה  ומעלה   67 בני  הרופאים  שיעור   ,4 מתרשים  שעולה  כפי 
האחרון. עלייה משמעותית יותר חלה בשיעור הרופאים הצעירים )בני 44 ומטה(. לעומתם 
בשנת  ל-40%   2010 בשנת  מ-50%   )66–45( הביניים  בגילי  הרופאים  של  שיעורם  צנח 

2020. לפי ההערכות, בעשור הקרוב צפויים לפרוש כשליש מהרופאים הוותיקים.

תרשים 4. הרכב הגילים של אוכלוסיית הרופאים בישראל, 2010 לעומת 2020

27% 50% 23%36% 40% 25%

ומטה 44בני  44–66 ומעלה 67בני 

2010 2020

מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, 2021א

שיעור הרופאים המבוגרים בישראל הוא מהגבוהים במדינות המפותחות. כמחציתם בני 
55 ומעלה. במדינות ה-OECD ישראל שנייה רק לאיטליה בתחום זה, כפי שניתן לראות 

.)OECD, 2021b( 5 בתרשים
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 2019 ,OECD-תרשים 5. שיעור הרופאים בני 55 ומעלה במדינות ה 
)או השנה הקרובה ביותר(
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OECD, 2021a :מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב | נתונים

שינויים מתחוללים גם במבנה המגדרי של מקצוע הרפואה: שיעור הרופאות מכלל הרופאים 
נמצא במגמת עלייה, אם כי זו התמתנה מאוד במהלך העשור האחרון – 43% בשנת 2020 
ב-1990. מגמת העלייה בשיעור הרופאות היא תופעה  ו-31%   2010 לעומת 41% בשנת 
מבורכת אך היא דורשת המשך מעקב ומחקר בשל השלכותיה האפשריות על תעסוקת 
בחלקן  לעלייה  בצפי  וכלה  ובחירת התמחויות  העבודה  החל במאפייני שעות   – רופאים 
בתפקידי ניהול. לדוגמה, לפי נתוני משרד הבריאות, ממוצע שעות העבודה השבועיות של 
רופאות נשים במערכת הבריאות נמוך מממוצע השעות השבועי של רופאים גברים בכל 

קבוצות הגיל )משרד הבריאות, 2021א(.
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אי שוויון
על המחסור הכללי בכוח אדם נוספים גם פערים רחבים בפריסת תשתיות הבריאות ובמצב 
הבריאות בין מחוזות ובין קבוצות אוכלוסייה. בישראל יש פערים בהיקף שירותי הבריאות 

בין אזורי הפריפריה למרכז הארץ. 
למרבה הצער, אוכלוסיות הסובלות בדרך כלל מתוצאי בריאות נחותים הן גם האוכלוסיות 
שנגישותן לשירותי בריאות, לרבות לרופאים, היא המצומצמת ביותר. אל הפערים בין אזורי 
המרכז לאזורי הפריפריה בישראל מבחינת מספר מיטות האשפוז ומספר הרופאים לנפש 
מתלווים פערים במדדי בריאות עיקריים כגון תוחלת חיים ותמותת תינוקות ומצבי תחלואה 
גבוהים  בישראל  הצפון  ובמחוז  הדרום  במחוז  התינוקות  תמותת  שיעורי  למשל,  שונים. 
מהשיעורים המקבילים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז. פערי בריאות קיימים גם על רקע 
מוצא אתני: תוחלת החיים של גברים יהודים גבוהה יותר מתוחלת החיים של גברים ערבים, 

ותוחלת החיים של נשים יהודיות גבוהה מזו של נשים ערביות )משרד הבריאות, 2020(. 
הפוך  על קשר  כצפוי,  בישראל מצביעים,  יישובים  הבריאותי-חברתי של  נתוני הפרופיל 
בין מצב חברתי-כלכלי לתמותה: על פי רוב, ככל שהדירוג החברתי-כלכלי של היישוב נמוך 

יותר, כן שיעור התמותה בו גבוה יותר )צ'רניחובסקי ואחרים, 2017( )תרשים 6(.2 
יתר על כן, התמותה הכללית ותמותת התינוקות ביישובים ערביים בדרך כלל גבוהות יותר 
מאשר ביישובים יהודיים דומים במצב חברתי-כלכלי דומה. גם בכל חתך גיאוגרפי תוחלת 
החיים של יהודים גבוהה מזו של ערבים )צ'רניחובסקי ואחרים, 2017(. מכאן שנוסף על 
המשתנה החברתי-כלכלי דומה כי השיוך האתני קשור גם הוא למצב הבריאות, ככל הנראה 
לחברה  מאשר  יותר  הערבית  לחברה  האופייניות  ותרבותיות  התנהגותיות  תופעות  בשל 
וסוכרת  השמנה  גברים(,  בקרב  )בעיקר  יחסית  גבוהים  בשיעורים  עישון  כגון  היהודית, 

בשיעורים גבוהים ונישואי קרובים.

למרות  גבוהה  בהם  החיים  שתוחלת  יישובים  כמה  להוציא  היישובים,  למרבית  נכונה  זו  מגמה   2
הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה – מודיעין עילית, בני ברק, ביתר עילית, בית שמש וירושלים. 

יישובים אלו מתאפיינים כולם בריכוזים גדולים של אוכלוסייה דתית-חרדית.
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תרשים 6. הקשר בין הדירוג החברתי-כלכלי של היישוב לשיעור התמותה המתוקנן 
ביישובים של 10,000 תושבים ויותר, ממוצע 2012–2016

מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2019

והצפון הוא הנמוך  בין מספר מיטות האשפוז לגודל האוכלוסייה במחוזות הדרום  היחס 
למספר  ביחס  הכללי  האשפוז  מיטות  במספר  הפערים  על  נוסף  המחוזות.  בכל  ביותר 
התושבים ישנם פערים גם במספר המיטות לשיקום גריאטרי ולשיקום כללי. פערים לרעת 
יחסית  נמוך  לרבות שיעור  הרפואי,  וכוח האדם  בפיזור התשתיות  גם  ניכרים  הפריפריה 
של רופאים, אחיות ואנשי מקצועות העזר, שבמחוזות הדרום והצפון הוא נמוך בדרך כלל 

משיעורם בשאר המחוזות.
בתרשים 7 ניתן לראות את התפלגות הרופאים בין המחוזות – שיעורם במחוזות הדרום 
שיעור  2021ב(.  הבריאות,  )משרד  המחוזות  בשאר  משיעורם  משמעותית  נמוך  והצפון 
הרופאים במחוז תל אביב גבוה פי 2.3 בקירוב משיעורם במחוז צפון. עוד עולה מהנתונים כי 
בשנים 2015–2017 חלה ירידה במחוזות הצפון והדרום בשיעור הרופאים לעומת הממוצע 
בשנים 2012–2014, אשר הרחיבה את הפערים הקיימים בינם לבין יתר המחוזות. ייתכן 
נועדו למשוך  שהדבר קשור להפסקה ההדרגתית של מענקי הפריפריה לרופאים, אשר 
כוח אדם רפואי למחוז הדרום ולמחוז הצפון. רוב המענקים תוקצבו עד שנת 2014, ומאז 
השפיעה  הפסקתם  כי  נראה   3.2020 בשנת  כליל  שהופסקו  עד  ניכרת  במידה  קטנו  הם 

ראו ההסתדרות הרפואית בישראל, מענקים למקצועות במצוקה ו/או בפריפריה.    3
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במיוחד על מצאי כוח האדם הרפואי באזור הדרום )DoctorsOnly, 2019(. בהמשך עלה 
שיעור הרופאים במחוז הצפון ל-2.5 רופאים לאלף נפש, ובמחוז הדרום הוא עלה בחדות 
ל-3 רופאים לאלף נפש. ייתכן שהעלייה בשיעור הרופאים במחוז הדרום קשורה לזינוק 
האוכלוסייה  מקרב  רבים  רופאים  נמנים  שעימם  האחרונות,  בשנים  חו"ל  בוגרי  במספר 

הבדואית שחזרו לעבוד במחוז שגדלו בו.

תרשים 7. התפלגות הרופאים לאלף נפש לפי מחוז התעסוקה, ממוצע תלת-שנתי 

2.3 3.0 3.3 3.6 3.2 4.72.1 2.1 3.9 3.8 3.4 5.32.5 3.0 4.2 4.3 4.3 5.8

צפון דרום ירושלים חיפה מרכז תל אביב

2014–2012 2017–2015 2020–2018

הערה: התרשים מתבסס על סקרי כוח אדם של הלמ"ס ולא על נתונים מינהליים של משרד הבריאות, ועל כן יש להתייחס 
בזהירות לנתונים המופיעים בו.

| נתונים: משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות )שנים  מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב 
שונות(

הדבר  פריפריה.  באזורי  למטופלים  לעיתים  נגישים  אינם  ייחודיים  התמחות  תחומי 
מחייב אותם לנסוע מרחקים גדולים יחסית אל מרכזי רפואה מרוחקים ממקום מגוריהם 
ולהתאשפז הרחק מביתם. אף על פי כן, בראייה לאומית נראה כי ביזור של שירותי רפואה 
מבחינה  ולא  רפואית  מבחינה  לא  האידיאלי  הפתרון  אינו  מיוחדת  התמחות  הדורשים 
כלכלית, ואף ייתכן כי איננו אפשרי כלל. הן בראייה כלכלית של יתרונות לגודל והן בראייה 
של  רב  במספר  טיפול  ידי  על  והכשרה  מיומנות  בפיתוח  הצורך  את  המדגישה  רפואית, 
מטופלים, נראה כי השקעה במספר קטן יחסית של מרכזי-על המספקים רפואה שלישונית 

131 כוח אדם רפואי בישראל בימי קורונה: מבט-על



עדיפה מפיזורם הגיאוגרפי.4 ייתכן כי מדיניות זו עדיפה במיוחד במדינה קטנה כמו ישראל, 
ומוטב להשקיע בפתרונות תחבורתיים להסעת מטופלים למרכזי-העל לפי הצורך. לעומת 
זאת, הקצאת שירותי רפואה ראשונית בקהילה באזורים מרוחקים, ובמקרים מסוימים גם 
רפואה שניונית, עשויה להניב תועלת רבה לבריאות הציבור תמורת השקעה מועטה יחסית, 

בעיקר על ידי שימת דגש על רפואה מונעת וקידום הבריאות. 

שילוב המקצוע "עוזר רופא" בעשייה הרפואית
אחת הדרכים לשיפור נגישות האוכלוסייה לשירותי בריאות היא ליצור מקצועות ותפקידים 
ולשלבם בעבודה בפיקוח הרופאים.5 הסרתם של  רופאים  חדשים של מטפלים שאינם 
חסמים מערכתיים וארגוניים ושל מגבלות חוקיות שיאפשרו שילוב של בעלי מקצועות 
עזר רפואיים במערכת הבריאות עשויה לסייע בשיפור איכות הטיפול בישראל ובהגברת 
יעילותו. בשנים האחרונות נרשמה התקדמות משמעותית בכיוון זה עם התפתחות מקצוע 
מסוימות,  בהגבלות  אם  גם  המורשית,  מיוחדת  הכשרה  בעלת  )אחות  המומחית  האחות 
לאבחן מחלות, לרשום תרופות ולבצע פעולות רפואיות נוספות( ועם הסמכתם של רוקחים 
בעלי הכשרה מיוחדת לרשום תרופות מרשם – סמכות שבעבר הייתה נתונה רק בידיהם 

.)Levi & Zehavi, 2016( של רופאים
מקצוע חדשני נוסף, שמקורו בארצות הברית והוא הולך ומתבסס בארץ ובעולם בשנים 
האחרונות, הוא המקצוע עוזר רופא )Physician Assistant – PA(. עוזר הרופא הוא איש 
עוסק  הוא  רופא.  של  השגחתו  תחת  ברפואה  לעסוק  המוסמך  הבריאות  בתחום  מקצוע 
בריאות  שירותי  של  רחב  מגוון  מתן  באמצעות  רפואי  ובטיפול  באבחון  מונעת,  ברפואה 
ועובד  ממונה  לרופא  תמיד  כפוף  הרופא  עוזר  רופאים.  ידי  על  מסורתי  באופן  שניתנו 
הממונה  מהרופא  לו  המואצלות  בסמכויות  גמישות  של  מסוימת  מידה  וישנה  בפיקוחו, 
ובהיקפן. תוכניות ההכשרה של עוזרי הרופא בעולם מבוססות על תוכניות הלימודים של 

הרופאים )טור-כספא וקלאוזנר, 2021(.

רפואה ראשונית היא רפואה הניתנת בקהילה כקו ראשון בתחומים של רפואת משפחה ורפואת   4
ילדים, רפואה פנימית ורפואת נשים. רפואה שניונית כוללת התייעצות עם רופא מומחה לצורך 
אבחון וטיפול. רפואה שלישונית היא טיפול רפואי שנדרשת בו מומחיות מקצועית וטכנולוגית 
גבוהה, והוא ניתן על ידי רופאים מומחים, בדרך כלל במרכז רפואי, למטופלים הסובלים מבעיות 

רפואיות מורכבות, קשות או נדירות.
במה  העוסקים  מטפלים  של  במערכת  בשילובם  גם  ובעולם  בישראל  כיום  דנים  זה  בהקשר   5
פי  על  ועוד(,  הומאופתים  נטורופתים,  )כירופרקטים,  משלימה"  "רפואה  לכנות  שמקובל 
ובבתי חולים בהשגחה של רופאים  מודלים אינטגרטיביים קיימים או אחרים לשילוב בקהילה 

קונבנציונליים.

132 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



מסקנות  על  בהתבסס  המקצוע  מיסוד  את  האחרונות  בשנים  מקדם  הבריאות  משרד 
הוועדה שעסקה בנושא )דוח ועדת 'עוזר רופא', 2013( ובהתאם לצעדי חקיקה ולחוזרים 
המסדירים את פעילותם של עוזרי רופא בישראל. בעקבות המלצת הוועדה הותקנו בשנת 
שנועדו  חריגות",  פעולות  לביצוע  "כשירויות  תקנות  הרופאים  פקודת  במסגרת   2014
ול"עוזרי רופא ברפואה דחופה" לבצע פעולות רפואיות.6  לאפשר ל"עוזרי רופא מרדים" 
המקצוע  למיסוד  כלליים  קווים  הגדיר   2015 בשנת  שיצא  הבריאות  משרד  מנכ"ל  חוזר 
הבריאות,  )משרד  המקצועיות  והסמכויות  המתאימה  ההכשרה  הגדרת  לרבות  בישראל, 

.)2015
מקצוע עוזר הרופא הולך ומתבסס כיום בעיקר בתחום הרפואה הדחופה. המשך פיתוחו, 
עשוי  )הר"י(,  בישראל  הרפואית  וההסתדרות  המעסיקים  המדינה,  בין  פעולה  בשיתוף 
להקל בצורה משמעותית את המחסור בכוח אדם רפואי, בעיקר באזורים מרוחקים ודלילי 

אוכלוסין שבהם הנגישות לשירותי רפואה קשה במיוחד.

ההתמודדות עם מגפת הקורונה
הקורונה התפרצה בשלהי שנת 2019 בעיר ווהאן שבסין ועד מהרה הפכה למגפה עולמית. 
מדינות בכל העולם נאלצו להתמודד עם המגפה באמצעות שלל אמצעי חירום, לרבות נעילת 
וחולים, ריחוק פיזי, ביטול אירועים,  הגבולות, הטלת סגר על האוכלוסייה, בידוד נשאים 
השבתת מערכות החינוך, הגבלת התנועה וצמצום פעילות המשק למינימום ההכרחי. מעבר 
להטלת הגבלות ואכיפתן על הציבור דורשת ההתמודדות עם המגפה פעולה רב-מערכתית 

מאורגנת ומתוזמנת היטב בין כלל הגורמים בממשלה, במשק ובחברה האזרחית.
ההתמודדות עם המגפה היא מעל לכול שעת המבחן של מערכת הבריאות. כפי שיתואר 
רפואי שעלול  בכוח אדם  על מחסור  בישראל  גורמי מקצוע  התריעו  להלן, במשך שנים 
להגיע לכדי סיכון חיי מטופלים ועל אי מוכנות מספקת של המערכת להתמודדות עם מצבי 

חירום.

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות(, התשס"א-2001.  6
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של  בהתמודדותה  דרמטית  מפנה  נקודת  ציינה  החיסונים  מבצע  תחילת 
מערכות  לרשות  שעמדו  הכלים  היו  אז  עד  הקורונה.  מגפת  עם  ישראל 
בריאות ברחבי העולם בעיקר כלים של שינוי התנהגות: משמירה על היגיינה, 
עטיית מסכה וריחוק חברתי ועד סגר כללי. לאמצעים לא תרופתיים אלו 
)non-pharmaceutical interventions( בהחלט היה – ועדיין יש – תפקיד 
בהרבה  עולים  יעילים  חיסונים  זאת,  עם  המגפה.  עם  בהתמודדות  חשוב 
כרוך  אינו  חיסון  ראשית,  בחינות.  מכמה  הלא-תרופתיים  האמצעים  על 
ובאכיפה כמו האמצעים הלא-תרופתיים;  יום-יומית בהיענות  בהתעסקות 
שנית, החיסון אמור להקנות למתחסנים הגנה מפני מחלה; ושלישית, מעבר 
והקהילה,  האוכלוסייה  ברמת  משפיעים  החיסונים  הפרט,  ברמת  להגנה 
גם  הידבקות הפרט המתחסן אלא  למנוע את  רק  לא  מיועד  שכן החיסון 
באו  לא  קורונה  נגד  בחיסון  ואולם  אחרים.  שידביק  הסיכון  את  להפחית 
יתרונות אלו לידי ביטוי מלא. התברר שהשפעת החיסון דועכת ויש צורך 
הדבקה,  מונע  אכן  החיסון  מידה  באיזו  השאלה  והתעוררה  דחף,  במנת 
בייחוד בווריאנטים חדשים. ההסתייגויות ואף ההתנגדות הנחרצת שעורר 

החיסון מלכתחילה גברו אפוא ביתר שאת.

וניהול  למדיניות  במחלקה  דוקטורנט  מירון,  אורן  הזרקור:  בהכנת  השתתף   *
מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

זרקור
על הקשר שבין מצב חברתי-כלכלי לשיעורי 

ההתחסנות נגד קורונה 
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אתגרים  העמידו  הם  החיסונים  של  הברורים  היתרונות  למרות  לפיכך, 
מדעיים,  אתגרים  היו  מהם  כמה  בישראל.  המדיניות  קובעי  לפני  אדירים 
למנוע  והיכולת  הפרט  ברמת  החיסון  יעילות  בדבר  לשאלות  הקשורים 
היו  אחרים  ביניהן.  והמרווח  הנדרשות  המנות  מספר  או  הדבקה  המשך 
בעניינים עקרוניים: אופן האישור של חיסונים במצב חירום, מתן תמריצים 
להתחסנות והשאלה אם יש להטיל חובת התחסנות על כלל האוכלוסייה 
או רק על העוסקים במקצועות מסוימים כגון מקצועות הבריאות. אתגרים 
ובראשונה האתגר הצפוי מבחינת הפערים  ובראש  היו חברתיים,  אחרים 
פערים  השונים.  החברתיים-כלכליים  המעמדות  בין  ההתחסנות  בשיעורי 
 Amit Aharon( בישראל  אחרים  חיסונים  על  במחקרים  תועדו  כאלה 
et al., 2020; Binyaminy et al., 2016(. מחקרים אלו מצאו כי בחיסוני 
שגרה בדרך כלל שיעורי ההתחסנות גבוהים יותר בקרב אוכלוסיות עניות. 
במבצע החיסון נגד פוליו שנפתח בשנת 2013 לאחר שנמצאה כמות גדולה 
של הנגיף במערכת הביוב נמצא כי באזורים שבהם הפערים החברתיים-

יותר  נמוכים  היו  החיסון  שיעורי  ג'יני,  מדד  פי  על  יותר  גבוהים   כלכליים 
.)Tur-Sinai et al., 2019(
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 תרשים 8. שיעורי ההתחסנות נגד קורונה על פי קבוצות גיל, 
מספר המנה ואשכול חברתי-כלכלי

חיסון ראשון                                          חיסון שני

חיסון שלישי

הערה: הנתונים נכונים לתאריך 6.12.2021.
מקור: נדב דוידוביץ', ברוך לוי ורחל ארזי, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות; הלמ"ס
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כפי שניתן לראות בתרשים 8, בניגוד לחיסוני השגרה, לשיעורי ההתחסנות 
במנה  לרבות  החברתי-כלכלי,  המעמד  עם  חיובי  מתאם  יש  קורונה  נגד 
20 עולים ככל  גיל מעל  השלישית, שבה שיעורי ההתחסנות בכל שכבת 
שהרמה החברתית-כלכלית גבוהה יותר. כמו כן, ההבדלים מרוכזים בעיקר 
באשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים. בפירוש הנתונים חשוב לזכור כי 
בעוד בקבוצות הגיל המבוגרות מבצע החיסונים מתנהל כבר חודשים רבים, 
ילדים בני 5–11 החלו להתחסן רק לאחרונה, וילדים בני 12–15 מתחילים 

כעת להתחסן במנה שלישית.
ההתחסנות  רמת  כי  ונמצא  בהתחסנות,  ניכרים  פערים  ישנם  לסיכום, 
נמוכה יחסית בקרב העניים ביותר בכל שכבת גיל. מנתונים אלו מתעורר 
אותה  בקרב  השלישית  המנה  קבלת  בדחיית  רק  מדובר  אין  כי  חשש 

אוכלוסייה ענייה, אלא אף בהימנעות מוחלטת ממנה.
על כל פנים, הצגת הנתונים על פי מצב חברתי-כלכלי ממחישה כיצד 
החברה  על  המגפה  בהשפעת  גם  ביטוי  לידי  בא  החברתי-כלכלי  הפער 
הגופני,  בהיבט  המחלה  של  הטווח  ארוכות  התופעות  בשל  הישראלית. 

הנפשי והחברתי-כלכלי, צפויות להיות לפער הזה השלכות גם בעתיד. 
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הקושי בהתמודדות בשתי חזיתות במקביל
גם כיום, לאחר חיסון רוב אוכלוסיית ישראל נגד המחלה, נראה כי המגפה רחוקה מלהיעלם, 
וספק אם תמוגר בעתיד הנראה לעין. על כן על מערכת הבריאות להיות ערוכה להתמודדות 
ארוכת טווח בשתי חזיתות, קרי להיאבק בקורונה ובה בעת לטפל בציבור הנזקק לשירותיה 
בפרט  הרפואי  האדם  וכוח  בכלל  האדם  כוח  של  מוכנותו  שאלת  למגפה.  קשר  ללא 
מפרוץ  כשנתיים  בחלוף  חשיבות.  משנה  אפוא  מקבלת  החדש  המצב  עם  להתמודדות 
המגפה העולמית ויותר משנה וחצי מגילויה בישראל מתעוררים סימני שאלה בקשר לרמת 
ההיערכות והמוכנות של מערכת הבריאות להתמודדות עם המגפה בד בבד עם שמירה על 

רמת שירות וטיפול מיטבית במטופלים שאינם חולי קורונה.
לפי דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה על הפעילות הרפואית בישראל בזמן מגפת 
ומתפוסה  אדם  בכוח  ממחסור  האשפוז  מערכת  סבלה  המגפה  התפרצות  ערב  הקורונה, 
גבוהה מדי במחלקות, שהשאירו אותה מחוסרת עתודות. עם פרוץ המגפה הורה משרד 
הבריאות לבתי החולים להכין מיטות לאשפוז חולי קורונה. בתי החולים נאלצו לסגור או 
לצמצם באופן זמני מחלקות קיימות, רובן מחלקות פנימיות, וכן לצמצם פעילות אלקטיבית 
במחלקות אחרות, כגון מחלקות כירורגיות שונות )מבקר המדינה, 2021(. עוד קבע מבקר 
המדינה כי צוואר הבקבוק העיקרי בטיפול בחולי הקורונה הקשים נגרם בשל מחסור בכוח 
בטיפול  המיומן  סיעודי  אדם  ובכוח  ובהנשמה  נמרץ  בטיפול  מומחיות  בעל  רפואי  אדם 

בחולים במצב מורכב וקשה. 
בישראל.  הכללי  האשפוז  מיטות  מכלל  בלבד   3% הן  הכללי  הנמרץ  הטיפול  מיטות 
זהו שיעור נמוך בהשוואה למדינות העולם: השיעור הממוצע של מיטות הטיפול הנמרץ 
במדינות אירופה עומד על כ-5% מכל מיטות האשפוז הכללי, ובארצות הברית – על כ-10%. 
בהקשר זה יש לציין גם כי מספר מיטות האשפוז הכללי לנפש בישראל הוא מהנמוכים 
במדינות ה-OECD )מבקר המדינה, 2021(. כיום יש בישראל 2.2 מיטות אשפוז כללי לאלף 
נפש, לעומת ממוצע של כ-3.6 מיטות לאלף נפש במדינות ה-OECD. לפי נתוני הארגון, רק 
בחמש ממדינות הארגון מספר מיטות האשפוז הכללי לאלף נפש נמוך ממספרן בישראל. 
בהתאם להגדרות ה-OECD, מיטות האשפוז הכללי כוללות גם מיטות פסיכיאטריות; ללא 
מיטות פסיכיאטריות, מספר מיטות האשפוז הכללי בישראל עומד על כ-1.8 בלבד לאלף 
למספר  יביא  ישראל  של  הצעיר  הגילים  למבנה  ִתקנוּן  2021ג(.  הבריאות,  )משרד  נפש 
אין בכך כדי לצמצם במידה משמעותית את הפערים  נפש, אך  כ-2.5 מיטות לאלף  של 

המהותיים בין ישראל למדינות מפותחות אחרות )צ'רניחובסקי וכפיר, 2019(.
מערך האשפוז הכללי בישראל מתאפיין בשל כך בשיעור תפוסה גבוה במידה קיצונית 
 .)OECD, 2021b( OECD-76% במדינות ה 91% )שני רק לקנדה(, לעומת ממוצע של   –
שהראו  כפי  במיוחד.  גבוה  המיטות"  "סבב  הישראלית  הבריאות  במערכת  כך,  על  נוסף 
צ'רניחובסקי וכפיר )2019(, בשנת 2016 היה מספר האשפוזים הממוצע למיטה בישראל 
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נתונים שמעידים על משכי אשפוז  ה-OECD. אלו  כ-66, לעומת כ-41 בממוצע במדינות 
קצרים יחסית, ואכן, משך האשפוז הממוצע בישראל, 5.2 ימים למטופל, נמוך מממוצע 
לניתוחים  ההמתנה  זמני  כן,  כמו  למטופל.  אשפוז  ימי   6.7 על  העומד   ,OECD-ה מדינות 
מתוכננים הם ארוכים, ולפי סקר של ההסתדרות הרפואית בישראל, מאז תחילת 2020 הם 

מגיעים בכמה מבתי החולים לשנה ואף לשנתיים )הר"י, 2020(.
חשוב להבין כי מספר מיטות האשפוז בישראל קשור קשר הדוק להיקף כוח האדם בבתי 
החולים, כולל אנשי ונשות הרפואה והסיעוד, כפי שנקבע בהסכמי התקינה לאורך השנים. 
ואיושם.  אדם  כוח  תקני  הקצאת  פירושה  מיטה"  "פתיחת  עצמו,  הציוד  לרכישת  מעבר 
ההוצאה על כוח אדם היא הרכיב העיקרי בהוצאה על מיטות אשפוז, ולכן אי אפשר פשוט 
"לפתוח מיטות" כל אימת שניכר מחסור במיטות אשפוז בלי להשקיע במקביל בכוח אדם. 
לבית החולים  דהיינו מספר המיטות המאושרות  "מיטות בתקן",  בין  זהו למעשה ההבדל 
בהתאם למצבת כוח האדם שלו, ובין "מיטות בפועל" שבהן בית החולים משתמש הלכה 

למעשה. 
נתונים אלו משקפים את ההוצאה הלאומית על שירותי בריאות ואת המשאבים שעמדו 
לרשות המערכת ערב המשבר. הללו נמוכים בהשוואה למקובל במדינות המפותחות. אמנם 
עם פרוץ המשבר הוקצו למערכת הבריאות 17 מיליארד ש"ח נוספים, אולם רק 4 מיליארד 
מהם הושקעו ישירות במערכת. השאר נועדו לרכישת מכונות הנשמה, תרופות וציוד מיגון 
אישי. עוד חשוב לציין כי רוב המשאבים הושקעו בבתי החולים ובמרכזי האבחון, ואילו 
לטיפול בקהילה, המתמודדת עם רוב פניות המטופלים, לא הופנו משאבים משמעותיים 

)צ'רניחובסקי ואחרים, 2020(.
הנתונים שלעיל עולים בקנה אחד עם קביעת מבקר המדינה באשר לעומסים הכבדים 
שבהם הייתה נתונה מערכת הבריאות עוד בטרם פרצה המגפה. על נתונים אלו יש להוסיף 
את ממצאי דוח מס' 8 של צוות הברומטר מחודש אוקטובר 2020, המראים כי בכמה מבתי 
ידי צוותים רפואיים שלא הוכשרו לטיפול  החולים טופלו חולים במצב קשה וקריטי על 
בחולי טיפול נמרץ ומצביעים על יחס גבוה של מספר מטופלים לאחות טיפול נמרץ. לפי 
הדוח, אמנם ברוב המקומות היו די אחיות, אך לא תמיד בתוך מחלקת טיפול נמרץ, ובעיקר 
2020(. במאמר  – לא תמיד אלה היו אחיות בעלות הכישורים המתאימים )מגן ישראל, 
ביותר בקרב אחיות. 6,395  נמרץ הוא הקורס העל-בסיסי השכיח  כי טיפול  יצוין  מוסגר 
67( הן בוגרות קורס על-בסיסי בטיפול נמרץ, כמעט פי שניים  אחיות מוסמכות )עד גיל 
הבריאות,  )משרד  )מיילדוּת(  בשכיחותו  אחריו  הבא  העל-בסיסי  הקורס  בוגרות  ממספר 
2021א(. ייתכן שיש בכך כדי להסביר מדוע נמצאו בשעת הצורך די אחיות טיפול נמרץ, 

אף על פי ששיעורן הכללי בישראל נמוך למדי.
יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שגורמי מקצוע מתריעים על כך שעומס העבודה הרב 
בשגרה מביא לחוסר מוכנות של מערכת הבריאות להתמודדות עם מצבי חירום. כבר לפני 
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יותר מעשור, בכינוס חירום שערכה הר"י בעקבות אסון הכרמל, שבו נספו בשרפה עשרות 
פי  נמרץ במצבי חירום. על  כי מדינת ישראל איננה ערוכה למתן טיפול  נקבע  בני אדם, 
בתי  בכל  מונשמים  חולים  כ-800  היו   2011 ינואר  בחודש  כינוס,  באותו  שהוצגו  נתונים 
החולים בארץ – אבל רק 300 מהם אושפזו ביחידות לטיפול נמרץ. עוד נטען כי מצוקת 
האשפוז בטיפול נמרץ מפחיתה את הסיכוי להצלחת הטיפול ועלולה להגביר את תמותת 
המטופלים. עקב כך דרשה הר"י להכפיל את מספר מיטות האשפוז לטיפול נמרץ )הר"י, 

2011א(. 
הבריאות  מערכת  מוכנות  על  המדינה  מבקר  שפרסם  מיוחד  מדוח  עלו  דומים  דברים 
לטיפול בהתפרצויות של מחלות זיהומיות. לפי הדוח, כלקח מהתפרצות מגפת השפעת 
ב-2009 המליץ הצט"ם )צוות טיפול מגפות( להקים מערך רפואה מקוונת בקהילה לאבחון 
ולטיפול, מערך שיביא לידי צמצום תנועת המטופלים במרפאות, הפחתת העומס הצפוי 
שיהיה  מטופלים  ההמלצה,  פי  על  להדבקה.  ההזדמנויות  וצמצום  הרפואית  במערכת 
חשש שנדבקו בשפעת יתבקשו לפנות למוקדים הטלפוניים של קופות החולים, והאחות 
במוקד תשוחח איתם ותקבע אם הם זקוקים לבדיקת רופא או להפניה לחדר מיון או שהם 
יכולים להישאר בבית. משרד הבריאות העריך כי בעת התפרצות של מגפת שפעת יהיו 
כ-12,000 פניות ביום למוקדים אלו. ואולם מבדיקת היערכותן של קופות החולים עלה כי 
בשל מגבלת כוח אדם הן אינן ערוכות לתת מענה באמצעות מוקדים טלפוניים בהיקף כזה 

)מבקר המדינה, 2020, עמ' 536(.
עוד קבע מבקר המדינה כי בישראל יש מספר מוגבל של רופאים ואחיות שאי אפשר 
להגדילו בעת אירוע. אדרבה, מספרם צפוי להצטמצם בגלל תחלואה גם בקרב הצוותים 
הרפואיים, כפי שאכן קרה במהלך מגפת הקורונה. משום כך קופות החולים מפתחות היום 
לביקוש  מסוים  כפתרון  דיגיטלי"  רופא  "ביקור  המאפשר  הקהילה  ברפואת  מקוון  מערך 
הצפוי לשירותי בריאות בעת התפרצות. עם זאת, מבדיקת המבקר עלה כי למשרד הבריאות 
אין תוכנית להשלמת החוסרים במיטות אשפוז, בצוותים רפואיים ובציוד שנחוצים לטיפול 
ראוי במספר המאושפזים הרב הצפוי בעת התפרצות של מגפת שפעת )מבקר המדינה, 

2020, עמ' 537(.

שחיקת הצוותים הרפואיים במהלך ההתמודדות עם המגפה
על רקע דברים אלו התרבו לאורך תקופת המגפה הדיווחים על שחיקת כוח האדם במערכת 
הבריאות. אמנם תוצאות הסקר הלאומי של משרד הבריאות על שחיקת כוח האדם בשנת 
2021 טרם התפרסמו, אך מהראיות שהצטברו עד כה מצטיירת תמונה מדאיגה של פגיעה 
בחוסנם של הצוותים הרפואיים בהתמודדות עם השלכות המגפה לאורך זמן. לפי הדוח 
של צוות הברומטר, אנשי צוות רבים נגרעו ממצבת כוח האדם בשל בידוד או בשל מחלה. 
עוד דווח על שחיקה קשה, מתגברת והולכת, בקרב הצוותים, בייחוד בקרב אלה שאינם 
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מתחלפים, לנוכח התחלואה הקשה והתמותה שאליהן הם נחשפים. באחדים מבתי החולים 
ניכרה הסתייגות של צוותים מעבודה ביחידות הייעודיות לקורונה )מגן ישראל, 2020(. 

לפיכך קבע צוות הברומטר כי חשוב לערב בצוות המטפל רופאי טיפול נמרץ על בסיס 
יומי קבוע. כמו כן נקבע כי יש לדאוג שבכל משמרת תהיה לכל ארבעה חולים אחות בוגרת 
להדריך  שתוכל  נמרץ,  לטיפול  ביחידה  בעבודה  בפועל  ניסיון  בעלת  נמרץ  טיפול  קורס 
ולהכווין את הצוות הרפואי והסיעודי המנוסה פחות, והודגש כי יש להקפיד על יחס של 
אחות כזאת לכל ארבעה חולים לכל היותר. הצוות גם המליץ שהנהלות בתי החולים ידאגו 
לוויסות הולם יותר של צוותים מיומנים בין היחידות הרגילות ויחידות הקורונה וכן לוויסות 
הולם של חולים במצב בינוני וקשה בין בתי החולים לשם הפחתת עומסים. המלצה נוספת 
הייתה לפעול בתוך כך להטמעת תוכניות להפחתת השחיקה ומצבי הדחק בקרב הצוותים 

המטפלים בכל בתי החולים )מגן ישראל, 2020(.
)מרץ– הקורונה  מגפת  של  הראשון  הגל  בסוף  סורוקה  הרפואי  במרכז  שנערך  בסקר 
דאגה  הצוותים  אנשי  הביעו  לתחושותיהם  בנוגע  צוות  אנשי   547 בקרב   )2020 אפריל 
עם  היטב  מתמודדים  הם  כי  ציינו  רובם  הלאומית.  ברמה  וחשש  למשפחותיהם  עמוקה 
המשבר ודיווחו על רמות שחיקה מתונות, אם כי אנשי צוות שטיפלו בחולי קורונה דיווחו 
על רמות שחיקה גבוהות יותר מאלה של עמיתיהם שלא טיפלו בחולי קורונה. נשים דיווחו 
בדרך כלל על רמת שחיקה גבוהה יותר מגברים, ועובדי סיעוד – יותר מרופאים, גם לאחר 
תקנון למגדר )Bashkin et al., 2021(. מחקר דומה שנערך בבית החולים ברזילי בקרב 263 
אנשי צוות העלה תוצאות דומות: רופאים דיווחו על שיעור הדאגה הנמוך ביותר, אחריהם 
עובדי סיעוד, ואת הדאגה הרבה ביותר הביעו אנשי צוות אחרים. גם במחקר זה הביעו אנשי 

 .)Dopelt et al., 2021( הצוות דאגה עמוקה לבריאות משפחותיהם ופחות לגבי עצמם

המאבק על תוספת התקנים
למערכת  הבריאות  משרד  הוסיף  הרפואיים  הצוותים  ומצוקת  התחלואה  עומס  רקע  על 
הבריאות במהלך הגל הראשון והשני של המגפה 600 תקני רופאים, 2,000 תקני אחיות 
קבועים  או  זמניים  יהיו  אם   – התקנים  של  מעמדם  פרה-רפואיים.  עובדים  תקני  ועוד 
הנוספים.  העובדים  גיוס  במהלך  הוכרע  ולא  הבריאות  למשרד  האוצר  משרד  בין  נדון   –
אמנם הוסכם כי העובדים שיגויסו לא יהיו זמניים אלא ייקלטו כעובדים קבועים במוסדות 
כי  העדיף  האוצר  שכן  עצמם,  התקנים  מעמד  בדבר  מחלוקת  נותרה  אולם  הרפואיים, 

התקנים שיתווספו יתקזזו עם תקנים שייגרעו בגין פרישת עובדים.7
לבסוף סוכם כי 600 תקני הרופאים ימומנו עד חודש יוני 2021 בלבד ובהתאם לנתוני 
התחלואה ומצוקת האשפוז בבתי החולים. נוכח הצלחת מבצע החיסון נגד קורונה בישראל 

היערכות  ולבחינת  החדש  הקורונה  נגיף  לעניין  המיוחדת  הוועדה  מישיבת   62 מס'  פרוטוקול   7
המדינה למגפות ולרעידות אדמה, 8 בספטמבר 2020.  
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והדעיכה המתמשכת בתחלואה ובתמותה במחצית הראשונה של שנת 2021 התכוון האוצר 
זאת פתחה  2021(. בעקבות  )ינקו,  ובתי החולים  הר"י  לבטל את התקנים חרף התנגדות 
)אפרתי,  חירום  במתכונת  החולים  בתי  פעלו  שבה  שעות   24 של  אזהרה  בשביתת  הר"י 
2021(. לאחר משא ומתן בין משרד האוצר למשרד הבריאות ובלחץ הקהילה הרפואית, 
הודיע משרד הבריאות בחודש יולי כי תקני הקורונה של הרופאים, האחיות, עובדי המינהל 

והמשק ומקצועות הבריאות לא יבוטלו )איזברוך, 2021(.
על כל פנים, הפיכתם של התקנים לקבועים משפיעה באופן זניח למדי על מצבת כוח 
רופאים  מ-3.22  הפעילים  הרופאים  מספר  את  מגדילה  היא   – במערכת  הרפואי  האדם 
לאלף נפש ל-3.28 בקירוב )צ'רניחובסקי ואחרים, 2020(. גם בימים אלו נשמעות טענות, 
הן בדבר מחסור בכוח אדם רפואי, במיטות אשפוז ובציוד רפואי מתקדם במחלקות לטיפול 
נמרץ והן בדבר הרמה המקצועית של הצוותים המטפלים בחולי קורונה מונשמים, שיש בה 

כדי לסכן את חיי המטופלים )רזניק, 2021א; 2021ב(.  

השפעת מגפת הקורונה על עבודת הרופאים המתמחים 
עם שלל השלכותיה של מגפת הקורונה על מערכת הבריאות ניתן למנות גם את השינוי 
מרץ  בחודש  הראשון  הגל  במהלך  החולים.  בבתי  המתמחים  הרופאים  עבודת  במתכונת 
12 שעות עבודה ואחריהן 24  2020 החליטו בתי החולים לעבור לעבודה במשמרות של 
שעות מנוחה. מטרת המהלך הייתה להפחית את חשיפת הצוותים לחולי קורונה במחלקות 

 .)DoctorsOnly, 2020(
תחילה עוררה ההחלטה חשש מפני פגיעה בשכר בשל קיצור התורנויות ושעות העבודה 
הנוספות, אולם עד מהרה התחלף החשש בקריאה לאמץ את מתכונת העבודה החדשה 
ולבטל את התורנויות הארוכות שהיו נהוגות טרם תקופת הקורונה )מספר שעות העבודה 
הרצופה של רופא מתמחה עומד כיום על 26 שעות, המורכבות מ-8 שעות עבודה "רגילה" 
בשעות הבוקר ואחר הצהריים ועוד 16 שעות משמרת עד שמונה בבוקר למחרת, בתוספת 
רבים  מתמחים  קראו  שערכו  בהפגנות  משמרת(.  להחלפת  המוקדשות  כשעתיים  של 
טבעי"  "ניסוי  מעין  המגפה  בשל  המערכת  על  שנכפה  במהלך  וראו  התורנויות  לקיצור 

מוצלח, הממחיש כי בשלה העת לשינוי מתכונת עבודתם )לינדר, 2020(.
הבריאות.  למערכת  זר  אינו  המתמחים  הרופאים  של  העבודה  שעות  בקיצור  העיסוק 
הנושא נמצא על סדר היום הציבורי זה שנים רבות, ונשמעו טיעונים ושיקולים לכאן ולכאן. 
התורנות  שעות  בקיצור  המצדדים  המתמחים,  של  החיים  איכות  את  לשפר  הרצון  לצד 
מביעים חשש מפני פגיעה באיכות הטיפול ובבטיחות המטופל בשל טעויות בשיקול הדעת 
עבודה  משעות  הנגרמים  ריכוז  וחוסר  עייפות  בגלל  הרופא  של  התפקוד  ביכולת  וירידה 
את  מדגישים  זאת,  לעומת  המשמרות,  לקיצור  המתנגדים  ראויה.  מנוחה  ללא  ארוכות 
החשש שהפגיעה ברצף הטיפולי וריבוי "העברות המקל" )החלפות משמרת( בין המטפלים 
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יפגעו באיכות הטיפול ובבטיחות המטופל. על חשש זה נוסף גם החשש מירידה באיכות 
החינוך וההכשרה של המתמחה בשל הפחתת שעות שהותו בבית החולים.

את  והניע  זה  בנושא  הדיון  מחדש  ניצת  המתמחים  ומחאת  הקורונה  מגפת  בעקבות 
החולים.  בבתי  הרופאים  לבחינת שינוי מתכונת העבודה של  מיוחדת  ועדה  להקים  הר"י 
36 חברי הוועדה  יוסף קלאוזנר. עם  ופרופ'  רן טור-כספא  בראשות הוועדה עמדו פרופ' 
ונציגים של פורום  נציגים מקצועיים מאחד-עשר איגודים מדעיים  נמנו  והמשקיפים בה 
המתמחים, פורום הסטאז'רים, פורום המומחים הצעירים, המועצה המדעית, ארגון רופאי 
המדינה, ארגון רופאי שירותי בריאות כללית ועוד. במסגרת עבודת הוועדה הוקמו תשע 
)טור- השונים  ההתמחות  בתחומי  הרופאים  של  העבודה  מתכונת  לבחינת  משנה  ועדות 

כספא וקלאוזנר, 2021, עמ' 1(.
הוועדה המליצה על שינוי מהותי ומרחיק לכת וקבעה שהגישה המסורתית המקובלת 
ההתמחות,  למערכת  הרצוי  הפתרון  איננה  המקצועות  לכל  באורכה  אחידה  תורנות  של 
שונות  מתכונות  להכתיב  עשויים  אשר  משלו  ייחודיים  מאפיינים  יש  מקצוע  לכל  שכן 
של עבודה. לאור עמדת האיגודים המדעיים, שנעזרו בסקרים בקרב המתמחים, המליצה 
ארבעה  והציעה  לצרכיו  בהתאם  ותחום  תחום  בכל  העבודה  מתכונת  את  לקבוע  הוועדה 
מודלים שונים של מתכונת עבודה של מתמחים, הנבדלים זה מזה במאפיינים העיקריים 

כמו שעות העבודה הרצופה, שעות המנוחה, מספר התורנויות ועוד:

המודל הקיים בכמה שינויים: במודל זה יוספו תקני תורנויות חצי8 שמטרתם הבלעדית  	
אדמיניסטרטיבי  צוות  אנשי  של  תורנות  תהיה  כך  על  ונוסף  לנוח,  לתורנים  לאפשר 

ועוזרי רופא. לשם כך יש להקצות תקנים וכוח אדם כנדרש.

מודל 16/2: במודל זה תקוצר התורנות ל-16 שעות )ועוד כשעתיים להחלפת משמרת(.  	
יום  בבוקר  למחרת;   9:00 השעה  עד   15:00 מהשעה  חול(  )בימי  תימשך  התורנות 

התורנות התורן לא יעבוד.

ועד השעה 9:00 למחרת;  	 זה התורנות תימשך מהשעה 15:00  מודל 18/30: במודל 
בבוקר יום התורנות התורן לא יעבוד, ובין תורנות לתורנות תהיה מנוחה של 30 שעות.

זה תימשך התורנות מהשעה 21:00 עד 8:00 בבוקר,  	 "התורן המגשר": במודל  מודל 
על  לגשר  כדי   .12:00 השעה  עד  לעבוד  התורן  יישאר  הלילה  תורנות  סיום  ולאחר 
הפער בין סיום עבודת הבוקר לתחילת משמרת הלילה יהיה תורן נוסף, שיישאר אחרי 
עבודת הבוקר ויעבוד משעה 8:00 עד 22:00. תורן זה לא יהיה זכאי ליום מנוחה לאחר 

התורנות.

)טור-כספא  המיון(  )חדרי  דחופה  לרפואה  במחלקות  לעבודה  הוועדה  ייחדה  נוסף  מודל 
וקלאוזנר, 2021, עמ' 3(. 

מהשעה  חול  ביום  נמשכת  חצי"  "תורנות   ,2011 משנת  הרופאים  של  הקיבוצי  ההסכם  פי  על   8
16:00 ועד 23:00, וביום שישי מהשעה 13:00 עד 21:30. ראו הר"י, 2011ב. 
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בצורה  תחום  לכל  הרצוי  המודל  את  יבחן  מדעי  איגוד  שכל  הוועדה  המליצה  לבסוף 
ייבחר בהחלטה  והמודל  ובתיאום עם המועצה המדעית של הר"י,  דיפרנציאלית בשיתוף 
משותפת של האיגוד ושל המועצה המדעית. עם זאת, לאיגוד תעמוד הזכות לשמר את 
לבחור באחד מהמודלים החדשים המוצעים  הוא מחויב  ואין  הנוכחית,  מתכונת העבודה 

בדוח זה )עמ' 125(.
יישום המודלים החדשים יוביל להפחתת שעות העבודה, ולכן, כך ציינה הוועדה, יידרשו 
והמעסיקים להתמודד עם השלכותיו על השתכרות הרופאים בכלל המקצועות  המדינה 
וסביבת  עבודתם  תנאי  לשיפור  צעדים  של  שורה  על  גם  המליצה  הוועדה  הרפואיים. 

עבודתם של הרופאים המומחים בבתי החולים )עמ' 3(.
מאות  של  תוספת  ובהם  רבים,  בגורמים  תלוי  המלצותיה  יישום  הוועדה,  מדוח  כעולה 
תקנים לטובת קיצור המשמרות והקצאת תקנים של עוזרי רופא וכוח אדם פקידותי. אם 
יוספו כל התקנים הללו, יש לדאוג למציאת כוח האדם הדרוש לאיושם במקצועות  אכן 
הרפואיים הרלוונטיים מבלי להרחיב עוד יותר את אי השוויון השורר ממילא בין המוסדות 
יש לתת את הדעת לשאלת  לבין המוסדות הקטנים בפריפריה. לבסוף,  הגדולים במרכז 
השכר ולבחון אם וכיצד ישתנה מבנה השכר של הרופאים בעקבות השינויים האמורים. 
מגפת הקורונה הניעה אפוא תהליך משמעותי ביותר בהכשרת כוח האדם הרפואי בישראל, 

שבעת כתיבתן של שורות אלו עדיין אין לדעת כיצד יסתיים.

פתרונות טכנולוגיים למחסור בכוח אדם רפואי
שירותי רפואה ניתנים באופן מסורתי במפגש פנים אל פנים בין המטפל למטופל, אולם 
שירותי  מרחוק.  רפואה  שירותי  ובעולם  בישראל  ומתפתחים  הולכים  שנים  מספר  זה 
רפואה מרחוק מוגדרים ככלל השירותים הניתנים במפגשים בין מטפל למטופל הנערכים 
כאשר הצדדים אינם נמצאים פיזית באותו מקום ולא בהכרח באותו זמן )משרד הבריאות, 
2019ב(. הקשר בין המטפל למטופל יכול להתבצע באמצעים שונים כגון בטלפון, בדוא"ל, 

במסרונים או בשיחת וידאו באמצעות יישומון ייעודי, באופן סינכרוני או לא סינכרוני.
באופן פורמלי החלו לספק בישראל שירותי רפואה מרחוק כבר באמצע שנות השמונים 
ובין  לרופא  מטופל  בין  טלפונית  להתייעצות  האפשרות  הנגשת  עם  שעברה,  המאה  של 
רופא לרופא )מלמ"ב, 2010(. לאחר מכן הוחל במתן שירותי רפואה מרחוק באופן ספורדי, 
על פי יוזמות פנימיות של קופות החולים. ערב התפרצות מגפת הקורונה השתמשו בארץ 
טלה- כגון  מסוימות  מומחה  במערכות  רדיולוגיה,  ּפִענוח  כמו  בתחומים  מרחוק  ברפואה 
אק"ג וכן במפגשים וירטואליים בין מטפל למטופל באמצעות שיחת וידאו, למשל במקרים 
מוגדרים של פצעים קֵשי ריפוי או של מחלות כרוניות מסוימות כגון מחלת ריאות חסימתית 
כרונית )COPD(. לפי מחקר של ה-OECD, חדירתה של הרפואה מרחוק למערכת הבריאות 

.)Oliveira Hashiguchi, 2020( בישראל היא מהרחבות בעולם
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בשל הצורך לעמוד במגבלות הריחוק הפיזי ולהימנע מהדבקה האיצה מגפת הקורונה את 
פיתוח מערכי הרפואה מרחוק ואת השימוש בהם במערכת הבריאות. ברפואת הקהילה 
התבטאה התפתחות זו בריבוי התייעצויות ו"ביקורי רופא" וירטואליים. בתחום האשפוז חל 
גידול משמעותי באשפוזי בית, בין השאר בשל החשש מעומס יתר על מערך האשפוז בבתי 

החולים כתוצאה מתחלואה כפולה – קורונה ותחלואה "רגילה".
לשירותי  האוכלוסייה  נגישות  בהרחבת  לסייע  אפוא  יכולים  טכנולוגיים  אמצעים 
מרוחקים  והם  מועט  בהם  הרפואי  האדם  שכוח  פריפריה  באזורי  במיוחד  הבריאות, 
ולמטפלים  לרופאים  רפואה. מעקב מרחוק אחר מטופלים מאפשר  וממרכזי  ממרפאות 
ברפואה הקהילתית ובבתי החולים לצפות בסימנים חיוניים ולעקוב אחר ההתקדמות בקרב 
חולים בסיכון גבוה או חולים אחרי ניתוח שמחלימים בבתיהם. כך ניתן לסייע בצמצום אי 
השוויון ולגשר במידה מסוימת על פערים בתשתיות פיזיות, בהיקפי כוח אדם רפואי ובציוד 

רפואי בין אזורים גיאוגרפיים.

צעדים שעשויים לשפר מאוד את הרפואה הציבורית 
בישראל ולהיטיב עם כוח האדם הרפואי

הגדלת מספר התקנים של רופאים, לרבות מתמחים, בבתי החולים ובקהילה. 	

שיפור מתכונת ההתמחות באמצעות יישום המלצות הוועדה העליונה לשינוי מתכונת  	
הדבר  שבהם  הרפואיים  במקצועות  התורנויות  קיצור  חולים:  בבתי  הרופאים  עבודת 
נדרש ומוסכם על הקהילה הרפואית, בד בבד עם הוספת התקנים וכוח האדם הנחוצים 

לשם כך.

הרחבה  	 בישראל:  הכשרתם  את  שמקבלים  לרפואה  הסטודנטים  מספר  הגדלת 
קליניים  שדות  הוספת  לצד  האקדמיים  במוסדות  הרפואה  לימודי  מסלולי  של 
במחלקות בתי החולים, בין השאר באמצעות הכשרה בשעות אחר הצהריים, שימוש 
בסימולטורים והצעת תמריצים כלכליים שיעודדו את המחלקות להרחיב את הכשרת 
להגדלת   )2021 ואחרים,  )שפירו  מרום-הלפרן  ועדת  המלצות  ואימוץ  הסטודנטים; 
מספר הסטודנטים לרפואה בישראל, שהציעה בין השאר לבטל את תוכניות ההכשרה 

המיועדות לסטודנטים מחו"ל ולהסב אותן להכשרת סטודנטים ישראלים. 

רפואה מרחוק: המשך פיתוח מערכי טלה-רפואה בקופות החולים כדי לאפשר טיפול  	
בית ואשפוז בית למטופלים. פיתוח מערכים אלו הואץ עם התפרצות מגפת הקורונה 
בשל הצורך בריחוק פיזי ובשל הימנעות מטופלים מביקור במרפאות ובבתי החולים. 
גם בעיתות שגרה רפואה מרחוק עשויה לייעל את העבודה הרפואית במקרים רבים 

ולהנגיש שירותי בריאות לאוכלוסיות המתגוררות באזורים מרוחקים.
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המשך מיסוד המקצוע עוזר רופא, שהעוסקים בו הם אנשי מקצוע בתחום הבריאות  	
רבות,  במדינות  כמקובל  רופא,  עוזרי  רופא.  בהשגחת  ברפואה  לעסוק  המוסמכים 
עוסקים ברפואה מונעת, באבחון ובטיפול רפואי באמצעות מתן מגוון רחב של שירותי 
משרד  מקדם  האחרונות  בשנים  רופאים.  ידי  על  מסורתי  באופן  ניתנו  אשר  בריאות 
בתחום  בעיקר  כיום  ומתבסס  הולך  והוא  בישראל,  המקצוע  מיסוד  את  הבריאות 
בייעול  לסייע  עשוי  נוספים  רפואיים  בתחומים  פיתוחו  המשך  הדחופה.  הרפואה 

העבודה הרפואית ובהפחתת העומס המוטל על אנשי ונשות הרפואה והסיעוד.

התמודדות עם שחיקת רופאים: ניטור ומדידה של מדדי עומס ושחיקה ומעקב אחריהם;  	
מתן אפשרות למנוחה והתרעננות במהלך העבודה וגישה נרחבת לחדרי מנוחה וחדרי 
אוכל; הקפדה על שעות עבודה ומנוחה; הימנעות ככל האפשר מהטלת עומס עבודה 
כבד ומשימות מונוטוניות; קיום תקשורת בריאה, פתוחה ומשתפת בין העובד למנהל 
ובין העובדים עצמם; ויצירת סביבת עבודה נעימה ככל האפשר מבחינה פיזית ונפשית.

סיכום
מגפת הקורונה ממשיכה להציב בפני מערכת הבריאות עוד ועוד אתגרים. המגפה חושפת 
נקודות תורפה ומדגישה חולשות מבניות וארגוניות שאפיינו את המערכת שנים רבות. בה 
ובייחוד  בעת היא מאיצה תהליכים חיוביים אשר התנהלו בעצלתיים עד לפרוץ המגפה, 
את פיתוח מערכי הרפואה מרחוק ואת החשיבה מחדש על מתכונת העבודה של הרופאים 

בבתי החולים ושיפור סביבת עבודתם.
מבחינות רבות ניתן לראות במגפה הזדמנות לשידוד מערכות, ובראש ובראשונה מבחינת 
תקני  מספר  את  להגדיל  הנמרץ,  הטיפול  מערך  את  לחזק  הזדמנות  הרפואי:  האדם  כוח 
הרופאים בבתי החולים ובקהילה, להרחיב את מסלולי לימודי הרפואה בישראל ועוד. לצד 
ההיבט הכמותי אין להתעלם גם מהיבטים של איכות כוח האדם. משרד הבריאות החמיר 
את הקריטריונים לקבלת הרישיון לעסוק ברפואה וצמצם את רשימת הפקולטות לרפואה 
בחו"ל שהלימודים בהן מוכרים בישראל )"רפורמת יציב"(, וצעדים אלו מעידים כי המשרד 
ער לסוגיות של איכות ההכשרה הרפואית בבתי ספר בחו"ל בהשוואה לבתי הספר לרפואה 

בישראל.
מערכת  של  מבחינתה  חידוש  בגדר  איננו  אדם  כוח  שחיקת  עם  להתמודד  הצורך  גם 
הבריאות, אלא שעומסי העבודה הבלתי רגילים שיצרה המגפה, החשש מפני הידבקות, 
קיימות של  כל אלה העצימו תחושות   – והמראות הקשים במחלקות  הדאגה למשפחה 
פתרונות  ואימוץ  בבעיות  הכרה  הצוות.  אנשי  ושאר  הרופאים  בעבודת  יום-יומי  קושי 
למצוקת כוח האדם הרפואי עשויים לשרת את מערכת הבריאות לא רק בעיתות מגפה 
אלא גם בימי שגרה. מבחינה זו עשויה הקורונה להוות נקודת מפנה שממנה תצא מערכת 

הבריאות אל דרך חדשה. 
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מקורות
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תקציר מנהלים
מגפת הקורונה בישראל: 

בדיקות, מקרי הדבקה מאומתים 
ואשפוזים לפי יישוב ומגזר

אלכס וינרב

עד סוף חודש ספטמבר 2021 נדבקו בקורונה כ-14% מהאוכלוסייה בישראל – 1.3 מיליון 
איש – ומהם נפטרו 7,800. 

המחקר בוחן שלושה מדדים עיקריים של מגפת הקורונה בישראל – שיעורי הבדיקות, 
 88% יישובים, ובסך הכול בקרב כשמונה מיליון נפשות,  ב-205  ההדבקה והאשפוזים – 
של  רב-משתני  ניתוח  תוך  נעשית  הבחינה   .2020 שנת  באמצע  ישראל  מאוכלוסיית 
יישוביים עיקריים כגון האשכול החברתי-כלכלי של היישוב )כפי שנקבע ע"י  מאפיינים 

הלמ"ס(, צפיפות האוכלוסייה ואחוז בני ה-65 ומעלה ביישוב. 

ממצאי המחקר על מגפת הקורונה בישראל
205 היישובים מוינו על פי האוכלוסייה הדומיננטית בהם לשבע קבוצות: יישובים יהודיים 
לא חרדיים, יישובים חרדיים, יישובים ערביים, יישובים בדואיים, יישובים דרוזיים, יישובים 

מעורבים של יהודים וערבים ויישובים מעורבים של חרדים ולא חרדים. 

בישראל; המחלקה  המדיניות החברתית  לחקר  במרכז טאוב  מנהל המחקר  וינרב,  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין. המחקר פורסם באוקטובר 2021.



ממצאים עיקריים 

שיעורי הבדיקות הגבוהים ביותר נמצאו ביישובים יהודיים לא חרדיים. 	

נמצאו  	  – הארצי  הממוצע  מן  למחצית  מתחת   – ביותר  הנמוכים  הבדיקות  שיעורי 
ביישובים הבדואיים.

הנדבקים  	 אחוז   – החרדיים  ביישובים  נמצאו  ביותר  הגבוהים  ההדבקה  שיעורי 
המאומתים בקרבם עמד על 31%.

ביישובים  	 גם  באוכלוסייה,  החרדים  לאחוז  ההדבקה  רמות  בין  גבוה  מתאם  נמצא 
היהודיים שאינם חרדיים.

שיעורי אשפוז גבוהים נמצאו ביישובים ערביים, בשל שכיחות גבוהה יותר של מחלות  	
קשה  לחלות  הסיכון  את  מגדילות  הן  כי  שידוע  וסוכרת,  לב  מחלות  בייחוד   – רקע 

בקורונה. 

שיעורי האשפוז הגבוהים מהצפוי במגזר הבדואי )ביחס לשיעור הנדבקים המאומתים(  	
משקפים שכיחות גבוהה של מחלות רקע, לצד שיעור בדיקות נמוך שמסתיר את מקרי 

ההדבקה.

מקרי הדבקה ל-100 אלף נפש ב-205 יישובים, לפי מגזר

COVID-19 מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב ׀ נתונים: מאגרי המידע הממשלתיים, מאגר
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 השפעות מרובות-משתנים: עוני, צפיפות האוכלוסייה 
ואחוז בני ה-65 ומעלה

ביישובים מהמעמד החברתי-כלכלי הנמוך ביותר נמדדו הן הרמות הנמוכות ביותר של  	
בדיקות לנפש והן הרמות הגבוהות ביותר של נדבקים מאומתים. 

ההדבקה  	 הבדיקות,  רמות  על  השפעה  הייתה  ומעלה  ה-65  בני  המבוגרים  לאחוז 
והאשפוזים: ביישובים עם אחוז גבוה של בני 65 ומעלה נצפו רמות הדבקה ואשפוז 
נמוכות – דבר המעיד על הצלחת המאמצים להוריד את רמות ההדבקה בקרבם. רמות 
 – מבוגרים  של  נמוך  אחוז  עם  ביישובים  גם  נמצאו  ואשפוזים  בדיקות  של  נמוכות 
כלומר יותר צעירים, שגם אם נדבקו סביר שהיו א-סימפטומטיים ולא נזקקו לבדיקות 

ולאשפוז.

הבדיקות,  	 שיעורי  על  רבה  השפעה  נמצאה  לא  היישוב  בתוך  האוכלוסייה  לצפיפות 
הנדבקים המאומתים והאשפוזים.

יש להביא  הנוכחית או בהתמודדות עם מגפות בעתיד  בהמשך ההתמודדות עם המגפה 
בחשבון את ההבדלים המגזריים האלה. חלק מההבדלים שהמחקר מעלה הם תוצאה של 
אי שוויון בגישה לשירותים רפואיים, ואחרים נובעים מהבדלים בהתנהגות ומחוסר עקביות 

באכיפת התקנות להגבלת התפשטות נגיפים. יש לתת את הדעת לשתי סוגיות אלו.
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תקציר מנהלים
תמותה עודפת ותוחלת חיים 

בישראל בשנת 2020
אלכס וינרב

מאז פרצה מגפת הקורונה עומדות שאלות בדבר התמותה העודפת מהמגפה במרכז הדיון 
הציבורי. ברור שמגפת הקורונה הגדילה את התמותה בישראל, אבל כדי להעריך את מידת 
שליטתה של המערכת במגפה חשוב להבין בכמה. המחקר אומד את התמותה העודפת 
בישראל בשנת 2020, בוחן את התמותה לפי קבוצות גיל ומעריך את השפעות התמותה 

העודפת בישראל בשנת 2020 על תוחלת החיים.
קשה  שכן  למדי,  מאתגרת  משימה  היא  לקורונה  הקשורה  התמותה  שזיהוי  לציין  יש 
גורם תורם או מאפיין ברקע, ואם החולה  לדעת אם הנגיף היה הסיבה העיקרית למוות, 
היה על סף מוות או שבהיעדר קורונה היה חי עוד שנים רבות. אתגר נוסף הוא להבחין 
בין ההשפעות הישירות של הנגיף על התמותה להשפעותיו העקיפות – כמו הסבת עיקר 
וגריעה מהמשאבים המיועדים לטיפול  המשאבים של מערכת הבריאות לטיפול במגפה 

ומניעה של מצבים רפואיים אחרים.

ממצאי המחקר 

שיעורי התמותה בישראל 2020

ביותר  	 2020 היו שיעורי התמותה בישראל הנמוכים  בחודשיים הראשונים של שנת 
7% לעומת  אי פעם – פחות מ-11 מקרי מוות ל-100,000 איש בשבוע – ירידה של 

התקופה המקבילה בשנים 2017–2019. 

בישראל; המחלקה  המדיניות החברתית  לחקר  במרכז טאוב  מנהל המחקר  וינרב,  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין. המחקר פורסם במרץ 2021.



השפעת הקורונה על שיעורי התמותה החלה להיות מורגשת מסוף מרץ, וביתר שאת  	
מתחילת יולי ועד סוף ספטמבר.

בין גלי המגפה ירדו שיעורי התמותה לרמות נמוכות מכפי שהיו בשנים 2017–2019. 	

 השפעות הקורונה על התמותה העודפת לפי התפלגות 
הגילים באוכלוסייה

כלל-ארציים  שהבדלים  ברור  שונים,  בגילים  לתמותה  בסכנה  הניכרים  ההבדלים  לנוכח 
בהשפעת הקורונה על התמותה הם כמעט אך ורק פונקציה של יכולתה של חברה לשמור 

על שיעור נדבקים נמוך, בייחוד בקרב מבוגרים.

לא  	 באופן  בישראל  המאומתים  החולים  התרכזו   )2020 )בשנת  המגפה  אורך  לכל 
פרופורציונלי בקרב בני 20–55, עם ייצוג יתר גבוה במיוחד לאנשים בשנות העשרים 

לחייהם.

הירידה  	 למגמת  בנוגע  הטענה  את  מאשש  הצעירים  בגילים  בתמותה  השינוי  דפוס 
המתמשכת באוכלוסייה: בקרב בני 0–19 הייתה התמותה במהלך 2020 נמוכה ב-23% 

מבשנים 2017–2019, ובקרב בני 20–29 היא הייתה נמוכה בכ-4%.

בגל הראשון של שיעורי תמותה גבוהים היה שיעור החולים המאומתים בקרב בני 80  	
ומעלה גבוה ב-40% משיעורה של קבוצת גיל זו באוכלוסייה. עד ספטמבר צנח מספר 
הנדבקים בקבוצה זו לכ-60% משיעורה באוכלוסייה, באוקטובר הוא נסק שוב באופן 
זמני, ובחודשיים האחרונים של השנה שוב נרשמה צניחה במספרם. מגמה זו ניכרת גם 

בקבוצה השנייה של האנשים בסיכון גבוה, בני 60 ומעלה. 

על  	 בהגנה  בישראל  הבריאות  מערכת  של  מסוימת  הצלחה  על  מלמדות  אלו  מגמות 
גם  רבה  במידה  הם  הנמוכים  התמותה  שיעורי  זאת,  עם  הידבקות.  מפני  המבוגרים 
תוצאה של ההבדל בין הדפוס הגילי של ההידבקות בישראל לבין מבנה הגילים של 
אוכלוסייתה. אילו תאמו שיעורי ההדבקה בישראל את מבנה הגילים שלה, היו בה 31% 
יותר מקרי מוות. אילו תאמו שיעורי ההדבקה את מבנה הגילים במדינות ה-OECD, היה 

מספר מקרי המוות כפול. 
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הבדלים בין שיעורי התמותה ב-2020 וב-2017–2019, לפי קבוצת גיל ושבוע
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב ׀ נתונים: הלמ"ס

157 תמותה עודפת ותוחלת חיים בישראל בשנת 2020



השפעות על תוחלת החיים

התמותה העודפת לאורך שנת 2020 כולה הובילה לירידה של 2.2 חודשים בתוחלת  	
החיים בלידה ולירידה של 2.6–2.9 חודשים בתוחלת החיים בגיל 65.

אם מביאים בחשבון רק את קצב גידול האוכלוסייה בישראל, גל תמותה זה בתקופת  	
הקורונה הגדיל את מספר מקרי המוות בכ-7%; אולם כאשר מביאים בחשבון גם את 
הצמצום הצפוי בתמותה בהיעדר קורונה, המגפה הגדילה את מספר המתים בכ-10%. 

מדובר בעלייה משמעותית, אם כי נמוכה מבמדינות אחרות. 

מהנתונים עולה כי כמחצית מסך הנדבקים בקרב בני 65 ומעלה עד אמצע אוקטובר  	
מסיבות  התמותה  שיעורי  היו  זו  קבוצה  בקרב  החרדית.  מהאוכלוסייה  היו   2020
הירידה  לפיכך,  הכללית.  באוכלוסייה  מחלקה  ארבעה  פי  גבוהים  לקורונה  הקשורות 
בתוחלת החיים בשנת 2020 הייתה מרוכזת באופן לא פרופורציונלי באזורים החרדיים.

התמותה העודפת עשויה להיות גבוהה יותר גם בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל  	
בשל השיעורים הגבוהים יחסית של מחלות רקע, בייחוד סוכרת, שמעלות באופן ניכר 

את ההסתברות למות מקורונה.
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כמה מקרי מוות אפשר למנוע 
בישראל? ניתוח משווה של 

סיבות המוות ב-37 מדינות
אלכס וינרב ואלון סלע

מבוא 
בין 1975 ל-2018 גדלה תוחלת החיים בלידה בישראל מ-72.1 ל-82.9 שנים. גידול זה הוא 
שווה ערך לתוספת של 3 חודשים בתוחלת החיים לכל שנה קלנדרית.1 כיוון ששיעור הגידול 
הזה היה גבוה מעט מן הגידול הממוצע במדינות המפותחות )2.8 חודשים לשנה(, עלתה 
ישראל באופן קבוע בדירוג הבין-לאומי של תוחלת החיים. מ-38 המדינות החברות היום 
ב-OECD הייתה ישראל בשנת 1975 במקום ה-17 )0.29 סטיות תקן יותר מהממוצע(, וב-
2018 היא כבר חלקה עם איסלנד את המקום החמישי )0.84 סטיות תקן יותר מהממוצע(.
הגידול לטווח ארוך בתוחלת החיים בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, הוא תוצאה 
ממחלות  התמותה  את  לגמרי  כמעט  הפסיקו  יחד  האלה  הגורמים  כל  גורמים.  כמה  של 
זיהומיות בגילים צעירים והפחיתו במידה ניכרת את התמותה ממחלות כרוניות. מאז שנות 
השמונים של המאה העשרים פחתה מאוד התמותה מסוגים שונים של מחלות לב והייתה 

והמחלקה  בישראל  וינרב, מנהל המחקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין; אלון סלע, עוזר מחקר במרכז טאוב.

תוחלת חיים בלידה היא מספר השנים שילד שנולד בשנה נתונה יכול לצפות לחיות על פי שיעורי   1
התמותה לפי גיל באותה שנה. קצב הגידול השנתי בחודשים הוא תוספת של: 130 חודשים חלקי 

תקופה של 516 חודשים כפול 12.  



ולאלימות  לתאונות  הקשורות  כאלה   – "חיצוניות"  מסיבות  המוות  במקרי  ניכרת  ירידה 
)וינרב, בהכנה(. עם הגורמים האחראים להפחתה הזאת בתמותה נמנים התקדמות במדעי 
הרפואה, בטיפול הקליני )למשל אבחון מוקדם של מצבים רפואיים חמורים וטיפול בהם(, 
יותר,  נקיים  ומים  מזון  חיסונים,  )למשל  כללי  באופן  ובתנאים  הציבור  בריאות  בשירותי 

פחות זיהום סביבתי(, ולאחרונה גם בהתנהגות הבריאות )למשל תזונה ופעילות גופנית(.
בהם  להתמקד  יכולה  שישראל  תחומים  לזהות  היא  זה  מאמר  של  העיקרית  מטרתו 
הנוכחי של הגורמים האלה,  כדי להמשיך להפחית את שיעורי התמותה על יסוד מצבם 
כלומר בהיעדר טכנולוגיות או פריצות דרך חדשות בתחום הרפואה. כדי לעשות זאת אנחנו 
משווים את שיעורי התמותה לפי גיל מ-30 סיבות מוות נפרדות ב-37 מדינות מפותחות. 
אחרי  בביצועיה  מפגרת  ישראל  תמותה  סיבות  באילו  לזהות  לנו  מאפשרת  זו  השוואה 
מדינות אחרות שתוחלת החיים בהן גבוהה. לטענתנו, התחומים שבהם ביצועיה של ישראל 
דלים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות הם ככל הנראה תחומים שיהיה קל מאוד למנף 

אותם לשיפור בריאות האוכלוסייה.
מתכוונים  איננו  קיימות  רפואיות  בטכנולוגיות  מתמקדים  אנחנו  שכאשר  לציין  יש 
או  ומשנות פרדיגמה במדעי הרפואה  דרך משמעותיות  להמעיט בחשיבותן של פריצות 
תיאורים  על  נסמכים  פשוט  אנחנו  בעתיד.  האוכלוסייה  לבריאות  הקלינית  בפרקטיקה 
קונבנציונליים בתולדות הרפואה, המצביעים על התפקיד המכריע שממלאת, בטווח הקצר 
מיטביות,  עבודה  ולשיטות  קיימות  שגרתיות  לטכנולוגיות  בנגישות  ההשקעה  והבינוני, 
 social determinants of( בריאות"  של  חברתיים  ל"גורמים  הנוגעות  לאלה  זה  ובכלל 

.)Braveman et al., 2011; Braveman & Gottlieb, 2014( ובהרחבת נגישות זו ,)health
יתרונות.  שני  עוד  להניב  עשוי  יחסית  חלשים  בהם  שהביצועים  תחומים  מינוף 
ראשית, המינוף אמור להיות זול יחסית, שכן הוא ישתמש בהכרח בהתערבויות רפואיות 
ובטכנולוגיות רפואיות קיימות. הדבר הולם עוד מאפיין בלתי רגיל של פרופיל הבריאות של 
ישראל – העובדה שתוחלת החיים הגבוהה בה והעלייה המתמשכת בתוחלת החיים קרו 

בזמן שרק שיעור קטן יחסית מן התמ"ג הוקצה לבריאות.2

ב-2019 עמדה ההוצאה הציבורית והפרטית של ישראל על בריאות על 7.5% מהתמ"ג, רק מעט   2
יותר מההוצאה ב-1995, שעמדה על 6.9% מהתמ"ג. באותה תקופה 9 המדינות האחרות בעולם 
שתוחלת החיים בהן הייתה הגבוהה ביותר ב-2018 )יפן, דרום קוריאה, נורווגיה, שווייץ, איסלנד, 
אוסטרליה, אירלנד, שוודיה ואיטליה( הגדילו את ההוצאה על בריאות מ-7.15% מהתמ"ג בממוצע 
ל-9.9% )טווח של 8.0–12.1, כולן יותר מההוצאה בישראל(. יש לציין גם שבשנים 1995–2019 
גדל התמ"ג של ישראל פי 3.4 – שיעור דומה מאוד לגידול ב-9 המדינות האחרות ברשימת עשר 
 .)2.7( OECD-הרבה מעל הממוצע הכללי ב ,)המדינות שבראש הדירוג של תוחלת החיים )3.3
במילים אחרות, על אף הגיוון הרב באוכלוסייה של ישראל, התוספת לתוחלת החיים בישראל 
הושגה בעזרת עליות קטנות יחסית בהוצאה על בריאות, ובעזרת הוצאה נמוכה יחסית על בריאות 
שעמד   ,OECD-ב הממוצע  מן  פחות  בריאות  על  שהוציאו   OECD-ה שמדינות  לב  שימו  ככלל. 
ב-2019 על 8.8%, כוללות את טורקיה, מקסיקו ומדינות שונות במזרח אירופה, שבכולן תוחלת 

החיים נמוכה בהרבה מזו שבישראל.
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היתרון השני של גישה זו הוא יכולתה לסייע בהפחתת אי השוויון בבריאות בישראל. 
בישראל  המגוונות  תת-האוכלוסיות  בין  גדולים  הבדלים  יש  רבות  מוות  שבסיבות  כיוון 
רפואית  התערבות  כל   ,)Pinchas-Mizrachi et al., 2021  ;2017 ואחרים,  )צ'רניחובסקי 
יותר  שמושפע  באוכלוסייה  חלק  לאותו   – היעילות  לשם  רק  ולו   – טבעי  באופן  תכוון 

ממחלה ספציפית זו. 
בחלקו האמפירי של המאמר אנחנו משווים את התמותה לפי סיבת מוות בישראל לזו 
השיטות  את   .OECD-ה חברות  בעיקר  גבוהה,  חיים  תוחלת  בעלות  אחרות  מדינות  ב-36 
נוקטים לזיהוי הסיבות הללו אנחנו מתארים ביתר פירוט בהמשך הדברים. לפי  שאנחנו 
שעה די לומר שאנחנו משתמשים בטכניקות דמוגרפיות פשוטות שמפרקות לרכיבים את 
כך אנחנו משתמשים במידע  ואחר  פי סיבת המוות,  בישראל על  גיל  לפי  כלל התמותה 
על תמותה מסיבות מסוימות במדינות מפותחות אחרות כדי לזהות מדינות בעלות תמותה 
המינימלית  התמותה  מכנים  שאנחנו  ומה  נצפית  מינימלית  תמותה  נצפית,  חציונית 
האפשרית שישראל יכולה לשאוף אליה לגבי רוב הסיבות, שתציב אותה במקום הרביעי 
)בערך במאיון העשירי(. החלפת כל אחד מאלה בתמותה הנוכחית  ב-37 המדינות הללו 
בישראל – סוג של הליך ִתקנון – מאפשרת לנו להעריך כמה מקרי מוות היה אפשר למנוע 
באופן היפותטי בישראל אילו היא התאפיינה באחד מדפוסי התמותה הנצפית האחרים 

האלה. 
כאן טמון כוחה ההיריסטי של גישה זו: לוחות התמותה המינימלית הנצפית האלה אינם 
תיאורטיים ואינם תוצאה של הדמיה. הם צומחים בהכרח מטכנולוגיה רפואית, מפרקטיקה 
וממדיניות בנות זמננו. זאת ועוד: כיוון שהשיטה משתמשת בשיעורי תמותה לפי גיל ולא 
ישירות באיזו מידה תושפע תוחלת  לנו להעריך  לגיל היא מאפשרת  במדדים מתוקננים 

החיים בישראל מכל תחליף, ונרחיב בעניין זה בהמשך.
רק  יש  ראשית,  העיקריים.  הבין-לאומיים  הניתוחים  מן  עולות  חשובות  תוצאות  ארבע 
סיבת מוות חשובה אחת שישראל מפגרת בה אחרי מדינות אחרות – סוכרת – למרות 
ירידה מתונה בתמותה מסוכרת בעשר השנים האחרונות. אילו בישראל, שהיום מדורגת 
ה-35  ובמקום  מסוכרת,  גברים  של  התמותה  בשיעור  מדינות(   37 )מתוך  ה-36  במקום 
בשיעור התמותה של נשים מסוכרת, היה שיעור התמותה לפי גיל מסוכרת זהה לשיעור 
באיסלנד  לשיעור  או  ביותר(  הנמוך  הוא  בה  הגברים  של  התמותה  )ששיעור  בפינלנד 
)נשים(, היו נמנעים בה בשנת 2021 4,741 מקרי מוות )2,498 נשים, 2,243 גברים(. מדובר 
בכמעט 10% מן המספר השנתי הכולל של מקרי המוות הצפויים בישראל מכל הסיבות 
ורק  גיל מסוכרת אך  יכולה לשפר את שיעור התמותה לפי  יחד. גם אילו הייתה ישראל 
 1,566( מוות  מקרי  כ-3,370  ב-2021  בה  נמנעים  היו  הדירוג,  במדינות שבחציון  לשיעור 
גברים, 1,804 נשים(. מספר זה דומה למספר מקרי המוות מקורונה בשנת 2020 )3,338(.
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ככלל, התוצאות  יחסית בשיעור ההישרדות מסרטן  גבוה  מדורגת  שנית, אף שישראל 
שלה בסוגים מסוימים של סרטן, בעיקר בקרב נשים, דלות הרבה יותר. היא מדורגת במקום 
סוגים  בשני  שגם  אף   – והחלחולת  הגס  המעי  בסרטן  ה-23  ובמקום  השד  בסרטן  ה-32 
אלו נמצא שיעור התמותה בישראל בעשרים השנים האחרונות במגמת ירידה. אילו היה 
שיעור התמותה לפי גיל בישראל מסרטן השד ומסרטן המעי הגס והחלחולת דומה לשיעור 
במדינות שבראש הדירוג, היו נמנעים בה ב-2021 כ-880 ו-436 מקרי מוות של נשים משתי 
המחלות הללו, בהתאמה. אילו הייתה מגיעה למאיון העשירי היו נמנעים בה 663 ו-319 

מקרי מוות של נשים, בהתאמה.
בדומה לכך, 513 מקרי מוות של גברים היו נמנעים אילו הייתה ישראל במאיון העשירי 
בתמותה לפי גיל מסרטן המעי, מסרטן הערמונית ומסרטן הריאות, ויותר מ-1,100 מקרי 
מוות בשנה היו נמנעים אילו השתוותה ישראל למדינות שבראש הדירוג לגבי סיבות המוות 

האלה.
שלישית, אפשר להשיג צמצום ניכר בתמותה גם על ידי צמצום מקרי המוות מסיבות 
ידועות פחות לרמת התמותה המינימלית האפשרית )כלומר למאיון העשירי של מדינות 
וזיהומים בדרכי הנשימה )1,504  בדוגמה שלנו(. עם אלו אפשר למנות: מחלות כרוניות 
מקרי מוות שהיה אפשר למנוע(; מחלות במערכת העיכול )490 מקרי מוות שהיה אפשר 
למנוע(; מחלות בדרכי השתן )594 מקרי מוות שהיה אפשר למנוע(; מחלות עור ומחלות 
ברקמה התת-עורית )660 מקרי מוות שהיה אפשר למנוע(; מחלות אנדוקריניות, הפרעות 
מטבוליות ופגיעה במערכת החיסון )593 מקרי מוות שהיה אפשר למנוע(; ותחלואת מעיים 
זיהומית )401 מקרי מוות שהיה אפשר למנוע(. ישראל אינה מדורגת ברביעון העליון באף 
אחת מהן. לאמיתו של דבר, לגבי שלוש הסיבות האחרונות לתמותה ברשימה זו ישראל 

נמנית עם שלוש המדינות בתחתית הדירוג במדגם 37 המדינות.
שונות  דרכים  על  מצביעים  סיבה  לפי  המוות  מקרי  במספר  מגדריים  הבדלים  לבסוף, 
לשיפור בריאותן של נשים לעומת גברים. בלי להתחשב בסרטן השד ובסרטן הערמונית, 
אילו שיעורי התמותה לפי גיל של גברים ונשים בישראל ממחלות לב וכלי דם ומזיהומים 
בדרכי הנשימה היו מגיעים לשיעור המינימלי, 70% ממקרי המוות שהיו נמנעים היו של 
נשים. סיבות המוות היחידות שבהן היו ניצלים יותר גברים מנשים הן פגיעה עצמית ואלימות 
בין-אישית, תאונות דרכים, הפרעת התמכרות, איידס/HIV ומחלות טרופיות מוזנחות. אבל 
כל הסיבות האלה יחד מסתכמות למספר קטן בהרבה של מקרי מוות ממספר מקרי המוות 
שמקורם בסיבות שבהן היו ניצלות נשים. הן גם תוצאה של גורמים התנהגותיים הרבה יותר 

משהן תוצאה של מחלות.
ראשית, כיוון שאנחנו מתמקדים  יש כמה סוגיות שבחרנו לא לעסוק בהן במאמר זה. 
בדפוסי תמותה עכשוויים במדינות מפותחות, שבהכרח משקפים ידע רפואי ופרקטיקות 
תמשיך  מתי  עד  לשאלה  בנוגע  חוקרים  בין  המחלוקת  מן  מתעלמים  אנחנו  עכשוויות, 
האחרונים  בעשורים  החיים  בתוחלת  בעלייה  ההאטה  בהינתן  לעלות.  החיים  תוחלת 
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)Vallin & Meslé, 2009(,3 חלק גדול מן המחלוקת הזאת מתרכז ביכולת של התערבויות 
הסיכויים  של  משמעותית  עלייה  לידי  להביא  פרדיגמה  ומשנות  ביולוגיות  רפואיות 
 Roichman ראו למשל( והארוך  הבינוני  בטווח  בריאים ככל האפשר  ולחיים  להישרדות 
et al., 2021 על מניפולציה של סירטואין מסוג SIRT6 – גן שיש הטוענים שבכוחו לעכב 
תהליכי הזדקנות ומחלות הקשורות אליה(. שינויים טכנולוגיים אלו אינם רלוונטיים לטיעון 
עלייה  האם  יותר:  פילוסופית  בשאלה  מפורשת  עמדה  נוקטים  איננו  שנית,  כאן.  שלנו 
מתמדת בתוחלת החיים היא תוצאה רצויה – שאלה שאפשר לדון בה במונחים אתיים, 
חברתיים או כלכליים. אפשר לטעון שפירוש הדבר הוא שאנחנו מסכימים עם העמדה 
המקובלת שעלייה בתוחלת החיים היא דבר טוב. שלישית, בחרנו לא לעסוק גם בשאלות 
טמונים  זו  בסוגיה  גם  בריאה.  והזדקנות  החיים  איכות  החיים,  אורך  בין  לקשר  שנוגעות 
קשיים פילוסופיים, אף שלפחות במקרה זה יש גוף נרחב של נתונים אמפיריים שמראים 
שמבחינת בריאות הכלל ובריאות הפרט גם יחד אנשים בריאים יותר נוטים לחיות זמן רב 
יותר ולדווח על איכות חיים גבוהה יותר – ראו מחקר קודם של מרכז טאוב שעסק בסדר 
2017(, שמתמקד בישראל, ואת       העדיפויות של טיפולים רפואיים )בוורס וצ'רניחובסקי, 
Phyo et al., 2020 למטא-ניתוח כללי ועדכני יותר. לבסוף, אף שאנחנו נוגעים בהבדלים 
בתמותה בין תת-אוכלוסיות בישראל איננו עוסקים בנושא זה ישירות בדרך אמפירית. נתוני 
התמותה שלנו הם ארציים, כך שכל התייחסות שלנו להבדלים בתוך המדינה מבוססת על 
 .)Pinchas-Mizrachi et al., 2021 ;2017 ,מחקרים אחרים )למשל צ'רניחובסקי ואחרים
שבהן  המוות  לסיבות  שמכוונות  רפואיות  התערבויות  לעיל,  שהזכרנו  כפי  זאת,  למרות 
יצמצמו גם את אי השוויון בתוך  ישראל מפגרת אחרי מדינות מפותחות אחרות בהכרח 
ישראל, בייחוד בין יהודים לערבים. סוכרת, ששיעורה בקרב האוכלוסייה הערבית גדול פי 
דוגמה  עוד  ביותר.  הדוגמה הבולטת  היא  היהודית,  שלושה משיעורה בקרב האוכלוסייה 
היא סרטן הריאות, ששכיחותו בקרב גברים ערבים גבוהה ב-50% משכיחותו בקרב גברים 
ערביות  לנשים  בהשוואה  בכ-150%  גבוהה  יהודיות  נשים  בקרב  שכיחותו  אבל  יהודים, 
)משרד הבריאות, 2015(. כרגע כ-8% מאוכלוסיית בני ה-70+ בישראל, שבקרבה המצבים

המדינות  בכל  יותר  איטית  החיים  בתוחלת  העלייה  הייתה  ל-2018  שקדמו  השנים  בעשר   3
המפותחות, לרבות בישראל, שבה היא גדלה ב-1.4 שנים בלבד. העלייה בישראל בכל זאת הייתה 
גדולה בהרבה מן העלייה בארצות הברית, גרמניה או בריטניה – שתוחלת החיים בהן באותו עשור 
עלתה ב-0.2, 0.7 ו-0.9 שנים, בהתאמה – אבל הייתה קטנה מן העלייה במדינות אחרות בעלות 
ביצועים גבוהים כמו שווייץ, ספרד ואיטליה, שבהן תוחלת החיים עלתה ב-1.8–2.05 שנים. יש 
בוודאי  רב,  ייאוש", שזכו לפרסום  "מקרי מוות עקב  בנוגע לסיבות להאטה העולמית.  מחלוקת 
מילאו תפקיד בארצות הברית ובבריטניה. אבל העלייה החדה בהיקפי השמנת יתר, סוכרת וסוגים 
מסוימים של סרטן מצביעה גם על מערכת רחבה יותר של מחלות שנובעות משגשוג, שבמדינות 
עשירות משפיעות באופן לא פרופורציונלי על העניים, ובמדינות עניות יותר על העשירים ועל בני 

מעמד הביניים.
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האלה הם הנפוצים ביותר, הם ערבים. עד 2040 יגיע שיעורם ל-14%, ועד 2060 הוא כבר 
מחווני  את  בהדרגה  יוריד  הזה  השוויון  אי  בהפחתת  כישלון  כל  מ-20%.  יותר  על  יעמוד 

הבריאות הלאומיים.

סיבות המוות בישראל מנקודת מבט בין-לאומית
אנחנו משווים בין סיבות המוות ב-37 מדינות – סינגפור, טייוואן, וכל המדינות החברות 
ב-OECD מלבד קולומביה, קוסטה ריקה ומקסיקו – ומשתמשים לשם כך בנתונים לשנת 
של  והערכה  בריאות  למדדי  המכון  של   )GBD( העולמי  התחלואה  נטל  מפרויקט   2019
אוניברסיטת וושינגטון )IMHE(.4 הנתונים על האוכלוסייה בחלוקה לקבוצות גיל של חמש 

שנים מתבססים על תחזית האוכלוסייה לאמצע 2021 של מרכז טאוב )וינרב, 2020(.
כדי להעריך היכן ביצועיה של ישראל מפגרים אחר ביצועים של מדינות אחרות ששיעור 
התמותה בהן נמוך נפתח בדירוג 37 המדינות על פי 30 סיבות מוות בישראל – רוב הסיבות 
כוללות כמה תנאים קליניים מובחנים.5 כדי לפקח על ההבדלים במבנה הגילים של המדינות 
השונות הדירוג משתמש בשיעור תמותה לפי סיבה מתוקנן על פי גיל )ASCMR(. לוח 1 
מראה את ה-ASCMR של ישראל בכל אחת מ-30 הסיבות האלה, את מקומו בהשוואה ל-37 
המדינות ואת שיעור התמותה המתוקנן על פי גיל בישראל ביחס לאותה סיבה ספציפית. 

כיוון שיש הבדלים מגדריים גדולים בתמותה הנתונים מוצגים בנפרד לגברים ולנשים.
נגרמים  בישראל  המוות  ממקרי  שליש  כמעט  ראשית,  תופעות.  שלוש  בולטות  בלוח 
מגידולים – מתוכם כ-20% נגרמים מסרטן בקנה הנשימה, בסימפונות או בריאות )גברים( 
מסוכרת  וכ-11%  לב;  ממחלות  נגרמים  המוות  מקרי  מכלל  כרבע  )נשים(;  השד  ומסרטן 
)כולל מחלת כליות(. במילים אחרות, שלוש הקטגוריות האלה אחראיות לכשני שלישים 
ממקרי המוות בישראל. ובאופן כללי יותר, עשר הסיבות הראשונות לתמותה – לפחות כפי 

שהן מובְנות בקטגוריות האלה – אחראיות ל-95% מכלל מקרי המוות בישראל.

נתוני  איכות  לאיכותם.  מחשש  ומקסיקו  ריקה  קוסטה  מקולומביה,  בנתונים  משתמשים  איננו   4
הבריאות של טייוואן וסינגפור, לעומת זאת, נחשבת גבוהה. 

אחת המגבלות של נתוני ה-GBD להבנת התמותה בישראל היא שאין להם קוד נפרד לאלח דם   5
– מצב רפואי ששיעורי התמותה הגולמיים ממנו בישראל עלו עלייה של ממש בעשרים השנים 
זו מגבלה ידועה של נתוני ה-GBD והיא משקפת את הקושי לזהות  )וינרב, בהכנה(.  האחרונות 
מקרי מוות שקשורים לאלח דם על פי הסיבה שביסודם – רוד ועמיתיה סוקרים את הקשיים 

.)Rudd et al., 2020( האלה ומספקים הערכות עולמיות
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לוח 1. שיעור התמותה השנתי ל-100,000 איש, מתוקנן על פי גיל, והדירוג של 
ישראל בהשוואה ל-37 המדינות המפותחות, לפי סיבת המוות ומגדר

נשיםגברים
שיעור התמותה סיבת המוות

השנתי 
ל-100,000 

איש

הדירוג של 
ישראל

שיעור התמותה 
השנתי 

ל-100,000 
איש

הדירוג של 
ישראל

145.095107.5219גידולים

סרטן בקנה הנשימה, סרטן בסימפונות, 
סרטן ריאות

31.351013.4113

19.271414.3423סרטן המעי הגס והחלחולת

21.4732  סרטן השד

  14.205סרטן הערמונית

112.70382.366מחלות לב וכלי דם

50.093636.4835סוכרת ומחלות כליה

28.72527.454הפרעות נוירולוגיות

19.85713.1916מחלות כרוניות בכלי הנשימה

18.921114.6015מחלות במערכת העיכול

15.881311.7418זיהומים בדרכי הנשימה ושחפת

14.043414.3434מחלות לא מידבקות אחרות

5.55315.8334מחלות בדרכי השתן ואי פוריות גברית

מחלות אנדוקריניות, הפרעות מטבוליות 
ופגיעה במערכת החיסון

5.08345.4236

2.79152.4813מומים מולדים

0.23130.2121תסמונת המוות בעריסה

0.0418  מחלות גינקולוגיות

12.6272.964פגיעה עצמית ואלימות בין-אישית

10.3027.3010תאונות

9.26173.2722תאונות דרכים

5.20374.6837מחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית

3.08372.8334תחלואת מעיים זיהומית

2.66112.3514סיבוכים בהיריון ובלידה

2.2750.323הפרעת התמכרות

1.22250.9625מחלות מידבקות אחרות

0.76151.4717הפרעות שריריות-גרמיות

0.55230.2521איידס/HIV ומחלות המועברות במגע מיני
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נשיםגברים
שיעור התמותה סיבת המוות

השנתי 
ל-100,000 

איש

הדירוג של 
ישראל

שיעור התמותה 
השנתי 

ל-100,000 
איש

הדירוג של 
ישראל

0.40190.3923חוסרים תזונתיים

0.05260.0223מחלות טרופיות מוזנחות ומלריה

0.0070.008הפרעות נפשיות

 GBD project, Institute for Health Metrics and Evaluation :מקור: אלכס וינרב ואלון סלע, מרכז טאוב ׀ נתונים
)IMHE(, University of Washington

שנית, בחמש הסיבות הנפוצות ביותר לתמותה בקרב גברים הדירוג הבין-לאומי של ישראל 
גבוה למדי – בין המקום השלישי למקום השביעי, כלומר שיעורי התמותה בה מהסיבות 
ה-36(. בהמשך הלוח  )חוץ מסוכרת, שבה ישראל מדורגת במקום  יחסית  נמוכים  האלה 
לא-מידבקות  "מחלות  הכללית  בקטגוריה  ה-34  במקום  מדורגת  ישראל  יורד.  הדירוג 
אחרות" – במידה רבה בגלל דירוג נמוך מאוד בתמותה מ"מחלות בדרכי השתן" ומ"מחלות 
ממקרי  ל-76%  שאחראיות  החיסון",  במערכת  ופגיעה  מטבוליות  הפרעות  אנדוקריניות, 
המוות בישראל בקטגוריה זו. בתמותה ממחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית ובתמותה 
ישראל  המעיים(  של  וּוירליים  טפיליים  חיידקיים,  )זיהומים  זיהומית  מעיים  מתחלואת 

נמצאת ממש בתחתית הלוח.
שלישית, דפוס התמותה בקרב נשים דומה בעיקרו לדפוס בקרב גברים, למעט שני יוצאי 
דופן. האחד, נשים מדורגות במקום ה-19 כשמדובר בסרטן )32 בסרטן השד ו-23 בסרטן 
המעי הגס(, ובמקום השישי כשמדובר במחלות לב – לעומת המקום השלישי והחמישי, 
בהתאמה, בקרב גברים. נתונים אלו מצביעים על יוצא הדופן השני – הבדל מגדרי כללי 
בקרב  משיעורו  נמוך  בישראל  נשים  בקרב  התמותה  ששיעור  פי  על  אף  בישראל:  יותר 
יותר  נמוך  דרגות   2.1 נשים מדורגות מבחינת התמותה  סיבות המוות,  בכל  גברים כמעט 
מגברים בהשוואה בין-לאומית, או 6 מקומות נמוך יותר אם אותו ממוצע משוקלל לפי יחס 

המיתות המקושרות לכל סיבה.

כמה מקרי מוות אפשר למנוע?
כדי לזהות תחומים שישראל יכולה להתמקד בהם על מנת להמשיך להפחית את שיעורי 
אילו החלפנו את  ב-2021  למנוע  היה אפשר  מוות  התמותה אנחנו מעריכים כמה מקרי 

שיעור התמותה הקיים לפי גיל וסיבה באחד משלושה שיעורי תמותה:

לוח 1 )המשך(. שיעור התמותה השנתי ל-100,000 איש, מתוקנן על פי גיל, והדירוג 
של ישראל בהשוואה ל-37 המדינות המפותחות, לפי סיבת המוות ומגדר
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גיל של המדינה . 1 פי  התמותה המינימלית הנצפית – שיעורי התמותה מתוקננים על 
את  מעריכים  אנחנו  כאן  שלה:   ASCMR-ה פי  על  המדינות(  )מ-37  הדירוג  שבראש 

מספר מקרי המוות שניתן היה למנוע בכל סיבות התמותה.

התמותה המינימלית האפשרית – שיעורי התמותה מתוקננים על פי גיל של המדינה . 2
המדורגת במקום הרביעי על פי ה-ASCMR שלה )המאיון העשירי בערך(: ההערכות 
של מספר מקרי המוות שניתן היה למנוע מוגבלות לסיבות התמותה שישראל מדורגת 

בהן במקום החמישי או נמוך ממנו.

המדורגת . 3 המדינה  של  גיל  פי  על  התמותה  שיעורי   – הנצפית  החציונית  התמותה 
במקום ה-19 על פי ה-ASCMR שלה: ההערכות מוגבלות לסיבות התמותה שישראל 

מדורגת בהן במחצית התחתונה של המדינות.

אנחנו מחשבים את מספר מקרי המוות שנמנעו בעזרת לוח הפחתה מרובה של נתוני תמותה 
הספציפיות  השיטות  בנפרד.  ונשים  גברים  ובוחנים   )multiple decrement life table(
מתוארות בנספח. יש לציין שחישובים אלו מניחים את ההנחה המקובלת בשימוש בלוחות 
כאלה: ששיעורי תמותה מסיבה מסוימת אינם תלויים זה בזה מבחינה פונקציונלית. אנחנו 
מצפים שהנחה זו תהיה תקפה לגבי סיבות מוות מסוימות. למשל, הפחתת שיעורי התמותה 
לפי גיל ממחלות לב לשיעורים ביפן – שה-ASCMR שלה ממחלות לב הוא הנמוך ביותר 
– לא אמורה להשפיע על שיעורי התמותה לפי גיל מתאונות דרכים או התאבדות.6 לעומת 
בריאות  מבעיות  שסובלים  אנשים   – נלווית"  "תחלואה  של  מסוימת  מידה  כשיש  זאת, 
כרוניות שקשורות זו לזו, מצב נפוץ במיוחד בגילים מבוגרים – אנחנו מצפים שאותה הנחה 
בדבר אי תלות פונקציונלית תביא לידי אומדן חסר של ההשפעה על התמותה הכללית. 
למשל, הפחתת שיעורי התמותה לפי גיל בישראל ממחלות לב לשיעור ביפן אמורה, בעולם 

האמיתי, להפחית גם את שיעורי התמותה מסוכרת – ולהפך.

תוצאות
1 מציג את המספר הפוטנציאלי של מקרי מוות שניתן היה למנוע, עם הערכות  תרשים 
נפרדות לגברים ולנשים. הסיבות מסודרות על פי המספר הכולל של מקרי מוות שנמנעו 
הן לגבי גברים והן לגבי נשים. ההשפעות הצפויות על תוחלת החיים בלידה ובגילים 25, 65 
ו-80 מוצגות בנספח ללוח 1, עם הערכות נפרדות לנשים ולגברים. כדי להקל על הפירוש, 

ההשפעות הצפויות על תוחלת החיים צוינו בחודשי חיים.

אף שמספר מקרי המוות מתאונות דרכים או מהתאבדות יגדל מעט, כיוון שאותו שיעור מוחל על   6
מכנה גדול מעט יותר )פחות אנשים מתו ממחלות לב(. 
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תרשים 1. מספר מקרי המוות שניתן היה למנוע אילו היו שיעורי התמותה לפי סיבה 
המתוקננים על פי גיל בישראל זהים לאלה שבמדינות המדורגות במקום הראשון, 

הרביעי וה-19 מ-37 המדינות, לפי סיבת המוות ומגדר

 GBD project, Institute for Health Metrics and Evaluation :מקור: אלכס וינרב ואלון סלע, מרכז טאוב ׀ נתונים
)IMHE(, University of Washington
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168 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



ושכפי  בישראל,  למוות  העיקריות  הסיבות  אחת  היא  שסוכרת  בהינתן  במפתיע,  שלא 
ASCMR לגבי  ו-35 לנשים במונחי  1 ישראל מדורגת במקום ה-36 לגברים  שמראה לוח 
יוכל  הישרדות  של  במונחים  ביותר  הגדול  הפוטנציאלי  הרווח  הזאת,  התמותה  סיבת 
מראה   1 תרשים  לסוכרת.  שקשורה  בתמותה  נוספת  הפחתה  באמצעות  מושג  להיות 
שאילו שיעורי התמותה מסוכרת לפי גיל בישראל בקרב גברים ונשים היו זהים לשיעור 
המינימלי הנצפה בעולם – בפינלנד )גברים( ובאיסלנד )נשים( – היה מספר מקרי המוות 
פחות  בכ-10%  מדובר  נשים(.  ו-2,498  גברים   2,243( בכ-4,741  קטן  ב-2021  בישראל 
החיים  תוחלת  כך  עקב  הסיבות.  מכל  בשנה,  הצפויים  המוות  מקרי  ממספר  מוות  מקרי 
בלידה של גברים ונשים כאחד תגדל בכ-10.5 חודשים, ותוחלת החיים בגיל 80 תגדל בכ-8 
חודשים. יש לציין גם שהשילוב של הדירוג הנמוך של ישראל בתמותה מסוכרת וההבדלים 
המהותיים בין מדינות בתמותה מסיבה זו מעיד שישראל תוכל למנוע מספר לא מבוטל של 
מקרי מוות גם אם השיפור בשיעורי התמותה לפי גיל ממנה יהיה מתון. למשל, אילו היה 
שיעור התמותה מסוכרת בישראל זהה לשיעורו במדינות המאיון העשירי – שהוזכר לעיל 
כתמותה האפשרית המינימלית – היו נמנעים 4,361 מקרי מוות; ואילו יכלה ישראל לשפר 
את התמותה מסוכרת לרמות שנצפו בחציון קבוצת 37 המדינות, היו נמנעים 3,370 מקרי 

מוות )1,566 גברים, 1,804 נשים(.
אפשר להביא לשיפורים משמעותיים גם במחלות אחרות שישראל מדורגת בהן נמוך 
למשל,  לתת-סוגים.  ההערכות  את  לחלק  עלינו  שכאן  אף  בין-לאומי,  מידה  בקנה  מאוד 
אילו  לא-מידבקות אחרות"  "מחלות  מוות ממגוון  מ-1,300 מקרי  יותר  למנוע  היה אפשר 
ישראל, שכיום מדורגת במקום ה-34 הן לגבי גברים והן לגבי נשים, הייתה מגיעה לרמות 
התמותה הנצפות בקוריאה הדרומית )גברים( וביפן )נשים(. יש לציין שכמעט 80% ממקרי 
המוות בקטגוריה זו בישראל – הן של גברים והן של נשים – נגרמים ממחלות בדרכי השתן 
מדורגת  ישראל  החיסון.  במערכת  ופגיעה  מטבוליות  הפרעות  אנדוקריניות,  ממחלות  או 
הנצפות  לרמות  בין חמש המדינות התחתונות בשני המקבצים האלה. הפחתת התמותה 
הנמוכות ביותר מסיבות אלו הייתה יכולה למנוע 686 ו-627 מקרי מוות של גברים ונשים, 
 509 למנוע  יכולה  הייתה  החציון  של  הנצפות  התמותה  לרמות  שלה  הפחתה  בהתאמה. 
ו-425 מקרי מוות, בהתאמה, ולכן הייתה מעלה את תוחלת החיים של גברים ב-2.5 חודשים 

ואת תוחלת החיים של נשים ב-3.1 חודשים.7 

)SIDS( ומחלות  זו, כולל מומים מולדים, תסמונת מוות בעריסה  סיבות מוות אחרות בקטגוריה   7
גינקולוגיות, הן נדירות יחסית במדינות מפותחות. אנחנו מזכירים אותן כאן משום שההתנגדות 
המוכרת לבדיקות היריון באוכלוסיות החרדיות ונישואי הקרובים במגזר הערבי צפויים להגדיל 
את התמותה ממומים מולדים )ראו צ'רניחובסקי ואחרים, 2017, המאשרים ששיעורי התמותה 
בין שיעורי הפריון  יש לקשר  לכך,  יותר במגזר הערבי(. בדומה  גבוהים הרבה  ממומים מולדים 
הגבוהים בשתי תת-האוכלוסיות הללו ובין מחלות גינקולוגיות ומוות בעריסה. לגבי כל הסיבות 
האלה, על כל פנים, ישראל מדורגת ברביעון השני, שיחד עם ההסתברות הנמוכה יחסית של מוות 
מסיבות אלו פירושו שהיה אפשר להציל בשנת 2021 127 בני אדם ולהגדיל את תוחלת החיים 

ב-0.05 שנים בלבד.
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לא כל שיפור פוטנציאלי בתמותה קשור לסיבות המוות שבהן ישראל מדורגת במקום 
נמוך בהתפלגות של אותן 37 מדינות. ישראל תוכל להשיג שיפור ניכר גם אם תפחית את 
התמותה בתחומים שבהם היא ממוקמת באמצע ההתפלגות. למשל, בתמותה מזיהומים 
בדרכי הנשימה ישראל מדורגת כיום במקום ה-13 )גברים( וה-18 )נשים(. אם היא תוכל 
את  תפחית  היא  האפשרית,  המינימלית  הרמה  העשירי,  למאיון  התמותה  את  להפחית 
מספר מקרי המוות ביותר מ-900: 382 גברים ו-539 נשים. יהיה אפשר למנוע עוד 583 
מקרי מוות – 94% מהם נשים – אם ישראל תגיע לרמות התמותה של המאיון העשירי 
במחלות כרוניות בכלי הנשימה, אף שלגבי גברים ישראל קרובה לראש הטבלה בתחום זה 

)מקום 7(, ולגבי נשים היא ממוקמת באמצעה )מקום 16(.
של  התמותה  ששיעורי  אף  דומים.  סרטן  של  מסוימים  בסוגים  ישראל  של  הביצועים 
גברים ישראלים מסרטן בכלל נמוכים יחסית – מקום חמישי מתוך 37 המדינות – בסוגים 
מסוימים של סרטן ביצועיה של ישראל טובים פחות, בעיקר בסרטן המעי הגס והחלחולת 
)במקום  הריאות  וסרטן  הסימפונות  סרטן   – יותר  נפוצים  סרטן  ובסוגי  ה-14(,  )במקום 
האפשרית  המינימלית  התמותה  לרמות  אלו  ממחלות  התמותה  שיעורי  צמצום  ה-10(. 

תחסוך, בהתאמה, 203 ו-104 מקרי מוות. 
בקרב נשים ההבדלים בין סוגים שונים של סרטן בולטים אפילו יותר. הדירוג הכולל של 
ישראל במקום ה-19 בתמותת נשים מסרטן נמוך בין השאר בגלל התמותה הגבוהה מסרטן 
מדורגת  היא  )שבו  והחלחולת  הגס  המעי  וסרטן  ה-32(  במקום  מדורגת  היא  )שבו  השד 
העשירי(  )המאיון  האפשרית  המינימלית  לרמה  אלו  שיעורים  הפחתת  ה-23(.  במקום 
תחסוך, בהתאמה, 633 ו-319 מקרי מוות. אפילו הפחתה לרמה החציונית הנצפית – מטרה 
אפשרית יותר בהתחשב בגורמי סיכון גנטיים מסוימים שייסקרו בהמשך הדברים – תחסוך 

כ-280 מקרי מוות.8
ההבדלים המגדריים בדפוסי התמותה אינם מסתכמים בדוגמאות האלה ומצביעים על 
דרכים שונות לשיפור בריאות הנשים, בניגוד לבריאות הגברים. אילו היו שיעורי התמותה 
ישראלים  ונשים  גברים  של  הנשימה  בדרכי  ומזיהומים  דם  וכלי  לב  ממחלות  גיל  לפי 
שהיו  המוות  ממקרי   70% אחרות,  במדינות  שנצפו  המינימליים  התמותה  לשיעורי  זהים 
נמנעים היו של נשים. סיבות המוות היחידות שבהן מאזן מקרי המוות שהיו נמנעים נוטה 
לגברים באותו יחס של 2:1 הן פגיעה עצמית ואלימות בין-אישית, תאונות דרכים, הפרעת 

במערכת  מחלות  ממגוון  התמותה  שיעור  הפחתת  ידי  על  להימנע  יכולים  היו  מוות  מקרי   490  8
העיכול – קטגוריה שישראל נמצאת בה באופן קבוע ברביעון השני – לשיעור שיציב אותה במאיון 
העשירי. עם זאת, אנחנו מתעלמים מזה כאן כי מדובר במערך גדול מדי של מצבים רפואיים ולכן 
קשה להתמקד באחד מהם: שחמת הכבד ומחלות כבד כרוניות אחרות; מחלות בדרכי העיכול 
בקע  במפשעה,  בקע  שיתוקית;  מעיים  חסימת  או  מעיים  חסימת  התוספתן;  דלקת  העליונות; 
בכיס  בכלי הדם של המעי; מחלות  בדופן הבטן; מחלות מעי דלקתיות; הפרעות  ובקע  פמורלי 

המרה ובדרכי המרה; דלקת הלבלב; מחלות אחרות במערכת העיכול.
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התמכרות, איידס/HIV ומחלות טרופיות מוזנחות. ואולם אם בוחנים את מקרי המוות רק על 
פי מספרם, הסיבות האלה אחראיות לאחוז קטן בלבד של מקרי מוות בכלל האוכלוסייה. 
סיבות אלו הן תוצאה של התנהגות מסוכנת הרבה יותר משהן תוצאה של מחלה. במילים 

אחרות, הפחתת התמותה מסיבות אלו דורשת התערבות מסוג אחר.
הטענה האחרונה קשורה לתחומים שבהם מתרחשת עלייה בתוחלת החיים. כמעט בכל 
סיבות המוות האלה העלייה המותנית בתוחלת החיים בלידה ובגיל 25 גדולה יותר מאשר 
בגילים 65 או 80. בכמה מהן העלייה בתוחלת החיים נוטה להתרחש בגילים צעירים יותר, 
סימן להפחתה ניכרת בתמותה בגילים צעירים )למשל, פגיעה עצמית ופגיעות בין-אישיות, 
רוב  פי  תאונות דרכים, הפרעת התמכרות(. בסיבות מוות אחרות ההשפעות אחידות על 
או אפילו גבוהות מעט בגילים מבוגרים יותר, סימן לכך שההפחתה בתמותה תהיה בעיקר 
בדרכי  זיהומים  דם,  וכלי  לב  ממחלות  מוות  כוללות  בולטות  דוגמאות  מבוגרים.  בגילים 
הנשימה, מחלות בדרכי השתן, מחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית ותחלואת מעיים 

זיהומית.

דיון
החיים  בתוחלת  הנלווית  והעלייה  למנוע  היה  שניתן  מוות  מקרי  של  ההיפותטי  המספר 
1 מדגישים את המצבים הבריאותיים שבהם אפשר  ובנספח ללוח   1 המוצגים בתרשים 
התמותה  בשיעורי  פתאום  תתברך  ישראל  אם  רק  לא  ממש,  של  התקדמות  להשיג 
הנצפים כרגע באחת המדינות שבקבוצת ההתייחסות, אלא אפילו אם היא  המינימליים 
סוכרת  כוללים:  אלו  מצבים  החציוניים.  לשיעורים  שלה  התמותה  את  להפחית  תוכל 
המינימליים  התמותה  שיעורי  פי  על  למנוע  שאפשר  מוות  מקרי   3,370 או   4,741(
509 מקרי מוות שאפשר למנוע(;  )686 או  והחציוניים, בהתאמה(; מחלות בדרכי השתן 
מחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית )676 או 588 מקרי מוות שאפשר למנוע(; מחלות 
מוות  מקרי   425 או   627( החיסון  במערכת  ופגיעה  מטבוליות  הפרעות  אנדוקריניות, 
שאפשר למנוע(; תחלואת מעיים זיהומית )407 או 287 מקרי מוות שאפשר למנוע(. ברוב 
אינה  שהיא  משתמע  ומכאן  התחתון,  הרביעון  בסביבות  מדורגת  ישראל  האלה  המצבים 

נוקטת את הפרקטיקות המיטביות בטיפול בהם.
במצבים רפואיים אחרים שיעור התמותה בישראל כבר נמוך מהחציון, אבל הם יכולים 
לצאת נשכרים משיפור שיעורי התמותה לרמה המינימלית האפשרית, בסביבות המאיון 
בדרכי  וזיהומים  כרוניות  ממחלות  מוות  מקרי   1,504 למנוע  נוכל  יקרה  זה  אם  העשירי. 

הנשימה ו-490 מקרים ממחלות במערכת העיכול.
להשקעות  מרכזיות  מינוף  נקודות  לשמש  יכולים  האלה  המצבים  שכל  טוענים  אנחנו 
התערבות  שכל  מראש  מניחים  אנחנו  אם  גם  והבינוני  הקרוב  בטווח  בבריאות  נוספות 
כזאת דורשת צירוף אחר של הגורמים שהוזכרו במבוא: שינוי הפרקטיקה הקלינית, מינוף 
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משאבי בריאות ציבוריים ועידוד שינוי התנהגותי. מובן מאליו שלא כל ההתערבויות האלה 
בענייני  יותר  רחבה  ציבורית  הסברה  דורשות  הן  הבריאות.  מקצועות  אנשי  באחריות  הן 
בריאות, לעיתים על פי התאמה מגדרית )וכמובן גם תרבותית, אם כי בכך לא נגענו כלל 

במאמר(.
הבריאותיים  למצבים  יוגבלו  לא  בתמותה  שיפורים  יתרון.  עוד  לציין  ראוי  זה  בהקשר 
המסוימים האלה; דפוסים של תחלואה משותפת פירושם שלמקצת המצבים האלה יהיו 
השפעות נוספות על מצבים בריאותיים אחרים. למשל, שיפורים בתזונה שמפחיתים גורמי 
סיכון לסוכרת אמורים לצמצם את היארעותם של אירועי לב וסוגים מסוימים של סרטן 
שקשורים לתזונה. צמצום היארעותם של זיהומים בדרכי הנשימה אמור לצמצם, גם אם 
או מקיפות  יותר  בדיקות סקר תכופות  מולדים.  לב  באופן שולי, מחלות שמקורן במומי 
יותר – כולל בדיקות דם שנתיות – צפויות לגלות מגוון מצבים קליניים בשלבים מוקדמים 

שבהם קל יותר להציע טיפול.
ההישגים  בעלות  המדינות  אחרי  בהם  מפגרת  שישראל  במצבים  התמקדות  לבסוף, 
בתוצאי  שונות  אוכלוסיות  בין  השוויון  אי  את  להפחית  דרך  גם  היא  ביותר  הגבוהים 
הבריאות. עניין זה מביא אותנו לשני מבין שני הדברים המדהימים הנוגעים לעלייה של 
שלה(.  העלות-יעילות  היה  )הראשון  האחרונות  השנים  ב-50  החיים  בתוחלת  ישראל 
אוכלוסיית ישראל כוללת תת-אוכלוסיות לא מבוטלות שהולכות וגדלות שגישתן לשירותי 
רפואה מוגבלת – בייחוד באזורי הפריפריה, המאוכלסים בקהילות בדואיות וערביות רבות 
– או שיש בהן התנהגויות מושרשות תרבותית שמהוות מכשול לבריאות. במגזר הערבי 
Baron-( התנהגויות אלו כוללות למשל שיעורים הולכים וגדלים של עישון בקרב גברים

פעילות  של  יותר  נמוכות  ורמות  יתר  השמנת  של  גדולים  שיעורים   ;)Epel et al., 2010
גופנית )Muhsen et al., 2017( ותפריט תזונה מערבי שהולך ונעשה פחות ופחות בריא 
נישואי  והימצאות גבוהה יחסית, אם כי הולכת ופוחתת, של   ;)Abu-Saad et al., 2012(
קרובים )Sharkia et al., 2016(. התנהגויות בריאותיות אלו מגדילות את היארעותם של 
 Basel-Vanagaite et al., 2007; Glushko et( מגוון סוגי סרטן ושל השמנת יתר וסוכרת
וילדים  תינוקות  נישואי קרובים, מגדילה את התמותה של  והאחרונה שבהן,   ,)al., 2010
2017(. שיעור תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית  ואחרים,  )צ'רניחובסקי 
ל-2.1  אחראיים  מולדים  כשמומים  לידות,  ל-1,000  תינוקות   5.6 על  עומד  ישראל  של 
ממקרי המוות האלה – כמעט כמו תמותת התינוקות הכוללת במגזר היהודי – 2.3 מקרי 

מוות ל-1,000 לידות )הלמ"ס, 2020, לוח 3.13(.
הן  מעט.  שונות  משופרת  לבריאות  התנהגותיים  למכשולים  הדוגמאות  החרדי  במגזר 
כוללות שיעורים נמוכים בהרבה של בדיקות היריון )Ivry, 2015(; בדיקות סקר לגילוי סרטן 
 ;)Leiter et al., 2020( צריכה נמוכה יותר של פירות וירקות ;)Freund et al., 2019( השד
אכילת יתר; וחוסר בפעילות גופנית )Rosenberg et al., 2016(. בהתאמה, ידוע שדפוסים 
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הגס,  המעי  סרטן  השד,  סרטן  מולדות,  בריאות  בעיות  של  ההימצאות  את  מגדילים  אלו 
 Arbel et al., 2021a; 2021b; Gruber et( סוכרת, והשמנת יתר ואת סכנת התמותה מהן

.)al., 2015
לתת- עצמה שייכת  המזהה את  האוכלוסייה  לגדול חלקה של  צפוי  הבאים  בעשורים 
)או לפחות של מי שגדלו בהן(  ישראל  והחרדית בכלל אוכלוסיית  האוכלוסייה הערבית 
– כך שמשקלן באוכלוסייה הכללית, בייחוד בגילים מבוגרים יותר, יהיה גדול יותר. בריאות 
האוכלוסייה ברמה הלאומית תלך ותושפע אפוא מהעדפות ומפרקטיקות בריאותיות בשתי 
תת-אוכלוסיות אלו. כיוון שסיבות המוות שביצועיה של ישראל בהן הם הנמוכים ביותר 
על האוכלוסייה  לא פרופורציונלי  באופן  הנראה  ככל  בין-לאומיות משפיעות  בהשוואות 
לעלייה  הן  להביא  אמורה  אלו  מסיבות  התמותה  הפחתת  בישראל,  והחרדית  הערבית 

בתוחלת החיים ברמה הלאומית והן להפחתה של אי השוויון בין קבוצות אוכלוסייה.

סיכום ומסקנות
למחקר זה יש שלוש נקודות תורפה אפשריות. הראשונה קשורה לאיכות הנתונים. תוקף 
נתוני  באיכות  תלוי  נתונה  מוות  סיבת  כל  לגבי  ישראל  של  ביצועיה  על  שלנו  הטענות 
התמותה של ה-GBD, פרויקט נטל התחלואה העולמי – בייחוד מבחינת מהימנות הקידוד 
של סיבת המוות. באופן רשמי, כל מקרי המוות בכל 37 המדינות מקודדים על יסוד הקווים 
המנחים של ICD-10 )מסמך תקינה של ארגון הבריאות העולמי למיון מחלות(. לאחר מכן 
לעבד  ממשיך   )IMHE( וושינגטון  אוניברסיטת  של  והערכה  בריאות  למדדי  המכון  צוות 
אותם ומפרסם אותם באמצעות ה-GBD. אף על פי כן, אין לנו דרך לתת תוקף למהימנות 
פרקטיקות הקידוד של ICD-10 במדינות שונות. לכן אנחנו מניחים שהן תקפות ומהימנות 
 Rudd( באופן כללי – מלבד במקרי מוות שקשורים לאלח דם, שהוא קטגוריה מיוחדת 
 ,OECD-ה למדינות  ליבנו  תשומת  את  מגבילים  שאנחנו  משום  בייחוד   –  )et al., 2020
לצד מדינות מפותחות לא פחות כמו סינגפור וטייוואן. נוסף על כך, כיוון שהליך ההערכה 
שלנו מניח שאין תלות פונקציונלית בין סיבות מוות שונות – גם אם אנחנו יודעים שיש 
תחלואה נלווית מסוימת, כלומר שיש גורמי סיכון שקשורים זה לזה בוודאות – יש סבירות 
רבה שהניתוחים שלנו מפיקים אומדן חסר של ההפחתה הכללית בתמותה עקב הפחתת 
שיעורי התמותה מסיבה יחידה בלבד. הדבר נכון לפחות לגבי הערכות שצומצמו לתמותה 

החציונית הנצפית או לתמותה המינימלית האפשרית.
נקודת תורפה אפשרית שנייה של הטיעון שלנו קשורה ל"תכונות הטבעיות" של המדינה, 
לפחות  אוכלוסייתה,  של  הביולוגיים  למאפיינים  או  שוכנת  היא  שבו  למקום  שקשורות 
המדינה  של  היכולת  את  להגביל  יכולות  הללו  העכשווית.  הרפואית  הטכנולוגיה  בהינתן 
לטפס לראש הדירוג או למנוע את הידרדרותה לתחתיתו. יש שפע דוגמאות לכך. במגבלות 
מדעי הרפואה בני זמננו, שיעור התמותה מסרטן עור בישראל לעולם לא יגיע לשיעורים 

173 כמה מקרי מוות אפשר למנוע בישראל? ניתוח משווה של סיבות המוות ב-37 מדינות



המינימליים העולמיים במדינות המפותחות – פשוט משום שיש כאן חשיפה רבה מדי 
למינימום  יגיע  לא  לעולם  השחלות  וסרטן  השד  מסרטן  התמותה  שיעור  גם  לשמש. 
ניכרת את ההסתברות לחלות בסוגי  בגן BRCA, שמעלות במידה  העולמי, שכן מוטציות 
הגברת  בשני המקרים האלה  יהודים אשכנזים.  בקרב  יותר  הרבה  רווחות  הסרטן האלה, 
בדיקות הסקר למקסימום תשפר כמעט בוודאות את התוצאות מבחינת התמותה ותעלה 
את ישראל בדירוג, אבל לא לראשו. מצד שני, קו הרוחב הגיאוגרפי שישראל ממוקמת 
תהיה  לא  לעולם  שישראל  גבוהה  סבירות  שיש  פירושם  בה  השנתית  השמש  וכמות  בו 
מאפיין   – בחוץ  יותר  תשהה  שלה  והאוכלוסייה  התאבדויות,  מבחינת  הדירוג  בתחתית 
 .D ויטמין  של  יותר  גבוהות  ולרמות  הדם  וכלי  הלב  של  יותר  טובה  לבריאות  שמקושר 
בדומה לכך, בדיקות סקר אגרסיביות לאיתור מוטציות בגן כמו BRCA עשויות לזהות בעיות 
בריאות נוספות, שכאשר מטפלים בהן בשלב מוקדם ניתן לפתור אותן מהר יותר ובעלות 
נמוכה יותר. השורה התחתונה כאן היא שתכונות טבעיות הן תמיד מגבלה חשובה, אבל הן 
אינן גזרת גורל. הן מצביעות על חידושים התנהגותיים ומוסדיים שיכולים בסופו של דבר 

לפצות על חיסרון מסוים.
נקודת התורפה השלישית והאחרונה בטיעון שלנו קשורה למגמות עיתיות ארוכות טווח 
שמניעות באופן חלקי את צמצום התמותה. אנחנו מתייחסים בייחוד להשפעות ארוכות 
הטווח של השגשוג הכלכלי על הבריאות – מחלות שקשורות לאכילת יתר, לעישון ולתנועה 
מעטה יותר. אם התנהגויות אלו הן מן הגורמים העיקריים להאטת העלייה בתוחלת החיים 
בעשורים האחרונים )Cardona & Bishai, 2018; Vallin & Meslé, 2009(, ייתכן שתוחלת 
החיים הגבוהה בישראל היום משקפת את ההיעדר היחסי של שגשוג בין שנות הארבעים 
גיל העמידה של  לשנות השמונים של המאה העשרים, תקופה שבה היו הזקנים או בני 
היום בשלב ההתפתחותי העיקרי שלהם. אם זה נכון, לא ברור עד כמה אנחנו יכולים ללמוד 
ממדינות אחרות ששיעור התמותה בהן מסיבה נתונה נמוך יותר. כאמור, גם נקודת תורפה 
והיא ספציפית לסיבות מוות מסוימות. למשל, אף שאין הרבה מה  זו היא שולית בלבד 
לעשות בנוגע להימצאות סרטן ריאות בהינתן שיעורי העישון בעשורים קודמים, היכולת 
לטפל בו קשורה באופן חלקי לעיתוי האבחון, ובעניין זה אפשר לעשות הרבה. נוסף על 
כך, סיבות מוות מובילות רבות שאנחנו חושבים שאפשר להגיע בהן לתוספות משמעותיות 
לתוחלת החיים – סוכרת, זיהומים בדרכי הנשימה, מחלות במערכת העיכול – הן הרבה 
פחות פונקציה של התנהגות בעבר הרחוק. התערבויות היום יכולות לא רק להאט מצב או 
מחלה נתונים, לצמצם אותם או להפוך את מגמתם, הן יכולות למנוע את הופעתם בעשורים 

הבאים.
בסך הכול דומה אפוא שהטיעון הכללי במאמר זה עומד על רגליים איתנות. ישראלים 
בבריאות  שהשיפור  להבטיח  כדי  יחסית.  נמוכה  בעלות  גבוהה  חיים  מתוחלת  נהנים 
האוכלוסייה יימשך אל לנו להסתמך רק על פיתוחן של טכנולוגיות רפואיות חדשות או 
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על המצאת הגלגל בהקשר של מצב רפואי שבו התוצאות הרפואיות של ישראל מפגרות 
במדינות  להתבונן  פשוט  יכולים  אנחנו  זאת  תחת  אחרות.  מפותחות  למדינות  בהשוואה 
המצטיינות בביצועיהן בסיבות מוות שבהן ישראל מדורגת נמוך ושבהן אפשר משום כך 
למנוע אלפי מקרי מוות בכל שנה אם נאמץ שיטות טיפול אחרות, נסתגל אליהן וניישם 
אותן. רשימה זו כוללת תמותה מסוכרת, מחלות כרוניות בכלי הנשימה, מחלות במערכת 
ופגיעה במערכת  העיכול, מחלות בדרכי השתן, מחלות אנדוקריניות, הפרעות מטבוליות 

החיסון, מחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית ותחלואת מעיים זיהומית.
כיוון שקצב העלייה בתוחלת החיים הואט הן בישראל והן ברחבי העולם, גישה זו להצלת 
חיים רבים יותר – התמקדות בשילוב המיטבי של טכנולוגיות והתערבויות רפואיות קיימות 
– יכולה להפוך למודל המרכזי לשיפור בריאות הציבור. גישה זו יכולה להתאים במיוחד 
למדינה כמו ישראל, שאוכלוסייתה הטרוגנית מאוד וגם ההוצאה שלה על בריאות לנפש 

נמוכה יחסית. 
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נספח
לכל אחת מ-30 סיבות המוות i אנחנו מבחינים בין השיעור הכולל של התמותה הנצפית 
x, לתמותה מאותה סיבה, ותמותה מכל הסיבות האחרות  נתון  m, בגיל  גיל בישראל  לפי 
גיל במדינה שיש לה אחד משלושה  )i~(. אנחנו מחליפים את שיעור התמותה לפי  יחד 
 לוחות תמותה חלופיים מסיבה i,       , בשיעור התמותה לפי גיל מאותה סיבה בישראל,

           , ולא משנים את כל שאר שיעורי התמותה לפי גיל מסיבה מסוימת,      . הליך זה 
מיושם על כל אחת מ-30 הסיבות לתמותה אצל גברים ואחר כך שוב אצל נשים.

אם  ב-2021  בישראל  למנוע  שאפשר  המוות  מקרי  מספר  של  הערכה  להפיק  כדי 
התמותה לפי גיל מסיבה נתונה i תהיה          , בניגוד ל-         הנצפה, אנחנו מחשבים את 
ההבדל בין מספר מקרי המוות בישראל בכל הגילים על פי הדפוס הנצפה )         (, ועל פי 
התרחיש ההיפותטי שבו היה לישראל אחד מלוחות התמותה הנצפית החלופיים )          (. 
נתון  גיל  פירוש הדבר שאנחנו מחשבים תחילה את המספר הכולל של מקרי מוות בכל 

באוכלוסיית ישראל בשלמותו, D, מסיבה i בכל אחד משני התרחישים האלה:

,)2020 )וינרב,   X גיל  בקבוצת   2021 באמצע  בישראל  האוכלוסייה  כלל  הוא   N-כש 
המונחים  שאר  וכל  החלופיים,  הלוחות  לאחד  או  הנצפית  התמותה  ללוחות  מתייחס   z
הם כפי שהוגדרו לעיל. ההבדל בין המספר הכולל של מקרי מוות שנמנעו בישראל בכל 

הגילים הוא בפשטות:

על  בהכרח  מצביעים  אינם   ,S נתונה,  תמותה  מסיבת  שנמנעו  המוות  מקרי  שכלל  כיוון 
העליות הגדולות ביותר בתוחלת החיים – האחד הוא ספירה פשוטה והאחר מביא בחשבון 
להחלפת  הקשורים  החיים  בתוחלת  השינויים  את  גם  מחשבים  אנחנו   – המוות  גיל  את 
התמותה המינימלית הנצפית            ב-         לכל סיבת מוות נתונה. כדי לעשות זאת 
 אנחנו משתמשים בטכניקות סטנדרטיות של לוחות תמותה, קובעים ש-     הוא הסכום של
                   , ממירים את שיעור המוות הזה להסתברות של מוות, מחשבים את מספר 
השנים הכולל של אדם בתרחיש התמותה החדש הזה, ואז ממירים זאת להערכות תוחלת 

חיים בלידה, וכן בגילים 25, 60 ו-80.
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נספח ללוח 1. השינויים הצפויים )בשנים( בתוחלת החיים בלידה ובגילים 25, 65 ו-80 אם ישראל תפחית את שיעורי התמותה לפי סיבה המתוקננים 
על פי גיל לתמותה המינימלית הנצפית, לפי סיבת המוות ומגדר

נשיםגברים
שינוי בתוחלת החיים בגיל:שינוי בתוחלת החיים בגיל:

256580לידה256580לידה
0.8420.8420.4790.2940.8220.8230.6080.370גידולים

0.2730.2750.1240.0310.1450.1460.1270.069סרטן בקנה הנשימה, סרטן בסימפונות, סרטן ריאות

0.0960.0960.0760.0630.1640.1640.1310.089סרטן המעי הגס והחלחולת

0.3710.3730.2390.143    סרטן השד

    0.1230.1240.1210.093סרטן הערמונית

0.2580.2660.4130.3400.6330.6400.7230.633מחלות לב וכלי דם

0.9090.9180.8640.6520.8590.8610.8140.631סוכרת ומחלות כליה

0.0670.0620.0240.0040.0340.0270.0070.010הפרעות נוירולוגיות

0.1040.1020.0680.0360.1830.1810.1740.136מחלות כרוניות בכלי הנשימה

0.2270.2260.1780.1430.1970.1970.1910.161מחלות במערכת העיכול

0.1810.1740.1690.1510.1920.1860.1870.174זיהומים בדרכי הנשימה ושחפת

0.2220.1710.1360.1110.2430.2250.2150.189מחלות לא מידבקות אחרות

0.0860.0860.0890.0860.1250.1260.1290.123מחלות בדרכי השתן ואי פוריות גברית

מחלות אנדוקריניות, הפרעות מטבוליות ופגיעה 
במערכת החיסון

0.1100.0940.0650.0470.1370.1240.1100.087

0.0480.0030.0000.0000.0420.0030.0000.000מומים מולדים



נשיםגברים
שינוי בתוחלת החיים בגיל:שינוי בתוחלת החיים בגיל:

256580לידה256580לידה
0.0090.0000.0000.0000.0070.0000.0000.000תסמונת המוות בעריסה

0.0010.0010.0010.001    מחלות גינקולוגיות

0.1650.1250.0160.0080.0400.0300.0100.005פגיעה עצמית ואלימות בין-אישית

0.0880.0770.0590.0650.1310.1230.1150.111תאונות

0.1460.1050.0380.0250.0630.0490.0280.020תאונות דרכים

0.1060.1070.1010.0870.1140.1150.1140.103מחלות עור ומחלות ברקמה התת-עורית

0.0610.0590.0600.0560.0700.0680.0690.063תחלואת מעיים זיהומית

0.0620.0000.0000.0000.0520.0030.0000.000סיבוכים בהיריון ובלידה

0.0490.0480.0090.0040.0040.0050.0020.002הפרעת התמכרות

0.0120.0080.0060.0050.0150.0120.0080.005מחלות מידבקות אחרות

0.0110.0110.0080.0070.0210.0220.0180.016הפרעות שריריות-גרמיות

0.0130.0120.0010.0000.0070.0060.0010.000איידס/HIV ומחלות המועברות במגע מיני

0.0080.0070.0070.0070.0090.0090.0090.009חוסרים תזונתיים

0.0010.0010.0010.0000.0000.0000.0000.000מחלות טרופיות מוזנחות ומלריה

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000הפרעות נפשיות

 GBD project, Institute for Health Metrics and Evaluation )IMHE(, University of Washington :מקור: אלכס וינרב ואלון סלע, מרכז טאוב ׀ נתונים

 נספח ללוח 1 )המשך(. השינויים הצפויים )בשנים( בתוחלת החיים בלידה ובגילים 25, 65 ו-80 אם ישראל תפחית את שיעורי התמותה לפי סיבה 
המתוקננים על פי גיל לתמותה המינימלית הנצפית, לפי סיבת המוות ומגדר



רווחה





 מערכת הרווחה במעבר: 
מבט-על

ג'וני גל ושביט מדהלה

מבוא
ובראשונה בעקבות  נוצר בראש  זה  הרווחה. מצב  הייתה שנת מעבר בתחום   2021 שנת 
המעבר מחיים בתוך משבר הקורונה לחיים לצד הקורונה בזכות התרחבות מבצע החיסונים. 
הסוציאלי  הביטחון  מערכות  על  ניכרות  השלכות  היו  הזה  למעבר  בהמשך,  שנראה  כפי 
והרווחה החברתית בישראל. בתחום הרווחה תחושת המעבר קשורה גם במעבר מממשלה 
שתפקדה ללא תקציב מאושר ובתנאים קיצוניים של אי ודאות פוליטית, לממשלה חדשה 
שבמרכז העשייה שלה בשנה זו עמדו העברת תקציב וניסיון לייצב את תפקודי המערכות 
הסוציאלי.  והביטחון  הרווחה  מערכות  זה  ובכלל  והחברתיות,  הבריאותיות  הכלכליות, 
ההשלכות של תקופת המעבר הזאת עדיין אינן ידועות במלואן, ולא ברור אם אכן צפויה 

התייצבות ממושכת בתחומי בריאות הציבור, המשק והחברה. 
בתקופת  הרווחה  מערכת  במאפייני  לדון  לנו  מאפשרים  זה  בפרק  המוצגים  הנתונים 
הנתונים  ספציפי,  באופן  שאחריה.  המעבר  בתקופת   – יותר  מוגבלת  ובמידה  הקורונה, 
עם  בהתמודדות  והרווחה  הסוציאלי  הביטחון  מערכות  של  המרכזי  מקומן  את  משקפים 
המשבר ועם השלכותיו. בתקופת משבר הקורונה שימשו מערכות אלו רשת ביטחון חיונית 
לשוק  מחוץ  שנותרו  המדינה  תושבי  של  חייהם  רמת  להבטחת  במיוחד  חשוב  ואמצעי 
מאפשרים   ,2021 שנת  של  השנייה  למחצית  הנוגעים  אלו  ובייחוד  הנתונים,  העבודה. 
כבר עתה לזהות בבירור את המגמות המתרחשות בתחום הרווחה. מחד גיסא מגמות אלו 
מצביעות על ניסיון להתמודד עם חלק מהבעיות החברתיות אשר נדחקו הצידה בתקופת 
הקורונה. דבר זה נכון במיוחד לגבי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ואנשים עם מוגבלות 
ולגבי בעיית האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי. מאידך גיסא ניכר היעדרה של 
מדיניות כוללת להתמודדות עם עוני ועם אי שוויון, ואף נסיגה לאחור בהבטחת רווחתן של 
משפחות עם ילדים – דבר שעלול לגרור גידול בתחולת העוני, באי שוויון ובמצוקה בקרב 

קבוצות מודרות בחברה הישראלית.

פרופ' ג'וני גל, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית   *
העברית  באוניברסיטה  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  סגל  וחבר  בישראל 

בירושלים; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב.



ההוצאה החברתית בשנת 2020
2020, "שנת הקורונה", עמדה ההוצאה החברתית של ישראל על כ-304 מיליארד  בשנת 
ש"ח, גידול של כ-55 מיליארד ש"ח לעומת השנה הקודמת )תרשים 1(. ההוצאה החברתית 
מסך התוצר בשנת 2020 חצתה בפעם הראשונה זה שני עשורים את רף ה-20% ועמדה על 
22% )תרשים 2(. כ-69% מהגידול בהוצאה החברתית חל עקב הגידול בהוצאה על תחומי 
רווחה, וכ-24% עקב גידול בהוצאה על תחום הבריאות. הגידול בהוצאה על תחומי הרווחה 
בדמי  הגידול  עיקריים:  רכיבים  בשני  סוציאלי  ביטחון  על  בהוצאה  מהעלייה  ברובו  נבע 
לאומי  לביטוח  המוסד  באמצעות  שניתנו  מעין-אוניברסליים  מענקים  והנהגת  האבטלה 
כ-30 מיליארד ש"ח בהוצאות  זו. שני רכיבים אלו לבדם תרמו לעלייה של  במהלך שנה 
יחסית לשנה שלפניה. לעומת הגידול הנרחב בהוצאה על   2020 הביטוח הלאומי בשנת 
ביטחון סוציאלי, לא נרשם שינוי מהותי בשנה זו בסך ההוצאה על הרכיב השני של הרווחה 
– תחומי הרווחה החברתית, דהיינו שירותים חברתיים )לא כולל שירותי בריאות וחינוך(. 
ההוצאה על רווחה חברתית גדלה בשנת 2020 בכ-840 מיליון ש"ח – גידול שנתי של 4.5% 

בלבד, שיעור נמוך אף משיעור הגידול שנצפה בשנה הקודמת.1 

תרשים 1. ההוצאה החברתית לפי תחומים
מחירי 2020
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ביטחון סוציאלי רווחה חברתית בריאות חינוך
ח"מיליארדי ש

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, קובצי תקציב המדינה; המוסד לביטוח לאומי

הרשות  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  ההוצאה  כסך  נמדדת  סוציאלי  ביטחון  תחומי  על  ההוצאה   1
מענק  על  וההוצאה  ושיקום  לתגמולי משפחות  הביטחון  הוצאות משרד  ניצולי שואה,  לזכויות 
והביטחון  הרווחה  נמדדת כסך ההוצאה של משרד  רווחה חברתית  על תחומי  עבודה. ההוצאה 
והקליטה  העלייה  משרד  השיכון,  משרד  והתעשייה,  הכלכלה  במשרד  העבודה  זרוע  החברתי, 

והמשרד לשוויון חברתי.

184 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



תרשים 2. ההוצאה החברתית לפי תחומים, כאחוז מהתמ"ג
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, קובצי תקציב המדינה; המוסד לביטוח לאומי; הלמ"ס

חברתית,  רווחה  סוציאלי,  )ביטחון  החברתית  ההוצאה  של  הרכיבים  ארבעת  של  בחינה 
בריאות וחינוך( כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית )תרשים 3( מלמדת כי חלוקת ההוצאה 
בין ארבעת הרכיבים נותרה דומה לחלוקה בשנים קודמות, עם ירידה קטנה בנתח ההוצאה 
על חינוך ועם גידול בנתח ההוצאה על ביטחון סוציאלי. נתח ההוצאה על רווחה חברתית 

הצטמצם מעט. 

תרשים 3. ההוצאה החברתית לפי תחומים, כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, קובצי תקציב המדינה; המוסד לביטוח לאומי; הלמ"ס

185 מערכת הרווחה במעבר: מבט-על



התמקדות בהוצאה על רווחה חברתית בשנת 2020 מראה כי היא עמדה על כ-19.5 מיליארד 
של  בחלק  קלה  עלייה  ניכרת   )4 )תרשים  השונים  לתחומים  זו  הוצאה  בהתפלגות  ש"ח. 
משרד הרווחה והביטחון החברתי וירידה בחלק של משרד הקליטה, שככל הנראה משקפת 
את הירידה החדה )41%( במספר העולים בשנת 2020 לעומת שנת 2019 )הלמ"ס, 2021(.

תרשים 4. התפלגות ההוצאה על תחומי הרווחה החברתית
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, קובצי תקציב המדינה

כאמור, הגידול הנרחב בהוצאה על רווחה בשנת 2020 חל בעיקרו עקב גידול במשאבים 
המוקצים להתמודדות החברתית עם משבר הקורונה כחלק מתוכנית הסיוע הממשלתית. 
הגנה  המספקות  לתוכניות  הוקצו  המשאבים  עיקר   ,5 בתרשים  הנתונים  שמלמדים  כפי 
חברתית למי שהכנסותיו נפגעו בעקבות המשבר והצטמקות שוק העבודה, ואילו חלק קטן 
יכולות  ולחיזוק  אנושי  הון  לפיתוח  המיועדות  חברתית  השקעה  לתוכניות  הוקצה  מאוד 
הפרטים במעבר לשוק העבודה ולקליטה טובה בו. מעקב אחר ההוצאה על תחומי הרווחה 
 – שהוקצה  מהתקציב  נכבד  חלק  מומש   2021 אוקטובר  עד  כי  מראה  הסיוע  בתוכנית 

כ-96%.

186 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



תרשים 5. ההוצאה על תחומי רווחה בתוכנית הסיוע הממשלתית להתמודדות עם 
משבר הקורונה 
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2020סך הביצוע במזומן לשנת  2021אוקטובר -ינואר —ביצוע  2021-תכנון מעודכן ל

הגנה השקעה

ח"מיליארדי ש

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, 2021 

מערכות הביטחון הסוציאלי
מילאה  לאומי,  לביטוח  המוסד  באמצעות  בעיקר  המופעלת  הסוציאלי,  הביטחון  מערכת 
תפקיד מרכזי במיוחד בהתמודדות המדינה עם השפעת משבר הקורונה על תנאי החיים 
והיא  ביטחון סוציאלי  גידול דרמטי בהוצאה על  של תושבי ישראל. במהלך המשבר חל 
עמדה על 142 מיליארד ש"ח בשנת 2020, מתוכם כ-130 מיליארד ש"ח הוקצו לתשלומי 
עמדו   2021 שנת  של  הראשונה  במחצית  לאומי.  לביטוח  המוסד  באמצעות  קצבאות 
הוצאות הביטוח הלאומי עבור קצבאות על כ-66 מיליארד ש"ח, דבר המעיד על מגמת גידול 
בהוצאה לעומת התקופה שקדמה למשבר ובה ההוצאה לאורך כל השנה עמדה על כ-94 

מיליארד ש"ח. 
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המעבר בתחום הביטחון הסוציאלי מלמד על כיווני התפתחות סותרים. אשר לאזרחים 
כוונתה להשלים בשנה הקרובה את  ואנשים עם מוגבלות הודיעה הממשלה על  ותיקים 
הביטחון  מערכת  של  הטיפול  את  לשפר  נועדו  ואשר  למשבר  קודם  שהחלו  המהלכים 
ארגוני  עם  ההסכם  יישום  באמצעות  תתבצע  המהלכים  השלמת  בצורכיהם.  הסוציאלי 
המלצת  מימוש  ידי  על  וגם  והרחבתו,  הכללית  הנכות  קצבאות  בשיפור  העוסק  הנכים 
ההכנסה  השלמת  קצבאות  גובה  את  להעלות  אלאלוף(  )ועדת  בעוני  למלחמה  הוועדה 
ארוך,  ציבורי  דיון  לאחר  במקביל,  נוספים.  הכנסה  מקורות  להם  שאין  ותיקים  לאזרחים 
הצעדים להעלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65 )שמשמעותה דחיית גיל הזכאות לקבלת 
קצבת אזרח ותיק( עשויים לשפר בטווח הארוך את האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח 
לאומי. חשוב כמובן שמהלך זה ילווה בצעדים להקלת מצבן של נשים החיות בעוני בעת 
ומענק  אבטלה  ביטוח  הביטחון,  רשת  בתחום  משלימות  פעולות  באמצעות  הזה  המעבר 
עבודה. לעומת זאת, המדיניות המתוכננת באשר למשפחות עם ילדים עלולה להחמיר את 
מצבן ולהגדיל את תחולת העוני בקרב אוכלוסייה זו עקב החמרת תנאי הזכאות בתוכנית 

ביטוח האבטלה והיעדר טיפול במגבלותיה של תוכנית הבטחת ההכנסה. 

השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים
אזרחים  של  הכנסתם  את  להגדיל  הייתה  אלאלוף  ועדת  של  המרכזיות  ההמלצות  אחת 
ותיקים החיים בעוני באמצעות הגדלת השלמת ההכנסה המשולמת לזכאים לקצבת אזרח 
ותיק אשר זו הכנסתם היחידה או העיקרית. כפי שניתן לראות בתרשים 6, מאז שנת 2016, 
בגובה הקצבה המשולמת  הוועדה, הייתה עלייה  יישום הדרגתי של המלצות  שבה הוחל 
לאזרחים ותיקים בעלי הכנסה נמוכה )קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה(. אולם 
גם לאחר השינויים בגובה הקצבה, תחולת העוני בקרב אזרחים ותיקים בישראל עמדה על 
כולל   2022–2021 לשנים  המדינה  תקציב   .)2020 ואחרים,  )אנדבלד  כ-12.5%–15.7% 
התחייבות להעלות את גובה הקצבה ולהשלים את המהלך. דבר זה אמור לסייע בחילוץ 
אזרחים ותיקים רבים מעוני, גם אם השיפור ברווחתם הכלכלית לא יהיה גדול מאוד, שכן 
מדובר, כפי שניתן לראות בתרשים, בתוספת של 754 ש"ח לזוג לחודש ו-477 ש"ח ליחיד 

לחודש ביחס לשנת 2020. 
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תרשים 6. קצבת אזרח ותיק בסיסית עם השלמת הכנסה בגילי 70–80 
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הערה: נתוני שנת 2021 מבוססים על סכום הקצבה הממוצע בחודשים ינואר–יולי 2021; נתוני שנת 2022 מבוססים על 
חישוב של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנעשה על בסיס השיעורים המוצעים בהצעת החוק )בר, 2021(.

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי; בר, 2021

העלאת גיל הפרישה לנשים
בדומה למדינות רווחה אחרות, בשני העשורים החולפים נעשו בישראל מאמצים לשינוי 
הצפוי,  השינוי   .)2021 )בר,  זקנה  לקצבאות  והזכאות  מעבודה  הפרישה  גיל  מדיניות 
המבקש להעלות את גיל הפרישה, משקף הן את העלייה בתוחלת החיים במדינות הללו 
והן את השלכות המצב הנוכחי על האיתנות הפיננסית של מערכות הביטחון הסוציאלי, 
מפני שהן הגדילו באופן ניכר את תקופת התשלום של קצבת אזרח ותיק לחלק הולך וגדל 
באוכלוסייה. עד עתה, בזכות המאמצים לשינוי המדיניות בישראל, עלה גיל הזכאות לקצבת 
אזרח ותיק לגברים שפרשו מעבודה מגיל 65 ל-67 ולנשים מגיל 60 ל-62. עם זאת, לא 
אומצו החלטות בדבר צמצום הפער בגיל הפרישה בין גברים לנשים. בחוק ההסדרים לשנת 
2021–2022 נכללה תוכנית להעלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים ל-65. נשים על 
סף פרישה נפגעות מכך גם בגלל הקשיים להשתלב בשוק העבודה וגם כי הן אינן זכאיות 
לקבל קצבת אזרח ותיק. כדי להקל את הפגיעה הכלכלית בהן נכללו בתוכנית כמה צעדי 
מדיניות משלימים, בהם הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה, תוספת להבטחת ההכנסה 
ומתן אפשרות לקבלת קצבה גם ברמות שכר גבוהות יותר, תשלום מענק הסתגלות והגדלת 

סכום מענק העבודה שנשים בנות 60 ומעלה זכאיות לו. 
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ביטוח אבטלה
הכלי המרכזי שנעשה בו שימוש במהלך כל תקופת המשבר הוא תוכנית ביטוח האבטלה. 
בתוך פרק זמן קצר זינק מספר מקבלי דמי האבטלה מממוצע חודשי של כ-75 אלף זכאים 

בתקופה שקדמה למשבר לשיא של 880 אלף מקבלים בחודש אפריל )תרשים 7(. 

תרשים 7. מספר מקבלי דמי אבטלה, ממוצע חודשי 
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הערה: הקו האנוכי בתרשים מציין את תחילת המגפה.
מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי

שימוש  בהם  חדישים,  טכנולוגיים  באמצעים  נרחב  שימוש  נעשה  המשבר  בתקופת 
הטיפול  את  לייעל  כדי  התביעות  ולאישור  אבטלה  לדמי  תביעות  להגשת  באינטרנט 
בתביעות. כמו כן נדרשו שינויים במבנה התוכנית כדי לאפשר לעובדים הרבים שפוטרו 
או הוצאו לחל"ת בעקבות הקורונה ושלא הייתה להם שהות מספקת בשוק העבודה לפני 
המשבר להיות זכאים לקצבה. אחד השינויים היה הכללת השוהים בחל"ת )אף שהם לא 
פוטרו באופן פורמלי( ומקבלי קצבאות אחרות, כגון קצבת אזרח ותיק, בין הזכאים לסיוע. 
ברור שגם היצע העבודה המוגבל בתקופת המשבר ומגבלות פיזיות ובריאותיות אשר מנעו 

התייצבות בשירות התעסוקה חייבו עריכת שינויים במבנה התוכנית. 
נעשה  אבטלה  ביטוח  שחוק  מפני  בישראל,  במיוחד  נדרשו  הללו  המבניים  השינויים 
שפרץ  קודם  ספציפי,  באופן  במיוחד.  מוגבלות  ונגישותו  שנדיבותו  חוק  השנים  במהלך 
משבר הקורונה הייתה בתוכנית ביטוח האבטלה הפרה בלתי מידתית של האיזון הדרוש בין 
הבטחת הגנה סבירה על רמת חייהם של מי שפוטרו ושל המבקשים לחזור לשוק העבודה 
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החשיבות  במהירות.  העבודה  לשוק  לחזור  אותם  לאלץ  הניסיון  לבין  מתאימה,  למשרה 
הרבה המיוחסת להחזרה מהירה של העובד לשוק העבודה, במיוחד כשמדובר בצעירים, 
גובה דמי האבטלה  לגבי תקופת הזכאות המקסימלית,  הביאה לאימוץ צעדים דרקוניים 
לדמי אבטלה(.  מזכאות  ליהנות  כדי  בעבודה  לצבור  הזמן שיש  )פרק  ותקופת האכשרה 
הצעדים הללו, בין במכוון ובין שלא במכוון, הגדילו מאוד את השיעור של אי מיצוי קצבה 

זו )ראו דיון על כך בהמשך(, היות שזכאים רבים ויתרו או לא הצליחו לממש את זכאותם.
החזרה לתפקוד תקין של שוק העבודה במחצית השנייה של שנת 2021 חייבה, מטבע 
איזון  למצוא  וניסיון  החדשה  למציאות  האבטלה  ביטוח  תוכנית  של  התאמה  הדברים, 
דמי  מקבלי  את  לעודד  הרצון  לבין  עבודה  למחוסרי  החוק  שמספק  ההגנה  בין  מחודש 
האבטלה לעשות מאמץ סביר לשוב לשוק העבודה. אולם נראה שהשינויים המתוכננים 
עשויים להפוך שוב את ביטוח האבטלה לכלי שיעילותו בהתמודדות עם אבטלה מוגבלת 
שמשתתף  למי  האבטלה  דמי  גובה  הפחתת  כגון  המתוכננים,  מהשינויים  כמה  מאוד. 
לחזרה  מובטלים  להכשיר  למאמצים  בולט  בניגוד  עומדים  מקצועית,  הכשרה  בתוכנית 
 2021 שנת  של  השנייה  במחצית  אומצו  )שחלקם  המוצעים  הצעדים  העבודה.  לשוק 
וחלקם צפויים להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2022( כוללים בין השאר הפחתה של גובה 
הקורונה,  טרם  לאורכה  האכשרה  תקופת  משך  החזרת  שונים,  בשיעורים  האבטלה  דמי 
ביטול הארכת תקופת הזכאות לבני 45 ומעלה והחזרת חמשת ימי ההמתנה להמשך קבלת 
הקצבה לאחר ארבעה חודשי זכאות. הצעדים שנכנסו לתוקף במחצית 2021 השפיעו מייד 

על מספר מקבלי דמי האבטלה, וכבר ביולי 2021 ירד מספרם לכ-156 אלף )תרשים 7(.

הבטחת הכנסה
תוכנית רשת הביטחון הפורמלית במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל היא תוכנית הבטחת 
הכנסה שאמורה לספק רשת ביטחון לאנשים חסרי הכנסה או בעלי הכנסה מועטה בגיל 
נמוכה  והִקצּבה  תעסוקה,  ומבחן  אמצעים  במבחן  נקבעת  זו  לתוכנית  הזכאות  העבודה. 
במיוחד. הרחבת ביטוח האבטלה בתקופת הקורונה סיפקה רשת ביטחון חלופית לרוב מי 
שנפגע כלכלית במשבר. על כן העלייה במספר מקבלי קצבת הבטחת ההכנסה בתקופה זו 
הייתה קטנה יחסית. כפי שניתן לראות בתרשים 8, המספר החודשי הממוצע של מקבלי 
קצבה זו עלה מ-70,343 בינואר 2020 ל-91,761 בינואר 2021. מספר זה מתגמד לעומת 
מספרם של מקבלי דמי אבטלה בתקופה המקבילה )כ-700 אלף( ולעומת מספר מקבלי 
בניגוד  שניים.  מפי  יותר  על  אז  שעמד  האלפיים,  שנות  בתחילת  הכנסה  הבטחת  קצבת 
ומקבלי  זו בתקופת הקורונה,  לביטוח האבטלה, לא נעשו שינויים משמעותיים בתוכנית 
זו  הירידה במספר מקבלי קצבה  אף  על  זעומה.  לקבל קצבה  ההכנסה המשיכו  הבטחת 
2021, יש להניח כי קשיי החזרה לשוק העבודה עבור הנמנים עם  במחצית השנייה של 
קבוצות המתקשות להשתלב בתעסוקה, לצד הקשחת תנאי הזכאות וקיצור תקופת הזכאות 
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בתוכנית ביטוח האבטלה, יובילו לגידול במספר מקבלי הבטחת ההכנסה. עדות ראשונית 
לכך אפשר לראות בגידול במספר התביעות לקבלת הבטחת הכנסה שהוגשו בחודשים יולי 
ואוגוסט 2021 ובעלייה במספר המקבלים – מכ-72,800 בחודש יוני לכ-77,000 בחודש 
ספטמבר. לצד זאת, רמת הקצבה הנמוכה במיוחד והיקף אי מיצוי הזכאות לקצבה, העומד 
על כשליש עד מחצית מהזכאים )ראו על כך בהמשך, בדיון על אי מיצוי זכויות חברתיות(, 

עלולים להקטין את יעילות המענה של הבטחת ההכנסה לזקוקים לרשת הביטחון.

תרשים 8. מספר מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, ממוצע חודשי
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הערה: הקו האנוכי בתרשים מציין את תחילת המגפה.
מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי

מענק עבודה
מענק העבודה ניתן לבעלי הכנסות נמוכות מעבודה בשביל להגדיל את הכנסותיהם. גובה 
המענק הממוצע הוא 4,000 ש"ח לשנה, והוא ניתן לקבוצות שונות באוכלוסייה על פי גיל, 
רמת הכנסה ומצב משפחתי. תביעת המענק נעשית בסניפי הדואר, והמענק משולם בכמה 
תשלומים שווים במהלך השנה העוקבת לשנה שעבורה הוגשה תביעה. בשונה מהתוכניות 
ידי המוסד לביטוח לאומי, התוכנית הזאת מופעלת  האחרות שנדונו כאן, המופעלות על 
על ידי רשות המיסים שבמשרד האוצר. במרוצת השנים נעשו בתוכנית שינויים שהרחיבו 
את ציבור הזכאים והקלו את נגישותה. עם זאת, התוכנית עדיין סובלת מנדיבות מוגבלת, 
מיצוי לא מבוטלים, העומדים על  אי  ומשיעורי  עוני,  ביעילותה בהתמודדות עם  הפוגעת 
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כ-30% )ראו דיון על כך בהמשך(. במהלך משבר הקורונה נעשו כמה צעדים להנגיש את 
מענק העבודה ולהופכו לכלי בהתמודדות עם מצוקתם של מחוסרי העבודה, כגון הקדמת 
מי  עבור  הדואר  בסניפי  במקום  מקוונת  תביעה  להגיש  אפשרות  ומתן  המענק  תשלום 
הוקצו  הקורונה  משבר  עם  להתמודדות  הסיוע  תוכנית  במסגרת  בעבר.  תביעה  שהגיש 
כ-900 מיליון ש"ח להקדמת מענקי העבודה משנת 2021, וכ-650 מיליון ש"ח מהם אכן 

מומשו בשנת 2020.
הנתונים על מספר מקבלי מענק העבודה וההוצאה עבור תוכנית זו )תרשים 9( מלמדים 
כי בשנת 2019 עמדה ההוצאה על תוכנית זו על 1.3 מיליארד ש"ח, שהם כ-0.1% מהתוצר. 
מספר הזכאים שקיבלו את המענק בשנה זו עמד על 298 אלף. הנתונים מלמדים על ירידה 
קטנה במספר מקבלי המענק ובהוצאה עבורו בשנת 2019, אך ייתכן שהירידה נובעת מכך 

שהנתונים לשנה זו עדיין אינם סופיים. 

 תרשים 9. ההוצאה עבור תשלומי מענק העבודה כאחוז מהתמ"ג ומספר 
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2019 אינם סופיים מכיוון שעדיין לא טופלו כל הבקשות  הערה: הנתונים בתרשים הם לפי שנת העבודה. נתוני שנת 
לשנת עבודה זו.

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, רשות המיסים, 2020
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והטבות  קצבאות  שירותים,   – רבות  תוכניות  בישראל  הרווחה  למדינת 
שונות – המיועדות להגנה על האזרחים מפני סיכונים חברתיים, להקל את 
המצוקה ולקדם את צמצום אי השוויון והעוני. אולם דוח חדש של מבקר 
המדינה )2021( וממצאי מחקרים שנערכו לאחרונה מלמדים כי במקרים 
את  למצות  מצליחות  אינן  הללו  התוכניות  של  היעד  אוכלוסיות  רבים 
זכויותיהן. משמעות הדבר היא שתוכניות חברתיות אינן משיגות במלואן 
מיצוי  אי  בבעיית  הגובר  העניין  אף  על  נוצרו.  הן  שלשמן  המטרות  את 
ולא  ממשלתיים  גופים,  של  צמיחתם  אף  ועל  האחרונות  בשנים  הזכויות 
ממשלתיים, המבקשים להתמודד עם בעיה זו, ממצאי המחקרים מלמדים 
שהיא עדיין קיימת בהיקף נרחב והגופים השונים אינם מצליחים לצמצם 

את מצוקתם של מי שאמורים להסתייע בתוכניות מדינת הרווחה.
נוכחת  בישראל  חברתיות  זכויות  מיצוי  אי  שתופעת  ספק  שאין  אף 
הבריאות,  בתחומי  זה  ובכלל  הרווחה,  מדינת  של  פעילות  תחומי  במגוון 
התופעה  היקף  על  מקיף  מידע  אין  הרווחה,  ושירותי  הדיור  החינוך, 
מהיעדר  והן  לנתונים  נגישות  מקשיי  הן  נובע  הדבר  הללו.  בתחומים 
בתוכניותיהם.  המיצוי  אי  מידת  את  לבחון  שונים  גופים  של  נכונותם 
סוציאלי  ביטחון  תוכניות  לגבי  בעיקר  קיים  זו  תופעה  על  אמפירי  מידע 
המופעלות על ידי המוסד לביטוח לאומי ומשרדי ממשלה אחדים נוספים. 

זרקור א
אי מיצוי זכויות חברתיות
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לביטוח  המוסד  שערך  מחקרים  ממצאי   ,10 בתרשים  לראות  שניתן  כפי 
אשר  האוניברסליות,  שבתוכניות  כך  על  מלמדים   )2021 )גוטליב,  לאומי 
היקף  פשוטה,  להן  ושהזכאות  ההכנסה,  ברמת  הזכאות  את  מתנות  אינן 
אי המיצוי נמוך ביותר. כך, למשל, בתוכניות קצבת הילדים וקצבת האזרח 
הוותיק, שיעור המיצוי עומד על 99%. לעומת זאת, בתוכניות שבהן קבלת 
למי  ורק  אך  מיועדת  והזכאות  מורכב  בירוקרטי  בתהליך  מותנית  הקצבה 
המצליחים  הזכאים  שיעור  במיוחד,  נמוכה  שהכנסתם  להוכיח  שיכולים 
על  מתבססים  רובם  )אשר  הקיימים  הנתונים  נמוך.  זכותם  את  לממש 
נתונים מאמצע העשור הקודם( מלמדים, למשל, ששיעור אי המיצוי של 
קצבת נכות כללית נע בין 21.4% ל-25.3% מכלל הזכאים הפוטנציאליים, 
על  עומד  עבודה  ל-52.5%, של מענק  בין 37.2%  נע  הכנסה  של הבטחת 
31.6%, ובביטוח האבטלה שיעור אי המיצוי הוא הגבוה ביותר – בין 60.5% 

ל-68.2% אינם מממשים את זכאותם לקצבה זו.

תרשים 10. שיעור אי מיצוי זכויות חברתיות, שנים שונות
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הערה: בגלל מורכבות המדידה של תופעת אי המיצוי, במקרים שונים נהוג להציג טווח של רמת אי 
המיצוי, ורמות המקסימום והמינימום מתבססות על הנחות יסוד שונות. להרחבה ראו גוטליב, 2021. 

מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: גוטליב, 2021; מבקר המדינה, 2021
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לקצבאות  זכויותיהם  את  ממצים  שאינם  שמי  היא  הממצאים  משמעות 
נמנים עם  לביטוח אבטלה(  הזכאים  )ובמידה פחותה  הביטחון הסוציאלי 
האוכלוסיות המוחלשות והמודרות ביותר בחברה הישראלית. רובם בעלי 
הכנסה נמוכה מאוד וסביר שהם חיים בעוני. שיעורי אי המיצוי הגבוהים 
של הקצבאות הללו פירושם שהם אינם מקבלים את הסיוע שהם זכאים 

לו, והדבר מונע התמודדות עם מצוקתם. 
מגוון  לה  יש  כי  הזכויות מלמד  אי מצוי  היום על תופעת  הידע הקיים 
היעדר  למשל   – בלקוח  קשורה  שהבעיה  ההנחה  רווחה  בעבר  גורמים. 
מידע על עצם קיום התוכנית או על תנאי הזכאות שיש לעמוד בהם לשם 
קבלת הקצבה או השירות, או חוסר רצון לפנות לקבלת הקצבה או השירות 
או  הבירוקרטית  המערכת  עם  ממפגש  חשש  )למשל,  שונות  מסיבות 
נוספים לתופעה. כמה  גורמים  ברור שיש  כיום  ואולם  תחושת סטיגמה(; 
מהם קשורים במבנה של התוכניות, כגון מבחני הכנסה הפוגעים בפרטיות, 
תנאי זכאות מורכבים למימוש, שיקול דעת נרחב לפקידוּת או ערכם הנמוך 
של הקצבה או השירות. גורמים אחרים קשורים לאופן התנהלות המערכת 
הבירוקרטית כלפי תובע הקצבה – למשל קשיי נגישות פיזית או שפתית, 
מורכבות הטפסים שנדרש למלא, ריבוי המסמכים שנדרש לצרף לפנייה, 
יחס  אף  ולעיתים  הפנייה  להקלת  טכנולוגיים  באמצעים  שימוש  היעדר 

משפיל לפונים )הולר ואחרים, 2021(.
בחברה  גופים  עודדה  הזכויות  מיצוי  אי  לבעיית  הגוברת  המודעות 
האזרחית, בשוק החופשי ובמערכות המדינה לפעול להתמודדות עם מגוון 
הגורמים לתופעה. כך, למשל, אתר מיצוי הזכויות "כל זכות" משמש במה 
פופולרית להספקת מידע נגיש על זכויות חברתיות. מספר המשתמשים 
זכויות",  "מנוע  ועוד,  זאת  מיליון.2  כ-4.5  על  עמד   2020 בשנת  זה  באתר 

 Google הנתונים נמסרו על ידי אתר כל זכות בהתבסס על מערכת הניטור של  2
גלשו  שמהם  המכשירים  מספר  עמד   2020 בשנת  הנתונים,  לפי   .Analytics
לאתר על 9.4 מיליון. על סמך מדידות שונות, ההערכה היא שמדובר בכ-4.5 

מיליון בני אדם. 
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מיזם חדש שהקימה הממשלה, אמור להגביר את נגישות האזרחים למידע
על זכויותיהם. במשרד הרווחה הוקם תחום ייעודי למיצוי זכויות, וברשויות 
מקומיות רבות הוקמו מרכזי זכויות והוכשרו עובדות סוציאליות המתמחות 
זכויותיהם  את  למצות  שירות  משתמשי  בידי  לסייע  כדי  זכויות  במיצוי 
)בניש ווייס-גל, 2021(. פעילות זו נועדה ליישם את הרעיון של מיצוי זכויות 
ואחרים,  )רוסו-כרמל  הסוציאלית  העבודה  בתחום  היום  שרווח  אקטיבי 

 .)2019
בעשור  זכויות,  מיצוי  אי  בנושא  אלאלוף  ועדת  המלצות  בעקבות 
השירות  את  לשפר  גדול  מאמץ  לאומי  לביטוח  במוסד  נעשה  האחרון 
נעשו  זכויות  מיצוי  באי  הקשורים  הרכיבים  בכל  שלא  אף  לאזרחים. 
להנגיש  שנועדו  צעדים  נעשו  זאת  בכל   ,)2021 המדינה,  )מבקר  שינויים 
את המידע, להקל את הנגישות לתוכניות ולנקוט מדיניות של פנייה יזומה 
לזכאים פוטנציאליים, במיוחד בקבוצות מודרות )תרשיש וגל, 2021(. ניכר 
לטיפול  מתקדמות  בטכנולוגיות  מוגבר  שימוש  לצד  הללו,  שהמאמצים 
בפניות, גם סייעו בידי המוסד לטפל בגידול הפנומנלי של פניות לקבלת 

ביטוח אבטלה בתקופת הקורונה.
בהיעדר נתונים רב-שנתיים על אי מיצוי זכויות קשה להעריך את תרומת 
הצעדים שננקטו לקידום שיעורי המיצוי. מלבד מידע מצומצם על שיפור 
משרד  של  ספציפיות  בתוכניות  שירות  משתמשי  בקרב  המיצוי  בהיקף 
הרווחה, אין מחקרי הערכה שבוחנים את תוצאות הפעולות שננקטו. יתרה 
פעילות  בתחומי  הזכויות  מיצוי  אי  בעיית  היקף  על  מידע  בהיעדר  מזו, 
והשיכון,  הבריאות  בתחומי  מיוחד  ובאופן  הרווחה,  מדינת  של  מרכזיים 
קשה  מיצוי  בעיית  על  המצביע  אנקדוטלי  מידע  על  להישען  רק  אפשר 
שהושגו  שההישגים  ממש  של  חשש  קיים  כך  על  נוסף  הללו.  בתחומים 
ייעשו שינויים  יתמוססו כאשר  הזכויות  מיצוי  אי  בעיית  בהתמודדות עם 
ושוק  רגיל של המשק  הביטחון הסוציאלי עם החזרה לתפקוד  בתוכניות 
צפויים  ביותר  הנרחבים  השינויים  הקורונה.  משבר  שוך  אחרי  העבודה 
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שנעשו  גדולים  שינויים  בזכות  שבה,  האבטלה,  ביטוח  בתוכנית  כאמור 
גידול  נרשם  הקורונה,  בתקופת  בפונים  הטיפול  ובאופן  התוכנית  במבנה 
הלא-נגיש  למבנה  המתוכננת  שהחזרה  לשער  יש  במיצוי.  משמעותי 
שאפיין את התוכנית בתקופת טרום הקורונה תוביל להפחתה ניכרת של 

שיעורי המיצוי. 
שמיצוי  היה  בעוני  למלחמה  הוועדה  ממסקנות  שעלה  הברור  המסר 
זכויות הוא מרכיב חיוני בהתמודדות עם תופעות של עוני ומצוקה. ואולם 
דומה שהמסר הזה נקלט רק באופן חלקי, וכי בתחומים רבים של מדינת 
הרווחה הישראלית ההתמודדות עם תופעת אי מיצוי הזכויות והגורמים לה 

עדיין לוקה בחסר.
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משרד הרווחה והביטחון החברתי
תפקוד  על  מאוד  הקשה  מאושר  ממשלתי  תקציב  היעדר  הממשלה,  משרדי  שאר  כמו 
של  הכלכלית  המצוקה  התרחבות  הקורונה.  בתקופת  החברתי  והביטחון  הרווחה  משרד 
הבריאותיים  הסיכונים  באוכלוסייה,  מודרות  קבוצות  עם  והנמנים  בעוני  החיים  האנשים 
והקושי לטפל באנשים הזקוקים לסיוע בגלל הסגרים וכללי הריחוק החברתי – כל אלה 
מערכות  על  המקומיות,  ברשויות  הסוציאליים  העובדים  על  דופן  יוצאת  מעמסה  הטילו 
המשרד ועל העמותות והחברות המספקות את שירותי הרווחה במיקור חוץ עבור המשרד. 
בסוף שנת 2020 עמד סך התיקים הפעילים המטופלים במערכת הרווחה על יותר מ-450 
אלף, בדומה לנתוני השנה הקודמת )משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2021(. לעומת זאת, 
בשנת הקורונה נצפה גידול בפניות לשירותי הרווחה המקומיים ובמספר התיקים החדשים 
שנפתחו – לפי נתוני המשרד מדובר בגידול שנתי של 11%. השינויים שחלו בסיבות הפנייה 
לשירותי הרווחה ניכרים בגידול במספר התיקים הפעילים של משתמשי שירות בשל עוני 
ומצוקה כלכלית ובשל אלימות במשפחה – עלייה של 5% ו-8%, בהתאמה, ובירידה של 7% 

במספר התיקים של משתמשי שירות בשל זקנה )תרשים 11(.

תרשים 11. שיעור השינוי במספר התיקים הפעילים בשירותי הרווחה בתחומי 
הנזקקות המרכזיים, בין נובמבר 2019 לנובמבר 2020
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2021

הרווחה  משרד  בהנהגת  לשינויים  הובילה   2021 יוני  בחודש  החדשה  הממשלה  הקמת 
ולתמורות מבניות במשרד. לצד מינוי שר ומנכ"לית חדשים, הועברה זרוע העבודה, אשר 
היום  מעונות  אגף  והתעשייה.  2016, למשרד הכלכלה  זה בשנת  צורפה מחדש למשרד 
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החינוך.  למשרד  לעבור  צפויה  עליו  הפדגוגית  האחריות  אך  זה,  למשרד  הוא  גם  הועבר 
השינויים הללו משתקפים גם בשינוי שמו של המשרד למשרד הרווחה והביטחון החברתי. 
לצד השינויים האלה מתגבשים מתווים חדשים לפעילות המתוכננת של המשרד, ובמרכזם 
מאמצים לקידום שינויים תחיקתיים מרחיקי לכת. הכוונה היא לחוק שירותי רווחה אשר 
עתיד להחליף את חוק שירותי הסעד, שהוא המסגרת החוקית המרכזית לפעילות שירותי 
עם  לאנשים  רווחה  שירותי  חוק  לחקיקת  להביא  המשרד  בכוונת  עוד  בישראל.  הרווחה 
מוגבלות, חוק חדש אשר ירכז את הטיפול בכל האנשים הנמנים עם קבוצות האנשים עם 
מוגבלות. במקביל לפעילות זו מינה שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן פורום אקדמי 
לבסוף,  הקרובות.  בשנים  פעילותו  ודרכי  המשרד  יעדי  בגיבוש  לסייע  צפוי  אשר  מייעץ 
באי  בטיפול  המסייע  המערך  במימון  גידול  צפויים  הקרובות  לשנתיים  המשרד  בתקציב 

ביטחון תזונתי ומימוש ההסכם עם העובדים הסוציאליים שנחתם בקיץ 2020.

תעסוקה
כחלק מהתמודדות הממשלה עם שיעורי האבטלה הגבוהים בעקבות משבר הקורונה ננקטו 
צעדים שמטרתם לקדם את תחום ההכשרות המקצועיות. צעדים אלו הם באחריות זרוע 
העבודה, אשר עברה במחצית השנייה של 2021 ממשרד הרווחה והביטחון החברתי למשרד 
הקמת  היה  השנה  בתחילת  העבודה  בזרוע  שננקטו  הצעדים  אחד  והתעשייה.  הכלכלה 
מינהלת המעסיקים בשיתוף הפורום הכלכלי חברתי של נשיאות המגזר העסקי, שמטרתה 
לפתח את תחומי ההכשרה המקצועית ולהתאימם לצורכי שוק העבודה בפועל. יתרה מזו, 
כחלק מתוכנית הממשלה להתמודדות עם משבר הקורונה הוקצו משאבים נוספים בסך 
1.4 מיליארד ש"ח כסעיף משותף עבור הכשרות מקצועיות באמצעות זרוע העבודה ועבור 
המועצה להשכלה גבוהה. אולם רק שליש מהקצאה זו מומש בפועל עבור שני התחומים 
– 277 מיליון ש"ח בלבד בשנת 2020 ו-171 מיליון ש"ח נוספים עד אוקטובר 2021, ונראה 
זרוע  יותר הוקדש להכשרות מקצועיות באמצעות  גם מהסכומים שמומשו חלק קטן  כי 

העבודה.
על אף חשיבותו הרבה של תחום ההכשרות המקצועיות, בפרט בתקופה שבה רבים מן 
ובמימוש  זה  המובטלים אינם בעלי השכלה גבוהה, נראה שהיה קושי רב בקידום תחום 
התוכנית,  במסגרת  ההקצאות  של  הנמוך  המימוש  שיעור  מלבד  לו.  שהוקצו  המשאבים 
בחינה של ההוצאה עבור הכשרות מקצועיות למבוגרים בתקציב השוטף של זרוע העבודה 
ש"ח  מיליון  כ-168  על  שעמדה  ולאחר  האחרונות,  בשנים  עלייה  מגמת  לאחר  כי  מראה 
בשנת 2019, פחתה הוצאה זו באופן ניכר בשנת 2020 ועמדה על כ-90 מיליון ש"ח בלבד 
12(. כמו כן מספר המשתתפים בהכשרות במימון או בסבסוד האגף להכשרה  )תרשים 
מקצועית בשנה זו עמד על כ-7,000 איש בלבד, לעומת כ-12,000 מקבלי הכשרות בשנת 
הירידה  מן  חלק  לפחות  מסבירים  והסגרים  החברתי  הריחוק  שמגבלות  ספק  אין   .2019
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לאורך העשור שקדם  בבירור שגם  ניכר  זאת  עם  זו.  ובתקציבן בשנה  בכמות ההכשרות 
2019, התקציב שהוקצה לתחום זה במסגרת זרוע  למשבר הקורונה, ולמעשה עד לשנת 

העבודה לרוב לא מומש במלואו.

תרשים 12. ההוצאה עבור הכשרות מקצועיות למבוגרים
מחירי 2020
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הערה: ללא הכשרת טכנאים והנדסאים וללא הכשרות במסגרת תוכניות עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות.
מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: קובצי תקציב המדינה, משרד האוצר

במסגרת  ניתנות  נוספות  הכשרות  לעיל,  שתואר  המקצועיות  ההכשרות  תקציב  מלבד 
תוכניות לעידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות, בהן חרדים, הורים יחידים, ערבים, אנשים 
עם מוגבלות ועוד. בשנת 2020 נצפתה ירידה גם בהוצאה המוקדשת לתחום זה )כ-186 
כפי שניתן  לעיל.  כי קטנה מהירידה בתחום ההכשרות הכללי שתואר  מיליון ש"ח(, אם 
לראות בתרשים 13, בחמש השנים שקדמו למשבר מומשה ההקצאה לתוכניות אלו כמעט 

במלואה. 
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תרשים 13. תקציב תוכניות עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות
מחירי 2020
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, קובצי תקציב המדינה
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השוואה בין ישראל למדינות רווחה נבחרות מראה כי היקף ההוצאה של 
מערכת הרווחה בישראל על שירותי רווחה נמוך יחסית. כך באשר להוצאה 
על שירותים בעין, הכוללת שירותים הניתנים לאזרחים ותיקים )לא כולל 
הוצאה על סיעוד(, לאנשים עם מוגבלות ולמשפחות עם ילדים, שירותים 
בתחום הדיור והתעסוקה וסיוע אחר שאינו שייך לקטגוריות האלה וניתן 
כהטבות בעין.3 כפי שניתן לראות בתרשים 14, ההוצאה על שירותי רווחה 
בישראל בשנת 2017 עמדה על כ-2% מהתמ"ג, בדומה להוצאה שנמדדה 
אלו  במדינות  הברית.  ובארצות  באיטליה  מההוצאה  יותר  ומעט  בספרד 
זאת,  לעומת  השנים.  לאורך  ההוצאה  בגודל  דרמטיים  שינויים  חלו  לא 
התרחבות  חלה  ודנמרק(  )שוודיה  הסוציאל-דמוקרטיות  הרווחה  במדינות 
יחסית בהוצאה על שירותי רווחה, בעיקר בסוף העשור הראשון של שנות 

האלפיים ולאחר המשבר הכלכלי של 2008.

ההשוואה מציגה את ההוצאה שנמדדה בהטבות בעין – כלומר בשירותים ולא   3
SOCX. לשם ההשוואה  רווחה כפי שהופיעו בשאלון  בכסף – עבור שירותי 
למדינות אחרות נכללו גם סעיפים שאיננו כוללים בדרך כלל בבחינת ההוצאה 
תואם  אינו  זה  סכום  ולפיכך  בלבד,  בישראל  כשמדובר  רווחה  שירותי  על 
לחלוטין את הסכום המוגדר בפרק זה כהוצאה על רווחה שצוין לעיל. לפירוט 

סעיפי ההשוואה שנכללו ראו בנספח לפרק זה.

זרקור ב
 השוואה בין-לאומית של ההוצאה על 

רווחה חברתית

203 מערכת הרווחה במעבר: מבט-על



תרשים 14. ההוצאה על שירותי רווחה, כאחוז מהתמ"ג 
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הערה: ההוצאה על הטבות בעין בתחומי הרווחה.
OECD :מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים

ניתן לחלק את ההוצאה על שירותי הרווחה לתחומים כמקובל בסיווג של 
ה-OECD. כאן נתמקד בהשוואת ההוצאה על שירותים בארבעה תחומים 
עיקריים: אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים, משפחות ותוכניות פעילוֹת 

בשוק העבודה )ALMP( )תרשים 15(.
בחינה של ההוצאה על שירותי רווחה עבור אנשים עם מוגבלות מראה 
שההוצאה לנפש בגילי 20–64 בישראל מתקרבת בשנים האחרונות ל-1% 
הים-תיכוניות  הרווחה  במדינות  ההוצאה  מן  גבוהה  זו  הוצאה  מהתמ"ג. 
)איטליה וספרד( ומצרפת ומבריטניה, אך נמוכה מגרמניה, ונמוכה במיוחד 
רווחה  שירותי  על  הסוציאל-דמוקרטיות.  הרווחה  במדינות  מההוצאה 
לאזרחים ותיקים בני 65 ומעלה )ללא הוצאות על טיפול סיעודי( ישראל 
מוציאה בשנה כ-0.9% מהתמ"ג לנפש, כמעט בתחתית המדרג ביחס לשאר 
והצטמצמה.  הלכה  אף  זו  הוצאה  האלפיים  שנות  ומתחילת  המדינות, 
הקשישים  אוכלוסיית  גודל   – בישראל  קשישים  של  התלות  יחס  אמנם 
ביחס לאוכלוסיית האנשים בגילי העבודה – נמוך יחסית למדינות אחרות, 
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נמצא  האוכלוסייה  בכלל  הקשישים  של  חלקם  האחרונים  בעשורים  אך 
במגמת עלייה, בשעה שהיקף ההוצאה על שירותים לקבוצה זו הולך וקטן. 
תחום מרכזי נוסף הוא ההוצאה על שירותי רווחה המיועדים למשפחות. 
כפי שניתן לראות, בתחילת העשור חל גידול בהוצאה המוקדשת לתחום 
הגידול,  אף  על   .2017 בשנת  לנפש  מהתמ"ג  בכ-3.4%  נאמד  וגודלה  זה, 
במדינות  להוצאה  בדומה  יחסית,  נמוכה  עדיין  לנפש  ההוצאה  בישראל 
הוא  בהשוואה  האחרון  התחום  האחרונות.  בשנים  הים-תיכוניות  הרווחה 
כלומר   ,)ALMP( העבודה  בשוק  פעילות  לתוכניות  המוקדשת  ההוצאה 
כי  נראה  העבודה.  בשוק  פרטים  של  בשילובם  לסייע  שמטרתן  תוכניות 
ההוצאה על תחום זה מצומצמת במיוחד לעומת שאר המדינות. זאת ועוד, 
לאורך התקופה הנמדדת חלה ירידה בהוצאה לנפש בגילי העבודה בתחום 
2017 היא עמדה על כ-0.3% מהתמ"ג לנפש, בדומה להוצאה  זה ובשנת 
המקובלת במדינות הרווחה הליברליות )ארצות הברית ובריטניה( הנמצאות 

בתחתית המדרג.

 תרשים 15. ההוצאה על שירותי רווחה בתחומים נבחרים 
במדינות שונות
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 תרשים 15 )המשך(. ההוצאה על שירותי רווחה בתחומים נבחרים 
במדינות שונות

אזרחים ותיקים, ההוצאה לנפש בגילי 65+ ביחס לתמ"ג לנפש

שירותי רווחה למשפחה, ההוצאה לנפש בגילי 0–19 ביחס לתמ"ג לנפש 

דנמרק צרפת גרמניה ישראל איטליה ספרד

שוודיה הממלכה מאוחדת ב"ארה

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

206 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



 תרשים 15 )המשך(. ההוצאה על שירותי רווחה בתחומים נבחרים 
במדינות שונות

 תוכניות פעילות בשוק העבודה, ההוצאה לנפש בגילי 20–64 ביחס 
לתמ"ג לנפש

הערה: ההוצאה על הטבות בעין הקשורות באזרחים ותיקים אינה כוללת טיפול סיעודי.
OECD :מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים
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המלצות ועדת אלאלוף: מעקב 
המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני הוגשו לממשלה בשנת 2014 )דוח ועדת אלאלוף, 
התוספות  את  מציג   16 תרשים  יישומן.  אחר  מעקב  טאוב  מרכז  מבצע  מאז   .)2014
התקציביות אשר ניתנו מאז אימוץ המלצות הוועדה עבור הסעיפים התקציביים הקשורים 

ביישומן.
בשנת 2020 לא חלה התקדמות משמעותית ביישום המלצות הוועדה בשום תחום למעט 
תחום החינוך. יתרה מזו, בתחום הדיור ובתחום הכלכלה והתעסוקה חל צמצום בהשקעה 
התקציבית בסעיפים הקשורים להמלצות הוועדה. כך, למשל, קטנו התקציבים המוקצים 
ולתוכניות תעסוקה.  לאחזקת הדיור הציבורי והתקציבים המוקצים להכשרות מקצועיות 
ועומדת על  והביטחון הסוציאלי נשארה דומה למדי  ההשקעה בתוכניות בתחום הרווחה 
הקשורים  בסעיפים  בהשקעה  גידול  לצד  פירוט,  ביתר  שהומלצה.  מהתוספת  כשליש 
לאחריות עו"ס משפחה ולתוכניות התערבות חל צמצום בסעיפים התקציביים הקשורים 
בתקציב פרטני גמיש )למשל סיוע מיוחד למשפחות בקהילה וסיוע לאזרח ותיק בקהילה(. 
כמו כן, טרם מומשה ההמלצה להגדיל את גמלת הבטחת ההכנסה לאנשים בגיל העבודה 
החיים בעוני. עם זאת, נרשמה התפתחות חיובית בעניין ההמלצה להקצות תוספת תקציב 
החלטת  התקבלה   2021 באוגוסט  ותיקים.  לאזרחים  ההכנסה  השלמת  גמלת  להגדלת 
4.2022 עקב כך, בשנה הבאה צפוי  ינואר  והיא תמומש החל מחודש  ממשלה בעניין זה 

לגדול שיעור התוספת ליישום המלצות הוועדה בתחום הרווחה.

תוספת לגמלת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים. ראו החלטת ממשלה מס' 283 מיום 1.8.2021,  4
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 תרשים 16. תוספת ההוצאה ליישום המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני
כאחוז מהתוספות שהומלצו בוועדה
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מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, תקציב המדינה לשנים שונות; משרד החינוך; משרד 
הבריאות
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סיכום 
שנת 2021 הייתה שנת מעבר ברווחה: מעבר מצעדים של הגנה חברתית על האוכלוסייה 
עם  מחודשת  להתמודדות  הקורונה,  משבר  של  והכלכליות  החברתיות  ההשלכות  מפני 
בעיות חברתיות בסיסיות המכבידות על חלקים גדולים מהציבור בישראל. לאחר שמערכת 
הביטחון הסוציאלי ושירותי הרווחה סיפקו רשת ביטחון מקיפה ומענה מיידי לצרכים של 
נפגעי משבר הקורונה, ובעיקר של מחוסרי העבודה, ניכרים שינויי כיוון במדיניות בתחום 
הרווחה. שינויים אלו באים לידי ביטוי בהחלטה על שיפור רשת הביטחון לאזרחים ותיקים 
מוגבלות. לאחר  ושיפור מערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים עם  ובמצוקה  בעוני  החיים 
של  הפיננסית  האיתנות  לביצור  משמעותיים  צעדים  לאמץ  גם  הוחלט  ארוך  ציבורי  דיון 
הגוף המרכזי המספק ביטחון סוציאלי, המוסד לביטוח לאומי, על ידי העלאת גיל הפרישה 
של  החברתיות  זכויותיהם  של  חוקי  לעיגון  ממשלתיות  יוזמות  ננקטו  לבסוף,  לנשים. 

הנזקקים לשירותיו של משרד הרווחה והביטחון החברתי.
התקדמות  יניבו  לא  ברווחה  המעבר  שמגמות  כך  על  המעידים  סימנים  יש  זאת,  עם 
מספקת בהתמודדות עם המצוקות החברתיות בישראל. יתרה מזו, אם הצמיחה הצפויה 
לאחר המשבר לא תתחלק באופן שוויוני יותר משהיא מתחלקת היום, ובייחוד בתקופת 
הקורונה, אי השוויון צפוי לגדול. לאחר גידול נכבד בהוצאה החברתית בשנת 2020 ניתן 
להעריך שההוצאה החברתית בישראל תצטמצם בשנים הקרובות. צעד כזה צפוי להחזיר 
כוללת  מדיניות  היעדר  שונות:  מסיבות  הרווחה,  מדינות  של  המדרג  תחתית  אל  אותה 
ביטוח האבטלה למתכונתה  תוכנית  להחזיר את  הכוונה  ואי שוויון,  עוני  עם  להתמודדות 
טרם פרוץ המשבר, חוסר הנכונות לטפל במגבלות תוכנית הבטחת ההכנסה והיעדר צעדים 
ממשיים להרחבת הטיפול במערך התעסוקה ולטיפול בבעיית אי מיצוי הזכויות בתחומי 
הבריאות והדיור. ספק רב אם החזרה לדפוסי ההוצאה החברתית שקדמו למשבר הקורונה 
תאפשר למדינת הרווחה הישראלית להתמודד ביעילות עם המצוקות החברתיות הניצבות 

בפניה. 

210 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



מקורות
והאי-שוויון  העוני  החיים,  רמת   .)2020( נ'  קסיר,  ו)קלינר(  ל',  כראדי,  א',  הלר,  מ',  אנדבלד, 

בהכנסות – 2018–2019 ואומדן ל-2020 )לפי נתונים מינהליים(. המוסד לביטוח לאומי.

בניש, א', ווייס-גל, ע' )2021(. ִסנגור למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עבודות סוציאליות. 
ביטחון סוציאלי, 113, 111–137.

בר, א' )2021(. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 
התקציב 2021 ו-2022(, התשפ"א – 2021 – הגדלת סכומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת 

אזרח ותיק. הכנסת: מרכז המחקר והמידע.

גוטליב, ד' )2021(. מיצוי זכויות חברתיות בישראל: ממצאי מחקר. ביטחון סוציאלי, 113, 17–
.47

והביטחון  הרווחה  משרד  בישראל.  בעוני  למלחמה  הוועדה  דוח   .)2014( אלאלוף  ועדת  דוח 
החברתי. 

וכיווני מחקר  הידע  מצב  בישראל:  זכויות  מיצוי   .)2021( נ'  ותרשיש,  ג'  גל,  א',  בניש,  ר',  הולר, 
בעתיד. ביטחון סוציאלי, 113, 6–16.

המרכזית  הלשכה   .2020 לישראל  העלייה   :)5.9.2021( לתקשורת  הודעה   .)2021( הלמ"ס 
לסטטיסטיקה.

ביקורת  חברתיות:  זכויות  של  מיצוי  אי  ראשון.  חלק  72א,  שנתי  דוח   .)2021( המדינה  מבקר 
מעקב, עמ' 865–915.

משרד האוצר )2021(. דוח בקרת קצב ביצוע תוכנית הסיוע. 

משרד האוצר )שנים שונות(. קובצי תקציב המדינה. משרד האוצר, אגף החשב הכללי.

משרד הרווחה והביטחון החברתי )2021(. דוח סטטיסטי לשנים 2019–2020. משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים. 

רוסו-כרמל, א', סוקולובר-יעקובי, ס', וקרומר-נבו, מ' )2019(. מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות 
אקטיבי? מיצוי זכויות אקטיבי בתוכנית מפ"ה )משפחות פוגשות הזדמנות(. ביטחון סוציאלי, 

.106

רשות המיסים )2020(. דוח הממונה על חוק חופש המידע 2020. 

נוצר? תהליך האימוץ של מדיניות מיצוי הזכויות במוסד  )2021(. איך שינוי  ג'  וגל,  נ'  תרשיש, 
לביטוח לאומי. ביטחון סוציאלי, 113, 139–170.

211 מערכת הרווחה במעבר: מבט-על

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/50-beynish-wies.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/50-beynish-wies.aspx
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?ver=2&rid=7066/
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?ver=2&rid=7066/
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?ver=2&rid=7066/
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?ver=2&rid=7066/
https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?ver=2&rid=7066/
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/gotlib.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/10-mavo.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/10-mavo.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/10-mavo.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/303/21_21_303b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/303/21_21_303b.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/72A/2021-72A-302-Social-Benefit-Rights.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/72A/2021-72A-302-Social-Benefit-Rights.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/72A/2021-72A-302-Social-Benefit-Rights.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/molsa-publications-office-reports-2019-2020/he/Documents_%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99 %D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D 2020 %D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F 23-5-21.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/molsa-publications-office-reports-2019-2020/he/Documents_%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99 %D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D 2020 %D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F 23-5-21.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/gilayon106/Documents/14-carmel.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/gilayon106/Documents/14-carmel.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/gilayon106/Documents/14-carmel.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/60-tarshsish-gal.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/60-tarshsish-gal.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon_113/Pages/60-tarshsish-gal.aspx


נספח 

השוואה בין-לאומית של ההוצאה על רווחה חברתית
כלל  בה  נכללו   .SOCX בשאלון  הסיווג  לפי   OECD-ה נתוני  באמצעות  בוצעה  ההשוואה 
הבריאות,  בתחום  למעט  החברתית,  ההוצאה  בתחומי  בעין  כהטבות  הרשומות  ההוצאות 

שאירים והוצאות על סיעוד.
להלן הסעיפים שנכללו בהשוואה:

זקנים או אזרחים ותיקים: שירותי מגורים, עזרה בבית והטבות בעין אחרות הניתנות . 1
לאוכלוסייה זו. לא כולל ההוצאה על סיעוד.

אנשים עם מוגבלות: שירותי מגורים )מעונות יום ושיקום(, עזרה בבית, שירותי שיקום . 2
והטבות בעין אחרות הניתנות לאנשים עם מוגבלות.

משפחה: טיפול וחינוך לגיל הרך )כולל גני ילדים עד גיל 6(, שירותי מגורים לילדים, . 3
עזרה בבית והטבות בעין אחרות הניתנות למשפחות וילדים.

מדיניות פעילה בשוק העבודה: שירות התעסוקה, תוכניות הכשרה, תמריצים.. 4

דיור: סיוע בדיור, דיור ציבורי והטבות בעין אחרות שנועדו לסייע בהוצאות הדיור.. 5

שירותים אחרים: סיוע סוציאלי והטבות בעין שאינן שייכות לקטגוריות האחרות, כגון . 6
סיוע לעולים חדשים וסיוע במזון לנזקקים.

 .SOCX ,OECD-להרחבה ראו את המתודולוגיה במדריך ההוצאה החברתית של ה
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תקציר מנהלים
השתתפותם של ילדים בחברה 

הערבית במסגרות חינוך 
מפוקחות לגיל הרך

שביט מדהלה, לביב שאמי, ג'וני גל ואלון סלע

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של 
מסגרות חינוך לגיל הרך )מגיל לידה עד שלוש( יכול לתרום רבות להתמודדות עם אי שוויון 
של  שהשתתפות  מראים  מחקרים  זאת,  לצד  חברתית.  מוביליות  ולקידום  ומגדרי  כלכלי 
החברתית  הקוגניטיבית,  להתפתחותם  תורמת  איכותיות  וטיפול  חינוך  במסגרות  פעוטות 

והרגשית ולפיתוח כישוריהם ויכולותיהם. 
יש יסוד סביר להניח שבמסגרות בעלות סמל מעון, שהיו עד עתה בפיקוח משרד הרווחה 
יותר  טובים  בילדים  והטיפול  החינוך  תנאי  ידו,  על  מסובסדות  ואשר  החברתי  והביטחון 
מאשר במסגרות שלא היו בפיקוח. זאת בשל היעדר פיקוח ממשלתי וסטנדרטים אחידים 
הצוות  )מספר אנשי  הניתנים במסגרות שאינן מפוקחות  והטיפול  החינוך  לרמות  באשר 

ביחס למספר הילדים, הכשרת המטפלות, כללי בטיחות ועוד(.
המפוקחות,  במסגרות  המשתתפים  הילדים  בכלל   34% של  גידול  חל  האחרון  בעשור 
אולם לאורך השנים נותרו פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל, ובעיקר 
מהילדים  ש-58%  אף  ועוד,  זאת  האוכלוסייה.  שאר  לבין  הערבית  בחברה  ילדים  בין 
בחברה הערבית חיים במשפחות עניות, שיעור ההשתתפות שלהם במסגרות המפוקחות 
והמסובסדות לגילאי לידה עד שלוש נמוך במיוחד, ועמד בשנת הלימודים 2018/2019 על

שאמי,  לביב  ד"ר  בישראל;  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  חוקרת  מדהלה,  שביט   *
גליל מערבי ומרצה בחוג לכלכלה  חוקר בכיר במרכז טאוב, חבר סגל בחוג לכלכלה באקדמית 
באוניברסיטת חיפה; פרופ' ג'וני גל, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב וחבר 
סגל בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים; אלון סלע, 
עוזר מחקר במרכז טאוב. המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון 
פורסם  הנדיב. המחקר  ויד  ברכה  קרן  ליר,  ון  ברנרד  קרן  ידי  על  נתמכת  הרך, שפעילותה  בגיל 

בנובמבר 2021. 



18% )לעומת 39% בחברה החרדית ו-26% בחברה היהודית שאינה חרדית(. נוסף על כך, 
חלק גדול מהילדים שכן משתתפים במסגרות המפוקחות הושמו בהן מתוקף חוק פעוטות 
בסיכון – כ-41% ברשויות ערביות לעומת 11% ברשויות יהודיות לא חרדיות ו-8% ברשויות 
חרדיות. הבדלים חשובים נצפו גם בסוג המסגרת המפוקחת שהילדים משתתפים בה – 
מעון יום או משפחתון. כמחצית מן הילדים בחברה הערבית )46%( נמצאים במסגרות מסוג 
ובחברה  הלא-חרדית  היהודית  בחברה  וכ-21%  כ-6%  של  שיעורים  לעומת  משפחתונים 

החרדית, בהתאמה. 

 שיעור הילדים במסגרות המפוקחות מכלל גילאי לידה עד שלוש, 
לפי סוג המסגרת וסוג הרשות, 2009/2010 ו-2018/2019
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רשויות  יהודיות  רשויות חרדיותרשויות מעורבותרשויות ערביות סך הכול
לא חרדיות

מקור: מדהלה ואחרים, מרכז טאוב ׀ נתונים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, קובצי מיפוי ילדים 
במסגרות מפוקחות לגיל הרך; הלמ"ס, קובצי רשויות מקומיות בישראל; הריס-אולשק ופיכטלברג-ברמץ, 

2019

להרחיב את השימוש במסגרות  מדיניות  קובעי  ידי  על  ניסיונות  נעשו  בשנים האחרונות 
הועיל;  ללא  אך  בישראל,  ביותר  המודרות  האוכלוסיות  מן  אחת  הערבית,  בחברה  הללו 

שיעורי ההשתתפות במסגרות המפוקחות בחברה זו נותרו נמוכים מאוד. 
המחקר מיפה את הגורמים לשיעורי ההשתתפות הנמוכים של ילדים בחברה הערבית 
במסגרות הללו ונסמך לשם כך על נתונים ממשרדי ממשלה, סקר אינטרנטי שערך מרכז 
טאוב וראיונות טלפוניים שערכו החוקרים עם נשות מקצוע בתחום, עם אימהות לילדים 
בגיל הרך בחברה הערבית ועם מפעילות של מסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך. בהתבסס על 
ממצאי המחקר מוצגות בסופו מספר חלופות מדיניות אפשריות להתמודדות אפקטיבית 

עם התופעה.
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חסמים עיקריים להשתתפות במסגרות
בגיל  	 לילדים  היום  2019/2020 מספר מעונות  חסמים מערכתיים: בשנת הלימודים 

ליישובים  בהשוואה  משמעותית  נמוך  היה  הערביים  ביישובים  עובדים  להורים  הרך 
בניית  עבור  לילד  ביותר  הגבוהה  ההקצאה  ניתנת  הערביות  לרשויות  אמנם  אחרים. 
בלבד   50%  – ביותר  הנמוך  הוא  בפועל  הביצוע  שיעור  אולם  הרך,  לגיל  יום  מעונות 
)לעומת 79% ברשויות חרדיות ו-61% ברשויות יהודיות לא חרדיות(. נראה כי הסיבות 
ומחסור  בנייה בשל היעדר תוכניות מתאר  הן קושי בהנפקת אישורי  העיקריות לכך 
כלולה  שאינה  למעונות,  הציוד  עלות  הערביות;  ברשויות  מתאימות  קרקע  בעתודות 
בתקציב הבנייה ואשר לרשויות רבות בחברה הערבית אין יכולת לממן; קושי להתמודד 
עם הבירוקרטיה המורכבת כדי לזכות בתמיכה ממשלתית להקמת מעונות יום; ומחסור 

בכוח אדם מקצועי בתחום הגיל הרך שיוביל וילווה את תהליך התכנון וההקמה.

ממוצע ההוצאה השנתית לילד לבניית מעונות יום לגיל הרך ברשויות השונות, 
הקצאה וביצוע, 2014–2020
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מקור: מדהלה ואחרים, מרכז טאוב ׀ נתונים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, קובצי מיפוי ילדים 
במסגרות מפוקחות לגיל הרך; הלמ"ס, קובצי רשויות מקומיות בישראל

חסמי נגישות: שיעורי התעסוקה הנמוכים של נשים ערביות והתניית הסבסוד והקבלה  	
הרך  בגיל  ערבים  ילדים  של  הסיכוי  את  מראש  מצמצמים  האם  בתעסוקת  למעונות 
להתקבל למסגרות מפוקחות ואת שיעור המשפחות שיכולות להיות זכאיות לסבסוד; 
חוסר התאמה בין שעות פעילות המסגרת לבין המשרות החלקיות אשר רבות מן הנשים 
תחבורה  תשתיות  והיעדר  ניידות  קשיי  כמו  פיזיים  חסמים  בהן;  מועסקות  הערביות 
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ציבורית המקשים על האימהות להביא את הילדים למסגרות; פריסתן המוגבלת של 
וחסמים  יום(;  מעונות  של  מהסוג  )בעיקר  הערביים  ביישובים  המפוקחות  המסגרות 

בירוקרטיים וטכנולוגיים היוצרים קושי ברישום ובמימוש הזכות לסבסוד. 

חסמים כלכליים: גם לאחר סבסוד, עלות ההשתתפות במסגרות גבוהה ביחס להכנסת  	
האם. שכרן הנמוך יחסית של אימהות רבות בחברה הערבית מונע מהן להגיע למדרגת 
הטיפול  עלויות  במימון  לסייע  המיועדות  במס  זיכוי  נקודות  מימוש  שתאפשר  המס 
בילדים בגיל הרך. כך, כמעט שני שלישים מהנשים הערביות העובדות אינן זכאיות 
ילדיהם  את  לרשום  מעדיפים  הערבית  בחברה  רבים  הורים  כך,  על  נוסף  להטבה. 
–1,000 סביב  ונעה  היהודית  לחברה  בהשוואה  נמוכה  שעלותן  פרטיות,  למסגרות 

1,700 ש"ח לחודש ליום מלא – תעריף הנמוך אף מן העלות לאחר סבסוד במעונות 
המפוקחים בחלק מדרגות הזכאות.

נכונותם לרשום את  	 גורם המשפיע על  בוודאי  הן  אף שהעדפות אישיות של הורים 
ילדיהם למסגרות מפוקחות, לא נמצאו ממצאים שהצביעו על העדפה יוצאת דופן של 
הורים בחברה הערבית שילדיהם הפעוטים יטופלו על ידי אימותיהם או בנות משפחה 

אחרות )הגורם התרבותי(. 

חלופות מדיניות

כדי להתגבר על החסמים המערכתיים החוקרים ממליצים על התאמת כללי התכנון  	
לרשויות  המוקצים  המשאבים  הגדלת  הערבית;  החברה  של  המורכבת  למציאות 
הערביות לשלבי התכנון והאישור של בינוי מעונות יום; והוספת תקנים, גיוס והכשרה 

של אנשי מקצוע ברשויות המקומיות הערביות בתחום פיתוח מערך הגיל הרך.

בעבודת  	 הסבסוד  התניית  ביטול  את  לבחון  יש  הנגישות  חסמי  על  להתגבר  מנת  על 
יסודית של תהליך הרישום למסגרות  בדיקה  לערוך  יישובים;  כפיילוט במספר  האם 
ומימוש הזכאות לסבסוד; להקים מערך תחבורה ציבורית גמיש; ולהרחיב את פריסתן 

של המסגרות המפוקחות ביישובים הערביים.

כדי להתגבר על החסמים הכלכליים יש להגדיל את היקף הסבסוד של המסגרות כך  	
קצר  יום  של  אפשרות  לבחון  בחודש;  ש"ח   1,000 על  יעלה  לא  בהן  הלימוד  ששכר 
בגיל  לילדים  להורים  המס  הטבת  הענקת  אופן  את  לשנות  יישובים;  בכמה  כפיילוט 
הרך ולהשתמש בחלק הלא-מנוצל של ההטבה כדי לסייע בהוזלת המסגרות; ולהעניק 

הטבות מס למעסיקים שיממנו לעובדיהם שירותי טיפול לילדים. 
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תקציר מנהלים
הקשר בין עקה הורית לזמן מסך 

של ילדים צעירים בזמן סגר 
הקורונה

יעל נבון, ליאורה בוורס, כרמל בלנק, דנה וקנין ויוסי 
שביט

בישראל.  הראשון  הקורונה  בסגר  במסכים  צעירים  ילדים  של  בשימוש  עוסק  זה  מחקר 
סוגיית השימוש במסכים היא בעלת חשיבות משום שבקרב חוקרים ואנשי מקצוע שוררת 
הסכמה רחבה שלזמן מסכים לא מפוקח יש השפעה שלילית על ההתפתחות הקוגניטיבית 

והרגשית של ילדים.
המחקר מצא שילדים צעירים להורים שחוו עקה רבה יותר בסגר היו חשופים למסכים 
פרקי זמן ארוכים יותר. עוד נמצא שעקה הייתה נפוצה יותר בקרב משפחות מרקע חברתי-
כלכלי נמוך ובקרב האוכלוסייה הערבית, ושהשימוש במסכים היה אינטנסיבי יותר בקרב 

ילדים להורים שאין להם השכלה אקדמית.

המחקר הקיים על שימוש במסכים
ההתפתחות  את  לעכב  עלול  במסכים  ששימוש  הדעה  רווחת  מדיניות  ובמסמכי  במחקר 

האופטימלית של ילדים, בייחוד בשנים הראשונות לחיים.

ד"ר יעל נבון, חוקרת בכירה, מרכז טאוב; ליאורה בוורס, סמנכ"לית כספים ותפעול, מרכז טאוב;   *
ד"ר כרמל בלנק, חוקרת בכירה, מרכז טאוב והמחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין; 
דנה וקנין, חוקרת, מרכז טאוב ודוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל 
אביב; פרופ' יוסי שביט, חוקר ראשי וראש היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך במרכז 
טאוב ופרופסור אמריטוס לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. פעילות היוזמה 

נתמכת על ידי קרן ברנרד ון ליר, קרן ברכה ויד הנדיב. המחקר פורסם במאי 2021.



להשמנת  	 הקשורות  שליליות  השפעות  יש  במסכים  ילדים  של  מפוקח  לא  לשימוש 
להזיק  גם  עלול  הוא  ורגשיות.  התנהגותיות  ולבעיות  משובשים  שינה  לדפוסי  יתר, 

להתפתחות הקוגניטיבית של ילדים צעירים.

בקרב ילדים בגילי הגן הצפייה במסכים עלולה להזיק להתפתחות השפה והאוריינות. 	

ילדים צעירים מרקע חברתי-כלכלי נמוך נוטים לבלות זמן רב יותר מול מסכים בהשוואה  	
לילדים מרקע חברתי-כלכלי גבוה.

מחקרים מצביעים על מתאם חיובי בין מתח על רקע מצב כלכלי ועקה, דיכאון וחרדה  	
בקרב הורים לבין הורות פחות מעורבת.

ממצאי הסקר על שימוש במסכים בישראל
בזמן סגר הקורונה הראשון ערכו חוקרי מרכז טאוב סקר בקרב 1,300 הורים לילדים בני 
1–6, יהודים וערבים. השאלון עסק בסוגיות הנוגעות לשגרת היום-יום של הורים לילדים 
צעירים בתקופה זו, ובכלל זה שימוש במסכים ופעילויות אחרות. שאלות נוספות בדקו את 
המאפיינים החברתיים והדמוגרפיים של ההורים, את מצב התעסוקה שלהם ואת מצבם 

הנפשי.
אלה הממצאים שעלו מניתוח תוצאות הסקר:

השימוש במסכים גבר ככל שהילד היה מבוגר יותר. 	

נמצא מתאם שלילי בין רמת ההשכלה של ההורים לשימוש במסכים. 	

הורית לשימוש במסכים. כלומר, ככל שהורים  	 בין עקה  ומובהק  חיובי  נמצא מתאם 
דיווחו על רמות עקה גבוהות יותר, ילדיהם בילו בכל יום זמן רב יותר מול מסכים.

ממוצעי השימוש במסכים לפי רמת העקה הפסיכולוגית של ההורה
מדגם משוקלל
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מקור: נבון ואחרים, מרכז טאוב ׀ נתונים: סקר הורות בסגר הקורונה הראשון, מרכז טאוב
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הורים ערבים והורים בעלי הכנסה נמוכה מן הממוצע צפויים לסבול מעקה פסיכולוגית  	
ברמה גבוהה יותר מהורים משכבות חברתיות-כלכליות גבוהות.

בפיקוח על משתני הרקע נמצא כי הסיכוי שילדים ערבים בני שנה עד שנתיים יצפו  	
ילדים  גיל. לעומת זאת, הסיכוי של  יהודים בני אותו  ילדים  בטלוויזיה גבוה מזה של 
בקרב  מהסיכוי  יותר  נמוך  בטלוויזיה  רבות  שעות  לצפות  שש  עד  שלוש  בני  ערבים 

ילדים יהודים בגילים אלו.

והסגרים שבאו בעקבותיה הביאו  ייתכן שהתפרצות הקורונה  כי  מממצאי המחקר עולה 
להחרפת ההשפעות השליליות של צפייה במסכים על ילדים צעירים. זאת בעיקר בשל 
השפעת המגפה על יציבותן הכלכלית של משפחות וכתוצאה מכך על רמות העקה ההורית, 

ובשל השהייה הממושכת בבתים עקב סגירת מסגרות החינוך.
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חינוך





מערכת החינוך: מבט-על
נחום בלס

מבוא
עוברת שינויים באופן שוטף.  והיא  מערכת החינוך הישראלית אינה קופאת על שמריה 
בעשרים השנים האחרונות עברו מורי ישראל להסכמי עבודה ששינו במידה רבה את תנאי 
העסקתם, יושם כמעט במלואו חוק לימוד חינם לגילאי 3–4, תוקן חוק חינוך מיוחד, גדל 
הערבי.1  למגזר  היהודי  המגזר  בין  הלימודיים  הפערים  וצומצמו  לתלמיד,  התקציב  מאוד 
באותן שנים גם גדל חלקם של התלמידים החרדים במערכת, עלו שיעורי הלמידה, ועלתה 
רמת ההשכלה של המורות.2 כל אלה הם תהליכים רבי משמעות, והם נדונים בהרחבה מדי 
שנה בשנה בפרק הסוקר את מערכת החינוך בדוח מצב המדינה של מרכז טאוב. בשנה 
וחצי האחרונות נוספה עוד אבן דרך קשה, אך חשובה, בתולדות מערכת החינוך בישראל 
– ההתמודדות עם מגפת הקורונה. התמודדות זו והשלכותיה תוארו בהרחבה בדוח מצב 
 – ובמוקד  היבטים של המערכת,  ונבחן מספר  נחזור  זה  2020. בפרק  המדינה של שנת 
סוגיות הנוגעות להרכב הדמוגרפי של מערכת החינוך, לתקציב המוקצה לה ולכוח ההוראה.

וראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית  נחום בלס, חוקר ראשי   *
קודמות  לטיוטות  הערותיהם  על  וינרב  אלכס  ולפרופ'  וייס  אבי  לפרופ'  מודה  אני  בישראל. 
הכנת  על  שרייבר  וללורה  ועיבודם  הנתונים  איסוף  על  לוי  וליובל  דבאוי  למיכאל  המאמר,  של 

התרשימים והלוחות. 

"מגזר" מגדיר לאום. "סוג פיקוח" הוא ההשתייכות הדתית במגזר היהודי. כל התלמידים דוברי   1
הערבית שייכים לפיקוח הממלכתי, ומבחינת מגזר הם שייכים למגזרים: ערבי, בדואי, דרוזי או 

צ'רקסי.
מאחר שבישראל רוב כוח האדם בהוראה הן מורות )ולא מורים גברים( אנו נוקטים במאמר זה   2

לשון אישה.



ההרכב הדמוגרפי של מערכת החינוך 
דו-שלבי:  בתהליך  דמוגרפית  טלטלה  החינוך  מערכת  עברה  האחרונות  השנים  בעשרים 
דוברי  והתלמידים  אוכלוסיית התלמידים החרדים  גידול מסיבי של  היה  בעשור הראשון 
הערבית )ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים( וירידה בחלק היחסי של אוכלוסיית התלמידים 
בחינוך היהודי הממלכתי. בעשור השני, לעומת זאת, הייתה התייצבות בחלקם של החינוך 

הממלכתי היהודי, הממלכתי דתי והחרדי וירידה בחלקו של החינוך הערבי.

תרשים 1. התפלגות התלמידים בישראל, לפי מגזר ופיקוח, 1999/2000–2019/2020 

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

51%

42%

43%

45%

40%

41%

48%

40%

42%

56%

45%

44%

60%

49%

45%

15%

14%

14%

15%

14%

15%

15%

14%

15%

14%

13%

13%

14%

13%

13%

13%

18%

19%

14%

18%

22%

13%

18%

21%

10%

14%

18%

10%

14%

18%

21%

26%

24%

26%

28%

22%

24%

28%

23%

20%

27%

24%

16%

23%

25%

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

1999/00

2009/10

2019/20

1999/00

2009/10

2019/20

1999/00

2009/10

2019/20

1999/00

2009/10

2019/20

1999/00

2009/10

2019/20

ממלכתי דתי-ממלכתי חרדי ערבי

'ו‒'כיתות א

'ט‒'כיתות ז

ב"י‒'כיתות י

בלבד' כיתה א

סך הכול

224 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021



ההבדל בין שני העשורים במגמות ההשתנות בחינוך הממלכתי היהודי ניכר בכל שכבות הגיל 
– מירידה חדה בעשור הראשון ליציבות ועלייה קלה בעשור השני. נראה שאת ההסבר יש 
לייחס בראש ובראשונה לעלייה בשיעורי הפריון באוכלוסיית הנשים החילוניות.3 תהליכי 
החילון, שבעקבותיהם היה מעבר של התלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי ומהחינוך החרדי 
לחינוך הממלכתי, והגידול במספר התלמידים הלא-יהודים )ערבים ואחרים( במסגרות של 
ואפילו לעלייה קלה, בחלקו היחסי של  ליציבות,  גם הם  החינוך הממלכתי היהודי תרמו 
החינוך הממלכתי היהודי. אין אפשרות לעמוד על חלקם היחסי של כל אחד מהגורמים 

הללו. 
החינוך הממלכתי-דתי שמר בדרך כלל לאורך כל התקופה על חלקו היחסי באוכלוסיית 
התלמידים. הדבר מפתיע למדי לנוכח העלייה בשיעורי הפריון בקרב האוכלוסייה הציונית-
דתית וחלקו הגדול יותר של מגזר זה בקרב התלמידים העולים. הסיבה לאי השינוי, אם כך, 

היא ככל הנראה שתהליכי החילון בו היו חזקים במיוחד )וינרב ובלס, 2018(.
גם חלקו היחסי של המגזר החרדי באוכלוסיית התלמידים עובר שינויים לאורך זמן. קצב 
הגידול המהיר של אוכלוסיית התלמידים במגזר זה בעשור הראשון של מאה זו נותר מהיר 
גם בעשור השני בגילים הבוגרים )כיתה ז' ומעלה(, אך הואט במידת מה בגילים הצעירים 

יותר. 
היחסי  חלקו  ירד  א'-ו'  בכיתות  הערבי.  במגזר  מתחוללים  ביותר  הגדולים  השינויים 
באוכלוסיית התלמידים מ-28% ב-2010 ל-22% ב-2020. משקלם של תלמידי המגזר בקרב 
הגילים הבוגרים )כיתות י'-י"ב( אמנם עלה, אך נראה שיש לייחס את העלייה הזאת במידה 
רבה לירידה בנשירה ולאו דווקא לגידול באוכלוסייה. מעבר לכך חשוב להבהיר שהירידה 
בפריון בקרב הנשים הערביות היא ברובה תופעה של העשור האחרון, בעוד שתלמידי י'-י"ב 

הם בני 15 ומעלה. 
לשינויים שתוארו לעיל במגמות הדמוגרפיות יכולות להיות השפעות מרחיקות לכת. אם 
נתרכז, לדוגמה, רק באוכלוסיות החרדית והערבית – אוכלוסיות המאופיינות ברקע חברתי-
כלכלי חלש – הרי שלירידה בחלקן הכולל באוכלוסיית התלמידים, או אפילו לירידה בקצב 
הגידול שלהן, יכולה להיות השפעה גדולה הן על ההישגים הלימודיים והחינוכיים של כלל 

התלמידים והן על הפערים בהישגים אלו בין כל קבוצות האוכלוסייה. 

ייתכן שיש השפעה גם לכך שבני עולים מברית המועצות לשעבר אימצו את דפוסי הפריון של   3
 .)Nahmias, 2004( האוכלוסייה החילונית הוותיקה
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ישראל מדינת הגירה?
בה  שהתקיימו  ובדיונים  הבולטות,  ההגירה  ממדינות  לאחת  בעבר  נחשבה  ישראל 
בעובדה  החינוך  מערכת  של  והבעיות  מהקשיים  מקצת  לתלות  היה  נהוג  חינוך  בנושאי 
הדמוגרפי  מהגידול  כ-20%  רק  האחרונים  העשורים  שבשני  היא  העובדה  ואולם  זו. 
הגורם  הוא  לתמותה,  ילודה  בין  ההפרש  כלומר  טבעי,  ריבוי  מהגירה.  נבעו  בישראל 
העיקרי לגידול האוכלוסייה. ב-2018, על פי נתוני ה-OECD, שיעור התלמידים המהגרים 
שיעור  מזו,  יתרה   .OECD-ה במדינות  מהנמוכים   – כ-4%  על  עמד  בישראל  ראשון  דור 
OECD-ה מדינות  בקרב   18% לעומת   ,16.4% על  עומד  שני  דור  המהגרים   התלמידים 

)OECD, 2019, Annex B1.9, Table II.B1.9.1(. ב-2019, לדוגמה, רק כ-6% מהתלמידים 
היהודים לא נולדו בישראל, והמספר ממשיך לרדת )בקרב ילדים בכיתות א'-ו' הוא נמוך 

מזה שבקרב ילדים בכיתות י'-י"ב( )תרשים 2(. 

תרשים 2. שיעור התלמידים היהודים שלא נולדו בישראל 

14.0% 7.6% 5.5% 5.2%19.7% 12.9% 7.5% 6.5%19.9% 18.3% 10.3% 7.6%

2001 2007 2013 2019

'ו‒'כיתות א 'ט‒'כיתות ז ב"י‒'כיתות י

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

תרשים 3 מראה את שיעור התלמידים ששני הוריהם נולדו בישראל. אפשר לראות שב-
שראוי  נראה  בארץ.  נולדו  ששניהם  להורים  ילדים  הם  ישראל  מתלמידי  כ-70%   2019
בישראל  הפערים  על  להתדיין  ממשיכים  כאשר  האלה  המספרים  את  בחשבון  להביא 
במונחים של ארץ לידה. האומנם השאלה אם הסבים והסבתות של תלמידי בית הספר הם 

"מזרחים" או "אשכנזים" היא שאלה רלוונטית? חומר למחשבה.
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תרשים 3. שיעור התלמידים היהודים ששני הוריהם ילידי ישראל 

47.5% 60.1% 66.1% 69.0%41.6% 49.4% 61.6% 66.5%34.6% 48.2% 57.6% 63.8%

2001 2007 2013 2019

'ו‒'כיתות א 'ט‒'כיתות ז ב"י‒'כיתות י

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

הערבית  דוברי  התלמידים  שיעור  את  מציג   4 תרשים  הערבית,  באוכלוסייה  למצב  אשר 
שלא נולדו בישראל. מתברר שמדובר במספר קטן מאוד: ב-2019 היו בסך הכול 1,860 
דוברי  התלמידים  מכלל  מ-1%  פחות  שהם  בישראל,  נולדו  שלא  ערבית  דוברי  תלמידים 

הערבית באותה שנה.

תרשים 4. שיעור התלמידים דוברי הערבית שלא נולדו בישראל 

1.8% 0.7% 0.4% 0.3%2.5% 2.2% 0.7% 0.5%3.0% 3.0% 1.4% 0.8%

2001 2007 2013 2019

'ו‒'כיתות א 'ט‒'כיתות ז ב"י‒'כיתות י

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך
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יתר על כן, רק 43 מהתלמידים האלה הגיעו לישראל בעקבות איחוד משפחות )תרשים 5(, 
דהיינו בעקבות נישואים בין אזרח או אזרחית ישראלים לילידי יהודה, שומרון או רצועת 
משפחות  מאיחוד  כתוצאה  בישראל  החינוך  למערכת  שנוספו  התלמידים  מספר  עזה.4 
הצטמצם מאוד אחרי 2007, אך גם בשיאו הייתה השפעתו על חלקם של הערבים בכלל 

תלמידי ישראל, שעמד תמיד על מאות אלפים, זניחה ביותר.

תרשים 5. מספר התלמידים שאחד מהוריהם יליד ישראל והשני פלסטיני שאינו 
אזרח ישראל, לפי המגזר של בית הספר שהם נקלטו בו
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך

חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג-2003 כולל לא רק ערבים פלסטינים   4
אלא גם אזרחי סוריה, לבנון, עיראק ואיראן. 
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התקציב 
ל-8%  בין 4%  בקצב שנע  החינוך  גדל התקציב המקורי של משרד   2020–2015 בשנים 
בשנה. ביצוע התקציב גדל בכ-5% בשנה )וקצת יותר בשנים 2014/2015 ו-2015/2016, 
אך  תקציב,  אושר  לא  ב-2020  בפועל.  התקציב  היקף  אחר  בכ-5%  השנים(  )בכל  ופיגר 
מערכת החינוך המשיכה לפעול תוך כדי ההתמודדות עם מגפת הקורונה. בשנת הלימודים 
שנת  סוף  עד  אפריל.  לסוף  ועד  מרץ  מאמצע  מלא  בסגר  המערכת  פעלה   2019/2020
ולפי  ובהדרגה  לאט  הספר,  בתי  בתוך  מלאה  או  חלקית  לפעילות  חזרה  היא  הלימודים 
שכבות גיל. באוגוסט 2020, לקראת פתיחת שנת הלימודים 2020/2021, אושר למערכת 
החינוך תקציב מיוחד בסך 4.2 מיליארד ש"ח. כדי לממן את ביצוע ההחלטה הקצה משרד 
האוצר למשרד החינוך 1.75 מיליארד ש"ח בשנת 2020 ו-2.45 מיליארד ש"ח בשנת 2021. 
בסופו של דבר, בשנת 2020 עמד לרשות משרד החינוך תקציב של כמעט 67 מיליארד 

ש"ח, ומתוכו השתמש המשרד )על פי דוח החשב הכללי( ב-64 מיליארד ש"ח בלבד.5 

תרשים 6. סך כל התקציב 
במחירים שוטפים 

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: דוחות החשב הכללי לשנים הרלוונטיות

ראו מפתח התקציב, דוח החשב הכללי.  5

45

50

55

60

65

70

2015 2016 2017 2018 2019 2020

התקציב המקורי נטו ביצוע התקציב על שינוייו נטו

, 2020בהיעדר תקציב לשנת 
הנתון הוא התקציב בביצוע

ח"מיליארדי ש

229 מערכת החינוך: מבט-על

https://next.obudget.org


כפי שעולה בבירור מתרשים 6, למרות החלטת הממשלה להגדיל את התקציב של משרד 
שונה  היה  לא  ב-2020  בתקציבו  הגידול  הקורונה,  מגפת  עם  ההתמודדות  לצורך  החינוך 
מהותית מן הגידול בשתי השנים שקדמו לו, וגם רמת הניצול של התקציב )הוצאה בפועל 
בעצם  נובע  מכאן  הקודמות.  מהשנים  אחרת  הייתה  לא  שינויו(  לאחר  התקציב  חלֵקי 
ואכן,  ידי קיצוץ בסעיפים אחרים.  שההוצאות שנגרמו ממגפת הקורונה כוסו בעיקר על 

התבוננות בלוח 1 מלמדת שיש הבדלים גדולים בכמה סעיפים בביצוע בשתי השנים.

לוח 1. ביצוע תקציב החינוך, 2019 ו-2020 )תחומי פעילות עיקריים( 
 ביצוע התקציב תחום פעילות עיקרי 

 בשנת 2019 
)מיליארדי ש"ח(

ביצוע התקציב
 בשנת 2020 

)מיליארדי ש"ח( 

2019/2020

1.4131.4010.99תמיכה בנושאי יהדות

1.8321.6470.90יחידות מטה

2.0811.7060.82מינהל עובדי הוראה

3.7633.8641.03חינוך התיישבותי

3.9474.8511.23שירותי עזר, הסעות ומענקים לפיתוח

4.9885.3061.06פעולות משלימות לקידום המערכת

7.5227.6821.02קדם-יסודי

8.2558.9171.08חינוך מיוחד

9.93710.5531.06חטיבה עליונה

1.15718.1031.06יסודי וחטיבת ביניים

60.94764.0311.05משרד החינוך

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, אגף החשב הכללי

אם מתייחסים לעלייה בסדר גודל של 5% כגידול צפוי, הלוח מראה שהיו תחומים שלא 
גדלו כצפוי ואפילו הצטמצמו. הבולט שבהם הוא התחום של מינהל עובדי הוראה. קשה 
להסביר פגיעה כה חמורה בתקציב של תחום חיוני כל כך, אך במאמר זה קצרה היריעה 
שתקציבו  התחום  זאת  לעומת  המטה.  יחידות  היה  שנפגע  אחר  תחום  בנושא.  מלעסוק 
נכללו ההוצאות לרכישת  )כאן  והסעות  עזר  היה התחום של שירותי  בולטת  חרג במידה 
מחשבים ופיצול כיתות, כ-770 מיליון ש"ח( והסעיף לפעולות משלימות )צהרונים – מעל 
800 מיליון ש"ח(. תחום נוסף שגדל מעבר לרגיל היה תחום החינוך המיוחד, ואת זה אפשר 

לייחס, לפחות חלקית, ליישום הרפורמה שהוחלט עליה ב-2018.
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לסיכום אפשר לומר שתוספת התקציב בסך 1.75 מיליארד ש"ח ל-2020 לא באה לידי 
ביטוי והגידול בתקציב משרד החינוך היה דומה לזה שבשנים רגילות, אם כי חלו שינויים 

בחלוקה הפנימית בין סעיפי התקציב השונים. 

כיצד השפיעה מגפת הקורונה על תקציב משרד החינוך ב-2020?
בשנת  הקורונה  מגפת  עם  ההתמודדות  את  לתקצב  החליטה  הממשלה  לעיל,  כאמור 
הלימודים תשפ"א )שנות התקציב 2020 ו-2021( בסכום של 4.2 מיליארד ש"ח. השימוש 
ש"ח(,  מיליארד   1.2( מרחוק  ללמידה  התשתית  תגבור  האלה:  לצרכים  יועד  זה  בתקציב 
למידה היברידית בהיקפים משתנים בשלבי החינוך השונים – חינוך יסודי, חטיבת ביניים, 
חטיבה עליונה )2.6 מיליארד ש"ח(, מיגון והיגיינה )300 מיליון ש"ח(, פתרונות לאוכלוסיות 

מיוחדות )200 מיליון ש"ח(. 
לוח 2 מפרט את הוצאות משרד החינוך בשנת הלימודים 2020/2021 )עד דצמבר 2020( 
להתמודדות עם המגפה. עולה ממנו שלצורך הוספת מורות ומורים לשם הפעלת הלמידה 
בקפסולות הוצא סכום קטן יחסית של כ-100 מיליון ש"ח ועוד כ-300 מיליון ש"ח לתומכי 
הוראה, ובסך הכול כ-400 מיליון ש"ח לצורכי למידה היברידית. אילו המשיכו להוציא 
2021( היו  8 חודשים נוספים עד אוגוסט  באותו קצב לאורך כל שנת הלימודים )דהיינו 
מוציאים בסעיף זה לא יותר מ-1.2 מיליארד ש"ח אף שתוקצבו עבורו 2.6 מיליארד ש"ח6  
זו.  למטרה  נוצלו  לא  כיתות למעשה  פיצול  לצורך  מיליארד ש"ח שהוקצו   1.4 כלומר   –
במקום זאת, רוב התוספת התקציבית הוצאה על צהרונים )כ-870 מיליון ש"ח( ועל רכישת 
ציוד והכשרת מורות לצהרונים )כ-280 מיליון ש"ח(. נשאלת השאלה האם לא היה ראוי 
לנקוט מדיניות שתאפשר לנצל בצורה טובה יותר את הסכום שהוקצה – למשל לפיצול 

כיתות, להחלת הפיצול על שכבות רבות יותר, או אפילו להארכת משך הפיצול? 

יולי- וכי החודשים  כרגיל  בתי הספר  הזה פעלו  הזמן  גדול מפרק  בחלק  כי  להזכיר  יש  זה  עם   6
למורות  שכר  לשלם  המשיך  החינוך  משרד  אם  ברור  לא  הגדול.  החופש  חודשי  הם  אוגוסט 
ולתומכות ההוראה שגויסו בדחיפות לעבודה גם כאשר הסגרים בוטלו. אם כן המשיך לשלם להן, 
זו הוצאה מיותרת גדולה, ואם לא המשיך – כי אז יהיה קשה לחזור על המהלך של גיוס כוחות 

הוראה נוספים במצב משברי בעתיד.
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לוח 2. הוצאות משרד החינוך בשנת הלימודים 2020/2021 )עד דצמבר 2020( 
להתמודדות עם מגפת הקורונה

 סכום 
)באלפי ש"ח(

אחוז מהסך הכול

2,3210.1%הוצאות חיוניות

79,6394.7%פיצול כיתות בחינוך היסודי 

18,0371.1%פיצול כיתות בחינוך היסודי – חינוך עצמאי ומוסדות פטור

7,6460.4%פיצול כיתות בחינוך היסודי – מעיין החינוך התורני 

105,3226.2%סך הכול לשעות הוראה

870,02051.2%צהרונים ומסגרות משלימות

296,20117.4%פיצול כיתות בחינוך היסודי )תומכי הוראה(

278,21416.4%תקשוב, אמצעי קצה, הכשרת מורים, מערכות מידע

120,1187.1%מיגון גני ילדים ובתי ספר

27,2701.6%מענה מיוחד לחינוך ההתיישבותי-פנימייתי

 1,699,466סך הכול

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר, אגף החשב הכללי

השינוי במשתני היסוד העיקריים במערכת החינוך: 
מורות ותלמידים

רקע כללי
הוא  הראשון  מאקרו.  אירועי  שני  החינוך  מערכת  על  עברו  האחרונות  השנים  בעשרים 
ארגון  עם  לתמורה"  ו"עוז  המורים  הסתדרות  עם  חדש"  "אופק  העבודה  הסכמי  חתימת 
המורים, והשני הוא מגפת הקורונה. שני אירועים חשובים נוספים שגם להם הייתה השפעה 
גדולה היו יישום חוק לימוד חובה לגילאי 3–4 והגידול הרב של מסגרות החינוך המיוחד 
לצד חקיקת תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד בקיץ 2018. תרשים 7 מציג את ההשלכות של 
והכיתות.  אירועים אלה על מספר המורות אגב התייחסות לשינויים במספר התלמידים 
המהיר  המורות,  במספר  הגידול  היא  ביותר  והמעניינות  החשובות  ההתפתחויות  אחת 

בהרבה ממספר התלמידים והמהיר קצת פחות ממספר הכיתות. 

232 דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/budget-execution-estimate?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/budget-execution-estimate?skip=0


 תרשים 7. שיעור השינוי בין שנת הלימודים 1999/2000 ל-2019/2020 
במספר הכיתות, התלמידים, המורות והמשרות המלאות, לפי שלב חינוך

56% 43% 55%64% 53% 47%59% 85% 55%44% 24% 43%

חינוך יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה

כיתות משרות מלאות מורות תלמידים

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

השינוי במספר התלמידים למורה במשרה מלאה וגודל כיתה ממוצע 
תרשים 8 מציג את תמונת היחס בין מספר המורות למספר התלמידים מזווית קצת אחרת, 
למשרה  התלמידים  ממוצע  החינוך:  מערכת  של  חשובים  משתנים  לשלושה  בהתייחס 
מלאה, גודל הכיתה ומספר שעות העבודה של מורות לתלמיד. התרשים מציג את שיעור 

השינוי ואת כיוונו בכל אחד ממשתנים אלו בין שנת 1999/2000 לשנת 2019/2020. 
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תרשים 8. שיעור השינוי בין שנת הלימודים 1999/2000 ל-2019/2020 בממוצע 
 התלמידים למשרה מלאה, בממוצע התלמידים לכיתה ובממוצע השעות לתלמיד, 

לפי מגזר, שלב חינוך ופיקוח 

ממוצע תלמידים למשרה מלאה 
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ממוצע תלמידים לכיתה
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ממוצע שעות לימוד לתלמיד

2.08 1.80 1.972.29 3.28 3.59

יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה

חינוך יהודי חינוך ערבי

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021
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על מנת להבין טוב יותר את משמעות הנתונים כדאי להבהיר כמה מונחים. 

משרה מלאה של מורה – משרה מלאה של מורה מוגדרת בישראל, וגם במדינות אחרות, 
כמספר שעות העבודה שעל המורה לעבוד בשבוע. עד להסכמי השכר "אופק חדש" ו"עוז 
צריכה  שהמורה  השעות  דהיינו  הפרונטליות,  השעות  למספר  הייתה  הכוונה  לתמורה" 
ללמד בפועל בכיתה: 30 שעות בכיתות א'-ו' ו-24 שעות בכיתות ז'-י"ב )או במסגרת אחרת, 
על פי החלטת המנהלת(. מאז נחתמו הסכמי השכר הללו בחינוך היסודי, משרה מלאה 
מוגדרת כך: 26 שעות הוראה פרונטליות, 5 שעות הוראה פרטנית ועוד 5 שעות המיועדות 
להשתלמות, לדיוני צוות ולמטלות אחרות )"שעות שהייה"(. בחינוך העל-יסודי ההרכב הוא 

24, 6 ו-10, בהתאמה. 

ממוצע תלמידים למורה במשרה מלאה – ממוצע התלמידים למורה במשרה מלאה הוא 
מספר התלמידים במערכת חלקי מספר המשרות המלאות במערכת, שהוא מספר שעות 
משרה  המוגדר  העבודה  שעות  מספר  חלקי  החינוך  משרד  בתקציב  המתוקצב  ההוראה 
החישוב  של  המורכבות  את  בחשבון  מביאה  אינה  זו  פשטנית  נוסחה  מורה.  של  מלאה 
שונים  בגילים  מורות  אצל  שונים  המשרה  היקף  את  הקובעים  שהכללים  מכך  הנובעת 
)שעות גיל(, במצב משפחתי שונה )שעות אם( ובשלבי חינוך שונים )חינוך יסודי, חטיבת 

ביניים, חטיבה עליונה(. 
עיקריים:  ידי ארבעה משתנים  על  נקבעת  חינוך  קיום מערכות  העלות התקציבית של 
בכיתה  התלמידים  מספר  עבודה,  שעות  במונחי  המורים  משרת  הגדרת  המורים,  שכר 
לשעה  העבודה  שכר  כפול  העבודה  שעות  סך  לכיתה.  המוקצות  הלימוד  שעות  ומספר 
מבטא למעשה את היקף התקציב המוקצה לשכר המורים בתקציב משרד החינוך, ובניסוח 
וכל  חלופי – את מספר המשרות המלאות שעומדות לרשות מערכת החינוך. כל מדינה 
חברה בוחרות לעצמן את האינטראקציה בין המשתנים האלה )בלס, 2020(. הבחירה היא 
תוצאה של המסורת החברתית-ארגונית המקובלת בכל מדינה או חברה, ובדרך כלל היא 
רבות,  שעות  הלומדות  גדולות,  כיתות  של  בתבנית  בחרה  ישראל  השנים.  לאורך  יציבה 

בשכר מורות נמוך ובמורות המלמדות שעות רבות. 
ככלל, הנחת העבודה המקובלת על אנשי חינוך היא שככל שמספר התלמידים למורה 
)כלומר  יותר  גדול  ולתלמיד  לכיתה  הלימוד  שעות  מספר  יותר,  קטנה  הכיתה  יותר,  קטן 
האינטנסיביות של תשומת ההוראה לתלמיד גדולה יותר(, ההישגים הלימודיים והחינוכיים 
צמצום  למורה,  התלמידים  במספר  שירידה  הסיבה  זאת  יותר.  טובים  יהיו  התלמיד  של 
מספר התלמידים לכיתה והגדלת תשומת העבודה לכיתה או לתלמיד נחשבים סמנים של 

שיפור במערכת החינוך.7 

קביעה זו מתייחסת כמובן למצב שבו היקף המשרה ומספר שעות הלימוד לכיתה נותרים קבועים.  7
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כפי שאפשר לראות בבירור בתרשים 8, עשרים השנים האחרונות מתאפיינות בשיפור 
של ממש בכל אחד מהמשתנים הכלולים בו. גודל הכיתה בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי 
יותר בקרב התלמידים במגזר הערבי  הצטמצם בכל שכבות הגיל.8 הצמצום בולט אפילו 
התלמידים  במספר  עלייה  חלה  זאת  לעומת  הביניים.  חטיבת  בשלב  התלמידים  ובקרב 
צמצום  של  מתמשכת  מגמה  מבטאים  הערבי  במגזר  השינויים  החרדי.  בחינוך  הממוצע 
פערים בין המגזר היהודי למגזר הערבי )בלס, 2017( – מגמה שהיא תוצאה משולבת של 
מעמד  בהתחזקות  המשפחה,  בגודל  משמעות  רבי  שינויים  ושל  החינוך  משרד  מדיניות 
הביניים בחברה הערבית ובגישה של האוכלוסייה הערבית לחשיבותו של החינוך. התופעה 
במגזר החרדי מביאה לידי ביטוי, ככל הנראה, את הגידול המספרי של האוכלוסייה החרדית, 

והגידול הזה יוצר מציאות של הרבה כיתות גדולות יותר, שמספרן הולך וגדל.9
הגידול הרב במשאבים שהוקצו למערכת החינוך בעקבות  לנצל את  היה  האם אפשר 
הסכמי השכר "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" והזעזוע שהתחולל במערכת החינוך בעקבות 
לשפר  מנת  על  לעיל  שצוינו  המשתנים  בין  ביחסים  יותר  מהותי  לשינוי  הקורונה  מגפת 
זו שאלה שראוי היה לשאול כאשר נחתמו הסכמי העבודה  את ביצועיה של המערכת? 
החשובים הללו, ועוד יותר בעקבות האירועים שהתרחשו בזמן מגפת הקורונה. דעתי היא 
היא  המוכרת  לשגרה  לחזור  הנטייה  אבל  אולי,  חד-פעמית  חשובה,  הזדמנות  שהוחמצה 
של  פניה  את  לטובה  לשנות  בכוחם  שיש  נועזים  צעדים  לנקוט  קשה  ולכן  מאוד  חזקה 

מערכת החינוך לשנים רבות קדימה.

כוחות ההוראה: מאפיינים
"כוחות ההוראה", ובלשון מתאימה יותר – המורות, הם הכוח המניע של כל מערכת חינוך. 
בלעדיהם לא ייכון שום חינוך ראוי לשמו. על כן חשוב כל כך לבחון את האיכויות והכישורים 
וההערכות  זאת,  נמצאה שום דרך אמינה לעשות  של המורות. הבעיה היא שעד כה לא 
נעשות על סמך נתוני רקע שלא תמיד הוכחו כמנבאים באמת את כישוריהן הפדגוגיים. יש 
המנסים לבחון את האיכויות והכישורים הללו על סמך השוואה של שכר המורות לשכר 
גבוה מביא מועמדות טובות להוראה. אחרים  של בעלי מקצועות אחרים בנימוק ששכר 
ולניסיון בהנחה שמורות מגיעות לשיא היכולת שלהן לאחר כמה שנות  מתייחסים לגיל 
עבודה. אחרים מתייחסים להשכלה הפורמלית, ויש המחמירים ומתייחסים להתאמה שבין 
תוכן ההשכלה הפורמלית למקצוע שהמורות מלמדות. לכל גישה יש יתרונות וחסרונות, 

אבל אף אחת מהגישות אינה נותנת תשובה מלאה.

הגידול הרב יותר במספר השעות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה נובע מיישום מאוחר יותר   8
של הסכמי השכר בשלבי גיל אלה ומעיכוב שחל בעדכון הסכם השכר עם המורים בחינוך היסודי.
ככל שיש תלמידים רבים יותר בריכוזי אוכלוסייה, כך מספר התלמידים בכיתות גדול יותר. הסיבה   9
לכך היא שיש כללים למרחקי ההסעה מבתי המגורים של התלמידים לבית הספר, ומנגד למספר 

התלמידים המרבי המותר בכיתה.
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גם  להתייחס  יש  המורה  של  והכישורים  האיכויות  שבמדידת  המובנה  הקושי  מלבד 
להשוואות רלוונטיות. בכל רגע נתון אפשר להעריך בהערכה גסה את האיכות בנקודת זמן 
מסוימת ובמנותק מהשוואות למקצועות אחרים, למדינות אחרות או לתקופות אחרות. ללא 
בחינה כזאת תיוותר השאלה אם המצב כרגע טוב יותר או פחות ללא מענה. תהיה אשר 
תהיה הערכת המצב, תמיד יהיו מי שיגדירו אותו כמעולה ואחרים שיראה בו אסון. לפיכך 
הגישה הנכונה, להשקפתי, היא לבחון כל מצב נתון בהשוואה לפרק זמן ארוך דיו בעבר 
)בתנאי שיש בידינו נתונים לאורך כל התקופה( או בהתייחסות למסגרות השוואה אחרות 
)ישראל יחסית למדינות אחרות, החינוך הממלכתי היהודי לעומת החינוך הממלכתי-דתי, 

יהודים לעומת ערבים וכדומה(.
 – הערבי  ובמגזר  היהודי  במגזר  המורות  ממאפייני  בכמה  אתמקד  להלן  בתרשימים 
השנים  בעשרים  בהם  שחלו  ולשינויים   – עבודה  ושעות  שכר  דרגת  ותק,  גיל,  מגדר, 
 .OECD-ב נבחרות  במדינות  מאפיינים  לאותם  יושווה  בישראל  מאפיין  כל  האחרונות. 
ההשוואה תסתמך על ההודעה לתקשורת של הלמ"ס על עובדי הוראה במערכת החינוך 
 Education at a Glance בשנת הלימודים 2020/2021 )הלמ"ס, 2021( ועל הפרסום של 

 .)OECD, 2020(

תרשים 9. כוח ההוראה לפי מגדר ומגזר, 2000/2001 ו-2020/2021 
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סך הכול יהודים ערבים

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

המורות  שיעור  מורות.  הן  ההוראה  כוח  של  המכריע  הרוב  שנה  עשרים  כבר   – מגדר 
היהודיות לא השתנה, אבל שיעור המורות הערביות גדל מ-60% ל-75% )תרשים 9(. לנוכח 
מה שידוע לנו על הפערים הגדולים בהישגים האקדמיים בין נשים לגברים )לטובת הנשים( 
עובדות  בכלל  יהיה מופרך לשער שהגידול בשיעור הנשים  לא  דוברי הערבית,  במגזרים 
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ההוראה במגזרים אלה משפיע בהחלט לטובה על ההישגים הלימודיים של התלמידים. 
 OECD,( OECD-שיעור הנשים בקרב עובדות ההוראה דומה בישראל לממוצע במדינות ה

 .)2020, Table 5

תרשים 10. כוח ההוראה לפי גיל ומגזר, 2000/2001 ו-2020/2021 

סך הכול יהודים ערבים
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

בהרכב  דמוגרפיים  שינויים  קרובות  לעיתים  מבטאים  הגילים  בהרכב  שינויים   – גיל 
אוכלוסיית התלמידים או שינויים בשיעורי הלמידה. כאשר אוכלוסיית התלמידים גדלה 
גובר  מצורך  הנגזרת  תוצאה  יותר,  צעיר  נעשה  המורות  של  הגילי  ההרכב  מהיר,  בקצב 
המורות  של  הגילים  הרכב  השתנה  האחרונות  השנים  בעשרים  ולהפך.  חדשות,  במורות 
שיעור  ואילו  ל-10.8%,  מ-16.5%  ירד   )29 גיל  )עד  הצעירות  המורות  שיעור  בישראל. 
שרואים  כפי   .)10 )תרשים  ל-28.4%  מ-20.8%  עלה   )50 גיל  )מעל  המבוגרות  המורות 
בתרשים, בחינוך הערבי השינוי בולט במיוחד בגילים הצעירים, ובחינוך העברי השינוי היה 
שקדמה לתקופה הנסקרת,  יותר בגילים המבוגרים. הדבר מעיד על כך שבתקופה  גדול 
מספר  ולכן  העברי,  החינוך  ממערכת  בהרבה  מהיר  בקצב  גדלה  הערבי  החינוך  מערכת 

המורות הצעירות בתחילת המאה היה גדול כל כך.
בהשוואה ל-OECD, הרכב המורות בישראל צעיר יחסית. בחינוך היסודי, לדוגמה, שיעור 
המורות הצעירות )עד גיל 29( בשנת הלימודים 2017/2018 עמד על 13%, לעומת 11% 
 OECD-ושיעור המורות מעל גיל 50 היה בישראל 21%, בשעה שב ;OECD-באותה שנה ב
הוא עמד על OECD, 2020, Table D5.3( 35%(. ב-OECD יש כיום 11 מדינות שבהן 40% 
50. ברור שמדינות אלה עומדות לפני משבר חמור  מכלל המורות והמורים הם מעל גיל 

מאוד בכוח האדם שלהן בחינוך.
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תרשים 11. כוח ההוראה לפי ותק ומגזר, 2000/2001 ו-2020/2021 
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סך הכול יהודים ערבים

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

ותק – משתנה הוותק קשור באופן טבעי למשתנה הגיל. כאן אפשר לראות עלייה קלה 
בשיעור המורות והמורים הצעירים והוותיקים במגזר היהודי, וירידה חדה בשיעור המורות 
זו היא תוצאה של הירידה הגדולה  11(. ירידה  והמורים הצעירים במגזר הערבי )תרשים 

בגידול במספר התלמידים הערבים בעקבות הירידה בפריון בקרב הנשים הערביות. 

תרשים 12. כוח ההוראה לפי דרגת שכר ומגזר, 2000/2001 ו-2020/2021 
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 הערה: דרגת השכר של כוח ההוראה נקבעת על פי רמת ההשכלה.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021
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דרגת שכר – אחד השינויים הבולטים ביותר באפיוני המורות בעשרים השנים האחרונות 
הלימודים  בשנת  שכרן.  בדרגת  מכך  יוצא  וכפועל  שלהן  ההשכלה  ברמת  העלייה  הוא 
ב-2019/2020 הגיעה   .)12 )תרשים  37% מהמורות ללא תואר אקדמי  היו   1999/2000
המערכת לכך שרק 6% הן חסרות תואר אקדמי. אשר לבעלות תואר שני – ב-1999/2000 
הערבי  במגזר  ההתקדמות  ב-2019/2020.   38% לעומת  מהמורות,   16% רק  בו  החזיקו 
הייתה אפילו גדולה מזו שבמגזר היהודי – מ-47% ללא תואר ב-1999/2000 ל-3% בלבד 
ל-38%  ב-1999/2000  שני  תואר  בעלות  ומ-8%  היהודי(,  מבמגזר  )פחות  ב-2019/2020 
בהתקדמות  כאן  שמדובר  ספק  אין  היהודי.  שבמגזר  לזה  דומה  מצב   – ב-2019/2020 

אדירת ממדים. 
בעניין השכלת המורות יש להתייחס גם לנתונים בדבר הרמה הבסיסית של כישוריהן 
הקוגניטיביים כפי שהיא באה לידי ביטוי בבחינה הפסיכומטרית )ראו תרשים נ'1 בנספח(. 
בין שנת  נתוני הלמ"ס, הציון הממוצע של המורות החדשות נמצא במגמת עלייה  על פי 
למעט  החינוך,  שלבי  ובכל  המערכת  בכלל  נכון  הדבר   .2016/2017 לשנת   1999/2000

בחינוך הממלכתי-דתי, שם הוא נותר פחות או יותר יציב.  

תרשים 13. התפלגות כוח ההוראה לפי שעות עבודה ומגזר, 2000/2001 
ו-2020/2021
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

שעות עבודה – הלמ"ס נוהגת לתאר את עומס העבודה המוטל על המורות באמצעות הצגת 
מספר שעות העבודה השבועיות שלהן. תרשים 13 מתאר את התפלגות המורות לפי מספר 

שעות העבודה בכל מגזר. 
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כפי שעולה מהתרשים, אנו עדים לעלייה של ממש במספר שעות העבודה הממוצע בכל 
יש  זה מופיע בכל פרסומי הלמ"ס בתקופה המדוברת, אך  מגזר לאורך התקופה. מספר 
להתייחס לרלוונטיות שלו בזהירות מרובה. הסיבה לכך היא השינוי בהגדרות של דרישות 
ו"עוז לתמורה". הסכמים אלו שינו,  "אופק חדש"  המשרה שבאו בעקבות הסכמי השכר 
ושעות  פרטניות  שעות  הוספת  באמצעות  המורה.  של  המשרה  מבנה  את  לעיל,  כאמור 
 36 על  והועמד  הוגדר מחדש היקף השעות בהוראה  נכללו בחישוב השעות  שבעבר לא 
זה מסביר הן את הירידה התלולה בשיעור  ו-40 בחינוך העל-יסודי. שינוי  בחינוך היסודי 
המורות שעובדות עד 10 שעות שבועיות והן את העלייה התלולה בשיעור המורות העובדות 

מעל 31 שעות שבועיות.10 
תרשים 14 מציג את השינויים לאורך השנים לפי מספר שעות העבודה של כלל המורות. 
ליישם את הסכמי  אם לא מתחשבים לרגע בכך שמדובר בתקופה שהמערכת מתחילה 
העבודה החדשים, התרשים מציג עלייה רצופה במספר שעות העבודה של מורות. אך היות 
שמדובר בכלל המורות, והואיל ויישום הסכמי השכר היה הדרגתי, הרי שהעלייה משקפת, 
הלימודים  משנת  החל  בתחילה,   – החדשים  השכר  הסכמי  יישום  את  לפחות,  בחלקה 
מורות  עבור  מ-2011/2012,  החל  מכן,  ולאחר  היסודי,  בחינוך  מורות  עבור   ,2006/2007
בחינוך העל-יסודי, בהתאם לתחילת יישום השכמי השכר שנחתמו עם כל ארגון. התרשים 
לראות  נקל  ותיקות.  מורות  לבין  לעבודה  הראשונה  בשנתן  חדשות  מורות  בין  גם  מבחין 
גידול  גם אצלן המגמה היא של  יותר, אך  שהמורות החדשות עובדות מספר שעות קטן 

במספר השעות. 

50 – משרתה המלאה בחטיבה העליונה  וגילּה מעל  לילדים צעירים  לדוגמה, מורה שהיא אם   10
מספר  הבגרות,  בחינת  לקראת  לימדה  היא  )אם  שבועיות  שעות   20 הייתה   2010 שנת  לפני 
שעות העבודה שלה היה נמוך יותר(. ולכן, אם בתלוש השכר נרשם שהיא עבדה 10 שעות, היא 
נחשבה עובדת בחצי משרה. לאחר המעבר להסכם "עוז לתמורה" אם נרשם בתלוש השכר שלה 
שהיא עבדה 10 שעות שבועיות, היקף משרתה נחשב רבע משרה בלבד. ואם כך, נראה שעדיף 
היה להציג את היקפי העבודה של מורות במונחים של חלקי משרה ולא במונחי שעות עבודה. 

תרשימים 14 ו-15 מדגימים היטב את ההבדל בין שתי צורות ההצגה האלה. 
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 תרשים 14. השינוי במספר שעות העבודה של מורות חדשות וּותיקות, לפי מגזר 
וסוג פיקוח, 1999/2000 עד 2020/2021 
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מורות ותיקות מורות חדשות

ממלכתי דתי-ממלכתי חרדי ערבי סך הכול

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס )עובד עבור מרכז טאוב בידי ד' מעגן. לא פורסם(

תרשים 15 מציג את השינויים שחלו בהיקפי המשרה של כלל המורות. כאן תמונת המצב 
שונה לחלוטין – היקפי המשרה של המורות הוותיקות כמעט שלא השתנו, ואם השתנו, 

השינוי הוא לרוב כלפי מטה. 
יש הבדל תהומי בין הצגת היקפי המשרה של מורות במונחי שעות עבודה או במונחי 
היקפי משרה. התבוננות בנתוני שעות העבודה בלוח המלא המופיע בהודעה לתקשורת 
שעות  מ-20  פחות  מהמורות   30% עבדו   1999/2000 שבשנת  מעלה   )2021 )הלמ"ס, 
בעל-יסודי(,  שעות  ו-24  ביסודי  שעות   30 מלאה  משרה  הייתה  שנה  )באותה  שבועיות 
מ-30 שעות שבועיות, בעוד  לעומת שנת 2019/2020 – אז עבדו 40% מהמורות פחות 
ובעל-יסודי 40 שעות. המסקנה המתחייבת  36 שעות שבועיות  שמשרה ביסודי הוגדרה 
מנתונים אלה היא שהרוב המכריע של המורות עובדות בחלקיות משרה – בסביבות 75%–

80% משרה. ואולם אם מתבוננים בנתונים במונחים של היקפי משרה מתברר כי היקפי 
המשרה של המורות הוותיקות היו גבוהים למדי בשנים האלה – בערך 80%–90% משרה 

– למעט פרק זמן חריג בשנת הלימודים 2008/2009, מסיבה שאינה ברורה לנו.
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 תרשים 15. השינוי בהיקפי המשרה של מורות חדשות וּותיקות, לפי מגזר 
וסוג פיקוח, 1999/2000 עד 2020/2021
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מורות ותיקות מורות חדשות

ממלכתי דתי-ממלכתי חרדי ערבי הכול סך

הערה: בחלק מהתרשימים העקומה איננה רציפה בשל היעדר נתונים לשנים 2009–2010.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס )עובד עבור מרכז טאוב בידי ד' מעגן. לא פורסם(

נקודה מעניינת היא שהתהליך הזה התרחש בניגוד לדעתם ולכוונותיהם של חברי ועדת 
נכללו  המורות  עם  לתמורה" שנחתמו  ו"עוז  "אופק חדש"  עקרונות הסכמי השכר  דברת. 
2005(, אך מחברי הדוח לא שיערו שיישום המלצותיהם  ברובם בדוח )דוח ועדת דברת, 
הייתה  כוונתם  למעשה,  התלמידים.  במספר  לגידול  מעבר  המורות  במספר  לגידול  יביא 
הפוכה. הם רצו שהשינוי במבנה המשרה, שיחייב את המורות לעבור למשרה מלאה ועל 
לא  )הם  המורות  במספר  לצמצום  יביא  בכיתה,  יותר  רבות  הוראה  שעות  לעבוד  זה  ידי 
המליצו על פיטורים והניחו שהדבר יבוא "באופן טבעי" בגלל רצונן של המורות להמשיך 
לעבוד במשרה מלאה(, ובכך יאפשר למערכת לבחור במורות הטובות יותר.11 מה שקרה 
במציאות הוא שהמורות בחינוך היסודי ובחטיבה העליונה המשיכו לשמור פחות או יותר 
על אותו היקף משרה שהיה להן קודם, ואילו המורות בחטיבת הביניים הקטינו את היקף 
המשרה שלהן. אירוע זה מדגים היטב את הקושי שבחיזוי התפתחויות במערכת החינוך, 

במיוחד בעקבות שינויים ורפורמות.

הדברים נכתבו על סמך ידע אישי של מחבר המאמר, ששימש מזכיר בוועדה שעסקה בתכנון   11
תנאי העבודה של המורים ובוועדה שעסקה בתקציבים במסגרת ועדת דברת.
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מורות המלמדות מקצועות שלא הוכשרו ללמדם
מול מגמות השיפור בהשכלה הפורמלית ובציון הפסיכומטרי יש דיווחים המעידים על כך 
שבבתי ספר רבים מורות רבות מלמדות מקצועות שלא הוכשרו ללמד, או במילים אחרות, 

"ללא התאמה מלאה למקצוע".12 
מהמורים  )כ-60%(  ניכר  שיעור  "לגבי  כי  נכתב   2013 לשנת  המדינה  מבקר  של  בדוח 
בחינוך היסודי שלימדו מתמטיקה בשנה"ל התשע"ג אין התאמה בין תחום ההכשרה שלהם 
ובין המקצוע שהם מלמדים; שיעורם של מורים אלה בחינוך החרדי היה גבוה במיוחד – 

83%, ובחינוך הממ"ד – כ-70%" )מבקר המדינה, 2014, עמ' 947(.
מן ההודעה לתקשורת של הלמ"ס על עובדי ההוראה במערכת החינוך בשנת תשפ"א 
2021( מתברר ששיעור המורות בעלות ההכשרה הנדרשת להוראת מתמטיקה,  )הלמ"ס, 
בדרג  תלוי  כשהדבר  בירידה,  נמצא  אף  מהמקרים  ובחלק  עולה,  אינו  עברית  או  אנגלית 
החינוך, בסוג הפיקוח ובמגזר. עוד נתון מעניין העולה מן ההודעה הוא שבכל המקצועות 
ובכל שלבי החינוך שיעורי ההתאמה למקצוע במגזר הערבי גבוהים יותר מאלה שבמגזר 

היהודי, ולעיתים בפער גדול. הדבר בולט במיוחד בהוראת השפה העברית.13
והמורים  המורות  ששיעור  נכתב  בנספח(  נ'1  לוח  )ראו   OECD של  בדוח  גם 
ל-2018   2006 בין  ירד  מהרשויות  מתאימה  הכשרה  שקיבלו  סבורים   שהמנהלים 
)OECD, 2019, Table V.B1.4.6(. הירידה – לפחות באחדות מהמדינות – הייתה כה גדולה 
של  עדויותיהם  על  כאמור  שהסתמך  הדיווח,  לאמינות  באשר  ספק  מעוררת  שהיא  עד 

מנהלים. 
לבדיקה  ראויה  מלמדות  שהן  למקצועות  המורות  של  הכשרתן  בין  ההתאמה  סוגיית 
מעמיקה, וזו טרם נעשתה. בדיקה כזאת תצטרך להתמקד במצב בהווה, בהשוואה לעבר 

ובהשוואה למדינות אחרות, ובהתייחס למקצועות לימוד ושלבי חינוך שונים. 

מורה )"עובדת הוראה"( הוגדרה מתאימה למקצוע אם ְשמה הופיע ברשימות של מקבלי תואר   12
ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל )למי שהוכר לה התואר מחו"ל(, לפי תחומי 
הופיע  לא  שְשמה  הוראה  לעובדת  כנ"ל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ראשון  לתואר  הלימוד 
ברשימות של מקבלות תואר, ההתאמה נבדקת על פי המקצועות ברישיון ההוראה שנותן משרד 
החינוך )למי שניתן לה רישיון הוראה(. במכללות האקדמיות לחינוך הוגדרו תחומי הלימוד לתואר 

ראשון )"בוגר בהוראה"( על פי מקצועות ההתמחות בהכשרה להוראה.
ההסבר לכך הוא, אולי, שכדי ללמד עברית בבית ספר יסודי במערכת החינוך הערבי, בייחוד כאשר   13
המורה היא ערבייה, היא חייבת לעבור הכשרה ספציפית לכך. בבתי הספר היסודיים במערכת 

החינוך העברי מסתפקים כנראה בכך שבשביל רוב המורות השפה העברית היא שפת אם. 
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האם יש מחסור במורות? 
במורות  מחסור  במורות,  כללי  מחסור  בדבר  לידיעות  נחשפים  אנו  בפעם  פעם  מדי 
כלל  בדרך  מבוססות  אלה  ידיעות  טובות.  במורות  כללי  מחסור  או  מסוימים  במקצועות 
על דיווחי מנהלים המתקשים לאייש את המשרות המתפנות בבתי הספר שלהם. בחינת 
ידיעות אלה בכל נקודת זמן היא בעייתית וקשה למדידה. הממצאים יהיו שונים בחודשים 
יולי-אוגוסט )לפני תחילת שנת הלימודים( ובחודש אוקטובר )חודש לאחר פתיחתה( מן 
הטעם הפשוט שבסופו של דבר לא תישאר כיתה בלי מורה. הנהלות בתי הספר ימצאו 
תמיד מישהו להעמיד מול כיתה. נראה אפוא שהשאלה "האם יש מחסור במורות?" היא 
ברור  טובות;  במורות  על מחסור  להצביע  ברור שתמיד אפשר  למעשה חסרת משמעות. 
יהיה מחסור במורות למקצועות מסוימים, ביישובים מסוימים או בבתי ספר  גם שתמיד 
ספורים, ואולי אפילו רבים. השאלה הרלוונטית היא אם אפשר להצביע על מחסור גורף 
או רחב היקף במקצועות אלה או אחרים, או לחלופין – אם אפשר לתעד תהליכי עומק 
כזה  מחסור  בהינתן  היא,  אחרת  שאלה  כזה.  למחסור  הרחוק  או  הקרוב  בעתיד  שיובילו 
)או צפי למחסור( – אילו אמצעים אפשר לנקוט כדי להתגבר עליו בהווה או למנוע אותו 
על  או  אמיתיים  מחסור  מצבי  על  המעידים  סימנים  לאתר  אפוא  הוא  האתגר  בעתיד.14 

התפתחות של מגמת מחסור לעתיד. 
קודם שננסה להתמודד עם שאלות אלה יש לענות על שאלה מקדמית: כיצד נקבעים 

הביקוש למורות וההיצע שלהן? 

בשליטת  מקצתם  גורמים,  וכמה  כמה  קובעים  למורות  הביקוש  את   – למורות  הביקוש 
העיקרי  הגורם  השפעתם.  לגבולות  מחוץ  ומקצתם  החינוך  מערכת  בראש  העומדים 
טבעי,  מריבוי  המושפע  הילדים,  מספר  כמובן  הוא  עליו שליטה  אין  המדיניות  שלקובעי 
מהגירה פנימית וחיצונית ומהסדרים פוליטיים וארגוניים של מבנה מערכת החינוך, כגון 
וערבי(.  חרדי  ממלכתי-דתי,  יהודי,  )ממלכתי  חינוך  מערכות  כמה  של  זמנית  בו  פעילות 
גורמים שנמצאים בתחום ההשפעה של קובעי המדיניות הם לדוגמה גודל הכיתות, מספר 
שעות הלימוד הכללי שהתלמידים לומדים, מספר שעות הלימוד המיועדות לכל מקצוע, 
בפועל  הוראה  שעות  בין  האלה  השעות  והתפלגות  המורות  של  העבודה  שעות  מספר 

לשעות המוקדשות לרכיבים אחרים של עבודת המורה.

המורות  תופעת  לדוגמה,  דינמי.  למצב  סטטי  מצב  בין  להבחין  ראוי  במורות  מחסור  על  בדיון   14
המלמדות "מחוץ למקצוע" התקיימה תמיד ומתקיימת בכל מדינה. מדובר בתופעה שלילית, אך 
רצוי לצמצמה למינימום. הבעיה מחריפה כמובן כאשר  ובכל מקרה  נמנעת,  ככל הנראה בלתי 

התופעה מתרחבת.
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הלמ"ס עושה בכל שנה תחזית של מספר התלמידים והתפלגותם לפי שלבי חינוך, סוגי 
ומקצועות  משתנים  אותם  לפי  למורות  ביקוש  תחזיות  שנים  בכמה  ופעם  ומגזר,  פיקוח 
לימוד. תחזיות אלה נעשות על בסיס ההנחה שכל התנאים המתקיימים בהווה יתקיימו גם 
בעתיד. ואולם הנחה זו לא תמיד מתגשמת, בלשון המעטה. מערכת החינוך, כמו כל מערכת 
חברתית אחרת, נמצאת כל הזמן בתהליכי שינוי. אחדים מהתחומים המשתנים כל העת הם 
שיעורי הלמידה בגילים ובאוכלוסיות שונות, תוכניות הלימודים, תנודות תקציביות ולחצים 

המולידים רפורמות מבניות להקטנת מספר התלמידים בכיתה. 
את הביקוש הכולל אפשר לבטא במספר שעות העבודה של מורות הנדרשות לפעילותה 
של מערכת החינוך על פי הכללים המתקיימים בכל רגע נתון. אך כדי שנתון זה יהיה בעל 
משמעות אופרטיבית לקובעי המדיניות, יש צורך לפרקו למספר שעות העבודה הנדרשות 

בכל מקצוע, בכל שכבת גיל, בכל אזור גיאוגרפי ובכל מגזר חינוך. 

ההיצע של שעות עבודת מורה – ההיצע הכולל של שעות עבודת המורות נקבע בעיקרו 
על ידי מספר המורות הפעילות והיקף המשרה הממוצע שהן מעוניינות לעבוד. לכך יש 
והכשרה  הוראה  רישיון  בעלות  המורות  את  הכולל  הפוטנציאלי",  "ההיצע  את  להוסיף 
שפרשו  משום  בין  בהוראה,  עוסקות  אינן  שונות  שמסיבות  ספציפי  במקצוע  להוראה 
ובין משום שפרשו מסיבות אחרות.  לגמלאות בגיל שעדיין מאפשר להן לחזור להוראה 
גורמים אחרים, המשפיעים בעיקר על ההיצע העתידי, הם בעלי מקצועות אחרים הקרובים 
למקצוע ההוראה שאפשר לגייסם להוראה באופן זמני או קבוע ופרחי ההוראה הלומדות 
במוסדות להכשרת מורות. גם כאן, כמובן, כדי שנתונים אלה יהיו אופרטיביים צריך לפצל 

אותם למקצועות, לשכבות גיל רלוונטיות, למגזר לסוג פיקוח ולאזור גיאוגרפי.
התמודדות מושכלת עם השאלה אם יש מחסור במורות שאינו מושפע מעדויות מקריות 
כאלה או אחרות מחייבת התבוננות בכמה סמנים שבדרך כלל משמשים את מי שרוצים 
יש סמנים  במורות  עלייה במחסור  ומה ממדיו. למצב של  במורות  יש מחסור  לבחון אם 
מובהקים. להלן נמנה אותם, נבהיר מדוע הם מצביעים על מצבי מחסור או עודף, ונבחן אם 

הם מתקיימים כיום במערכת החינוך בישראל.

גידול במספר המורות הלא-מוסמכות – גידול במספר המורות הלא-מוסמכות וירידה . 1
קיים  מחסור  של  למצב  ומובן  מיידי  סמן  הם  מורות  של  הממוצעת  ההשכלה  ברמת 
בניסיון  להוראה  הכניסה  סיפי  של  הנמכה  על  מלמד  שכזה  גידול  עתידי.  מחסור  או 
להתגבר על המחסור במורות בכלל או לכל הפחות ברמה המקצועית הקיימת שלהן. 
ירד   2009/2010 הלימודים  שנת  שמאז  לדעת  נוכחים  זה  בסמן  משתמשים  כאשר 
שיעור המורות הלא-מוסמכות מ-16% ל-6%, ולעומת זאת מספר המורות בעלות תואר 
שני עלה מ-24% ל-38%. במגזר הערבי ההתקדמות הייתה מהירה יותר. המסקנה כאן, 
אם כן, היא חד-משמעית: תנאי הסף למקצוע ההוראה ורמת ההכשרה לא ירדו אלא 

אפילו עלו. 
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שינויים בהיקף המשרה הממוצע של מורות – היקף משרה ממוצע מלמד על העדפות . 2
התעסוקה של המורות מחד גיסא, ועל אפשרויות המערכת להיענות להעדפות אלה 
מאידך גיסא. עלייה בהיקף המשרה הממוצע של מורות יכולה להצביע, בין השאר, על 
שינוי בהעדפות של המורות )שיכול לנבוע משינוי התנאים בשוק העבודה( או על כך 
שהמערכת לוחצת על המורות להגדיל את היקפי המשרה שלהן בגלל מחסור במורות.15 
לעומת זאת, ירידה בהיקף משרה יכולה להצביע על עודף היצע ועל ניסיון של המערכת 

לחלק היצע מוגבל של שעות עבודה למספר גדול יותר של מורות. 
בעיקרו של דבר קשה להראות מגמה ברורה בהיקפי המשרה. בחלקים מסוימים של 
מערכת החינוך הם עלו ובחלקים אחרים ירדו או נשארו יציבים )ראו לוח נ'2 בנספח(, 
אם כי, ככלל, היקפי המשרה הממוצעים במערכת ירדו.16 אפשר לומר שבאופן כללי 
נרשמה עלייה קלה בהיקפי המשרה בחינוך הקדם-יסודי וירידה בשאר שלבי החינוך. 
כאשר מתבוננים רק בשנים 2013/2014–2018/2019 מבחינים בעלייה קלה בקדם-

יסודי וביסודי ובירידה קלה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. יש הבדלים ותנודות 
לפי מגזר, סוג פיקוח ושלב חינוך, אבל בסך הכול היציבות לאורך זמן מרשימה למדי 
ומלמדת שרוב המורות עובדות בחלקיות משרה של בין 64% ל-84%, והרוב המכריע – 

בין 70% ל-80% משרה )לוח נ'2 בנספח(. 

עלייה במספר התלמידים בכיתה וירידה במספר שעות ההוראה לכיתה ולתלמיד – . 3
ולתלמיד  לכיתה  ההוראה  ולירידה במספר שעות  בכיתה  לעלייה במספר התלמידים 
יכולות להיות סיבות שונות. אחת מהן היא שהמערכת נאלצת לנקוט צעדים אלה בגלל 
מחסור במורות. כאמור, המציאות במערכת החינוך בישראל הפוכה: מספר התלמידים 

הממוצע בכיתה יורד, ומספר שעות העבודה לכיתה עולה.

במערכת . 4 להילמד  חדלים  לימוד  מקצועות  שבו  המצב   – לימוד  מקצועות  היעלמות 
יכול ללמד על מחסור במורות. עם זאת  או שמספר שעות הלימוד שלהם מצטמצם 
הוא יכול ללמד דווקא על היעדר עניין מצד התלמידים באותו מקצוע, מה שיוצר עודף 
ייתכן שהמצב הנוכחי בלימודי כימיה תואם את האפשרות  מורות במקצוע המסוים. 

הראשונה, ובלימודי גאוגרפיה את האפשרות השנייה. 
היא  המציאות בשטח  ובין  במורות  מחסור  של  הרווחת  התחושה  בין  לפער  דוגמה 
למתמטיקה.  במורות  חמור  מחסור  על  טענה  נשמעת  שנים  זה  המתמטיקה.  מקצוע 

יצוין כי מספר שעות העבודה הממוצע של נשים בישראל נמוך מזה של גברים. בדוח של מרכז   15
המחקר והמידע של הכנסת נכתב שעל פי נתוני הלמ"ס לשנת 2014 היה שיעור הנשים שעבדו 

במשרה מלאה בשנה זו )67.3%( נמוך מזה של הגברים )86.7%( )הכנסת, 2015(. 
החישוב נעשה על ידי חלוקת מספר המורים והמורות במשרה מלאה במספר המורים והמורות   16
ייתכנו  2020ב(.  )הלמ"ס,  הלמ"ס  של  לעיתונות  בהודעה  מופיע  שהוא  כפי  במערכת  הפעילים 

שינויים קלים לעומת תרשים 15. 
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ואולם בשנים האחרונות, בזכות מאמץ מרוכז של משרד החינוך, בהובלת שר החינוך 
דאז נפתלי בנט, מספר הלומדים מתמטיקה ברמות הגבוהות )5 יח"ל( לא הצטמצם, ולא 
זו בלבד אלא שהוא אף עלה. הצלחת מאמץ זה הוכיחה, לכל מי שהיה זקוק להוכחה, 
כי הבעיה של מיעוט תלמידים במקצוע המתמטיקה )וככל הנראה במקצועות נוספים( 
בכל הרמות, ובייחוד ברמות הגבוהות, לא הייתה מחסור במורות כי אם מידת רצונם של 
התלמידים והוריהם, וכמובן המדיניות של משרד החינוך. עובדה שכאשר פעלו נכון, 

כלומר נתנו תמריצים, סיוע והדרכה למי שנזקקו לכך, נמצאו המורות הדרושות.

שינויים בשיעור הבוגרות של המוסדות להכשרת מורות הנקלטות בהוראה – שיעורי . 5
הכניסה לעבודה של בוגרות המוסדות להכשרת עובדות הוראה מושפעים בעיקר משני 
גורמים: האחד – עודף או מחסור במורות; והשני – עצם הרצון של הבוגרות להשתלב 
בהוראה )המושפע במידה רבה מן המצב הכללי בשוק העבודה ומאפשרויות התעסוקה 
מנוגדים.  בכיוונים  פועלים  אלו  גורמים  שני  מעטים  לא  במקרים  לפניהן(.  העומדות 
וכך, ייתכן מצב שבו יש מחסור גדול במורות במקצוע שיש לו ביקוש גם מחוץ לעולם 
וענפים אחרים במשק מתחרים על קליטת  החינוך, כלומר מצב שבו מערכת החינוך 

אותן הבוגרות. 
למרות זאת נראה ששינויים בשיעורי הקליטה של בוגרות המוסדות להכשרת עובדי 
הוראה, לצד משך הזמן החולף בין סיום הלימודים לכניסה להוראה, יכולים להיות סמן 
למחסור או לעודף היצע של מורות. ככל ששיעור זה עולה, כך מתחזקת האפשרות 
 ;2019 )הלמ"ס,  הלמ"ס  של  לתקשורת  מההודעות  ולהפך.  מחסור,  מבטא  שהדבר 
עולה   )4.92 לוח  2020א,  )הלמ"ס,   2020 לשנת  שלה  הסטטיסטי  ומהשנתון   )2021
כי רק כ-60% מבוגרות המוסדות להכשרת עובדי הוראה בשנים 2000–2017 נקלטו 
בעבודת הוראה. שיעורי הנקלטות בעבודה שונים ממגזר למגזר, ומשנת סיום לימודים 
אחת לאחרת, וגם לפי משתנים אחרים. ובכל זאת המסקנה הברורה לגמרי היא שבין 
20% ל-40% מהמסיימות )תלוי במקצוע ההוראה, בשלב החינוך, במגזר ובסוג הפיקוח( 
אינן עובדות בהוראה. בוגרות אלה הן בלי ספק מאגר פוטנציאלי לגיוס מורות למערכת 

החינוך בעיתות משבר. 

פער בין מספר הנכנסות להוראה למספר הפורשות ממנה – פער כזה הוא לא בהכרח . 6
סמן של מחסור בהווה, אבל הוא יכול להצביע על אפשרות של מחסור כזה בעתיד. 
2020ב( מראים שבעשרים השנים  הנתונים בהודעה לתקשורת של הלמ"ס )הלמ"ס, 
3(. היות  האחרונות עלה שיעור המורות החדשות על שיעור המורות הפורשות )לוח 
גם שהיות  מורות. מכאן  כל אחוז מבטא אלפי  שמדובר בשיעור מתוך כלל המורות, 
שהפער בין שיעור המורות המצטרפות לשיעור המורות העוזבות גדול בדרך כלל מן 
אינם  ופרישה  הצטרפות  שיעורי  על  הנתונים  במערכת,  התלמידים  במספר  הגידול 

מצביעים על מחסור.
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לוח 3. ההפרש בין שיעור המורות החדשות המצטרפות למערכת ובין שיעור המורות 
הפורשות ממנה, שנים נבחרות

באחוזים 

*1999/20002009/20102016/2017מגזר ושלב חינוך 
3.42.55.1סך הכול

2.92.75.7חינוך עברי

2.03.94.9קדם-יסודי

4.43.67.2יסודי

3.02.44.5חטיבת ביניים

0.20.53.3חטיבה עליונה

5.01.93.2חינוך ערבי

0.52.51.4קדם-יסודי

4.92.14.2יסודי

6.00.61.2חטיבת ביניים

5.12.73.4חטיבה עליונה

* הנתון על מורות ומורים חדשים הוא משנת הלימודים 2019/2020 ואילו הנתון על מורות ומורים פורשים הוא משנת 
2016/2017. הסיבה לכך היא שנתוני הפרישה נמדדים רק כאשר מוֶרה או מוָרה אינם מופיעים שלוש שנים לכל הפחות 

בדיווחי משרד החינוך. לפיכך מורה שיצאה לחופשת לידה, למשל, ואינה מלמדת שנה או שנתיים לא תופיע כנושרת.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2020ב

כל הסמנים הללו – ויש לא מעט נוספים – מראים שבמבט כלל-מערכתי אין מקום להגדיר 
את המצב הנוכחי כמצב של מחסור במורות, אף שבמקרים רבים מצבים כאלה רווחים, 

בפרט במקצועות מסוימים. 

מה אפשר לעשות כדי להתגבר על מחסור נקודתי במורות?
הצעות  כמה  להלן  מסוימים.  במקצועות  במורות  נקודתי  מחסור  יהיה,  ותמיד  יש,  תמיד 
ברשויות  החינוך  אגפי  מנהלות  החינוך,  משרד  של  ההתמודדות  את  להקל  שעשויות 

המקומיות ומנהלות בתי הספר.

ל-80% . 1  70% בין  עובדות  המורות  רוב  כאמור,   – נוספות  שעות  עבור  נדיב  תשלום 
משרה. המצב היום הוא שמורות אינן מקבלות תוספת שכר עבור עבודה מעבר לשעות 
של משרה מלאה, כפי שמקבלים עובדים במקצועות אחרים. ועדת דברת התייחסה 
בהסכמתם,  מורים,  לשבץ  שיאפשר  תמרון,  חופש  יינתן  "למנהלים  כי  והציעה  לכך 
ליותר שעות הוראה בפועל בכיתה, כאשר הדבר דרוש" )דוח ועדת דברת, 2005, סעיף 
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העובד  ממורה  לנדרש  מעל  שעות  ל-3  התוספת  את  הגבילה  הוועדה  ואולם   .)3.1.1
יותר מ-4 שעות מעל היקף שעות המשרה המלאה.  ובכל מקרה לא  במשרה מלאה, 
הוועדה קבעה שתוספת השכר תהיה 3% עבור השעה הנוספת הראשונה, 6% עבור 2 

שעות הוראה נוספות, 10% עבור 3 שעות נוספות ו-12% עבור 4 שעות נוספות. 
הצעתה של ועדת דברת נראית סבירה לגמרי, אם כי התמרוץ נראה נמוך במקצת. על 
כל פנים, חשוב להדגיש שמתן האפשרות לעבודה נוספת מעבר למשרה מלאה מעניק 
למערכת שעות ללא תוספת שכר עד למשרתה המלאה של המורה, ולכן אפשר להפגין 
נדיבות רבה יותר בתמרוץ התוספת שמעבר למשרה מלאה. יתר על כן, מתן האפשרות 
וההרשאה  קבועות,  זכויות  למורה  מקנה  אינו  מלאה  למשרה  מעבר  נוספת  לעבודה 

לעבודה מעבר למשרה היא בסמכותה הבלעדית של מנהלת בית הספר.

תשלום למורות שפרשו מעבודה ללא פגיעה בקצבת הפנסיה שהן מקבלות – ייתכן . 2
הן  שמורות מסוימות מוכנות לעבוד מספר שעות קטן לאחר פרישתן לגמלאות, אך 
בביטחון  לעבוד  אלה  למורות  האפשרות  מתן  שלהן.  בקצבה  יפגע  שהדבר  חוששות 
מלא שהן לא ייפגעו יכול להגדיל את מאגר המורות שעומד לרשות המנהלות בעיתות 

מצוקה.

"פנקס מורות" – כמו שיש "פנקס קבלנים", כדאי שיהיה "פנקס מורות" שיכיל את . 3
דרכי ההתקשרות עם בעלות רישיון הוראה )או מי שהוכשרו להוראה גם בלי רישיון 
הוראה(, בין שהן עובדות במשרה מלאה או חלקית ובין שאינן עובדות בהוראה בכל רגע 
נתון. פנקס מעין זה יאפשר למנהלות של מוסדות חינוך שנתקלות במחסור במורות 
להן למלא את מקומן של המורות  ולהציע  בפנקס  למורות הרשומות  ישירות  לפנות 

החסרות. 
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נספח
תרשים נ'1. ציון פסיכומטרי ממוצע של עובדות הוראה חדשות, לפי מגזר ושלב 

חינוך, 1999/2000 עד 2016/2017

502 513 424520 511 446

ממלכתי דתי-ממלכתי ערבי

2008–2000 2017–2009

+3.5% +5.2%-0.4%

518 541 446551 550 468

ממלכתי דתי-ממלכתי ערבי

+6.3% +1.6% +4.9%

547 567 462570 560 474

ממלכתי דתי-ממלכתי ערבי

+4.1% +2.6%-1.3%

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2017 

 

יסודי

חטיבת ביניים

חטיבה עליונה
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לוח נ'1. שיעור המורות שקיבלו הכשרה מתאימה מהרשויות, לפי דיווחי מנהלים 
באחוזים 

 PISA
2006

 PISA
2009

 PISA
2012

 PISA
2015

 PISA
2018

שיעור 
ההפרש בין 

2006 ל-2018

 שיעור 
ההפרש בין 

2015 ל-2018
85.390.310.09.837.1-48.227.3קולומביה

77.064.471.073.660.7-16.3-12.9ישראל

56.238.027.035.242.5-13.77.3מקסיקו

96.598.899.395.384.5-12.0-10.8פולין

–78.6-11.1–89.788.686.4שוודיה

93.895.879.986.984.9-8.9-2.0יוון

79.772.869.471.672.4-7.30.8לוקסמבורג

86.084.185.288.078.8-7.2-9.2איטליה

91.481.296.286.484.5-6.8-1.9איסלנד

87.886.793.089.181.1-6.7-8.0אסטוניה

88.996.094.990.383.7-5.3-6.6ניו זילנד

90.287.286.684.085.4-4.81.4אוסטריה

99.397.898.795.594.5-4.7-0.9קוריאה הדרומית

98.297.396.795.494.2-4.0-1.2אוסטרליה

OECD85.682.883.882.581.8-3.8-1.2

92.395.393.597.188.7-3.6-8.5סלובניה

85.292.695.591.582.5-2.7-9.0פורטוגל

94.793.995.591.892.6-2.20.8ארצות הברית

88.678.375.482.686.6-2.04.0הולנד

97.494.197.798.595.7-1.8-2.8אירלנד

97.697.999.997.195.9-1.6-1.1יפן

85.489.685.284.984.0-1.3-0.8בלגיה

86.791.591.088.487.81.2-0.6גרמניה

93.395.795.092.195.62.33.5בריטניה

93.290.295.894.796.23.01.5קנדה

86.687.290.892.690.13.4-2.5צ'כיה

83.383.488.583.987.34.03.4נורווגיה

84.990.591.492.689.44.5-3.2פינלנד

78.279.785.180.983.95.73.1שווייץ

14.711.919.421.023.78.92.7צ'ילה
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 PISA
2006

 PISA
2009

 PISA
2012

 PISA
2015

 PISA
2018

שיעור 
ההפרש בין 

2006 ל-2018

 שיעור 
ההפרש בין 

2015 ל-2018
89.291.294.499.398.29.1-1.1ליטא

73.776.694.792.187.714.0-4.4סלובקיה

OECD, 2019, Table V.B1.4.6 :מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים

לוח נ'2. היקפי משרה ממוצעים לפי שלב חינוך, פיקוח ומגזר, 1991–2020 

19912000201020152020

סך הכול חינוך עברי 
0.820.841.010.830.82וחינוך ערבי

0.850.850.760.740.78קדם-יסודי

0.740.761.000.780.79יסודי

0.760.810.850.700.69חטיבת ביניים

0.810.780.810.750.74חטיבה עליונה

0.830.850.990.810.81חינוך עברי – סך הכול 

0.850.840.750.720.78חינוך קדם-יסודי – סך הכול

0.870.850.750.730.78ממלכתי

0.850.830.740.710.76ממלכתי-דתי

0.610.740.970.760.77חינוך יסודי – סך הכול

0.730.761.080.790.80ממלכתי

0.710.720.980.750.76ממלכתי-דתי

0.670.670.690.700.71חרדי

0.750.810.820.670.64חטיבת ביניים – סך הכול

0.750.830.840.690.67ממלכתי

0.710.750.750.610.58ממלכתי-דתי

0.800.760.780.730.70חטיבה עליונה – סך הכול

0.820.770.830.770.75ממלכתי

0.760.700.710.660.64ממלכתי-דתי

0.730.810.700.650.66חרדי

לוח נ'1 )המשך(. שיעור המורות שקיבלו הכשרה מתאימה מהרשויות, לפי דיווחי מנהלים
באחוזים 
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19912000201020152020

0.910.911.090.880.87חינוך ערבי – סך הכול 
0.910.950.830.810.82קדם-יסודי

0.870.841.090.840.84יסודי

0.810.830.980.830.83חטיבת ביניים

0.930.930.930.860.86חטיבה עליונה

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 

לוח נ'2 )המשך(. היקפי משרה ממוצעים, לפי שלב חינוך, פיקוח ומגזר, 1991–2020 
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תקציר מנהלים
השתתפות במסגרות חינוך 

בגילי לידה עד שלוש והשפעתה 
על הישגים לימודיים בכיתה ד'

חי וקנין ויוסי שביט

סיכויי  על  רבה  במידה  משפיעה  הראשונות  חייו  שנות  את  מבלה  הפרט  שבה  הסביבה 
חייו. לפיכך, לחוויות חיוביות בגיל הרך ישנה השפעה מכרעת על התפתחות התינוק. על 
פי מחקרים שנעשו בתחום, סוג החינוך שהילדים מקבלים, גיל הכניסה למסגרות ומשך 
השהות שלהם במסגרות הם גורמים משמעותיים המשפיעים על ההזדמנויות להתפתחות 
קוגניטיבית, חברתית ורגשית. מאפייני המסגרות גם הם גורם בעל חשיבות רבה מבחינת 
התפתחות הילדים, שכן הם משפיעים על הסביבה הפיזית והחברתית שהילדים גדלים בה. 
ישנה הסכמה בספרות המחקרית בדבר התרומה של השתתפות במסגרות איכותיות בגילי 
לידה עד שלוש ובגילי 3–6 לקידום התפתחות הכישורים הקוגניטיביים והלא-קוגניטיביים 
של ילדים. מחקרים גם מלמדים שהשתתפות במסגרות חינוך איכותיות לגיל הרך תורמת 
בצמצום  לסייע  ויכולה  החלשות  החברתיות  מהשכבות  הילדים  להתפתחות  יתר  תרומת 

פערים לימודיים ותעסוקתיים בהמשך החיים. 
בגיל הרך להישגים עתידיים מתמקדים  חינוך  בעוד שמחקרים העוסקים בקשר שבין 
החשובות  השנים   – שלוש  עד  לידה  בגילאי  מתמקד  הנוכחי  המחקר   ,6–3 בבני  בעיקר 
ביותר להתפתחות הילד. במחקר נבדק לראשונה הקשר בין השתתפות של ילדים בגילי 

לידה עד שלוש במסגרות חינוך וטיפול לבין הישגיהם במבחני קריאה בכיתה ד' בישראל.

חי וקנין, סטודנט לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בעת כתיבת   *
המאמר היה עוזר מחקר ביוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך; פרופ' יוסי 
שביט, חוקר ראשי וראש יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך ופרופסור 
אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. פעילות היוזמה נתמכת על ידי קרן ברנרד ון ליר, 

קרן ברכה ויד הנדיב. המחקר פורסם בנובמבר 2021.



הגבוהים  מן  הוא  האוכלוסייה  מכלל  הילדים  אחוז  בישראל  הגבוה  הילודה  פריון  עקב 
גבוה במיוחד.  לגיל הרך  וטיפול  חינוך  וגם שיעורי ההשתתפות שלהם במסגרות  בעולם, 
עם זאת, הנתונים הקיימים על מסגרות לגילאי לידה עד שלוש מעידים על איכותן הנמוכה 
בממוצע. המחקר בחן את שאלת תרומתה של ההשתתפות במסגרות לגיל הרך בגילי לידה 
עד שלוש להישגים הלימודיים למרות האיכות הירודה שלהן בממוצע, וכן את משמעות 
משך ההשתתפות בהן להתפתחות הקוגניטיבית כפי שהיא מתבטאת בהישגים לימודיים. 
כמו כן נבדק אם יש הבדלים בין יהודים לערבים ובין שכבות חברתיות שונות. החוקרים 
השתמשו בנתוני מבחן PIRLS משנת 2016 )האחרון שנערך בישראל(, שבחן את הישגי 
הקריאה של תלמידי כיתה ד' וכלל גם שאלונים שמילאו ההורים על הסביבה הביתית ועל 
שנולדו  תלמידים   3,000 מעל  השתתפו  במבחן  הרך.  לגיל  במסגרות  הילדים  השתתפות 

בישראל.

ממצאי המחקר

ילדים שהשתתפו  	 כי בפיקוח על מאפייני המשפחות, הישגיהם של  מהמחקר עולה 
בהן  השתתפו  שלא  ילדים  של  מאלה  שונים  אינם  שלוש  עד  לידה  בגילי  במסגרות 
בגילי  במסגרות  השתתפות  בין  רבים  במחקרים  שנמצא  החיובי  לקשר  בניגוד  )זאת 
3–6 להישגים לימודיים עתידיים(. הדבר נכון בקרב יהודים וערבים כאחד, ולא נמצא 
הבדל בעניין זה בין שכבות חברתיות. החוקרים משערים שהממצא משקף את איכותן 
הנמוכה בממוצע של מסגרות החינוך והטיפול לגילאי לידה עד שלוש, שעד לאחרונה 

רובן לא היו בפיקוח המדינה. 

בעוד שיעורי ההשתתפות של יהודים וערבים במסגרות לבני 3–6 דומים למדי )98%  	
ו-96%, בהתאמה(, בגילי לידה עד שלוש ההבדל משמעותי: 90% לעומת 46%. כלומר, 
גיל שלוש במסגרות כמעט כפול מזה של  שיעור ההשתתפות של ילדים יהודים עד 

ילדים ערבים.  
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שיעור ההשתתפות במסגרות חינוך לגיל הרך, לפי השכלת האם ולפי מגזר

36% 97% 67% 97% 88% 98% 93% 99%

3–0גילאי  6–3גילאי  3–0גילאי  6–3גילאי  3–0גילאי  6–3גילאי  3–0גילאי  6–3גילאי 

ערבים יהודים

אם לא אקדמאית אם אקדמאיתאם לא אקדמאית אם אקדמאית

PIRLS 2016 :מקור: חי וקנין ויוסי שביט, מרכז טאוב ׀ נתונים

שיעורי ההשתתפות במסגרות לגילאי לידה עד שלוש גבוהים בקרב ילדים ממעמדות  	
חברתיים גבוהים יחסית )כפי שהדבר נמדד על ידי השכלת האם ומשלח יד האב(, בעוד 

שבמסגרות לבני 3–6 אין הבדלים מעמדיים בשיעורי ההשתתפות.

במסגרות  	 שהשתתפו  אקדמית  השכלה  עם  לאימהות  הילדים  שיעור  ערבים,  בקרב 
לגילאי לידה עד שלוש כמעט כפול משיעור הילדים לאימהות ללא השכלה אקדמית 
)67% לעומת 36%, בהתאמה(, בעוד בקרב יהודים ההבדל קטן )93% ו-88%, בהתאמה(. 
 ,6–3 לא נמצאו הבדלים על פי השכלת האם בשיעורי ההשתתפות במסגרות בגילי 

בשני המגזרים.

הנתונים מצביעים על הבדל ניכר בממוצעי הציונים במבחן PIRLS בין יהודים לערבים,  	
בעלות  האימהות  שיעור  החברתי-כלכלי:  ברקע  כנראה  להסביר  ניתן  חלקם  שאת 
שיעור  גם  וכך  ערבים,  בקרב  משיעורן  כפול  כמעט  יהודים  בקרב  אקדמית  השכלה 

האבות היהודים שמשלח היד שלהם חופשי או ניהולי.
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מגמות דמוגרפיות בישראל: 
מבט-על

אלכס וינרב

נובע מאחד משלושה  בגודלה או בהרכבה של אוכלוסייה –  כל שינוי דמוגרפי – שינוי 
הרכיבים  שלושת  הם  אלו  בהגירה.  שינוי  או  בפריון  שינוי  בתמותה,  שינוי  גורמים: 
הדמוגרפיים הבסיסיים. מגפת הקורונה שינתה, או הייתה צפויה לשנות, כל אחד מהם. 
בפרק זה אנחנו בוחנים את השינויים האחרונים במגמות ארוכות הטווח בכל אחד משלושת 

הרכיבים הללו, ומראים שרק חלק מן השינויים הצפויים התרחשו בפועל. 

תמותה
קודמים  במחקרים  ניכרת.  במידה  בישראל  התמותה  רמות  את  העלתה  הקורונה  מגפת 
הוביל  הדבר  וכי  עודפים",  מוות  "מקרי  כ-3,300  בישראל  היו   2020 במהלך  כי  הערכנו 
לירידה של 2.1 חודשים בתוחלת החיים בלידה ולירידה של 2.7 חודשים בתוחלת החיים 
קטנה  השפעה  הייתה  זו  בין-לאומיים  בסטנדרטים   .)2021 )וינרב,  ו-65   25 גילאי  בקרב 

יחסית, בייחוד לנוכח שיעורי ההדבקה הגבוהים מאוד בישראל.
לאמצע ספטמבר  נכון  בישראל  הכולל  1 מתאר את שיעור התמותה השבועי  תרשים 

2021, לצד השיעור השבועי הממוצע בשנים נבחרות.1 
גרוע למדי מבחינת תמותה. בשיאו של מבצע  2021 במצב  ישראל התחילה את שנת 
החיסונים הראשון הגיע שיעור התמותה השבועי לרמות העונתיות הגבוהות ביותר זה כ-17 
שנים. לאחר מכן, במרץ ובאפריל, ירדו שיעורי התמותה ירידה חדה והגיעו לרמות הנמוכות 

ביותר בסוף מאי ובתחילת יוני, ואז, עם התפרצות וריאנט הדלתא, החלו לטפס שוב. 

בישראל; המחלקה  המדיניות החברתית  לחקר  במרכז טאוב  מנהל המחקר  וינרב,  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין.

זהו שיעור התמותה המתוקנן לפי גיל, כלומר סכום שיעורי התמותה הספציפיים לגיל, כל אחד   1
מוכפל בחלק של אותה קבוצת גיל מתוך כלל האוכלוסייה באמצע אותה שנה ספציפית. להרחבה 

ראו וינרב, 2021. 



2021 המשיכה את המגמה של השנה הקודמת. רמות התמותה  עלייה זו בתמותה ביולי 
נותרו גבוהות מאוד )בהשוואה לרמות הממוצעות בעונת הקיץ בשנים קודמות( עד אמצע 
ספטמבר, ואז החלו לרדת. עד סוף חודש אוקטובר, הנתונים המעודכנים ביותר שיש בידינו 

כעת, התמותה ירדה לרמות הרגילות של עונת הסתיו. 

תרשים 1. שיעורי תמותה שבועיים, שנים נבחרות
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הערה: ממוצע של שלושה שבועות. הנתונים ל-2021 הם עד סוף אוקטובר.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

שיעורי תמותה אלו יביאו לירידה נוספת בתוחלת החיים בישראל. אין מדובר רק במספר 
גדול יותר של מקרי מוות מקורונה בשנת 2021 לעומת שנת 2020 – כ-60% מכלל מקרי 
המוות מקורונה בישראל עד כה היו בשנת 2021. זה גם מפני שזנים חדשים של קורונה 
שהשפיעו על ישראל בשנת 2021 הגדילו את שיעור הקטלניוּת )case-fatality rate( של 
בגילים צעירים מורידה את תוחלת החיים המשוערת  ותמותה  בגילים הצעירים,  המחלה 

הרבה יותר מתמותה בגילים מבוגרים. 
לוח 1 מציג זאת על ידי השוואה בין שיעורי התמותה הספציפיים לגיל ב-42 השבועות 
הראשונים של 2020 ו-2021 לשיעורים באותה תקופה ב-2017–2019. מהלוח עולה כי 
בשנת 2021 כמעט בכל קבוצות הגיל שמעל 20 התמותה הייתה גבוהה מהתמותה בנקודת 

הבסיס של 2017–2019. לא כך היה ב-2020. 
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לוח 1. היחס בין שיעורי תמותה ספציפיים לגיל בשנים 2020 ו-2021 לשיעורי 
התמותה בשנים 2017–2019 

20202021קבוצת גיל
19–00.770.91

24–201.021.02

29–250.921.10

34–301.041.05

44–350.951.07

54–450.980.99

64–551.031.03

74–651.051.09

+751.020.99

0.910.99ממוצע משוקלל

 הערות: משוער לשבועות 1–42 בלבד; משוקלל לפי אחוז האוכלוסייה בכל קבוצת גיל. 
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס 2021א

קבוצת  בכל  האוכלוסייה  של  חלקה  לפי  לגיל  האלה  הספציפיים  הממוצעים  שקלול 
במהלך  הגיל  קבוצות  בכל  הכוללת  התמותה  השפעת  של  יותר  מדויק  אומדן  מניב  גיל 
ב-42  הכוללים  התמותה  ששיעורי  מראה  הזה  הממוצע  הללו.  הראשונים  השבועות   42
בעוד   ,2019–2017 בשנים  משהיו  ב-9%  נמוכים  היו   2020 של  הראשונים   השבועות 

שב-42 השבועות הראשונים של 2021 הם היו נמוכים ב-1% בלבד.2 
 2021 של  הראשונים  השבועות  ב-42  התמותה  במגמת  המתואר  השינוי  הכול,  בסך 
פירושו שאם לא יקרה משהו חריג מאוד מעכשיו ועד סוף השנה, לא תהיה חזרה לדפוסי 
התמותה שלפני הקורונה – התרגלנו לראות ירידה קלה בשיעורי התמותה בכל שנה – לפני 
2022. ואפילו זה עלול שלא לקרות אם שיעורי החיסונים ברחבי העולם יישארו נמוכים; 
מצב כזה יאפשר לעוד וריאנטים להתפתח ולהתפזר בעולם במה שנראה יותר ויותר כמו 

מחלה זיהומית אנדמית חדשה.

זו  0–19. מאחר שקבוצה  הפחתות אלו בתמותה הכוללת נבעו מירידה בתמותה בקבוצת הגיל   2
מהווה 36% מאוכלוסיית ישראל, והירידה בתמותה בקבוצת גיל זו הייתה משמעותית, היא כמעט 

מפצה על העליות בשיעורי התמותה בגילים מבוגרים יותר.
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פריון 

מגמות ארוכות טווח
דפוס הפריון של ישראל חריג מאוד בנוף המדינות המפותחות. הסיבה איננה רק שיעורי 
הפריון הגבוהים, אלא גם העובדה שהם נשארים גבוהים על אף השיעור הנמוך של לידות 
מחוץ לנישואים, רמות ההשכלה הגבוהות של הנשים והעלייה הניכרת בגיל האישה בלידה 

הראשונה. את הדפוסים הללו תיעדנו במקומות אחרים )וינרב ואחרים,  2018(.
ל-2020   2018 בין  המגמות האחרונות מצביעות על כמה שינויים בדפוס הפריון הזה. 
חוותה ישראל את הירידה החדה ביותר בשיעור הפריון הכולל )TFR(3 הדו-שנתי שלה מאז 
1979–1981: שיעור הפריון הכולל ירד בכ-0.20 ילדים. ירידה זו התרחשה בכל מגזר אתני-

דתי, אף שברובם היה נתון זה יציב למדי במשך רוב התקופה שבין 2012 ל-2018. יש לציין 
שאי אפשר לייחס ירידה זו בפריון לקורונה משום שלמעשה כמעט בכל הלידות של 2020 

בישראל הנשים הרו לפני שהמגפה פגעה בישראל. נחזור להשפעות הקורונה בהמשך.
בחמישים  הכולל  הפריון  בשיעור  הללו  הטווח  ארוכות  המגמות  את  מציג   2 תרשים 
2018–2020, לפי דת ומגזר. משנות השבעים ועד  השנים האחרונות, כולל הירידות של 
שנות השמונים היו בישראל שתי קבוצות עיקריות מבחינת רמות הפריון. יהודים ונוצרים 
היו בקבוצה אחת הן מבחינת רמות הפריון והן מבחינת המגמה: בשתי הקבוצות היו שיעורי 
הפריון במגמת ירידה איטית, מכ-3.5 ילדים לאישה ב-1970 לסביבות 2.8 )יהודים( ו-2.3 
)נוצרים( בתחילת שנות השמונים. בקבוצה השנייה היו מוסלמים ודרוזים, שמגמת הירידה 
אצלם הייתה תלולה יותר – מיותר מ-7 ילדים לאישה במשך רוב שנות השבעים לפחות 

מ-5 עד אמצע שנות השמונים.
שיעור הפריון הכולל של יהודים ונוצרים המשיך בדרכים דומות עד 2001 בערך, ואז הן 
התפצלו: ה-TFR של נשים יהודיות טיפס בהתמדה מ-2.6 ילדים באמצע שנות התשעים – 
נקודת השפל בקרב נשים יהודיות – ובין 2015 ל-2018 הוא התייצב בטווח של 3.13–3.17 
ילדים. ה-TFR של נשים  ירידה של כמעט 0.2  ירד חזרה ל-3.0 –  2020 הוא  ילדים. עד 
נוצריות ירד מוקדם יותר. משנת 2005 עד 2015 הוא עמד על 2.1–2.2 ילדים. ב-2018 הוא 

היה 2.00, ועד 2020 הוא צנח ל-1.83. גם זו ירידה של כמעט 0.2 ילדים.
 

מוגדר  הוא  רשמית  הדמוגרפיה.  בתחום  ילודה  מגמות  להערכת  ביותר  הנפוץ  המדד  הוא   TFR  3
כמספר הלידות הממוצע שיהיה לאישה אם תלד בכל גיל בקצב שיעור הפריון הסגולי הנצפה. 
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תרשים 2. שיעור הפריון הכולל )TFR( לפי דת האם
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בשנות השמונים.  יותר,  מוקדם  והדרוזי התפצלו  המוסלמי  במגזר  הכולל  הפריון  שיעורי 
ה-TFR של הנשים הדרוזיות ירד בהתמדה משנות השבעים ועד 2013, אז התייצב סביב 
2.2 ילדים לאישה עד 2018. מאז ועד 2020 ירד שיעור הפריון שלהן ל-1.94. זאת הפעם 

הראשונה שה-TFR של נשים דרוזיות ירד מתחת ל-2.0 ילדים.
מגמות ה-TFR של נשים מוסלמיות היו בתחילה שונות למדי. בשנים 1986–2002 הוא 
נשאר יציב בטווח של 4.6–4.7. לאחר מכן הוא החל לרדת בהתמדה, ובשנת 2020 הגיע 
 ,2010 ילדים מאז   0.8 2018, הפחתה של  ילדים מאז   0.2 כלומר, הפחתה של  ל-2.99. 

והפחתה של 1.8 ילדים מאז שנת 2000.
מבחינה  יהודיות  שאינן  נשים  בעיקר   – כ"אחרות"  המסווגות  נשים  בקרב  גם  לבסוף, 
לאחרונה  צנח   ,1.75 מעל  עלה  לא  מעולם   2000 שנת  מאז  שלהן   TFR-שה  – הלכתית 
שיעור הפריון הכולל. בשנים 2018–2020 ירד ה-TFR בקבוצה זו מסביבות 1.54 ל-1.35 
ילדים לאישה. נשים אלו הן האוכלוסייה היחידה בישראל שהפריון שלה ירד מתחת ל-1.5 
לשיעור  הפריון  שיעור  את  יעלו  מ-1.4  נמוך  שלהן   TFR-שה שאוכלוסיות  חריג  ילדים. 
האוכלוסייה.  גודל  על  לשמור  כדי  הנחוץ  לאישה  הממוצע  הילדים  )מספר  ההחלפה 

במדינות המפותחות עומד שיעור זה על 2.05(. 
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אפקט הקורונה: צמיחה או צניחה? 
כיצד השפיעה הקורונה על פריון הילודה בישראל? האם היא העצימה את הכוחות שהובילו 
לאותן הפחתות והאיצה אותן? או שהיא סיפקה יותר מרווח נשימה לאנשים כך שיוכלו 
לנסות לממש את רמות הפריון הרצויות להם, שנוטות להיות גבוהות יותר מהפריון בפועל?
כגורם  מחקרים שנערכו לאחרונה במדינות אחרות מצביעים במידה רבה על הקורונה 
מפותחות  מדינות  של  במדגם  פריון  של  אחרונות  הערכות  הפריון.  להפחתת  שהוביל 
המשתמשות בנתוני לידה מסוף 2020 ותחילת 2021 – כאשר הסימנים הראשונים של 
התעברויות מתקופת הקורונה החלו להיראות באוכלוסייה – מאשרות שהיו ירידות חדות 
בפריון בצפון אמריקה, בטייוואן ובקוריאה הדרומית, וגם ברוב מדינות אירופה. החריגים 
הבולטים הם הולנד ומרבית המדינות הנורדיות )Sobotka et al., 2021(. זה תואם במידה 
 ,)2020 )מרץ–אפריל  הקורונה  תקופת  בתחילת  שנאספו  לפריון  כוונות  על  נתונים  רבה 
.)Luppi et al., 2020( אשר הצביעו על הפחתה מתוכננת בפריון באיטליה, גרמניה ובריטניה

האיצה  הקורונה  שמגפת  היא  דמוגרפים  בקרב  המתגבשת  הכללית  שההסכמה  נראה 
במגמת  שהיו  במדינות  הפריון  שיעורי  לה.  שקדמה  בתקופה  ששררו  הפריון  מגמות  את 
ירידה לפני המגפה צפויים לרדת בשנת 2021 אפילו יותר ולהגיע לשפל שלא היה כמוהו 
בעשורים האחרונים )למשל, מתחת ל-1.6 בארה"ב ובבריטניה( ובמקומות מסוימים לרמות 
נמוכות אף יותר )למשל 0.7 בקוריאה הדרומית – נתון מדהים לכל הדעות(. לעומת זאת, 

מדינות עם רמות פריון יציבות יחסית יחוו השפעות קטנות בהרבה, אם בכלל.
 )TFR( מה מקומה של ישראל בעניין זה? עדיין אין הערכות בדבר שיעור הפריון הכולל
בסוף שנת 2021, אך שילוב של נתונים חודשיים על מספר הלידות עם מספר הנשים בגיל 
ראשונית  תשובה  ולספק   4)GFR( הכללי  הפריון  שיעור  את  לחשב  לנו  מאפשר  הפריון 
עבור שמונת החודשים הראשונים של 2021, תוך ביצוע הערכות מקבילות ל-2019 ו-2020 
ולנשים  יהודיות/אחרות  לנשים  נפרדות  הערכות  מספקים  גם  אנחנו  השוואה.  לצורכי 

ערביות.
התוצאות מוצגות בתרשים 3. ציר ה-y בכל גרף מייצג את שיעור הנשים בנות 15–49 

.)x-שילדו לידת חי בחודש נתון בכל אוכלוסייה )ציר ה

שיעור הפריון הכללי )GFR( הוא המספר הכולל של הלידות באוכלוסייה בתקופה נתונה חלקי   4
מספר הנשים בגילי 15–49 באותה תקופה. הגבלת המכנה לנשים בגיל הפוריות מספקת מדד 
לתחום  מחוץ  נרחב  בשימוש  הנמצא   ,)CBR( הגולמי  הילודה  משיעור  הפריון  לרמת  יותר  טוב 
הפריון  שיעורי  סכום  את  למעשה  המייצג   ,TFR-ה כמו  טוב  אינו  הוא  זאת  עם  הדמוגרפיה. 
הספציפיים לגיל, שהם מספר הלידות לנשים בגיל x חלקי מספר הנשים בגיל x. ה-TFR הוא גם 

כלי הרבה יותר טוב להשוואה לאורך זמן ובין אוכלוסיות. 
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תרשים 3. שיעור הפריון הכללי )GFR( החודשי לפי מגזר

יהודיות/אחרות                                                     ערביות
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יהודיות/ בסך הכול, התוצאות מצביעות על תגובה שונה לקורונה מבחינת הפריון בקרב 
אחרות וערביות. שיעורי הפריון הכללי של נשים יהודיות/אחרות מראים סימנים מתונים 
שנת  לאורך  לצניחה.  מאשר  לצמיחה  יותר  קרוב  לקורונה:  הקשורה  בפריון  עלייה  של 
2020, כאשר כל הלידות עד דצמבר היו תוצאה של התעברויות לפני פרוץ המגפה, שיעור 
הפריון הכללי היה נמוך יותר מאשר בשנת 2019. למעשה, מספר הלידות הכולל של נשים 
יהודיות/אחרות ירד מ-138,399 בשנת 2019 ל-134,874 בשנת 2020, בעוד מספר הנשים 
15–49 צמח ב-1.2%. זה תואם את מגמות הפריון הכולל שצוינו  היהודיות/אחרות בנות 

בתרשים 2.
בינואר 2021 שיעור הפריון הכללי בקרב נשים יהודיות/אחרות נותר נמוך. בפברואר הוא 
היה כמעט זהה לרמה שהייתה בפברואר 2020. עד מרץ 2021, בדיוק כאשר היינו מצפים 
לראות סימנים כלשהם לעלייה הקשורה לקורונה, טיפס שיעור הפריון הכללי מעל לרמות 
שנראו במרץ 2019. ממרץ ועד מאי 2021 שיעור הפריון הכללי החודשי נשאר גבוה מעט 
מהשיעור ב-2019, ומיולי ועד ספטמבר הפער גדל עוד יותר. בממוצע, לידות אלו )יולי עד 
ספטמבר( הן תוצאה של התעברות בתקופה אוקטובר–דצמבר 2020 – התקופה שלאחר 
הגל השני של הקורונה, שהיה חמור מבחינת תחלואה ותמותה לעומת קודמו בחודש אפריל.
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הדפוס באוכלוסייה הערבית נראה אחרת. מפברואר 2020 עד פברואר 2021 היה שיעור 
של  הארוכה  המגמה  את  תואם  הדבר  הקודמת.  בשנה  מאשר  יותר  נמוך  הכללי  הפריון 
ירידה בפריון בקרב האוכלוסייה הערבית הכללית. השיעור בחודשים מרץ–אפריל 2021 
כי  אם  ב-2020,  לרמתו  וחזר  התאושש   –  2020 יוני–יולי  במהלך  התעברות  המשקף   –
זו הייתה עלייה קטנה יותר מזו שנראתה באוכלוסייה היהודית, שבה ה-GFR עלה לרמות 
גבוהות יותר מב-2019. עד חודש אוגוסט, רמת ה-GFR באוכלוסייה הערבית תאמה בדרך 

כלל את הרמה שהייתה ב-2020, ובספטמבר עברה אותה.
לפיכך נראה שבסך הכול, באוכלוסייה היהודית/אחרת נתנה הקורונה חיזוק קטן לרמות 
הפריון, ודחפה אותן מעל לרמות של 2019 לפחות לכמה חודשים, והרבה מעל הרמות של 
2020. באוכלוסייה הערבית הדחיפה הייתה צנועה הרבה יותר – רמות הפריון ממרץ ועד 

אוגוסט היו דומות למדי לרמות של 2020, ובספטמבר עלו מעבר להן.  
כדי לראות את ממדי ההשפעות האלה ביתר בהירות, אנחנו מחשבים את ההבדל במספר 
בהן  היה  וב-2020 בכל אחת מהאוכלוסיות הללו אילו  ב-2019  הלידות שהיו מתרחשות 
של  בתקופה   .2 בלוח  מוצגות  התוצאות  ב-5.2021  כמו   49–15 בגילי  נשים  מספר  אותו 
שבעה חודשים, בין מרץ לספטמבר 2021, שיעורי פריון כללי גבוהים יותר בקרב הנשים 
היהודיות/אחרות הביאו ל-4,697 לידות יותר מאשר אילו אותו מספר של נשים היו יולדות 
באותה תקופה ב-2020. במילים אחרות, הייתה עלייה של 6.0% במספר הלידות. בהשוואה 

ל-2019, לעומת זאת, העלייה מתונה הרבה יותר: עלייה של 1.8% בלבד.
באוכלוסייה הערבית, אחרי פיגור בילודה בחודשיים הראשונים של שנת 2021 וצמצום 
נוסף בחודש יוני – שתי תקופות המשקפות התעברות בגל הראשון והשני של הקורונה 
2020. התוצאה  2021 דמו מאוד לאלה של  – שיעורי הילודה החודשיים בשאר חודשי 
הייתה שבשבעת החודשים מרץ–ספטמבר 2021 נשים ערביות ילדו מספר כמעט זהה של 
ילדים בהשוואה לאותה תקופה ב-2020. זו כמובן ירידה משמעותית בהשוואה ל-2019: 
1,119 לידות פחות, צניחה של 4.3%. מצד שני, ייתכן שהקורונה בעצם מנעה ירידה נוספת 

בשיעורי הפריון של אותן נשים ערביות – שללא המגפה אולי היו צונחים עוד יותר.

לשם כך אנו מכפילים את שיעור הפריון הכללי שנצפה באותן שנים במספר הנשים בגילי 15–  5
2021. מכיוון שאנו עושים כעת ִתקנון של מספר הנשים, כל הבדל במספר הלידות  49 בשנת 

המשוער בין השנים יכול להיות רק תוצאה של שונות בשיעורי הפריון.
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לוח 2. מספר הלידות במרץ–ספטמבר 2021 בהשוואה לאותם חודשים ב-2019 
ו-2020, מתוקנן לגידול במספר הנשים בגילי 15–49

ערביותיהודיות/אחרות
2021 בהשוואה חודש

ל-2019
2021 בהשוואה 

ל-2020
2021 בהשוואה 

ל-2019
2021 בהשוואה 

ל-2020

4257633586מרץ

118473-1698אפריל

181476-221-29-מאי

343275-329-199יוני

100675-221-140-יולי

5101,287-109181אוגוסט

338748-258113ספטמבר

1,4534,697-1,119109סך הכול

4.29%0.43%-1.81%6.03%שיעור השינוי

בגילי  הנשים  במספר  לגידול  מתוקנן   ,2020 או  ב-2019  המשוער  הלידות  מספר  פחות  ב-2021  הלידות  מספר  הערה: 
.49–15

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס

כשיעודכנו נתוני הפריון נוכל לדעת כמה זמן נמשכו ההשפעות האלה, אם בכלל, אל תוך 
הגלים המאוחרים יותר של המגפה. בהמשך נוכל גם להתבונן בדפוסי הפריון בתוך שני 
הגושים האלה – האוכלוסייה היהודית/אחרת והאוכלוסייה הערבית – בחלוקה לפי דת, 

רמת דתיות ואזור מגורים. 
שהיא  להיות  יכול  מסוימת,  לתקופה  בפריון  עלייה  הייתה  אם  גם  יותר,  הארוך  בטווח 
משקפת רק שינוי בקצב ולא קפיצת מדרגה – כלומר, אפשר שהעלייה הזאת היא ביטוי 
לבחירתם של הורים להביא ילדים לעולם כעת במקום חצי שנה או שנה מאוחר יותר כפי 
שתכננו, ולא ביטוי לבואם לעולם של ילדים שההורים מעולם לא התכוונו להביא. "בייבי 
בום" אמיתי הוא יותר תופעה של קפיצת מדרגה: יותר לידות מתרחשות בסך הכול לאורך 
זמן ממושך )Ryder, 1980(. עם זאת, גם לקצב יש השפעה: הוא משפיע גם על גודלה של 
קבוצת גיל נתונה – דבר המשליך בתורו על היבטים ארגוניים פשוטים הקשורים למערכת 
הכולל  הפריון  את  שהשלימה  הגיל  קבוצת  על  וגם   – הלאה  וכן  העבודה  לשוק  החינוך, 
שלה. הכוונה היא למספר הילדים שנשים בקבוצת גיל מסוימת יֵלדו עד שתסתיים תקופת 
בלידה  יחסית  מתקדמים  בגילים  נשים  בקרב  בייחוד   – הפריון"  "עיכוב  שלהן.  הפוריות 
הראשונה, כמקובל היום בכל החברות המפותחות – מפחית את פוטנציאל השלמת הפריון 
על ידי דחיפה של יותר נשים, שאולי תכננו להביא ילד לעולם בשנות השלושים המוקדמות 
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עד אמצע שנות השלושים לחייהן, לדחות את הביצוע. נשים שינסו להרות לאחר מכן יעשו 
יותר. במדינות שחוו  יותר, כאשר סיכויי ההתעברות שלהן נמוכים  זאת בגילים מבוגרים 
ירידה בפריון הקשורה לקורונה, זו עומדת להיות כמעט בוודאות אחת ההשפעות ארוכות 
שנות  אמצע  עד  בראשית  כעת,  נשים  של  הפריון  השלמת  שיעורי  המגפה.  של  הטווח 
השלושים לחייהן, יהיו נמוכים יותר. עד לרגע זה כל הסימנים מצביעים על כך שישראל 

שומרת במידה רבה על חריגוּת בדפוסי הפריון שלה גם מבחינה זו. 

הגירה
נטו" אנחנו  נטו לישראל גדלה בהתמדה. ב"הגירה  15 השנים האחרונות ההגירה  במהלך 
מספרם  פחות  חוזרים(  כתושבים  או  )כמהגרים  לישראל  המהגרים  למספר  מתכוונים 
והן  בירידה במספר האזרחים העוזבים את ישראל  הן  זו מקורה  של אלה שעזבו. מגמה 
בגידול במספר המהגרים לישראל. התוצאה: בין השנים 2005 ו-2009 עמדה ההגירה נטו 
עלתה  היא  ל-2014   2010 בתקופה שבין  בממוצע;  איש בשנה  כ-7,592  על  ישראל  של 
איש  ל-21,500  הגיעה  וההגירה  הגידול,  נמשך  וב-2015–2019  בשנה;  איש  ל-11,587 

בשנה.6
כפי שניתן לראות בתרשים 4, בשנים 2010–2013 מספר המהגרים לישראל היה יציב 
– כ-16,600–16,900 בכל אחת מארבע השנים הללו. העלייה החדה החלה ב-2014, והיא 
הונעה בעיקר על ידי מספר גדל והולך של אנשים שהגיעו מאוקראינה )בעקבות "מהפכת 
פברואר 2014" וההשתלטות הרוסית על אזורים במזרח ובדרום המדינה( ומצרפת )בשל 
הירידה  על  רבה  במידה  פיצתה  בהגירה  זו  עלייה  אנטישמיות(.  מהתקפות  גובר  חשש 
בהגירה מאתיופיה. עד שנת 2018 ירד מספר המהגרים מצרפת וחזר לרמה שהיה בה לפני 
2014, ומספר המהגרים מרוסיה עלה בין 2017 ל-2019 ביותר מפי שניים והגיע ל-15,800 
במספר  יחסית  יציבות  הייתה  האלה  השנים  עשר  במהלך  זאת,  לעומת   .2019 בשנת 
וכן במספר המהגרים  )2,500–3,000 איש בשנה(  ומבריטניה  המהגרים מארצות הברית 

מהרפובליקות של ברית המועצות לשעבר )600–1,200 איש בשנה(.
מגפת הקורונה הובילה, באופן לא מפתיע, לצמצום חד במספר המהגרים לישראל בשנת 
2020. מספרם הכולל, שנע בין 26,000 ל-33,000 בשנה בין 2015 ל-2019, ירד ל-19,700, 
הצמצום  לצד   .2013–2010 של  מהרמות  בהרבה  גבוהים  במספרים  מדובר  זאת  ובכל 
מרוסיה  בהגירה  מירידה  ברובו  נבע  הצמצום  בהרכבם.  שינוי  נצפה  המהגרים  במספר 

ומאוקראינה. מספר המהגרים שהגיעו מארה"ב ובריטניה ומצרפת נותר יציב.

אומדנים אלו של הגירה נטו מסתמכים על נתוני שנת 2019, שכן עדיין אין נתונים על יציאות   6
וחזרות של ישראלים לשנת 2020. 
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תרשים 4. סך העולים, לפי ארץ המוצא
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

דצמבר  חודש  תחילת  עד  רבה.  במידה  התאוששה  לישראל  ההגירה   2021 שנת  במהלך 
הגיעו לישראל כמעט 26,000 מהגרים, בהם המספר הגדול ביותר של אמריקאים שהיגרו 
לישראל מאז 1973. אבל מפתיע יותר הוא מה שלא קרה ב-2021. במהלך אביב וקיץ 2020 
לרמות שהיו בשנים האחרונות.  לישראל תעלה מעבר  הכריזו פקידי ממשלה שההגירה 
20% יותר מהרמות הרגילות  כפי שדווח ברשתות החברתיות, הציפיות הרשמיות נעו בין 
)קליין, 2020א( ל-100,000 עולים בשנת 2021, כולל כמה עשרות אלפי ישראלים שיבחרו 
לחזור ארצה )קליין, 2020ב(. ציפיות אלו התבססו על המספר ההולך וגדל של תיקי עלייה 
שנפתחו ועל ההתעניינות הגוברת בנדל"ן ישראלי מצד קונים בחו"ל )מורגנשטרן, 2020(. 
הגל הצפוי הזה, שזכה לכינוי "ציונות הקורונה", הונע ככל הנראה בידי שני כוחות עיקריים: 
האחד, בחודשים הראשונים נדמה היה שישראל מצליחה להתמודד עם הנגיף הרבה יותר 
טוב מרוב המדינות שבהן יש קהילות יהודיות גדולות; והשני, המצוקה הכלכלית הגוברת 

במדינות המוצא הניעה רבים להחליט לעלות לישראל )קליין, 2020ב(. 
כה,  עד   .2021–2019 בשנים  עולים  של  החודשיים  המספרים  את  מציג  5א  תרשים 
יולי ואוגוסט, שהם בדרך כלל חודשי השיא של ההגירה, לא נראה שום  כולל בחודשים 
היו רמות ההגירה   2021 דיוק, אף שמאז מרץ  ליתר   .2021 לגל הצפוי הזה בשנת  סימן 
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 2020 בשנת  המקבילים  בחודשים  הרמות  מן  ניכרת  במידה  גבוהות  לישראל  החודשיות 
– בינואר ופברואר 2021 עתירי ההדבקות הן נשארו נמוכות מאוד – הן עדיין לא הגיעו 
לרמות של 2019, ובוודאי לא גבוה מזה. מובן שההגירה ב-2021 עדיין יכולה לעלות, אך 
עד כה, כאמור, אין סימן לגל גדול של הגירה הקשורה לקורונה. יתרה מזו, לא נראה אפילו 

"גל פיצוי" קטן, כלומר גל של מהגרים שתכננו להגיע ב-2020 ואז נאלצו לדחות ל-2021.
באופן  להעריך  יכולים  איננו  חוזרים,  תושבים  במעמד  ארצה  שחזרו  לישראלים  אשר 
ישיר אם היה גל גדול של חזרה לישראל שכן, כאמור, הנתונים האלה אינם זמינים אפילו 
עבור 2020. עם זאת, תרשים 5ב מספק אומדן עקיף: שיעורם הכולל של המהגרים שהם 
"אזרחים חוזרים". קטגוריה זו של הלמ''ס מתייחסת באופן ספציפי לאזרחים שנולדו בחו"ל 
להורים ישראלים. אילו הוספנו לגל הצפוי של תושבים חוזרים )אזרחים ישראלים שחזרו 
ארצה אחרי ששהו בחו''ל לפחות שנתיים( גם את ילדיהם שנולדו מעבר לים, היינו מצפים 
לראות בתרשים מספרים גדולים יותר. זה לא קרה. לא ב-2021 ואפילו לא ב-2020. לכן 
עדיין אין סימן לגל גדול של ישראלים שחיים בחו''ל ושבחרו לחזור ארצה בעקבות הקורונה.
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הערה: על פי הגדרת הלמ"ס, "אזרח חוזר" הוא אדם שנולד מחוץ לישראל להורים ישראלים, להבדיל מ"תושב חוזר", שהוא 
אזרח ישראלי שחזר ארצה אחרי ששהה בחו''ל שנתיים או יותר.

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 

 תרשים 5א. מספר המהגרים לישראל, 
כולל אזרחים חוזרים 

תרשים 5ב. שיעור המהגרים לישראל 
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סיכום
עד סוף הרבעון השלישי של שנת 2021 היו השפעותיה של מגפת הקורונה על הדמוגרפיה 
בישראל מתונות למדי. תוחלת החיים בשנת 2021 תהיה נמוכה רק במעט, והיא תרד ככל 
הנראה לרמות שנצפו בפעם האחרונה ב-2016–2017. כיוון ששיעורי התמותה הקשורה 
ערבים  בין  החיים  בתוחלת  שהפערים  לוודאי  קרוב  הערבי,  במגזר  יותר  גבוהים  לקורונה 
שיעורי  הפריון:  במגמות  גם  הבדלים  נוצרו  הקורונה  שבהשפעת  דומה  יתרחבו.  ליהודים 
הפריון של נשים יהודיות עלו משמעותית בהשוואה לרמות של שנת 2020, ואילו שיעורי 
לבסוף, בשנת  באותה שנה.  בו  נשארו בשפל ההיסטורי שהיו  ערביות  נשים  הפריון של 
2021 חזרה ההגירה לרמות ה"רגילות" שלה בשנים האחרונות שלפני הקורונה, אף שרמות 
בגל  בטיפול  ישראל  של  ההצלחה  לאחר  להן  שציפו  הרמות  מן  בהרבה  נמוכות  היו  אלו 

הקורונה הראשון.
בסך הכול, לשינויים הדמוגרפיים האלה לא תהיה השפעה רבה על המבנה הדמוגרפי של 
ישראל בטווח הארוך – לא מבחינת הרכב האוכלוסייה ולא מבחינת גודלה. סיבה אחת היא 
שהתמזל מזלנו לחיות בעידן שמדענים מסוגלים לפתח חיסונים ותרופות לטיפול במחלה 
זיהומית חדשה בתוך זמן קצר מאוד. עם ייצור מוגבר ואספקה רחבה תהפוך הקורונה לעוד 
מחלה זיהומית אנדמית. לכן חשוב שלא ניתן להתמקדות בקורונה לגרום לנו להזניח את 
הטיפול באתגרים דמוגרפיים מהותיים יותר לעתידה של המדינה ולרווחת אזרחיה. בחברה 
שמתאפיינת בריבוי הטבעי הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות, חשוב לתת את הדעת 
על טיפול ראוי באוכלוסייה המבוגרת, ההולכת וגדלה במהירות; לשפר את בריאות הציבור 

בכל המגזרים; ולעמוד באתגרי השינוי האקלימי המתמשך. 
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תקציר מנהלים
 מחוז הדרום בישראל: 

פרופיל חברתי ודמוגרפי
אלכס וינרב

מחקר זה מתמקד בשינויים בפרופיל החברתי-דמוגרפי והכלכלי של מחוז הדרום בישראל, 
לגבולות  הנוגעים  כלליים  נושאים  כמה  מבהיר  המבוא  פרק  הנגב.  את  בעיקרו  שכולל 
האזורים הגיאוגרפיים האלה, לאוכלוסיות המתגוררות במחוז ולתקופה שבה נכתב המחקר, 
ואף מתאר בקצרה כמה מן ההשקעות הציבוריות העיקריות שנעשו בדרום בעשרים השנים 

האחרונות.
המחקר נועד לסייע בהבנת ההתפתחויות ארוכות הטווח בדרומה של ישראל, והוא נסמך 
על שילוב של נתונים מצרפיים ונתונים מסקר משקי הבית של הלמ"ס כדי לצייר תמונה 
וכלכליות חשובות. פרקי המחקר עוסקים  מקיפה של כמה מגמות חברתיות-דמוגרפיות 
בשלושה עניינים עיקריים: סוגיית הגידול הדמוגרפי; מבנה משקי הבית, ההגירה לדרום 
וממנו ומגמות בתחום הנדל"ן; והשינויים בהשכלה ובמאפיינים נבחרים של שוק העבודה – 
בייחוד ברמת ההשתתפות בכוח העבודה ובסוגים של מקצועות שהשכר בהם גבוה יחסית. 

גידול דמוגרפי ודפוסי מגורים

ב-20 השנים האחרונות חווה הדרום גידול ניכר באוכלוסייה. גידול זה נבע במידה רבה  	
בגיל  הם  שהיום  מהמגזר  האנשים  במספר  מהגידול  ובייחוד  הערבי,  במגזר  מהגידול 

העשרה ובשנות העשרים לחייהם.

לאחר שנים רבות של הגירה נקייה שלילית מהדרום, בשנים האחרונות ההגירה היא  	
חיובית. כלומר, יותר אנשים עוברים לדרום מאשר עוזבים אותו.

המחלקה  בישראל;  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  המחקר,  מנהל  וינרב,  אלכס  פרופ'   *
מק-נס  קרן  של  הנדיבה  בתמיכתה  נערך  המחקר  באוסטין.  טקסס  אוניברסיטת  לסוציולוגיה, 

ופורסם לראשונה ביוני 2021. 



הדרום מאוכלס לא רק ביהודים ובמוסלמים אלא גם במיעוט גדול של "אחרים" שקשה  	
לשייך לאחת משתי הקבוצות הדתיות העיקריות. שיעור ה"אחרים" במחוז הדרום גבוה 

משיעורו בכל מחוז אחר במדינה. 

ב-20 השנים האחרונות – מיותר מ-9  	 רמות הפריון של הערבים בדרום צנחו בחדות 
ילדים לאישה לכ-5 ילדים היום – אבל מספר זה עדיין גבוה בהרבה ממספר הילדים 

הממוצע בקרב יהודים ואחרים )כ-3.1 ילדים לאישה(. 

שיעור הפריון הכולל לפי מגזר ומחוז, 2019
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ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב דרום

אחרות/יהודיות ערביות

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב ׀ נתונים: הלמ"ס

בדרום יש שיעור גבוה הרבה יותר של אנשים שחיים מחוץ לאזורים עירוניים )יישובים  	
שאוכלוסייתם מונה עד 2,000 תושבים על פי הגדרת הלמ"ס(, ושיעור זה גדל ב-20 
מן  יותר  אף  מהיר  בקצב  גדלה  הכפרית  האוכלוסייה  כלומר   – האחרונות  השנים 

האוכלוסייה העירונית. אין זה מצב רגיל במדינה מפותחת בת זמננו.

לא  באופן  שינבע  מהיר  אוכלוסייה  גידול  צפוי  שבדרום  עולה  יחד  האלה  הגורמים  מכל 
פרופורציונלי מן האוכלוסייה הערבית הצעירה שלו. מכאן שכדי "לרכוב" על הגל הדמוגרפי 
גבוהה  בהשכלה  המתאפיינת  אוכלוסייה  לאזור  למשוך  כדאי  פרודוקטיבי  באופן  הזה 

ובמיומנויות תעסוקתיות גבוהות יחסית, ולשמר את אלה שכבר נמצאים.
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גודל משקי הבית, הגירה לדרום וממנו ומגמות נדל"ן

לצד גידול של 20% במספר משקי הבית בדרום בשנים 2009–2019 הייתה גם ירידה  	
קטנה במספר משקי הבית שמתגוררים בהם ילדים בוגרים, ועלייה קלה במספר משקי 

הבית שאין בהם ילדים כלל. עם הקבוצה האחרונה נמנים כעת 40% ממשקי הבית.

אחרים  	 מחוזות  שמאפיינים  לפרופילים  דומה  וממנו  לדרום  המהגרים  של  הפרופיל 
ובעלי  ערבים  לא  מ-40,  פחות  בני  הם  לרוב  והשכלה:  אתני  מוצא  גיל,  של  במונחים 
השכלה גבוהה יותר מאלה שלא היגרו, אך הם נבדלים מן הנורמה הארצית במונחים 
מראה  המחקר  עצמו  האדם  של  ההשכלה  לפי  ִתקנון  לאחר  ההורים.  השכלת  של 
שלאדם בן 20–39 שהוריו משתייכים לקטגוריה של בעלי ההשכלה הגבוהה ביותר – 
או שלשניהם יש תואר ראשון או שלפחות לאחד מהם יש תואר שני ויותר – היה סיכוי 
של 13% בלבד לעזוב את הדרום, כמחצית מן הממוצע הארצי. פירוש הדבר שהדרום 

"דביק" יחסית – הוא מיטיב להחזיק באנשים משכילים בהשוואה למחוזות אחרים.

בדומה לכך, לאחר תקנון לפי ההשכלה של האדם עצמו המחקר מראה שההסתברות  	
של הגירה נכנסת לדרום ממקום אחר בישראל גבוהה יותר בקרב אנשים שלהוריהם יש 
פחות השכלה. במילים אחרות, הדרום מושך אליו מספר לא פרופורציונלי של אנשים 

שהם "דור ראשון להשכלה גבוהה" במשפחתם. 

רמת שביעות הרצון הכלכלית של אנשים בדרום גבוהה יותר בהשוואה לאנשים מכל  	
מחוז אחר בישראל, למעט התושבים היהודים של יהודה ושומרון. תושבי הדרום מביעים 
שביעות רצון רבה יותר מן החיים ככלל לעומת התושבים של מחוזות חיפה, המרכז, 

ירושלים ותל אביב. מדד זה כולל את מידת שביעות הרצון מהשכנים ומהמשפחה.

במדד שביעות רצון שבוחן את תנאי החיים – דירת המגורים, אזור המגורים, פארקים,  	
ניקיון וביטחון – הדרום מדורג נמוך לעומת מחוזות אחרים. רק תושבי ירושלים ותל 

אביב נתנו בקטגוריה זו ציון נמוך יותר.

בשנת 2000 עמד גודלה של דירת מגורים ממוצעת של יהודים ו"אחרים" בדרום על 3.7  	
חדרים. עד 2017 היא גדלה ל-4.2 חדרים, כמו גודלה של דירת מגורים בצפון, כ-0.2 
חדרים יותר מאשר במחוזות ירושלים וחיפה ו-0.5 חדרים יותר מאשר במחוז תל אביב. 

רק במחוז המרכז הדירות היו גדולות יותר בממוצע. 

שוק הנדל"ן בדרום התאושש מהר יותר בזמן מגפת הקורונה בהשוואה למחוזות אחרים  	
בכל הנוגע למספר עסקאות המכירה. מחוז הדרום היה המחוז היחיד במדינה שבו סך 
רבעונים  באותם  המכירות  סך  על  עלה   2020 של  והשלישי  השני  ברבעון  המכירות 
ב-2017 או ב-2018 – עדות לכך שהביקושים הגבוהים נמשכים. הביקושים מתרכזים 

בעיקר בדירות 4–4.5 חדרים, שמתאימות למשפחות.
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בסך הכול התוצאות האלה מצביעות על עלייה משמעותית באיכות החיים בדרום בעשורים 
האחרונים – משקי הבית נעשו פחות ופחות צפופים ושביעות הרצון הכלכלית והכללית 
גבוהה מן הממוצע. מצב זה משתקף הן בהגירה היוצאת המועטה יחסית של בעלי מיומנויות 
נדל"ן באזור, אפילו בתקופה הקשה  וגדלה לקנות  והן בנכונות הולכת  גבוהות מן הדרום 
והמגבילה של מגפת הקורונה. עם זאת, השיעורים הגבוהים יותר של הגירה נכנסת לדרום 
בקרב אנשים שהוריהם פחות משכילים – ובכלל זה אנשים שהם "דור ראשון להשכלה 

גבוהה" – מלמדים שהדרום הוא יעד נבחר בקרב אנשים שמאגרי ההון שלהם מוגבלים.

השכלה ותעסוקה

השכלה

	  ,2000 בשנת  בדרום.  הגבוהה  בהשכלה  ניכר  גידול  היה  האחרונים  העשורים  בשני 
כ-23% מהיהודים בני 30–44 במחוז הדרום החזיקו בתואר אקדמי. עד שנת 2017 היה 

תואר אקדמי לכ-40% מן היהודים באותה קבוצת גיל. 

גידול ניכר בהשכלה הגבוהה היה גם בקרב האוכלוסייה המוסלמית בדרום, שצמצמה  	
את הפער בשנות הלימוד מול האוכלוסייה היהודית בקצב מהיר יותר מאשר בכל מחוז 
אחר במדינה. בקרב בני 25–34, מספר שנות הלימוד של מוסלמים קטן ב-1.5 ממספר 
שנות הלימוד של יהודים, לעומת פער של 5.5 שנים בקרב בני 45–54 ,ו-8 שנים בקרב 

בני 55–64. 

עם זאת, אפילו עם העלייה בהשכלה, שיעור האנשים בני 30–44 בדרום שיש להם  	
תואר אקדמי נמוך יותר לעומת כל מחוז אחר במדינה.

השתתפות בכוח העבודה הכללי

אף שמספר שעות העבודה בישראל כולה טיפס בעשור האחרון, העלייה הממוצעת  	
מחוזות  אחרי  מעט  מפגר  עדיין  הדרום  זאת  למרות  יותר.  מעט  חדה  הייתה  בדרום 

המרכז, תל אביב והצפון.

בכל  	 שעות  יותר  עובדים  כאחד,  ונשים  גברים  "אחרים",  שמסווגים  מבוגרים  בדרום, 
הגילים עד גיל 60, הן לעומת יהודים והן לעומת מוסלמים. לאחר תקנון לפי השכלה, 
25–54 ממשקי בית שבראשם עומד "אחר" עובדים בשבוע 4–10 שעות  גברים בני 
יותר ממקביליהם במשקי בית שבראשם עומד יהודי, ו-13–19 שעות יותר ממקביליהם 

במשקי בית שבראשם עומד מוסלמי. 
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בקרב יהודים בדרום יש יחס הפוך בין רמת הדתיות למספר שעות העבודה כמעט בכל  	
הגילים. היהודים החילונים עובדים מספר השעות הגבוה ביותר, החרדים עובדים מספר 
השעות הנמוך ביותר, והיהודים המסורתיים והדתיים בתווך. הנתונים זהים אצל גברים 

ונשים כאחד כמעט בכל הגילים. 

לא  	 אוכלוסייה  בכל  מסוימת  גיל  לקבוצת  הממוצע  העבודה  שעות  שמספר  בהנחה 
ישתנה, אדם חילוני יהודי או "אחר" יעבוד שעות רבות יותר לאורך חייו הן בהשוואה 

לזוג חרדי והן בהשוואה לזוג ערבי.

תעסוקה במשרות בשכר גבוה

אף שמספר המשרות בהיי-טק בדרום נמוך יחסית, שיעור המועסקים במשרות ייצור  	
או  ניהוליות  ובמשרות  נפט(,  מוצרי  תרופות,  אלקטרוניקה,  )מחשבים,  גבוה  בשכר 
ציבוריות בכירות הוא הגבוה ביותר. פירוש הדבר שייתכן שיש בו ריכוז יוצא דופן של 

המיומנויות הנדרשות למקצועות אלו.

אוכלוסיות שונות נבדלות זו מזו בהיקף הייצוג שלהן במקצועות אלו. בענפי התעשייה  	
ונשים  ולגברים  ונשים,  גברים  ומסורתיים,  חילונים  ליהודים  יתר  ייצוג  יש  היוקרתיים 
משרות  סקטור  על  חולשים   – ודתיים  מסורתיים  בייחוד   – יהודים  גברים  "אחרים". 
ונשים  גברים  וחרדים,  ערבים  הציבורי.  בשירות  הבכירות  והמשרות  הבכירות  הניהול 

כאחד, נמצאים בתת-ייצוג בכל המקצועות בשכר גבוה.

מיומנויות  רמת  של  "מלכודת  מפני   OECD-ה הזהיר  שב-2016  אף  דבר,  של  בסופו  לכן 
נמוכה" במחוז הדרום, מצאנו ראיות לשיפור משמעותי בהון האנושי, להבדלים של ממש 
מחוץ  ביותר  משתלמת  ולתעסוקה  העבודה,  בכוח  ההשתתפות  מבחינת  אוכלוסיות   בין 
לשיעור  שנוגע  במה  המחוזות  שאר  כל  אחרי  לפגר  ממשיך  הדרום  זאת,  לצד  להיי-טק. 
עד  זמן  יעבור  אם  גם  אולם  האקדמית.  ההשכלה  בעלי  הצעירים  המבוגרים  אוכלוסיית 
שיבשילו פירות ההתרחבות ההולכת ונמשכת של מערכת ההשכלה הגבוהה וההשקעות 
בְִּדְמעָה  ְרעִים  ֹּ הַז הפסוק,  כמאמר  לשווא;  אינם  שהמאמצים  ספק  אין  אחרים,  בתחומים 

בְִּרנָּה יְִקצֹרוּ.
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תקציר מנהלים
על הקשר בין ריבוי צעירים, 

פשיעה אלימה ומחסורים בשוק 
הנישואים הערבי בישראל

אלכס וינרב

קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית 
ואי השתתפות בהשכלה  גבוהים של אבטלה, תת-תעסוקה  – כפי שמשתקף בשיעורים 
פשיעה  של  גבוהות  רמות  ובין   – לאומי(  ושירות  צבא  )כמו  אחרות  ובמערכות  הגבוהה 
והתנהגות המהווה סטייה מן הנורמות החברתיות. תרומתו של מחקר זה היא בהתייחסותו 
למרחב הישראלי העכשווי: הוא מצביע על הקשר בין ריבוי צעירים, מה שמקובל לכנות 
"בליטת נוער", לפשיעה ההולכת וגוברת בחברה הערבית, וגם על ההשפעה העתידית של 
הפערים המגדריים הגדולים ברמת ההשכלה של צעירים ערבים על יחסי המגדר ועל מרקם 

הנישואים והמשפחה הערבית.
ההחלטה לערוך את המחקר הזה נבעה בין השאר מהצורך להסביר את העלייה החדה 
לצניחה  2015, במקביל  בשיעור מקרי הרצח במגזר הערבי, אשר הכפיל את עצמו מאז 
בשיעור מקרי הרצח בקרב יהודים. כתוצאה מכך, 80% מכלל מקרי הרצח בישראל בשנת 

2020–2021 אירעו במגזר הערבי, לעומת 40% ב-2011. 

ריבוי צעירים באוכלוסייה והעלייה בשיעור מקרי הרצח 
 10–0 בני  יותר אנשים  יש הרבה  האוכלוסייה הערבית בישראל היא אוכלוסייה צעירה: 
20–30 מבני 40–50. עם זאת, מבט מעמיק יותר  20–30, והרבה יותר בני  מאנשים בני 
ה-20.  שנות  אמצע  עד  המאוחרות  העשרה  בשנות  חריגה  בליטה  מגלה  הגילים  במבנה 

בישראל; המחלקה  המדיניות החברתית  לחקר  במרכז טאוב  מנהל המחקר  וינרב,  פרופ' אלכס   *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טקסס באוסטין. המחקר פורסם בדצמבר 2021. 



שיעורם של גברים ונשים ערבים בני 18–22 באוכלוסיית ישראל גבוה מן השיעור של כל 
קבוצת גיל אחרת – 29%, לצד 8% בני 70 ומעלה ו-23% בני 5 ומטה – בשעה שחלקם של 

הערבים בכלל האוכלוסייה במדינה עומד על כ-21%. 
בניתוח הקשר בין צמיחת מספר הגברים הערבים בני 18–22 לבין שיעור מקרי הרצח 

והדיווח העצמי על תחושת חוסר ביטחון אישי התגלה מתאם חיובי מובהק.

האוכלוסייה הערבית בישראל לפי מין וגיל לשנה בודדת, 2021
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באלפים ,אוכלוסייה הערה: התחזית מבוססת על הלמ"ס, 2019; וינרב, 2020.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב

אשר לשיעורי התעסוקה, בעוד שחלקם של הצעירים הערבים בתעסוקה מבחינה מספרית 
גדל, באחוזים נרשמה ירידה חדה בהשתתפותם בשוק העבודה: בשנתיים שקדמו למגפת 
בני  ערבים  גברים  נקודות אחוז בשיעורי התעסוקה של  כ-7  ירידה של  נרשמה  הקורונה 
15–24 ובני 25–34, בשל חוסר התאמה בין המיומנויות שלהם ובין צורכי שוק העבודה. 
מבחינת השכלה וסיכויי ההצלחה בשוק העבודה, שיעור בעלי תואר אקדמי בקרב גברים 
ערבים בשנות השלושים לחייהם אמנם עלה בעשרים השנים האחרונות וכיום הוא עומד 
על 18% – גבוה משל גברים חרדים )11%( – אבל הוא עדיין נמוך במידה ניכרת מהשיעור 
בקרב יהודים לא-חרדים )47%( וכמחצית מהשיעור בקרב ערביות צעירות )35%(. העתיד 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2021 284



הבגרות,  ובמבחני  פיז"ה  במבחני  הדלים  הישגיהם  לנוכח  יותר,  טוב  נראה  אינו  הקרוב 
הנמוכים משמעותית מאלה של היהודים, וכעת גם משל נשים ערביות. 

של  החריג  גודלה  עם  בשילוב  צעירים,  ערבים  גברים  של  בממוצע  הנמוכה  השכלתם 
קבוצת הגיל הזאת, הם אחד ההסברים לגידול בפשיעה האלימה בחברה הערבית בשנים 

האחרונות.

שינוי ביחסי המגדר
גורם נוסף שככל הנראה יתרום לשיעורי הפשיעה הגבוהים בקרב גברים צעירים בחברה 
הערבית בשנים הבאות הוא המגמות המתפתחות בשוק הנישואים הערבי. פער הגילים 
הממוצע בין בני זוג בחברה הערבית בישראל הוא שש שנים. מכיוון שקבוצות הגיל שמתחת 
לגיל 18 קטנות יותר מקבוצת הגיל 18–22, החל מ-2026 בקירוב יהיה מספר הגברים בגיל 
הנישואים הנורמטיבי לגברים ערבים גדול בכ-5%–10% ממספר הנשים בגיל הנישואים 
הנורמטיבי לנשים ערביות. נציין שיחס זה אינו מביא בחשבון את תופעת הפוליגיניה )ריבוי 
רעיות( בחברה זו, שנפוצה בעיקר בקרב הבדואים – המשפיעה אף היא על מאגר הנשים 

הפנויות לנישואים. 

היחס בין גברים ערבים בגיל הנישואים החציוני )25–28( לנשים ערביות שצעירות 
מהם בשנתיים, ב-4 שנים או ב-6 שנים
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב ׀ נתונים: וינרב, 2020
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עדיפות  יוצרים  הערבית  באוכלוסייה  ההשכלה  בתחום  המתרחשים  השינויים  זאת,  לצד 
לשוק  הערביות  הנשים  את  תדחף  ההשכלה  ברמת  שהעלייה  בהנחה  זו.  בחברה  לנשים 
יותר  רב  חופש  ובעלות  כלכלית  מבחינה  יותר  עצמאיות  יהיו  שהן  לצפות  ניתן  העבודה, 
כבר  אותותיהם  את  נותנים  אלו  שינויים  לחיות.  ואיך  להינשא  מתי  להינשא,  אם  לבחור 
הצעירים  הזוגות  במספר  הנישואים,  בגיל  העלייה  את  בעזרתם  להסביר  ניתן  עכשיו: 
הערבים המתגוררים בערים שלא נחשבו מעורבות בעבר – נוף הגליל, כרמיאל, ערד ובאר 
נפש  לאלף  הגירושים  גדל שיעור  הגירושים. בשנים 2004–2019  ואף במספר   – שבע 
ביותר מ-50% בקרב מוסלמים ודרוזים, ויותר מכך בקרב נוצרים. לצד זאת ניכרת תופעה, 
נוצריות משכילות, הבוחרות להינשא לישראלים  כי שולית, של נשים ערביות, לרוב  אם 

שאינם ערבים. 
שילוב זה של חוסר איזון דמוגרפי בשכבות הגיל ויתרונן הגובר של נשים בתחום ההשכלה 
יתרום להתרחבות תופעת הרווקות בחברה הערבית. מספר גדול של גברים ערבים צעירים 
שירצו להתחתן לא יוכלו למצוא רעיה, והדבר יעמיק עוד יותר את רמות הניתוק החברתי 

שלהם.
ב-10–15 השנים הבאות יהיו קבוצות הגיל באוכלוסייה הערבית המגיעות לבגרות קטנות 
זה  זמן  יותר – במספרים מוחלטים – מן הקבוצה הנוכחית של מבוגרים צעירים. בפרק 
ערבים  גברים  בקרב  בייחוד  והמיומנויות בתחום ההשכלה,  לפעול לשיפור ההישגים  יש 
מסוים  סוג  באמצעות  היתר  בין  והכלכלית,  החברתית  מעורבותם  את  ולהבטיח  צעירים, 
של שירות לאומי משמעותי. באופן דומה, גם למנהיגים – ובראש ובראשונה למנהיגים 
מקומיים של קהילות ערביות – ייפתח חלון זמן שבו הם יוכלו להכין את הגברים הצעירים 
וגדל מן הנשים הן משכילות, משתתפות  לחברה פחות פטריארכלית, שבה שיעור הולך 

בשוק העבודה ועצמאיות יותר בהשוואה לדורות הקודמים.
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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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