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עורך: אבי וייס

הג'וינט הנרי טאוב וארגון מ' סינגר, הרברט ביוזמתם של מרכז טאוב נוסד ב -1982
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 הוא מכון מחקר על-מפלגתי ובלתי תלוי העורך מחקרים איכותיים בנושאי 
כלל  ובפני  בארץ  המובילים  ההחלטות  מקבלי  בפני  מציג  הוא  בישראל.  וכלכלה  חברה 
המדיניות  בהתוויית  והכלכליים  החברתיים  הממדים  בין  המשלבת  רחבה  תמונה  הציבור 
הציבורית. הצוות המקצועי של המרכז וצוותי המדיניות הבין-תחומיים, הכוללים חוקרים 
המדיניות,  בתחומי  מובילים  ומומחיות  ומומחים  באקדמיה  בתחומם  בולטים  וחוקרות 
בנושאים חברתיים-כלכליים מרכזיים שעל  ומציעים חלופות למדיניות  עורכים מחקרים 
ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות  סדר היום במדינה. המרכז מציג 
מדיניות בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת, תוכנית פרסומים 

פעילה, כנסים ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.
הפרסומים של מרכז טאוב הם על דעתם ועל אחריותם של מחבריהם בלבד. אין בהם כדי 

לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים ואת התומכים בפעולותיו.

הפקה והבאה לדפוס: איילת קמאי
עימוד: לורה שרייבר

עריכת לשון: אילנה דנון, רעות יששכר, רחל לב-הר, איילת קמאי
תרגום: שירה גודמן, מאירה טורצקי

מסת"ב: 978-965-92790-7-4

כתובת המרכז: רחוב האר"י 15, ירושלים
טלפון: 02-567-1818                                         פקס: 02-567-1919
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דירקטוריון
יושב ראש: ג'ים אנג'ל

תקציב  בתחום  יו"ר  )סגן  דויסון  ג'ון  ומינהלה(,  תאגידי  ממשל  בתחום  יו"ר  )סגנית  איזין  מירי 
וכספים(, דניס ו' קרלטון )סגן יו"ר בתחום תכנון ופיתוח משאבים(, הלן אבלס, פני בלומנשטיין, 
מארק  סאקסון,  מייקל  לוסטיג,  פ'  מיכאל  זוואנג,  אריאל  הלר,  מ'  אלן  גפני,  ענת  גיל,  ה'  אלן 

סיסיסקי, מרתה פרידמן, דייויד קולמן

אספה כללית
יושבת ראש: הלן אבלס

זוואנג, סטיבן  וולף וכסלר, אריאל  ג'ים אנג'ל, פני בלומנשטיין, אמיר הלוי, אלן מ' הלר, קארן 
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 
הניושק  אריק  קולג'(,  )ויליאמס  הלר  ס'  פיטר  גרנט(,  ט'  ויליאם  )קרן  גמראן  אדם  הארוורד(, 
)אוניברסיטת  וייסברוד  )אוניברסיטת שיקגו(, ברטון א'  ג'יימס הקמן  )אוניברסיטת סטנפורד(, 
אהרן   ,)Korein Tillery( לייטן  רוברט  פרינסטון(,  )אוניברסיטת  כהנמן  דניאל  נורת'ווסטרן(, 

צ'חנובר )הטכניון(

סגל המרכז 
נשיא: אבי וייס

מנכ''ל: ניר קידר 
סמנכ"לית כספים ותפעול: ליאורה בוורס

מנהל המחקר: אלכס וינרב
מנהלת בכירה – שיווק, תקשורת וקשרי ממשל: ענת סלע-קורן

סמנכ"לית פיתוח משאבים: מיכל פוזמנטר
חדוה אלמכיאס  )עוזר מחקר(,  אוברמן  אורי  תורמים(,  וקשרי  מענקים  )רכזת  אריאל אברהם 
גיל אפשטיין )חוקר ראשי(, רחל ארזי )חוקרת אורחת(, חיים בלייך )חוקר(,  )מנהלת משרד(, 
כרמל בלנק )חוקרת בכירה(, נחום בלס )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות החינוך(, בנימין בנטל 
)חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות המאקרו-כלכלה(, דודו ברזני )אחראי תחזוקה(, ג'וני גל )חוקר 
וקשרי ממשל(, מיכאל דבאוי  )רכזת שיווק  גרסר  ויו"ר תוכנית מדיניות הרווחה(, רחלי  ראשי 
)חוקר(, נדב דוידוביץ' )חוקר ראשי ויו"ר תוכנית מדיניות הבריאות(, ברוך לוי )חוקר אורח(, יובל 
לוי )עוזר מחקר(, אריאל ליסטוקין-אחדות )מ"מ רכזת מענקים וקשרי ממשל(, שביט מדהלה 
)חוקרת(, ליאור מורג )רכז פעילות דיגיטלית(, חן משיח )דוברת(, יעל נבון )חוקרת בכירה(, שרית 
קמאי  איילת  אסטרטגיות(,  שותפיות  מנהלת  )סגנית  פרידמן  דינה  בכירה(,  )חוקרת  סילברמן 
)מנהלת הפרסומים(, לביב שאמי )חוקר בכיר(, יוסי שביט )חוקר ראשי ויו"ר יוזמת מרכז טאוב 
לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך(, דנה שי )חוקרת(, קיריל שרברמן )חוקר(, לורה שרייבר 

)רכזת 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 
רועי  בליצר,  רן  בלונדהיים,  אורנה  ארבל-שמיר,  ענת  אפשטיין,  ליאון  אנדבלד,  מירי  אלחיאני, 
בן משה, גבי בן נון, שי בריל, יצחק ברלוביץ, עדי ברנדר, שלמה ברנון, בשארה באשארת, נחלה 
ערן  הלוי,  יונתן  דופלט,  קרן  דובב,  טל  גרינברג,  דן  גרוטו,  איתמר  גמזו,  רוני  גינת,  יגאל  בשרה, 
הלפרן, מייקל הרטל, לאה ופנר, מוחמד חטיב, דוד חיניץ, איתן חי-עם, אביעד טור-סיני, אורית 
יעקב  מור-יוסף,  שלמה  לוי,  ברוך  לוונטר-רוברטס,  מאיה  כסלו,  שירה  ישראלי,  אבי  יעקובסון, 
מנצ'ל, עדי ניב-יגודה, ורדה סוסקולני, חיים סילבר, ברוך עובדיה, שני פאלוך שמעון, ערן פוליצר, 
גלית קאופמן, רחל קיי, אביגדור קפלן, סיגל רגב-רוזנברג, ברוך רוזן, יוחנן שטסמן, עמיר שמואלי, 

יהודית שמיאן

חינוך 
נחום בלס )יו''ר(, אלי איזנברג, כרמל בלנק, רמי בנבנישתי, שלמה בק, יגאל דוכן, יובל וורגן, נעם 
זוסמן, צבי ינאי, אריאל לוי, אורית לוין, זמירה מברך, דוד מעגן, פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, יעל 
נבון, ריטה סבר, רמי סולימני, שלומית עמיחי, יריב פניגר, יצחק פרידמן, מאיר קראוס, יואל רפ, 

יוסי שביט, עדנה שמעוני, יולי תמיר, ערן תמיר

מאקרו-כלכלה 
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, ישראל דורון, רוני הולר, ענת הרבסט-דבי, עידית וייס-גל, עמוס זהבי, אביעד טור-סיני, 
מלול,  מיקי  מוניקנדם, אבראהים מחאג'נה,  מנחם  להט,  ליהיא  כץ,  חנה  כהן,  נסים  ינאי,  אורי 
רונן מנדלקרן, רוני סטריאר, ברוך עובדיה, צבי פיין, נדב פרץ-וייסוידובסקי, יקותיאל צבע, מיכל 
ניצה )קלינר( קסיר, מיכל קרומר-נבו, טליה מיטל שוורץ-טיירי, שמוליק שיינטוך, סיגל  קורא, 

שלח, יוסי תמיר

שוק העבודה 
גיל אפשטיין, דניאל גוטליב, רני דודאי, אביעד טור-סיני, יעקב  יונס, חגי אטקס,  עינב אהרוני 
לופו, גיא מונדלק, מיקי מלול, דליה נרקיס, עופר סטי, אריה סיון, משה סמיונוב, מרק פלדמן, 

ניצה )קלינר( קסיר, טלי רגב, דמיטרי רומנוב, סיגל שלח, יוסי תמיר



דבר יו"ר הדירקטוריון
לחקר  טאוב  מרכז  של  הדירקטוריון  ראש  כיושב 
המדיניות החברתית בישראל אני גאה להציג את דוח 
מצב המדינה לשנת 2022, מסדרת הדוחות השנתיים 
על שם הרברט מ' סינגר. כבכל שנה, גם הדוח הנוכחי 
המחקרים  של  ועומקם  היקפם  את  להמחיש  מיטיב 
מרכז  של  הכלל  מן  היוצא  החוקרים  צוות  שביצע 
בקפדנות  בוחנים,  החוקרים  הבאים  בעמודים  טאוב. 
החינוך  מערכת  של  ההישגים  את  להם,  האופיינית 
בישראל אך גם את כשליה; את הסכנה שלמרות כמה 
הרווחה  במערכת  האחרונה  בעת  שנעשו  שיפורים 
עם  להתמודד  בכוחה  יהיה  שלא  אפשר  בישראל, 
האתגרים של אי-השוויון הכלכלי המתרחב ושל הלחץ 
האינפלציוני; ואת מאפייני שוק העבודה בישראל, לרבות המעבר לעבודה מרחוק בעקבות 
המגפה. מעניין במיוחד הוא מחקר העומק על תפקודה של מערכת הבריאות הישראלית 
במהלך מגפת הקורונה. המאמר חושף כי אף שהמערכת פעלה בצורה מעוררת התפעלות, 
הרי לנוכח הזדקנות האוכלוסייה, המחסור המסתמן בכוח אדם בתחום הסיעוד והמחסור 
את  למלא  תוכל  היא  בעתיד  שגם  ודאות  כל  אין  בפריפריה(  )בעיקר  בריאות  במתקני 
תפקידה באותה מידה של הצלחה. בדרכו האופיינית, מרכז טאוב בוחן את העבר על מנת 
לספק לציבור ולקובעי המדיניות בישראל את הנתונים ואת הניתוחים הדרושים כדי לתכנן 

ולהתכונן לעתיד טוב יותר ושוויוני יותר.
חגיגי  ערב  התקיים  המאורע  ולכבוד  להקמתו,  שנה  ארבעים  השנה  מציין  טאוב  מרכז 
בהשתתפות תומכים ועמיתים רבים. גם לאחר ארבעה עשורים של פעילות הנהגת המרכז 
ממצאיו  של  התפוצה  ולהרחבת  המחקר  היקף  להרחבת  חדשות  דרכים  לבחון  ממשיכה 
בעשורים הקרובים כדי לשרת את המדינה על הצד הטוב ביותר. מרכז טאוב כבר התחייב 
להקים מרכז למחקר דמוגרפי, שיהיה היחיד מסוגו בישראל, והוא בוחן תוכניות התרחבות 
נוספות. אני גאה מאוד בזכות שנפלה בחלקי לשרת כיושב ראש הדירקטוריון של ארגון 

מצטיין, מרחיק ראות וחיוני כמו מרכז טאוב.
קריאה מהנה ובריאות טובה לכול!

ג'ים אנג'ל

יו"ר דירקטוריון מרכז טאוב



דבר המנכ"ל
יותר מאשר בשנים קודמות, דוח מצב המדינה לשנת 
הכרעה  בנקודות  ישראל  מדינת  את  פוגש   2022
וכלכליים. בחודשים  משמעותיות בהיבטים חברתיים 
הקרובים צפויה הממשלה להעביר תקציב שתהיה לו 
השפעה רבה על המדיניות החברתית-כלכלית בישראל 
לשנים הבאות ואף לעשורים הבאים. דוח מצב המדינה 
בכירים  הכנסת,  חברי  הממשלה,  חברי  בפני  פורש 
במשרדי הממשלה וכלל הציבור בישראל תמונת מצב 
מקיפה ועדכנית על האתגרים וההזדמנויות העומדים 

לפני החברה הישראלית.
טאוב  מרכז  של  והיצירתי  המוכשר  הנפלא,  הצוות 
המדיניות  בעיצוב  להם  לסייע  כדי  ערך  ורב  מגוון  מידע  המדיניות  לקובעי  לספק  פועל 
החברתית-כלכלית של ישראל. הגיוון בתחומי העשייה של המרכז – בריאות, רווחה, חינוך, 
והגיל הרך – מאפשר לצוות החוקרים והחוקרות שלנו  שוק העבודה, כלכלה, דמוגרפיה 
להציע סקירה מקיפה ובין-תחומית של הסוגיות המרכזיות בחברה הישראלית. הניטרליות 
הפוליטית של המרכז, לצד הרמה הגבוהה של המחקרים, מאפשרות לנו לספק תוצרים 

אמינים ואיכותיים.
טרם יבשה הדיו על הדוח הנוכחי וכבר אנחנו עמלים על יצירת תשתית שתאפשר לדוח 
הסביבה  לתחום  להיכנס  אפשרות  בוחנים  אנחנו  אלו  בימים  יותר.  אף  טוב  להיות  הבא 

ומאמצים שימוש בכלים מתקדמים לאיסוף מידע וניתוח נתונים. 
הספר הוא פרי עבודתם המאומצת של כל חברי הצוות במרכז טאוב. ללא ההתגייסות 

האישית של כל אחת ואחד מהם הספר לא היה רואה אור.
תהליך  ועל  החמה  הפנים  קבלת  על  בנבנישתי  פת  לסוזי  להודות  מבקש  אני  לסיום, 
הקליטה  על  וייס,  אבי  לפרופ'  ובייחוד  המרכז,  צוות  ולכל  ומקצועי,  יעיל  נעים,  חפיפה 

המהירה וההליכה בדרך המשותפת קדימה.

ניר קידר

מנכ"ל מרכז טאוב



תוכן העניינים
9דבר העורך

1. בריאות
19מגפת הקורונה: שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים

קיריל שרברמן

תקציר מנהלים
45תוחלת החיים בישראל בשנת 2021: חזרה למגמת עלייה?

אלכס וינרב

47מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
ברוך לוי ונדב דוידוביץ'

תקציר מנהלים
85שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה

ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ'

תקציר מנהלים
89בחינת מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות בשנים 1995–2020

ברוך לוי, גבי בן נון ונדב דוידוביץ'

2. חינוך
95הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על

נחום בלס

תקציר מנהלים 
 תקצוב החינוך המיוחד בישראל: מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת יישום

תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד
139

נחום בלס

תקציר מנהלים
143המאבק המתמשך לשוויון בתקצוב החינוך המיוחד: סקירה היסטורית

נחום בלס

תקציר מנהלים
הסללה והשפעתה ארוכת הטווח על הישגי ההשכלה והשכר של תלמידות 

ותלמידי תיכון בשנות התשעים
147

אייל בר-חיים ויריב פניגר



3. רווחה
153מערכת הרווחה לאחר משבר הקורונה: מבט-על

ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן

תקציר מנהלים
183הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והשפעתה על הישגים לימודיים

דנה שי ויוסי שביט

תקציר מנהלים
187מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בישראל

נעם זונטג

4. דמוגרפיה
193מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על

אלכס וינרב וקיריל שרברמן

223מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל
אלכס וינרב

5. שוק העבודה
249באושר ובעושר? פרמיית הנישואים בשוק העבודה בישראל

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

271שוק העבודה בישראל: מבט-על
מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

תקציר מנהלים
299עבודה מהבית בישראל

נעם זונטג, שביט מדהלה ובנימין בנטל

תקציר מנהלים
303עשירון השכר העליון של העובדים בישראל

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

6. מגמות מאקרו-כלכליות
309מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על

בנימין בנטל ולביב שאמי



דבר העורך
המדינה  מצב  דוח  את  לפניכם  להציג  לי  הוא  לכבוד 
החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  של   2022
שם  על  השנתיים  הדוחות  בסדרת  האחרון  בישראל, 
הכלכלה  נרחבת של  המציג סקירה  סינגר,  מ'  הרברט 

והחברה בישראל.
המצב  חזר  למדי  סוערות  שנים  שלוש  לאחר 
מגפת  לפני  ששררה  למציאות  רבה  במידה  בישראל 
הקורונה. הכלכלה ושוק העבודה התאוששו לחלוטין 
מגלי ההלם של המגפה, ובעקבות זאת שבו גם מערכת 
לרמה  הרווחה  ומערכת  החינוך  מערכת  הבריאות, 
פרקי  שישה  מציג  זה  ספר  נורמליות.  של  מסוימת 
שלושה  ומקרו-כלכלה;  העבודה  שוק  דמוגרפיה,  רווחה,  חינוך,  בריאות,  בנושאי  סקירה 
מאמרים חדשים: אחד על התמותה מקורונה ושניים על נישואים בישראל – האחד מתמקד 
בדמוגרפיה והאחר בשוק העבודה; ועשרה תקצירי מנהלים של מאמרים שראו אור במהלך 
השנה. בשנה שעברה כללנו את התקצירים בספר בפעם הראשונה, וכפי שקיווינו הדבר 
השיג שתי מטרות: מי שהחמיצו את פרסומם נחשפו לעבודות הללו, ומי שכבר הכירו את 

המחקרים קיבלו תזכורת קצרה.
עכשיו כשהקורונה הפכה ממחלה פנדמית למחלה אנדמית בחרתי לפתוח את הספר 
בסיכום של מה שלמדנו על מערכת הבריאות שלנו במאמר אחד אחרון )כך אני מקווה( 
שסוקר בתמציתיות את ניסיונה של ישראל בתקופה מאתגרת זו. קיריל שרברמן השווה 
הוא  שלו  בניתוח  העולם.  ברחבי  שונות  במדינות  הקורונה  מנגיף  התמותה  שיעורי  בין 
מבחין בין שתי תקופות – תקופת ההסתגלות הראשונה, ממרץ 2020 עד אוגוסט 2020, 
כשהיחס בין מספר מקרי המוות למספר המקרים המאומתים היה גבוה במיוחד; ותקופת 
למספר  המוות  מקרי  מספר  בין  כשהיחס   ,2022 מאי  עד   2020 מספטמבר   – השגרה 
החולים המאומתים התייצב והתאפיין בדפוס קבוע בכל מדינה. המאמר מראה שלאחר 
תקופת ההסתגלות הראשונה היה קשר חזק במיוחד בין עושרה של המדינה ובין הצלחתה 
לשלוט במגפה ולהקטין את שיעור מקרי המוות: ככל שהתמ"ג לנפש היה גבוה יותר כך 
שיעור מקרי המוות היה נמוך יותר. במאמר נכלל גם מדד עקיף חדש למדידת הצלחתן של 
מערכות בריאות. לבסוף, המאמר מראה עד כמה היטיב מגזר הרפואה בישראל לתפקד 

בתקופה הקשה והמאתגרת הזאת.



כאמור, הספר מביא תקצירי מנהלים של מחקרים שנערכו השנה. הראשון שבהם, מאת 
פרופ' אלכס וינרב, ראה אור במרץ 2022 ועסק בשיעורי התמותה על פי גיל ובהשפעתה 
זה הן שמגפת הקורונה  של הקורונה על תוחלת החיים. המסקנות העיקריות של מחקר 
שנות  מאז  ישראל  שחוותה  החיים  בתוחלת  הנמשכת  העלייה  את  רבה  במידה  הקפיאה 
השישים של המאה הקודמת. אף על פי כן, ב-2021 היה שיפור – גם אם זעיר – בתוחלת 
בישראל  הבריאות  מערכת  של  להצלחתה  לזקוף  אפשר  הזה  השיפור  את  גם  החיים. 

בהתמודדות עם המגפה.
מאחר שפתחנו  בבריאות, ולאחר ששמנו את המגפה מאחורינו, נמשיך בסקירה מאת 
ד"ר ברוך לוי ופרופ' נדב דוידוביץ על מערכת הבריאות הישראלית. פרק זה מתמקד בכמה 
מן ההצלחות והליקויים של המערכת הקיימת, ובייחוד בדאגות בנוגע לעתיד. אף על פי 
שתוחלת החיים בישראל גבוהה במיוחד )ואף נמצאת במגמת עלייה, לפחות עד הקורונה(, 
ותמותת התינוקות נמוכה במיוחד )וממשיכה לרדת(, יש מחסורים חמורים בתחומים רבים, 
ועם הזמן הם ילכו ויכבידו על המערכת. למשל, אמנם מספר הרופאות והרופאים לנפש 
נמוך רק מעט מן הממוצע ב-OECD, אבל שיעור המתקרבים לגיל פרישה בישראל גבוה 
מזה של קבוצה זו כמעט בכל מדינה מפותחת אחרת. נוסף על כך, מספר האחיות והאחים 
לנפש נמוך במיוחד, וכך גם מספר מיטות האשפוז ומכשירי ה-MRI – ואלו רק דוגמאות 
אחדות. יש גם פערים משמעותיים על רקע גיאוגרפי: המצב נוטה בבירור לטובת תושבי 

מרכז הארץ, והנפגעים העיקריים הם מי שמתגוררים בפריפריה.
חלק הבריאות מסתיים בשני תקצירי מנהלים נוספים. בראשון, ד"ר ברוך לוי, ד"ר רמי 
אדוט ופרופ' נדב דוידוביץ בוחנים את שירות הבריאות לתלמיד בישראל ואת הידרדרותו 
עם השנים. המאמר, שראה אור במרץ 2022, מראה שאמנם שירותי הבריאות לתלמיד הם 
רכיב מרכזי וחשוב של שירותי בריאות הציבור בישראל, אך הם לוקים בהיעדר בהירות. 
שלושה גורמים בולטים כצירים העיקריים שראוי למקד בהם את הדיון בשירותי הבריאות 
לתלמיד בכלל ובתפקיד אחות בית הספר בפרט: אתגרי כוח האדם, האינטגרציה בין אחיות 
ובין שירותי בריאות הציבור והשיטות להערכה ולמדידה של השירות. בעיות  בתי הספר 
היסוד של שירות הבריאות לתלמיד בישראל קשורות במידה רבה לבעיות המבניות במערכת 
בריאות הציבור בכללותה, לרבות המחסור החמור באחיות ברמה הלאומית. שיפור שירות 
הבריאות לתלמיד, אם במתכונת מופרטת ואם במתכונת מולאמת, תלוי בראש ובראשונה 

בפתרון בעיות אלו.
נדב  פרופ'  לוי,  ברוך  ד"ר  מאת  מאמר  של  הוא  זה  בחלק  האחרון  המנהלים  תקציר 
המאמר,  הבריאות.  שירותי  סל  של  העדכון  במנגנון  העוסק  נון,  בן  גבי  ופרופ'  דוידוביץ 
שפורסם בנובמבר 2022, מראה שמאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994 
נוצר פער של ממש בין עלות הסל כפי שהוגדרה כשנחקק החוק ובין מה שנחוץ בפועל כדי 
לקיים את רמת הבריאות שהישראלים נהנים ממנה כיום. התוצאות ניכרות באיכות שירותי 
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הרפואה ובנגישותם. לאורך השנים נוצרה שחיקה מצטברת בערכו של סל הבריאות והוא 
תדיר  המתחלפות  הממשלות  שמקבלות  ובהחלטות  המדינה  בתקציב  מאוד  תלוי  נעשה 
ובסדרי העדיפויות המשתנים שלהן. מצב זה הביא לצמיחתו של שוק בריאות פרטי גדול, 
שהתרחב במידה ניכרת בשנים האחרונות. הנפגעים מהמצב הם אזרחי ואזרחיות ישראל, 

הזכאים על פי חוק לשירותים הכלולים בסל הבריאות.
החלק הבא עוסק בחינוך. הוא נפתח במאמר סקירה מאת נחום בלס, שמאתגר במישרין 
מראה  הוא  מידרדרת.  בישראל  החינוך  מערכת  של  שאיכותה  המקובלת  הסברה  את 
ועולים  הולכים  הישראלים  התלמידים  שציוני  בהתמדה,  גֵדל  לתלמיד  החינוך  שתקציב 
)אף שהם עדיין נמוכים מציוני מקביליהם במדינות ה-OECD(, שמספר התלמידים למורה 
הולך וקֵטן, שמספר השעות לתלמיד נמצא במגמת עלייה, שהמורים משכילים יותר, ושיש 
שיפור ניכר בשיעורי ההתאמה שלהם למקצועות שהם מלמדים. לצד כל אלה הוא מצביע 
על כמה ליקויים מרכזיים, בהם אי-השוויון בין קבוצות אתניות וקבוצות ממעמד חברתי-

כלכלי שונה. אמנם הפערים האלה הולכים וקטנים, אבל הם עדיין גדולים למדי.
שנכתבו  המיוחד,  בחינוך  העוסקים  מאמרים  של  מנהלים  תקצירי  שני  יש  מכן  לאחר 
גם הם בידי נחום בלס וראו אור באפריל 2022. המאמר הראשון דן בהתפתחות תקציבי 
ספר  )בתי  המיוחד  החינוך  של  השונות  המסגרות  בין  התקציב  ובחלוקת  המיוחד  החינוך 
ותלמידות עם  ותלמידים  רגילים  בבתי ספר  מיוחד  לחינוך  כיתות  מיוחד,  לחינוך  נפרדים 
צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות(. המאמר מתאר גם את הגורמים המשפיעים 
על גודל התקציב של החינוך המיוחד ומציע דרכים לשיפור שיטות התקצוב. המאמר השני 
שבניגוד  מראה  הסקירה  בישראל.  המיוחד  החינוך  תקצוב  של  היסטורית  סקירה  מציג 
צרכים  עם  לתלמיד  המוקצה  התקציב  בנושא,  שעסקו  שונות  ועדות  של  להמלצותיהן 
מיוחדים שלומד במסגרת נפרדת של חינוך מיוחד מוסיף להיות גדול מן התקציב המוקצה 
לתלמיד עם אותה לקות ועם אותה רמת תפקוד שלומד בכיתה משולבת בחינוך הרגיל. בלס 
מסביר מה נדרש כדי להתגבר על ליקוי זה ולהשיג את התוצאה החינוכית הרצויה – שילוב 
נתח גדול יותר מתלמידות ותלמידי החינוך המיוחד בזרם החינוך המרכזי. להרחבה בנושא 
הקוד:  את  סרקו  לבלוג  למעבר  טאוב.  מרכז  של  באתר  לבלוג  להיכנס  אתכם  מזמין  אני 
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תקציר המנהלים האחרון בחלק העוסק בחינוך הוא של מאמר מאת ד"ר אייל בר-חיים 
2022, מראה שלגישת ההסללה שננקטה  ופרופ' יריב פניגר. המאמר, שראה אור במאי 
על  טווח  ארוכות  השפעות  היו  שעברה  המאה  של  התשעים  בשנות  בישראל  בתיכונים 
ועל כושר ההשתכרות שלהם בתחילת  והתלמידות  ההישגים האקדמיים של התלמידים 
ההשכלה  בתחום  בהזדמנויות  שאי-השוויון  מראים  החוקרים  לחייהם.  הרביעי  העשור 
עד  משמעותי  להיות  מוסיף  אי-שוויון  ואותו  העבודה,  בשוק  פערים  יצר  תקופה  באותה 

היום, גם לאחר כמה עשורים של רפורמות בחינוך.
בשלב הבא פונה הספר לבחון את מצב מדינת הרווחה בישראל בסקירה מאת פרופ' 
ואורי אוברמן. הם מתארים כיצד לאחר ששככה המגפה וחדלה  שביט מדהלה  ג'וני גל, 
תחומים  בכמה  מרשימים  צעדים  כמה  ננקטו  המדינה  תושבי  רוב  של  חייהם  על  להעיב 
סוציאליים, בייחוד הטיפול בצרכים ובזכויות של אנשים עם מוגבלות, צמצום העוני בקרב 
אזרחים ותיקים, דאגה לאזרחים ותיקים שמתקשים בפעולות יום-יומיות ושיפור זמינותם 
של מענקי עבודה. עם זאת, גורמים אחרים כמו אי-היציבות הפוליטית, מגמות שמצביעות 
על צמצומה המחודש של מדינת הרווחה, תהליכים בשוק העבודה שיוצרים בסיס להעמקת 
אי-השוויון ועליות המחירים המאיימות על קבוצות שנדחקו לשוליים – כל אלה מעוררים 
חשש שלא הופקו לקחים ממשבר הקורונה; חזרה למצב הרגיל, לטענת החוקרים, פירושה 
לקשיים  מספקים  פתרונות  להציע  ולאי-יכולתה  הרווחה  מדינת  למגבלות  חזרה  גם 

הסוציאליים של תושבי המדינה.
חלק הרווחה כולל גם שני תקצירי מנהלים של מאמרים שנכתבו בידי צוות יוזמת מרכז 
ואי-השוויון בגיל הרך. אמנם עניינם של מאמרים אלו אינו רק  טאוב לחקר ההתפתחות 
הנחקרים  האחרים  התחומים  רוב  על  כמו  עליה,  חשובות  השלכות  להם  יש  אבל  רווחה, 

במרכז טאוב, ובייחוד על התוצאות בתחום החינוך ובתחום שוק העבודה.
דנה שי ופרופ' יוסי שביט, שפורסם בנובמבר 2022, בוחן את  המחקר הראשון, מאת 
הילדה  או  הילד  של  לחייהם  הראשונים  הימים  באלף  המשפחתית  ההכנסה  השפעת 
)מתחילת ההיריון ועד מלאת לו שנתיים( על הישגיהם הלימודיים בבחינות המיצ"ב בכיתה 
ה'. ממצאי המחקר מראים שלהשתייכות לחמישון התחתון של התפלגות ההכנסה באלף 
הימים הראשונים לחיים יש השפעה שלילית ומובהקת סטטיסטית על ההישגים, ובמקביל, 
על  בחיים מצביעה  זו  השתייכות לחמישון העליון בהתפלגות ההכנסה בתקופה מכרעת 
השפעה חיובית ומובהקת סטטיסטית. להכנסה המשפחתית בגילים מאוחרים יותר בדרך 

כלל אין השפעה, למעט סמוך לבחינות )בגיל 10 ו-11(.
המחקר השני בתחום הגיל הרך, שערך נעם זונטג וראה אור בספטמבר 2022, בחן את 
מאפייני התעסוקה של הורים לאחר הלידה. המחקר מראה, שלא במפתיע, כי לאחר לידת 
הילד או הילדה פוחת במידה ניכרת שיעור התעסוקה בקרב אימהות )אך לא בקרב אבות( 
בכל קבוצות האוכלוסייה, קרוב לוודאי בשל חופשת הלידה. קבוצות האוכלוסייה בישראל 
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חוזרות  גבוהה  השכלה  בעלות  אימהות  לעבודה.  החזרה  בעיתוי  פנים,  כל  על  נבדלות, 
תעודת  להן  שאין  כאלה  בייחוד  יותר,  נמוכה  השכלה  בעלות  מאימהות  מוקדם  לעבודה 
בגרות. המחקר מצא עוד כי במשפחות שיש בהן עוד ילדים בני שש ומטה רמות התעסוקה 

נמוכות יותר גם בקרב אבות יהודים, אבל לא בקרב אבות ערבים.
וינרב  אלכס  מאת  סקירה  הוא  הראשון  הפרק  בדמוגרפיה.  עוסק  בספר  הבא  החלק 
ברכיבים  שינויים  נחקרים  הראשון  בחלקו  לשניים.  נחלק  זה  מאמר  שרברמן.  וקיריל 
דמוגרפיים מרכזיים, בהם שינויים בפריון )לפי מגזר(, בתמותה ובהגירה. אחד הממצאים 
ירידה בכל  זה עשרות שנים שיעורי הפריון נמצאים במגמת  המרכזיים הוא שלראשונה 
תת-האוכלוסיות בישראל. חלקו השני של המאמר מפנה את תשומת הלב לכמה סוגיות 
ונעשית  הולכת  ישראל  מדינת  אקלים.  ושינויי  סביבה  דמוגרפיה,  בין  שקושרות  נבחרות 
בקצב  גדלה  בה  והאוכלוסייה  אקלימית  מבחינה  רגיש  באזור  שוכנת  היא  יותר.  עשירה 
על השימוש  יש השפעה  הגורמים האלה  לשני  מדינה עשירה אחרת.  מבכל  יותר  מהיר 
במשאבים ועל פליטת גזי חממה, ומכאן גם על הסביבה. המאמר סוקר בקצרה שתי סוגיות 
שנוגעות לקשרי הגומלין בין אוכלוסייה וסביבה בישראל: כיסוי הקרקע ומקרי מוות בטרם 

עת מגורמים סביבתיים.
בישראל.  ובגירושים  בנישואים  במגמות  עוסק  וינרב,  אלכס  פרופ'  מאת  הבא,  הפרק 
המאמר מתעד כמה שינויים בדפוסי הנישואים והגירושים, בייחוד בשנים 2015–2019, 
שמעידים כי ישראל פחות ממוקדת-נישואים משהייתה בעבר. הן הגברים והן הנשים בכל 
בגיל  ניכרת  ירידה  לקורונה  שקדמו  בשנים  חוו  בישראל  הדתיות  תת-האוכלוסיות  ארבע 
הנישואים השכיח ובשיעור הנישואים הכולל )TMR(. ירידה זו משקפת בראש ובראשונה 
עלייה בשיעור האנשים שנשארים רווקים, אף שיש גם עלייה בזוגרוּת )מגורים משותפים 
בקרב  בגילים הצעירים  הגירושים  לזה(. העלייה בשיעור  זה  נשואים  זוג שאינם  בני  של 
מוסלמים אף היא קשורה לשינוי הנדון, אך גם להתרחבות אפשרויות ההשכלה והתעסוקה 
בקרב נשים ערביות ולפער המגדרי הגֵדל ביניהן ובין הגברים המקבילים להן בפרמטרים 
אלו. בקרב היהודים הצעירים, לעומת זאת, ירדו שיעורי הגירושים – כנראה עקב שיעורי 

נישואים נמוכים יותר ובחירה זהירה יותר של בני זוג לפני הכניסה לנישואים.
העבודה.  שוק  של  החלק  אל  אותנו  מביא  בנישואים,  עוסק  הוא  שגם  הבא,  הפרק 
על  הנישואים  השפעת  את  בחנו  וייס  אבי  ופרופ'  אפשטיין  גיל  פרופ'  דבאווי,  מיכאל 
התעסוקה ועל השכר בקרב העובדים בישראל. החוקרים ביקשו לבדוק אם גם בישראל 
קיימת התופעה המכונה בספרות "פרמיית הנישואים" – כלומר שנשואים משתכרים יותר 
מרווקים )גם לאחר שמביאים בחשבון גורמים שמשפיעים בדרך כלל על השכר, כגון חינוך 
וגיל(. המחקר מראה שפרמיה כזאת אכן קיימת בשוק העבודה בישראל, והיא אף גדולה 
למדי – 30% לגברים ו-20% לנשים. לנישואים יש גם השפעה על התעסוקה: ההסתברות 
שגברים נשואים יעבדו גבוהה מההסתברות שגברים רווקים יעבדו. ממצאים אלו תואמים 

ממצאים ממדינות אחרות, כולל עלייה בפרמיית הנישואים לנשים לאורך זמן.
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פרופ'  דבאווי,  מיכאל  שכתבו  העבודה,  שוק  של  לסקירה  פונים  אנחנו  מכן  לאחר 
שעות  במספר  בתעסוקה,  השינויים  את  סוקר  המאמר  וייס.  אבי  ופרופ'  אפשטיין  גיל 
גיל  אוכלוסייה,  קבוצת  מגדר,  לפי  המידע  את  ומוסר  שונות,  בתעשיות  ובשכר  העבודה 
ומיקום גיאוגרפי. כמו כן הוא מצביע על מגמות בהשכלה הגבוהה ובהכשרות המקצועיות 
ומציג תחזיות לעתיד לגבי תעסוקה ואבטלה במשק. בזרקור מעניין הוא מדגים השפעה 
עליות שכר במגזר ההיי-טק על שכר העובדים בשאר המשק – אפקט  משמעותית של 

שעד כה נחשב זניח או אפילו לא-קיים.
שביט  זונטג,  נעם  מאת  מאמר  של  מנהלים  תקציר  של  נושאו  היא  מהבית  העבודה 
והעובדות  העובדים  2022. שיעור  פורסם בספטמבר  בנטל אשר  בנימין  ופרופ'  מדהלה 
שעובדים מרחוק הולך ועולה בישראל ובמקומות אחרים בעולם זה שנים רבות, אבל מגפת 
זה היה ללא ספק  זו.  לזינוק מטאורי בשכיחותה של פרקטיקת עבודה  הקורונה הובילה 
המצב במהלך הסגרים, אבל בכמה ענפים ומשלחי יד שיטה זו נשארה שכיחה גם לאחר 
החזרה לשגרה. במאמר זה המחברים מנסים לגלות מיהם העובדים שעבדו מהבית בזמן 

המגפה ומה היו מאפייניהם.
תקציר המנהלים האחרון, של מאמר מאת מיכאל דבאווי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' 
אבי וייס, בוחן את העובדים והעובדות בעשירון העליון בישראל. מחקרים רבים נכתבו על 
בעלי הכנסה נמוכה, אבל הרבה פחות נכתב על מי שנמצאים בקצה האחר של התפלגות 
ההכנסה – עשירון השכר העליון. במחקר זה, שראה אור באוגוסט 2022, המחברים נדרשים 
לשתי שאלות עקרוניות: מהם המאפיינים של עובדים המשתייכים לעשירון השכר הגבוה 
מקבוצות  עובדים  בין  מבחין  המחקר  זה.  עשירון  בתוך  המיקום  על  משפיע  ומה  ביותר, 
אוכלוסייה שונות ומגדרים שונים. הוא מצא, בין השאר, שלרמת ההשכלה של העובד יש 
על  לה השפעה  אין  להגיע לעשירון העליון, אבל כמעט  על הסיכוי שלו  גדולה  השפעה 

מיקומו בתוך העשירון.
הפרק האחרון הוא סקירה של מצבה המאקרו-כלכלי של ישראל, שנכתבה בידי פרופ' 
בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי. המאמר בוחן את הצמיחה הכלכלית בישראל מאז תחילת 
המגפה וקושר בינה ובין שינויים בשוק העבודה, וכן את הצעדים שנקטה הממשלה ואת 
השלכותיהם. החוקרים נותנים את דעתם גם לפער העצום בפריון העבודה בין העובדים 
ומייחסים אותו לרמות הנמוכות של ההון  במגזר ההיי-טק לעובדים בשאר ענפי המשק, 
הציבורי והפרטי. לבסוף, המאמר בוחן את מערך המחירים בישראל, ובייחוד את השפעתה 
של עליית המחירים על משקי בית בשכבות חברתיות-כלכליות שונות, ומחדד את ההבנה 

שלנו על רמת המחירים הגבוהה בישראל.

* * *
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אנחנו  עשורים  ארבעה  במשך  טאוב.  מרכז  של  להקמתו  שנה  ארבעים  חגגנו  השנה 
על  שמירה  תוך  מדיניות,  על  השלכות  עם  נושאים  של  רחב  במגוון  מחקרים  מפרסמים 
על  ושמירה  הישראלית  למדיניות  שלהם  והחשיבות  הרלוונטיות  ועל  המחקרים  איכות 
לקובעי  ומועילים  אינפורמטיביים  יהיו  שהמחקרים  מקפידים  אנחנו  פוליטית.  ניטרליות 
המדיניות ולמקבלי ההחלטות, ללא קשר לעמדותיהם הפוליטיות. מטרתנו להמשיך להיות 

אור למקבלי ההחלטות בישראל גם בארבעים השנים הבאות ואף מעבר לכך.
לאחרונה עבר המרכז שינוי משמעותי – נפרדנו מן המנכ"לית הקודמת שלנו וקידמנו 
יותר מעשור במרכז קיבלה עליה סוזי פת בנבנישתי תפקיד  בברכה מנכ"ל חדש. לאחר 
חדש – מנכ"לית ארגון נשות הדסה בישראל. אני וכל עובדי המשרד מאחלים לה הצלחה 
רבה במעשיה בהווה ובעתיד ואושר רב. סוזי, את כבר חסרה לנו! ניר קידר, המנכ"ל החדש 
שלנו, מגיע אלינו לאחר 16 שנים בשירות הציבורי – 13 מהן במשרד הבריאות, שבו שימש 
 2019 ומשנת  וכלכלי,  תכנון אסטרטגי  מינהל  וראש  בכיר  2014–2019 סמנכ"ל  בשנים 
אסטרטגיה,  מינהל  וראש  בכיר  סמנכ"ל  שימש  שבו  החברתי,  והביטחון  הרווחה  במשרד 
תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה. את ההתלהבות והדינמיות של ניר אי-אפשר להחמיץ ואי-
אפשר לטעות בה, ובזמן הקצר שהוא איתנו כבר הרגשנו כולנו רוחות של שינוי. זוהי תקופה 
מרגשת ונפלאה להיות במרכז טאוב. יש לנו אפילו רשימת השמעה ראשונה משלנו! ברוך 

הבא, ניר, אנחנו נרגשים שאתה איתנו.
ממשיכים  שהם  המעולה  העבודה  על  טאוב  במרכז  עמיתיי  לכל  להודות  מבקש  אני 
לעשות. תודה מיוחדת לכל מי שסייעו בפרסומו ובהפצתו של ספר זה. בראש ובראשונה 
לאיילת קמאי וללורה שרייבר, שעשו לילות כימים במלאכת העריכה, הגרפיקה, העימוד 
ועוד הרבה יותר מזה. אינני מקנא בכן בתקופה זו של השנה! לפרופ' אלכס וינרב ולפרופ' 
כולה.  ולאורך השנה  זה  רבת הערך בעריכה המדעית של ספר  עזרתם  על  גיל אפשטיין 
ולהרחיב את השפעתם  וצוותה, שדואגים להפיץ את ממצאי המחקרים  לענת סלע-קורן 
אורך  לכל  מפיקים  שהם  המחקרים  של  הגבוהה  הרמה  על  לחוקרים,  האפשר.  ככל 
השנה. וכמובן, לחברי הדירקטוריון של מרכז טאוב וחברי האספה הכללית, שתומכים בנו 

ובמאמצינו, ובייחוד ליו"ר שלנו ג'ים אנג'ל.
גם הפעם הייתה לי זכות גדולה להביא לפניכם את המאמרים האלה, וכמו בעבר אני 
מקווה שתמצאו אותם מעניינים ומועילים. היו בטוחים שמרכז טאוב ימשיך להוציא לאור 
מחקרים איכותיים, מוכווני מדיניות, כפי שהוא עושה זה ארבעה עשורים, וימשיך לסייע 

לקובעי המדיניות בישראל במאמציהם לשפר את רווחתם של כל תושבי המדינה.

שלכם,

פרופ' אבי וייס

נשיא, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן

15דבר העורך
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מגפת הקורונה: שיעור מקרי 
המוות מסך החולים המאומתים

קיריל שרברמן

גלי התחלואה והתמותה מנגיף הקורונה בשנתיים וחצי האחרונות, הן בישראל והן במדינות 
אחרות, ידועים היטב. בעקבות כל עלייה בתחלואה ובתמותה היה כיפוף זמני של העקומה, 
גלי  לנוכח  הלאה.  וכן  בתחלואה,  חוזרת  לעלייה  שגרם  הנגיף,  של  חדש  זן  שהופיע  עד 
"מדיניות  מעין  ניהלו  רבות  ממשלות   ,2021 של  השנייה  המחצית  עד  לפחות  התחלואה, 
התקהלויות,  הגבלת  למדינה,  הכניסה  )הגבלת  תפוצה  מונעי  צעדים  שכללה  אקורדיון" 
 Haug( אם כי נצפתה שונות רבה בעיתוי הצעדים שננקטו ובחומרת האכיפה ,)סגרים ועוד

 .)et al., 2020
,case fatality ratio( המגפה  של  הקטלניוּת  בשיעור  זמן  פני  על   המגמות 
ידועות   – המאומתים  המקרים  מסך  מהנגיף  המוות  מקרי  שיעור  כלומר   –  )CFR להלן 
הרבה פחות. כפי שניתן לראות בתרשים 1, ה-CFR היה גבוה יותר בתחילת המגפה, בפרט 
במדינות אירופה, אבל לקראת סתיו 2020 הוא ירד והתייצב על רמה אופיינית בכל אזורי 
העולם. מאז ועד סוף 2021 ה-CFR כמעט לא השתנה, ללא קשר לגלי התחלואה. בתחילת 
היה  )אומיקרון(  אז  נפוץ  שהיה  הנגיף  שזן  משום  העולם,  אזורי  בכל   CFR-ה ירד   2022
יותר וקטלני פחות. תכונות אלו הגדילו מאוד את מספר המאומתים, אך העלייה  מידבק 

במספר מקרי המוות הייתה קטנה יותר במידה ניכרת. 
תרשים 1 מתאר את שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בישראל ובמקומות 
אחרים בעולם. ניתן לראות בבירור את מקומה של ישראל בתחתית ההתפלגות. מאז יולי 
2020, שיעור מקרי המוות בישראל לא עלה על 1% – פחות ממחצית הממוצע באירופה 
ובצפון אמריקה. למעשה, לאורך רוב תקופת המגפה )נכון למאי 2022(, רק בשלוש מדינות 
היה ה-CFR נמוך יותר: איסלנד, קטאר ואיחוד האמירויות. אליהן הצטרפו נורווגיה במרץ 
וניו-זילנד באוקטובר 2021 )תרשים נ'1 בנספח( וכמה מדינות אחרות בחודשים הראשונים 

של 2022. 

קיריל שרברמן, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. אני מודה לפרופ' אבי וייס,   *
פרופ' אלכס וינרב ופרופ' גיל אפשטיין על הערותיהם הבונות והמועילות ולחוקרי מרכז טאוב על 

דיון פורה. 
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 תרשים 1. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בישראל ובמגוון 
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אפריקה אסיה אירופה ישראל
צפון אמריקה אוקיאניה דרום אמריקה שוודיה
הממלכה המאוחדת ב"ארה

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

המטרה האמפירית המרכזית של מחקר זה היא להסביר את השונות בביצועיהן של מדינות 
על סמך ניתוח השונות של ה-CFR ממרץ 2020 עד מאי 2022, ואגב כך לראות איפה עמדה 
ישראל לאחר פיקוח על מגוון מאפיינים שנמצאו מסבירים את השונות. המחקר מתבסס 

על ניתוח השוואתי של ה-CFR ב-96 מדינות )בחירת המדינות במדגם תתואר בהמשך(. 
מהמחקר עולים שני ממצאים חשובים. הראשון ספציפי לישראל: בהשוואה בין-לאומית 
לאחר  המגפה,  חודשי  מרבית  לאורך  המגפה.  במהלך  הטובים  בביצועיה  ישראל  בלטה 
פיקוח על אותם מאפיינים מסבירים, ה-CFR בישראל היה כמעט שגיאת תקן אחת מתחת 

לממוצע החזוי של ה-CFR לפי המודל – כלומר ישראל הפתיעה לטובה.
משתנים  של  ההסבר  בכושר  ניכר  שינוי  חל  המגפה  לאורך  יותר.  כללי  השני  הממצא 
מסוימים. בקבוצה אחת של משתנים – הכוללת את כמות המשאבים העומדים לרשות 
בקבוצת  עלה.  ההסבר  כושר   – הבריאות  מערכת  של  ואיכותה  לנפש(  )תמ"ג  המדינה 
המשתנים השנייה – גיוס חובה לשירות צבאי ומדד הביטחון הבריאותי1 – הוא ירד. שינויים 
אלו מצביעים על חשיבות ההשקעה בבריאות הציבור, ומאששים את ההנחה שלמדינות 

עשירות יש יכולת טובה יותר להגיב למשברים, לפחות לאחר זעזוע ראשוני. 

המדד לביטחון בריאותי גלובלי פותח על ידי המרכז לביטחון בריאותי בבית הספר לבריאות הציבור   1
 ,)Nuclear Threat Initiative( על שם בלומברג באוניברסיטת ג'ונס הופקינס והיוזמה לאיום גרעיני
בקביעת  עוסק   ,2019 באוקטובר  לראשונה  פורסם  Economist Impact. המדד, אשר  בשיתוף 
אמות מידה ובהערכת המוכנות להתמודדות עם התפרצות מחלה זיהומית ב-195 מדינות. להרחבה 

.Global Health Security Index ראו

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022

https://www.ghsindex.org/
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מתווה המודל 
המצטבר(   CFR-ה( המוסבר  המשתנה  אמידת  לצורך  המודל.  מתווה  את  מציג   2 תרשים 
והנדסה מדע  למערכות  מהמרכז  ותמותה  תחלואה  על  שוטפים  בנתונים  שימוש  נעשה 
)CSSE, Center for Systems Science and Engineering( באוניברסיטת ג'ונס הופקינס.2 

תרשים 2. מתווה המודל

הערה: כוכבית מייצגת משתנה תלוי ברגרסיה הראשונה; הטקסט בכחול מייצג מרכיב רגיל של הון בריאותי.
מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב 

היא  הראשונה  סיבות.  משתי  נובעת  זמן  פני  על  המצטבר   CFR-ה את  למדוד  הבחירה 
שנצפתה תנודתיות מובהקת בגלי ההידבקות והתמותה בין מדינות, ומודל שהיה מתמקד 
בתקופה אחת – כלומר בשיעור מקרי המוות בחודש מסוים מתוך סך המקרים המאומתים 
באותו חודש – לא היה מצייר תמונה מלאה של השונות במהלך כל המגפה. הסיבה השנייה 
 Faes et al.,( בין מקרי המוות למקרי ההידבקות  נתק  להיווצר  קשורה לכך שהיה עלול 
2020(. בגלל התמשכות המחלה, מקרי מוות מסוימים עלולים להירשם בחודש שלאחר 
בחודש  ולהקטינו  הבא  בחודש  המוות  מקרי  מספר  את  להגדיל  ובכך  ההידבקות,  חודש 
נעשה  זו  מהטיה  להימנע  כדי  ההידבקות.  מועד  לפי  שייכים  בעצם  הם  שאליו  הקודם, 

נציין כי יש הבדלים בין מדינות באיכות הנתונים. בעניין זה נרחיב בהמשך.  2

שיעור מקרי מוות :משאבים כלכליים
ג''תמ

  תשתיות בריאות בסיסיות
רופאים ומיטות לנפש

גיוס חובה

*מבנה הגילים

*מספר הבדיקות
=  טעויות מחושבות 

מאמץ ממשלתי

*תוחלת חיים
=  טעויות מחושבות 

איכות שירותי בריאות

רקעהימצאות מחלות 

בריאות  תשתית 
להתמודדות עם  

זיהומיתמחלה 

נשים בשלטון

, הוצאות שוטפות על בריאות
כאחוז מהתוצר

מיקום גיאוגרפי

מגפת הקורונה: שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים
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שימוש בנתונים מצטברים ולא בנתונים חודשיים. יש לציין שהמודלים להסבר ה-CFR עם 
משתנים בפיגור – כלומר מספר המקרים המאומתים או מספר מקרי המוות בחודש או 
כמה חודשים קודם למדידת ה-CFR המוסבר – לא הניבו תוצאות משמעותיות והחלישו 

את כושר ההסבר של המודלים במידה ניכרת. 
הון  כלכליים,  משאבים  עיקריות:  קטגוריות  לארבע  מחולקים  המסבירים  המשתנים 
בריאותי, מאמץ ממשלתי ותרבות פוליטית. הסטטיסטיקה התיאורית של כל משתנה בתוך 

הקטגוריות מוצגת בלוח 1.

משאבים כלכליים: התוצר לנפש מייצג את כמות המשאבים הממוצעת שיש בכל מדינה, 
לציין  חשוב  בחירום.  ובפרט  שוטף  באופן  רפואה  שירותי  לאספקת  משמשים  שחלקם 
שהקשר בין תוצר לנפש לבין תוחלת חיים אינו ליניארי – במדינות שבהן התמ''ג לנפש 
גבוה מ-20,000 דולר )במונחי שווי כוח קנייה – PPP(, קשר כזה כמעט אינו קיים. לפיכך 
ואת  סביר להניח שזמינות המשאבים במדינות עשירות מגדילה את אפשרויות התגובה 
וחופש הפעולה של קובעי המדיניות בזמן חירום )רכישת ציוד, יכולת ללוות בשווקים בין-

לאומיים וכדומה(. 

בכחול  )מסומנים  מרכיבים  חמישה  ובה  במחקר,  המרכזית  הקטגוריה  זו  בריאותי:  הון 
בתרשים 2 לעיל(. ארבעת הראשונים הם מדדים ישירים, הנפוצים מאוד בספרות המחקר, 

ואילו האחרון עקיף.

"ייצור" שירותי בריאות מקיפים דורש כוח אדם מיומן – . 1 תשתיות בריאות בסיסיות: 
רופאות ורופאים, אחיות ואחים ואנשי צוות אחרים, העובדים בבנייני אשפוז עם חדרי 
כלל  על  נתונים  בהיעדר  הון.  קרי   – וציוד  מכשירים  באין-ספור  ומשתמשים  ניתוח 
מיטות  מספר  הוא  שנבחר  המשתנה  בריאות,  במערכות  האנוש  ומשאבי  התשתיות 

האשפוז ל-1,000 נפש וההוצאות השוטפות על בריאות כאחוז מהתמ''ג. 

הימצאות )prevalence( של מחלות כרוניות באוכלוסייה: כבר בתחילת מגפת הקורונה . 2
יותר בקרב אנשים הסובלים ממחלות  התברר שהסיכון למות מהידבקות בנגיף גדול 
מתוקננות  כולן  שונות,  כרוניות  מחלות  של  תפוצה  במדדי  השתמשנו  לכן  כרוניות. 
 )GBD( למבנה הגילים באוכלוסייה. מקור הנתונים הוא פרויקט נטל התחלואה העולמי
וכלי  לב  מחלות  הן  הספציפיות  המחלות  הברית.  שבארצות  וושינגטון  באוניברסיטת 
דם, סוכרת, מחלות בכלי הנשימה, מחלות נוירולוגיות, מחלות במערכת העיכול, מחלות 

הקשורות בתזונה לקויה ועוד.

3 . ,GHSI-תשתית להתמודדות עם מחלות זיהומיות: מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי, ה
שפורסם בסתיו 2019 וכולל כ-80 אינדיקטורים של המוכנות של מדינות להתמודד עם 

התפרצות מחלה זיהומית. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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זמינות כוח אדם נוסף: מעבר לכוח האדם הרגיל בתוך המערכת, יש ממשלות שעומדים . 4
לרשותן משאבי אנוש נוספים דרך שירות צבאי חובה. השירות הצבאי מכשיר כוח אדם 
רגיל למשמעת ולביצוע משימות בשעת חירום. כוח האדם הזה זמין למדי , ובחלקו עבר 

הכשרה רפואית בסיסית. 

המייצג . 5 בלידה,  החיים  תוחלת  הוא  קלאסי  בריאותי  מדד  הבריאות:  מערכת  איכות 
הבריאות  שמערכת  ככל  למעשה,  מדינה.  בכל  אדם  של  הממוצע  החיים  משך  את 
במדינה איכותית יותר כך נצפה לראות אחוז גדול יותר של חולים כרוניים באוכלוסייה 
)Gruenberg, 1977(. נוסף על כך יש להביא בחשבון גורמים שמשפיעים על תוחלת 
החיים באופן ישיר, כמו זמינותן של תשתיות רפואיות, רמת הפיתוח הכלכלי ותנאים 
סביבתיים )וינרב, Linden & Ray, 2017 ;2016(. מודל של תוחלת החיים בלידה המפקח 
על הימצאות מחלות כרוניות ומשתנים כלכליים אחרים למעשה מסביר את השונות 
ומהשונות  כרוניות(  מחלות  )הימצאות  בצרכים  מהשונות  הנובעת  החיים  בתוחלת 
באמצעים העומדים לרשות מערכת הבריאות בכל מדינה )משתנים כלכליים(. החלק 
הבלתי מוסבר של תוחלת החיים, כלומר הטעויות המחושבות, ישקפו את כלל הגורמים 
המודל  במסגרת  מפוקחים  לא  אבל  החיים  תוחלת  עם  מתואמים  אשר  והתשומות 
)לרבות כישורים של צוותים רפואיים, פרקטיקות רפואיות למיניהן, תדירות תהליכי 
לאיכותה של  אינדיקציה  יכולים לשמש  הללו  הגורמים  רוב  ועוד(.  ואיכותם  האבחון 
מערכת הבריאות, שכן ניתן לפרש את הטעויות המחושבות ממודל זה בקלות. למשל, 
אם במדינה מסוימת תוחלת החיים ארוכה יותר מתוחלת החיים הצפויה לנוכח שיעור 
שבמדינה  הרי  לרשותה,  העומדים  המשאבים  וכמות  כרוניות  מחלות  של  הימצאותן 
זו קיימים גורמים אחרים )מלבד הגורמים שעליהם מפקח המודל המוצע( שתורמים 
על  מעידה  מהצפוי  יותר  קצרה  חיים  תוחלת  זאת,  לעומת  החיים.  תוחלת  להארכת 

קיומם של גורמים המתואמים שלילית עם אריכות ימים.3

נפש.4  ל-1,000  מאמץ ממשלתי: המספר השבועי הממוצע של בדיקות קורונה חדשות 
משתנה מסביר זה הוא היחיד שלא נשאר קבוע. מאחר שמדינות עשירות מסוגלות לרכוש 
יותר בדיקות – עלותה של בדיקת PCR אחת נע בין 15 ל-60 דולר – השתמשנו בטעויות 
המחושבות מהרגרסיה הדו-משתנית שבה נמדדה השפעת התמ''ג לנפש על מספר הבדיקות 
השבועיות החדשות. אם נערכו יותר בדיקות מהצפוי בהינתן רמת התמ"ג לנפש )טעויות 
מחושבות חיוביות(, ניתן להסיק שהמדינה משקיעה יותר משאבים בתיעוד המגפה. לפיכך, 
 .CFR-סביר להניח שהשקעה זו משקפת את המאמץ הכללי לשלוט במגפה ולצמצם את ה
על  לפקח  נוסף:  מרכזי  תפקיד  הזה  למשתנה  יש  בהמשך,  שיתואר  וכפי  כך,  על  נוסף 

ההבדלים בין מדינות באיכות הנתונים על שיעורי התחלואה והתמותה בכלל. 

לדירוג המדינות לפי גודל הטעות המחושבת של רגרסיית תוחלת החיים בלידה ראו לוח נ'2 בנספח.  3
להרחבה על מספר הבדיקות השבועיות ל-1,000 נפש ראו בנספח.   4
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הנהגה נשית )תרבות פוליטית(: משתנה זה מתייחס לאופן שבו קובעי מדיניות שוקלים 
המצביעה  הענפה  הספרות  נוכח  בשטח.  אותן  ומיישמים  החלטות  מקבלים  מידע, 
מדיניות  צעדי  ולבחירת  החלטות  לקבלת  בנוגע  למנהיגות  מנהיגים  בין  הבדלים   על 
 Garikipati & Kambhampati, 2021;( בפרט  הקורונה  ובעידן   ,)Paxton et al., 2021(
Sergent & Stajkovic, 2020(, נעשה שימוש במחקר זה במדד של הנהגה נשית.5 כלומר, 
ממשלה  )ראשת  ביותר  הבכיר  הפוליטי  בתפקיד  לפחות,  שנה  במשך  כיהנה,  אישה  אם 
במערכת פרלמנטרית או נשיאה במשטר נשיאותי( משנת 2000 ואילך. משתנה זה יכול 
להצביע על שני דברים: על תרבות פוליטית שבה כישורי ההנהגה חשובים יותר מזהותם 
של המנהיגים, ולכן הבוחרים במדינות שיש בהן הנהגה נשית נכונים יותר לשתף פעולה עם 
הממשל; ועל סגנון הנהגה המתאפיין בבחירה במדיניות בעלת סיכון נמוך יותר מתוך מבחר 
 Charness & Gneezy,( נשית  הנהגה  עם  מתואם  אשר  חירום,  למצב  אפשריות  תגובות 

 .)2012

מלבד הגורמים שנמנו לעיל יש עוד שני גורמים חשובים שרלוונטיים לתמותה מקורונה. 
האחד הוא אחוז האוכלוסייה מעל גיל 65. כבר מתחילת המגפה היה ברור שהסיכון של 
מאחר  אך   .)Liu et al., 2020( הצעירים  של  מזה  בהרבה  גדול  מהנגיף  למות  מבוגרים 
שקיים מתאם חזק מאוד בין שיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה ובין התמ''ג לנפש, לא ניתן 
להשתמש באותה משוואה במשתנה זה ובמשתנה התמ"ג לנפש מתוך חשש לתלות הדדית 
כיוון שחלקם היחסי של המבוגרים באוכלוסייה  נוסף על כך,  בין המשתנים המסבירים. 
מתואם גם עם תשתיות רפואיות, כגון הוצאות שוטפות על בריאות ומספר מיטות ל-1,000 
נפש, גם כאן אנחנו משתמשים בטעויות המחושבות של רגרסיה המודדת את השפעתם 
של התמ''ג לנפש, ההוצאות השוטפות על בריאות ומספר המיטות ל-1,000 נפש על חלקה 

היחסי של האוכלוסייה מעל גיל 6.65 

מדדים כלליים יותר של סוגי משטר, כמו Polity IV, לא תרמו למודל.  5
להרחבה ראו לוח נ'3 בנספח.  6
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הגורם השני הוא המיקום הגיאוגרפי, הנמדד כנקודת המרכז הגיאומטרי של כל מדינה 
מבחינת קו האורך וקו הרוחב. משתנה זה אמור לסייע בזיהוי הבדלים סביבתיים גולמיים 
הבדלים  שגם  מאוד  וייתכן  הארץ,  כדור  פני  על  הייחודי  ממיקומן  הנובעים  מדינות,  בין 

 7.)Pickrell & Reich, 2014( גנטיים, גם אם ברמה חלקית מאוד

לוח 1. משתנים מסבירים: סטטיסטיקה תיאורית

מספרשם המשתנה
תצפיות

שגיאת ממוצע
תקן

מקסימוםמינימום

 תמ"ג לנפש 2019 
)PPP באלפי דולרים(

9631.0422.7971.22113.94

 תמ"ג לנפש 2020 
)PPP באלפי דולרים(

9629.4622.1251.20110.26

 מספר מיטות אשפוז ל-1,000 נפש  
)2015–2019, הנתון האחרון(

963.162.390.3312.98

 הוצאות שוטפות על בריאות 
כאחוז מהתוצר, 2019 )באחוזים(

967.042.552.3216.89

חלקם של בני ובנות 65+ באוכלוסייה 
)באחוזים(

9611.916.6961.1628.00

9676.894.8862.4284.36תוחלת החיים בלידה )בשנים(

960.002.136-6.226.16איכות מערכת הבריאות

9610.0365.935-109.43177.97אורך גיאוגרפי )במעלות(

9626.3924.381-42.6364.76רוחב גיאוגרפי )במעלות(

960.220.4160.001.00שירות צבאי חובה )18 חודשים ויותר(

נשים בשלטון )אישה כיהנה לפחות 
שנה מאז שנת 2000(

960.270.4470.001.00

9648.5113.8123.2083.50מדד הביטחון הבריאותי

 World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, נתונים:   | טאוב  מרכז  שרברמן,  קיריל  מקור: 
.October 2019

על  )חלבונים בעלי תפקיד מכריע בבקרה  לציטוקינים  נוגדנים  ייחודי של  יש הטוענים שקידוד   7
תפקוד וריבוי תאים במערכת הדם ובמערכת החיסונית( וטעות בקידוד חלבונים באתרי היקשרות 
 .)Bastard et al., 2020( של נגיפים עשויים להגביר את הסיכון לחלות קשה במחלה ולמות ממנה
אחרים טוענים שאוכלוסיות שמקורן בדרום אסיה מוּעדות לחוות את המחלה בצורה קשה יותר 
משטחים  המצפים  רקמה  )תאי  האפיטליים  בתאים  תורשתי  כשל  בגלל  אחרות,  מאוכלוסיות 
חיצוניים של איברים בגוף ונמצאים בגבול בין הסביבה החיצונית לסביבה הפנימית( של הריאות 
ומערכת הנשימה בכלל, אשר גורמים להפרשה מוגברת של ליחה ולהתפרקות מהירה יותר של 
זוגות   –  discordant couples-ה תופעת  לבסוף,   .)Downes et al., 2021( נשימה  תאי  רקמת 
שחיים יחד ורק אחד מבני הזוג נדבק למרות מגע אינטימי ממושך – מחזקת את הטענה בדבר 

.)Castelli et al., 2021( השפעות הגנטיקה על תחלואה בכלל ועל חומרת התחלואה בפרט
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המודל המלא 
לנוכח ההבדלים בין מדינות באיכות הנתונים על שיעורי התחלואה והתמותה מהקורונה, 
באופן אידיאלי הניתוח היה צריך לכלול רק מדינות עם נתוני בריאות באיכות גבוהה )למשל, 
ואולם מאחר  ידי שימוש במדד איכות הנתונים הכללי של ארגון הבריאות העולמי(.  על 
שהגבלת הניתוח למדגם קטן ומשתנה של בדיקות מדי חודש8 הייתה מחלישה משמעותית 
את כוחו הסטטיסטי של המודל, נכללו במדגם רק מדינות  שיש עליהן הנתונים המופיעים 
בתרשים 2 לעיל. כתחליף למדד איכות הנתונים הכללי של ארגון הבריאות העולמי נעשה 
שימוש בנתונים על מספר מיטות האשפוז ל-1,000 נפש, וכך הוגבל המדגם ל-96 מדינות.

באמצעות  נעשתה  המודלים  אמידת  המוסבר,  המשתנה  של  לימין  הצידוד  בשל 
 רגרסיות ג'יני, המאפשרות להתגבר על הטיות הנובעות מחוסר סימטריה של ההתפלגות
הפחותים  הריבועים  בשיטת  ולא   9,)Yitzhaki & Schechtman, 2012; 2013( 

 .)OLS regression(
לבסוף, ערכם של המשתנים המסבירים נקבע על פי רוב ל-2019 לכל המאוחר, ואילו 
סדרת שכיחויות מקרי המוות מתחילה בחודש מרץ 2020 ומסתיימת במאי 2022. השימוש 
בנתוני העבר כמשתנים מסבירים ִאפשר למנוע השפעה הדדית בין ה-CFR לבין המשתנים 

האלה.

שלב ראשון: אמידת המדדים העקיפים 
לפני האמידה של המודל המלא היה צורך לבצע כמה אמידות עקיפות כדי להתמודד עם 
יפורטו תוצאות האמידה של המודלים  עזר. בהמשך  וליצור משתנה  בעיות מתודולוגיות 
למדידת איכות מערכת הבריאות והמאמץ הממשלתי, מספר המיטות ל-1,000 נפש וחלקה 

של אוכלוסיית בני ובנות 65+.10 
89% מהשונות  ברגרסיה של תוחלת החיים בלידה המשתנים הבלתי תלויים מסבירים 
הנצפית בין מדינות. לוח נ'2 בנספח מציג את רשימת 25 המדינות עם הטעויות המחושבות 
 25 ו-25 המדינות עם הטעויות המחושבות הנמוכות ביותר – כלומר את  הגדולות ביותר 

לפי ארגון הבריאות העולמי, מדיניות בדיקות "שקולה" היא 1–2 בדיקות חדשות בשבוע ל-1,000   8
2022 השתנה מאוד מספר  2020 ועד מאי  2 בדיקות. ממרץ  נפש, ומדיניות "הולמת" היא מעל 

המדינות שנקטו מדיניות בדיקות שקולה, ובפרט מדיניות הולמת. להרחבה ראו בנספח. 
להרחבה בנושא ראו בנספח.  9

לתוצאות מפורטות ראו לוח נ'3 בנספח.  10
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המדינות עם שירותי הבריאות באיכות הגבוהה ביותר ו-25 המדינות עם שירותי הבריאות 
באיכות הנמוכה ביותר. כצפוי, ישראל נמצאת ברשימה הראשונה.11

בין רגרסיות העזר האחרות בולט המודל של מספר בדיקות שבועיות חדשות ל-1,000 נפש. 
לנפש  התמ''ג  באמצעות  מוסברים  החדשות  השבועיות  הבדיקות  במספר  מהשונות   70%
לבדו. הממצאים מראים שככל שהמדינה עשירה יותר, כך מספר הבדיקות החדשות בשבוע 
ל-1,000 נפש היה גבוה יותר. גם כאן לישראל יש בממוצע ערך חיובי בטעויות המחושבות, 

דבר המעיד על מאמץ ממשלתי גדול מהצפוי בהינתן רמת התוצר לנפש במדינה. 

שלב שני: מודל ה-CFR על פני זמן
ממצאי הניתוח מצביעים על שתי תקופות עיקריות במהלך המגפה: תקופת ההסתגלות, בין 
מרץ 2020 לאוגוסט 2020 )שני הגלים הראשונים של המגפה(, ותקופת השגרה, מספטמבר 
2020 ועד סוף התקופה הנבחנת. לוח 2 מציג את תוצאות המודל בכל חודש, ממרץ 2020 
2022, על מנת לבחון את השתנות הקשרים בין המשתנים המסבירים השונים  ועד מאי 
לבין שיעור מקרי המוות על פני כל התקופה. חשוב לציין שיש הבדלים במידת ההסבר של 
המודל במהלך השנתיים האלה, אם כי לרוב כושר ההסבר היה גבוה יותר במהלך תקופת 
בעוד  ל-65%,  ירד מתחת  לא  המוסברת  חלקה של השונות   ,2021 נובמבר  מאז  השגרה. 
בתקופת ההסתגלות היא לא עלתה על 60%. ההבדלים הללו תואמים את צורות השיפועים 
המוות מסך המקרים המאומתים  בשיעור מקרי  המדינות  בין  מידת השונות   :1 בתרשים 

הלכה והצטמצמה עם הזמן. 
בתקופת ההסתגלות של המגפה )מרץ–אוגוסט 2020(, הקשר בין שיעור מקרי המוות 
לבין שני המשתנים הנחשבים לחשובים ביותר – תמ"ג לנפש ואיכות מערכת הבריאות – 
לא היה מובהק על פי רוב. פירוש הדבר הוא שבמדינות עשירות יותר עם הישגים טובים 
יותר במדדי בריאות הציבור, שיעור מקרי המוות מקורונה במאי וביוני 2020 לא היה נמוך 
יותר מאשר במדינות עניות או בעלות הישגים דלים בבריאות הציבור. רק ביולי ובאוגוסט 
התכנסות  לראות  ניתן  השגרה  תקופת  ותחילת  ההסתגלות  תקופת  סוף  לקראת   ,2020
למסלול הצפוי מבחינת המשתנים האלה: הם הלכו ונעשו מובהקים, וכך נשארו עד סוף 
התפשטות  של  הראשוני  הזעזוע  לאחר  שרק  לומר  אפשר  אחרות,  במילים   .2022 מאי 

וכלי דם באוכלוסייה או  ספציפית, המודל מצא כי עלייה של אחוז אחד בהימצאות מחלות לב   11
בהתאמה.  החיים,  בתוחלת  שנים  ו-0.2   1.2 של  ירידה  עם  מתואמת  לתזונה  שקשורות  מחלות 
לעומת זאת נמצא שכל עלייה של אחוז בהימצאות סוגי הסרטן השונים באוכלוסייה מתואמת 
זהו ממצא מפתיע מאוד, אולם ההסבר לכך  עם עלייה של 3.3 שנים בתוחלת החיים. לכאורה 
הוא פשוט: ככל שמאבחנים את מחלת הסרטן בשלב מוקדם יותר כך גדל שיעור החולים בסרטן 
באוכלוסייה, אבל גם שיעורי ההישרדות מהמחלה גדלים; לכן ניתן לומר שאבחון מוקדם תורם 
לעלייה בתוחלת החיים, ודבר זה מעיד בהכרח על מערכת בריאות טובה יותר. לתוצאות המלאות 

ראו לוח נ'3 בנספח. 
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הנגיף והכבדת העומסים על בתי החולים, החלה ההתמודדות של המדינות עם נגיף הקורונה 
להיות מושפעת מכמות המשאבים של המדינה ומאיכות מערכת הבריאות שלה.12 

הקשר בין שיעור מקרי המוות לבין שלושה מרכיבים אחרים של הון בריאותי – המאמץ 
65+ באוכלוסייה והמיקום הגיאוגרפי – גם הוא משתנה עם  הממשלתי, אחוז בני ובנות 
הזמן. המקדם של מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי )GHSI( נמצא חיובי ומובהק מאפריל 
כלומר,  ההסתגלות.  תקופת  בסוף   ,2020 בקיץ  במיוחד  וגבוה   ,2021 נובמבר  ועד   2020
ככל שמדינה הייתה מדורגת גבוה יותר במדד הביטחון הבריאותי, כך היא הצליחה פחות 
לצמצם את ה-CFR עד סוף 2021. ממצא זה תואם את הביצועים הנמוכים מבחינת שיעורי 
 .)Abbey et al., 2020; Aitken et al., 2020( תחלואה ותמותה שדווחו בתחילת המגפה
זיהומית  ייתכן מאוד שבעת הבחינה של מוכנות המדינה להתמודד עם התפרצות מחלה 
לא הובאו בחשבון הקשיים הפוליטיים והחוקתיים שעשויים להתעורר בעת הניסיון ליישם 

צעדי מדיניות המגבילים את זכויות הפרט, כגון חופש תנועה וחופש התכנסות. 
למאמץ של המדינה להתמודד עם המגפה – כפי שהתבטא במספר הבדיקות השבועיות 
החדשות ל-1,000 נפש – יש קשר שלילי ומובהק עם ה-CFR במרבית חודשי המגפה. כלומר, 
ככל שמספר הבדיקות היה גדול יותר, כך ה-CFR היה נמוך יותר. בשל קושי מתודולוגי לא 
ניתן לאשש או להפריך את הקשר בין מספר הבדיקות לבין מספר המאומתים, אבל הסבר 
אפשרי ישיר למדי הוא שמספר גדול של בדיקות מאפשר לאתר חולים מאומתים בשלבים 

מוקדמים יותר, ובכך למנוע הידרדרות של המחלה ואף מוות.13 
בכיוון  היה  65+ באוכלוסייה  ובנות  בני  ובין חלקם של  בין שיעור מקרי המוות  הקשר 
חיובי, כצפוי, אך הוא לא היה מובהק סטטיסטית בשום שלב. ייתכן שמשתנים מסבירים 
אחרים, שחלקם של המבוגרים באוכלוסייה מתואם איתם )ראו לוח 2 להלן(, מחלישים את 

הקשר של משתנה זה עם שיעור מקרי המוות מקורונה.
 ,CFR-לבסוף, במהלך המגפה היה קשר שלילי קשר בין מקדם האורך הגיאוגרפי ובין ה
והוא היה מובהק עד דצמבר 2021, ובחודשים הראשונים של המגפה גם הקשר בין מקדם 
 CFR היה שלילי ומובהק. חיבור של שני ממצאים אלו מצביע על CFR-הרוחב הגיאוגרפי ל
נמוך יותר ברביע הדרום-מזרחי של כדור הארץ – אזור המזרח הרחוק ואוקיאניה. העובדה 
שרק מקדם האורך הגיאוגרפי נשאר שלילי ומובהק עד דצמבר 2021 מצביעה על הצלחתן 
היחסית של מדינות דרום מזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד בהתמודדות עם המגפה, בעיקר 

בהשוואה למדינות בחצי המערבי של כדור הארץ )ובפרט מדינות דרום אמריקה(.

לניתוח התרומה להסבר השונות ראו בנספח.  12
להרחבה על מדיניות הבדיקות ראו בנספח.  13
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אשר למשתנה ההנהגה הנשית, שאמור לפקח על תרבות פוליטית או להצביע על סיכוי 
ומובהק  יש מתאם שלילי  כי  נמצא  נמוך,  ציבורי  סיכון  יותר לקבל החלטות בעלות  גדול 
בינו ובין ה-CFR לאורך כל חודשי המגפה. כלומר, במדינות שבהן אישה כיהנה בתפקיד 
ב-20 השנים האחרונות היה שיעור מקרי המוות  הפוליטי הרם ביותר לפחות שנה אחת 
נמוך יותר, בייחוד בתקופת ההסתגלות אבל גם בתקופת השגרה. למעשה, זהו המשתנה 
שנבדקו.  החודשים   25 כל  לאורך  מובהק   CFR-ה לבין  בינו  שהמתאם  במודל  היחיד 

ממצא דומה עלה במחקר מקביל על שיעורי תחלואה ותמותה )וינרב, בהכנה(. 
בשונה מהנהגה נשית, המתאם שנמצא בין שירות צבאי חובה 14 לבין ה-CFR היה מוגבל 
ומובהק,  שלילי  היה  המתאם   )2020 )אביב–קיץ  ההסתגלות  תקופת  במהלך  רק  יותר: 
ובתקופת השגרה הקשר נעשה חיובי אבל לא מובהק סטטיסטית. כלומר, מדינות שבהן 
קיים שירות צבאי חובה התאפיינו בשיעור מקרי מוות נמוך יותר דווקא בתחילת המגפה, 
ואילו בתקופת השגרה לא היה להן יתרון משמעותי על פני מדינות אחרות. ממצא זה מחזק 
יותר עם מצבי חירום רפואיים ומצבי  את ההשערה שגיוס חובה מאפשר להתמודד טוב 

חירום בכלל. 
 

14  שירות צבאי חובה של 18 חודשים ויותר.
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 תמ"ג לנפש 
2020–2019

)באלפי דולרים 
)PPP

רוחב גיאוגרפי 
)מעלות(

אורך גיאוגרפי 
)מעלות(

איכות מערכת 
הבריאות: 

תוחלת חיים 
בלידה )טעויות 

מחושבות(

מוכנות להתמודד 
עם התפרצות 

מחלה זיהומית 
)GHSI(

מאמץ ממשלתי: 
מספר הבדיקות 

השבועיות החדשות 
ל-1,000 נפש 

)טעויות מחושבות(

חלקם של בני 
ובנות 65+ 

באוכלוסייה 
)טעויות מחושבות 
ממשוואות העזר(

תרבות גיוס חובה
פוליטית: נשים 

בשלטון

מספר חותך
תצפיות

GR^2 מתאם 
)GR^2(

840.365***5.60*0.01-0.01-0.330.030.370.090.11-1.84-***0.08-מרץ 2020

2.34950.386**2.17-**0.120.01-1.80-**0.100.10-***0.02-0.03**0.05-אפריל

0.01950.468-***2.33-***0.110.08-2.12-***0.060.12-***0.030.0388-0.02-מאי

0.5950.552-***2.42-***0.10-1.85*0.13-***0.190.13-***0.02-**0.030.03-יוני

0.45960.581-***2.23-**0.080.13-1.48-***0.12*0.25-***0.01-*0.030.02-יולי

0.17960.466-***1.94-*0.060.14-0.93-***0.10**0.27-**0.01-0.01**0.03-אוגוסט

0.75960.389***0.020.09-0.50-1.44-***0.08**0.23-***0.002-0.01-***0.04-ספטמבר

960.461***1.79***0.040.02-1.07*0.03-***0.05**0.20-**0.01-0.01-***0.04-אוקטובר

960.542***2.11***0.030.16-0.92*0.03-**0.04**0.19-**0.01-0.01-***0.04-נובמבר

960.524***1.93**0.030.15-0.78**0.03-**0.04**0.18-**0.004-0.006-***0.04-דצמבר

960.557***1.68**0.0040.17-0.72**0.02-**0.04***0.20-**0.001-0.005-***0.05-ינואר 2021

960.560***1.66**0.0050.12-0.72*0.008-**0.04***0.23-*0.002-0.005-***0.05-פברואר

960.587***1.66**0.0020.14-0.72*0.006-**0.04***0.22-**0.001-0.005-***0.05-מרץ

960.619***1.74**0.010.19-0.71**0.007-**0.04***0.23-**0.001-0.005-***0.05-אפריל
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 תמ"ג לנפש 
2020–2019

)באלפי דולרים 
)PPP

רוחב גיאוגרפי 
)מעלות(

אורך גיאוגרפי 
)מעלות(

איכות מערכת 
הבריאות: 

תוחלת חיים 
בלידה )טעויות 

מחושבות(

מוכנות להתמודד 
עם התפרצות 

מחלה זיהומית 
)GHSI(

מאמץ ממשלתי: 
מספר הבדיקות 

השבועיות החדשות 
ל-1,000 נפש 

)טעויות מחושבות(

חלקם של בני 
ובנות 65+ 

באוכלוסייה 
)טעויות מחושבות 
ממשוואות העזר(

תרבות גיוס חובה
פוליטית: נשים 

בשלטון

מספר חותך
תצפיות

GR^2 מתאם 
)GR^2(

960.612***1.88**0.020.23-0.74**0.008-**0.04***0.21-**0.001-0.005-***0.05-מאי

960.599***1.91**0.0080.21-0.78*0.009-**0.04**0.20-**0.002-0.005-***0.045-יוני

960.630***2.05**0.010.22-0.79*0.009-**0.04***0.21-**0.005-0.005-***0.05-יולי

960.624***2.08**0.0090.27-0.72**0.01-**0.04***0.20-*0.004-0.004-***0.05-אוגוסט

960.630***2.18**0.020.30-0.74**0.009-**0.03***0.004-0.004-0.21-***0.05-ספטמבר

960.637***2.30**0.020.34-0.76**0.01-*0.03***0.20-*0.005-0.004-***0.05-אוקטובר

960.658***2.42**0.020.32-0.74**0.007-*0.03***0.20-*0.005-0.004-***0.05-נובמבר

960.661***2.52**0.020.34-0.70**0.02-0.006***0.20-*0.005-0.004-***0.05-דצמבר

2.33960.676*0.010.39-0.51**0.01-0.004***0.003-0.002-0.18-***0.04-ינואר 2022

960.679***2.39**0.0090.31-0.51*0.01-0.003***0.003-0.002-0.17-***0.04-פברואר

960.721***2.52**0.020.36-0.48*0.006-0.003***0.004-0.002-0.19-***0.04-מרץ

960.711***2.51*0.005-0.0060.010.35-0.45***0.18-*0.004-0.003-***0.04-אפריל

960.699***2.44*0.007-0.0050.010.30-0.45**0.19-*0.004-0.003-***0.04-מאי

.***p > 0.01 ;**p > 0.05  ;*p  רמת מובהקות: 0.10 <
 ;Our World in Data, Johns Hopkins University; World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, October 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים 

Global Burden of Diseases, 2019
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כמה חרגה ישראל מהצפוי במהלך המגפה?
כדי לבחון את ביצועיה של ישראל במהלך המגפה עלינו להבחין בין התוצאות שנובעות 
והתמ"ג לנפש לבין  ממאפיינים כמו מבנה הגילים באוכלוסייה, איכות מערכת הבריאות 
היחסי  הפער  את  מציג   3 תרשים  למודל.  מחוץ  גורמים  ידי  על  שמוסברות  התוצאות 
המחושב בין שיעור מקרי המוות בישראל בפועל לבין השיעור המנובא. תוצאת החישוב 
לשאלה  תשובה  לתת  יכולה  היא  אבל  במודל,  המשתנים  באמצעות  להסבר  ניתנת  אינה 

שנשאלה לעיל: כמה חרגה ישראל מהצפוי במהלך המגפה?
בין  הפער  המגפה  חודשי  כל  לאורך  לטובה.  הפתיעה  שישראל  לומר  ניתן  הכול  בסך 
ה-CFR בפועל ל-CFR שחזה המודל היה שלילי. חשוב לזכור שהפער המחושב הוא יחסי 

ותלוי בביצועים של עוד 95 מדינות.

תרשים 3. הפער בין שיעור מקרי המוות בישראל בפועל לבין השיעור המנובא, 
במונחי שגיאות תקן 
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 World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, נתונים:   | טאוב  מרכז  שרברמן,  קיריל  מקור: 
.October 2019; Global Burden of Diseases, 2019
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סיכום
של   )CFR( המאומתים  המקרים  מסך  המוות  מקרי  בשיעור  השונות  את  ניתח  זה  מחקר 
הדבקה בנגיף הקורונה במשך שנתיים, ממרץ 2020 עד מרץ 2022, בישראל ומתוך השוואה 
למדינות אחרות בעולם. במודל שנבנה לצורך כך נעשה שימוש במגוון משתנים מסבירים, 
חלקם ישירים כגון תמ"ג לנפש, מדד הביטחון הבריאותי, מיקום גיאוגרפי, נשים בשלטון 
וגיוס חובה, וחלקם עקיפים – איכות מערכת הבריאות והמאמץ הממשלתי. לפי תוצאות 
המודל אפשר לחלק את משך המגפה לשתי תקופות: ממרץ 2020 עד אוגוסט 2020 – 
"תקופת ההסתגלות", שבה ה-CFR בכל העולם היה גבוה מאוד; ומספטמבר 2020 ועד מאי 
2022 – "תקופת השגרה", שבה ירד ה-CFR והתייצב על רמה ייחודית לכל מדינה ומדינה. 

נשים  חובה,  גיוס  הם  נמוך   CFR עם  מתואמים  שהיו  המשתנים  ההסתגלות,  בתקופת 
כנראה  ִאפשר  במדינה  צבאי  לשירות  חובה  גיוס  של  קיומו  גיאוגרפי.  ומיקום  בשלטון 
להשתמש בעתודות כוח אדם מאומן ומיומן יחסית לצורך ההתמודדות עם מצב החירום 
עם  הכללית  האוכלוסייה  של  יותר  טוב  פעולה  לשיתוף  תרם  גם  שהוא  וייתכן  הרפואי, 
המדיניות המגבילה שננקטה. לנשים בעמדות בכירות בשלטון, לפי הספרות המחקרית, יש 
ככל הנראה נטייה לקבל החלטות בעלות סיכון ציבורי נמוך יותר מאשר עמיתיהן הגברים, 
ואכן, המתאם בין אישה שכיהנה ב-20 השנים שקדמו ל-2020 בתפקיד הפוליטי הבכיר 
היחיד  המשתנה  הוא  בשלטון  נשים  למעשה  ומובהק.  שלילי  נמצא   CFR-ה ובין  ביותר 
שהמתאם שלו היה מובהק סטטיסטית לאורך כל תקופת המגפה, אף שבתקופה השנייה 
 CFR-הוא נחלש. לבסוף, נמצא מתאם מובהק בין מיקומה הגיאוגרפי של המדינה ובין ה
שנקטו  מבחוץ  לכניסה  הגבולות  סגירת  מדיניות  בגלל  הנראה  ככל  הראשונה,  בתקופה 
מדינות רבות. במדינות דרום מזרח אסיה ואוקיאניה נרשם CFR נמוך יותר. כמו משתנים 

אחרים, גם הקשר של משתנה המיקום הגיאוגרפי עם ה-CFR נחלש בתקופת השגרה.
בתקופת השגרה, המתאם בין ה-CFR לבין התמ"ג לנפש והמתאם בינו לבין איכות מערכת 
הבריאות היו שליליים ומובהקים סטטיסטית. משמעות היא שלאחר שוך הבהלה הראשונית 
מהתפרצות המחלה, מדינה היטיבה להתמודד עם הטיפול בחולים מאומתים ככל שהיו לה 
יותר משאבים וככל שמערכת הבריאות שלה הייתה איכותית יותר )במונחים של תוספת 
שנות תוחלת חיים, שאינה מוסברת באמצעות תפוצת מחלות כרוניות או משאבים שהיו 
כי משתנים שהיה להם מתאם מובהק  עולה מהניתוח  עוד  למדינה לפני פרוץ המגפה(. 

סטטיסטית עם ה-CFR בתקופת ההסתגלות איבדו ממובהקותם הסטטיסטית. 
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בכל  המגפה  תקופת  לאורך  הבריאות  מערכת  שביצועי  אפוא  עולה  המחקר  מממצאי 
פרוץ המגפה  לפני  ברשותה  הושפעו מכמות המשאבים הכלכליים שהיו  ומדינה  מדינה 
ומאיכות מערכת הבריאות שלה. לפיכך, כדי להיטיב להתמודד עם מצבי חירום רפואיים 
ומצבי חירום בכלל, על המדינות לקדם השקעה במערכת בריאות טובה ואיכותית כחלק 

ממדיניות צמיחה בת קיימא. 
בישראל היה שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים נמוך מהצפוי. מאחר שהמודל 
הביא בחשבון גם את מספר הבדיקות החדשות ל-1,000 נפש וגם את התמ"ג לנפש, לא 
ניתן לזקוף את התוצאות הטובות של ישראל לזכות המספר הגדול יחסית של בדיקות או 
ניצבו בפני המגפה  לזכות שגשוגה הכלכלי לפני המגפה. צוותי הרפואה בישראל, אשר 
כחומה של מגן אנושי, פעמים רבות תוך סיכון והקרבה עצמית, הם הם הגיבורים האמיתיים 

של הקורונה, והצלחתה של ישראל בהתמודדות עימה שייכת בעיקר להם. 
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נספח
תרשים נ'1. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים, מדינות נבחרות
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אוסטרליה דנמרק איסלנד
ישראל ניו זילנד נורווגיה
קטאר קוריאה הדרומית איחוד האמירויות

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

מדיניות בדיקות 
לפי קווים מנחים שפרסם ארגון הבריאות העולמי בקיץ WHO, 2020( 2020(, הגדרתה של 
מדיניות הבדיקות נקבעת על פי מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש: כאשר 
מספר זה נמוך מ-1, המדיניות מוגדרת מוגבלת; כאשר הוא בתחום שבין 1 ל-2 המדיניות 
ויותר –   2 שקולה; וכשמספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש הוא  מוגדרת 
המדיניות מוגדרת הולמת. בחינה של נתוני הבדיקות השבועיות העלתה שיש קבוצה של 
מדינות שבהן מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש הייתה גבוהה מ-5, וברבות 
מהן אף גבוהה באופן משמעותי. בקבוצת מדינות זו הוגדרה המדיניות כמיטבית. נדגיש 
כי הגדרה זו אינה הגדרה של ארגון הבריאות העולמי והיא אינה מופיעה בקווים המנחים 

שפרסם. 
מיפוי של כל 96 המדינות והטריטוריות במדגם מחודש מרץ 2020 ועד נובמבר 2021 
מראה שמספר המדינות שמדיניות הבדיקות בהן הגיעה לרמה מיטבית היה נמוך יחסית 
המדינות  קבוצת   2021 בינואר   .2020 שנת  כל  במשך  בהדרגה  ועלה  המגפה  בתחילת 
הזאת כבר הייתה הגדולה ביותר, וירידה במספרן החלה רק בחודש פברואר 2022, תקופה 
שתואמת את סיומו של גל האומיקרון. מספר המדינות שניהלו מדיניות בדיקות הולמת 
נותר קבוע למדי לאורך זמן, וכך גם מספר המדינות שנקטו מדיניות שקולה, מוגבלת או 
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אחרת. נוכח עלותן הגבוהה של הבדיקות – מחירה של בדיקת PCR אחת הוא כ-15–60 
דולר – וכפי שמראים הנתונים, ניתן להניח ברמה גבוהה למדי של ודאות שיש קשר הדוק 
בין מדיניות הבדיקות במדינה לבין התמ"ג לנפש. כדי להימנע מהטיה שמקורה במתאם 
בין משתנים מסבירים אלו במודל הסופי, השתמשנו בטעויות המחושבות של הרגרסיה 

המסבירה את מספר הבדיקות השבועיות ל-1,000 נפש באמצעות תמ"ג לנפש.

תרשים נ'2. מספר המדינות לפי מדיניות הבדיקות, מרץ 2020 עד מאי 2022 
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ללא בדיקות עד בדיקה אחת בדיקות 2–1 בדיקות 5–2 בדיקות ויותר 5

מדינות מספר

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

מיפוי ה-CFR לפי מדיניות הבדיקות )תרשים נ'3( מצביע על מגמת ירידה ב-CFR על פני 
זמן, ללא קשר למדיניות. כפי שהראו תוצאות המודל, המאמץ הממשלתי – כלומר הטעות 
המחושבת מהרגרסיה המסבירה את מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש 
בעיקר  סטטיסטית  מובהק  הוא  אבל   ,CFR-ה את  מקטין  אכן   – לנפש  תמ"ג  באמצעות 
הגיע לשיאו.  בתקופה השנייה של המגפה, כשמספר המדינות שנקטו מדיניות מיטבית 
 CFR-ה את  משמעותית  להקטין  כדי  ולכן  למדי,  קטן  עצמו  הקשר  מקדם  כך,  על  נוסף 
נדרש לבצע מספר גדול מאוד של בדיקות. לדוגמה, בחודש אוקטובר 2020, כדי להקטין 
את ה-CFR באחוז אחד נדרש לבצע בממוצע 33 בדיקות שבועיות חדשות ל-1,000 נפש 
הבדיקות  מספר  היה  האלה  המדינות   96 מתוך  בשבע  רק  במדגם.  שהשתתפו  במדינות 
 CFR-ה יותר. כלומר, מספר המדינות שהצליחו להקטין משמעותית את  גדול  השבועיות 
באמצעות הגדלה ניכרת של מספר הבדיקות היה קטן יחסית; הסיבה העיקרית להקטנת 
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מכך  אלא  שנערכו  בדיקות  של  הגדול  המספר  מן  נובעת  לא  מקורונה  התמותה  שיעורי 
הסיכון  את  להקטין  ניתן  מתאים  טיפול  באמצעות  שבו  מוקדם,  בשלב  אותרו  שהחולים 

להידרדרות ואף למוות. 

תרשים נ'3. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים, לפי מדיניות הבדיקות,
מרץ 2020 עד מאי 2022
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ללא בדיקות עד בדיקה אחת בדיקות 2–1 בדיקות 5–2 בדיקות ויותר 5
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תרומת המשתנים להסבר השונות 
על מנת לנתח את מידת ההסבר של המשתנים במודל לאורך המגפה, חושבו מתאמי הסבר 
לבחירה  העיקרית  הסיבה  הפחותים.  הריבועים  שיטת  באמצעות   )partial R2( חלקיים 
נעוצה בקושי לפרש את התוצאות  ג'יני  רגרסיות  ולא על  זו  בניתוח המתבסס על שיטה 
המתקבלות בשיטת רגרסיות ג'יני. יש לציין כי אף שהממצאים שעולים מניתוח בשיטת 
הריבועים הפחותים הם חלקיים בהשוואה לממצאים שעולים מניתוח באמצעות רגרסיות 

ג'יני, המגמות העיקריות שעולות בשתי השיטות דומות.15 

.Yitzhaki & Schechtman, 2013 להשוואה בין שיטת הריבועים הפחותים לרגרסיות ג'יני ראו  15
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העומדים  המשאבים  כמות  הם  המודל  של  החשובים  המשתנים  לעיל,  שנאמר  כפי 
לרשות המדינה )תמ"ג לנפש( ואיכותה של מערכת הבריאות. תרשים נ'4 בהמשך מראה 
2020( עמד כושר ההסבר של התמ"ג  שבתקופה הראשונה של המגפה )מאי–אוקטובר 
לנפש על כ-0.3% בלבד מסך השונות, ואילו מתחילת התקופה השנייה ועד סופה עלה כושר 
ההסבר של משתנה זה ל-14.7% מסך השונות בנובמבר 2020 והגיע עד 31% בחודש מאי 
2022. מגמה דומה של שיפור בכושר ההסבר נצפתה במשתנה איכות מערכת הבריאות: 
0.2% במאי 2020, 4.8% בנובמבר 2020, ואז עלייה לרמה של 7.1% מסך השונות במרץ 

2022 ו-8.5% במאי 2022. 
המשתנה שכושר ההסבר שלו ירד עם הזמן הוא גיוס החובה. במאי 2020 הסביר משתנה 
גיוס החובה כ-5.3% מסך השונות בשיעור מקרי המוות, אבל כבר מתחילת התקופה השנייה 
 2020 בנובמבר  מהשונות   0.6%( נעלם  שכמעט  עד  שלו  ההסבר  כושר  משמעותית  ירד 
ו-0.8% במאי 2022(. ממצא זה תומך במסקנה שהמשתנה המוסדי גיוס חובה לצבא תרם 

להורדת ה-CFR בתקופת ההסתגלות, ואילו בתקופת השגרה הוא לא השפיע.
משתנה נוסף שתרם להסבר השונות הוא מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי )GHSI(. במאי 
2020 עמד כושר ההסבר שלו על 11% מסך השונות ובנובמבר 2020 הוא ירד ל-0.9%, אבל 
2021 עלה כושר ההסבר שלו  לקראת סוף תקופת הניתוח הוא חזר להשפיע: בנובמבר 

ל-6.3% ובמאי 2022 הוא אף הגיע לרמה של 15.6% מסך השונות. 
וכושר  הסתגלות  בתקופת  מאוד  משמעותיים  היו  גיאוגרפי  ורוחב  אורך  של  משתנים 
הסביר 5.8%  הגיאוגרפי  הרוחב   2020 במאי  השגרה.  בתקופת  מעט  ירד  שלהם  ההסבר 
מהשונות והאורך הגיאוגרפי הסביר 8.8%. בחודש מאי 2022 כושר ההסבר של משתנים 
ובעיתוי  בתיירות  טמון  זו  לתוצאה  אפשרי  הסבר  בהתאמה.  ו-7.8%,  כ-8%  על  עמד  אלו 
מסגירת  להימנע  נטו  תיירות  על  נסמך  מכלכלתן  גדול  שחלק  מדינות  הגבולות.  סגירת 
הגבולות כי חששו לפגוע בענף כלכלי חשוב. כתוצאה מכך תפוצת הנגיף הייתה מהירה 
לעלייה בשיעור  דבר  ובסופו של  הבריאות,  על מערכת  העומסים  להכבדת  והביאה  יותר 
מקרי המוות במדינה. הסבר אפשרי נוסף הוא ביצועים טובים בהרבה של מדינות מזרח 
קודם  ניסיון  בגלל  הן  הארץ,  כדור  של  המערבי  בחצי  מדינות  לעומת  ואוקיאניה  אסיה 
במגפת ה-SARS ב-2003 והן בגלל יכולת טובה יותר לאכוף מדיניות מגבילה במדינות אלו 

לעומת מדינות בחצי המערבי של כדור הארץ.
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 תרשים נ'4. פילוח השונות של שיעור מקרי המוות, לפי כושר ההסבר 
של המשתנים במודל

 ;Global Health Security Index, October 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
 Global Burden of Diseases, 2019; Nunn & Puga, 2012; World Bank
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14.4%

0.2%
0.4%

2.8%0.1%

6.8%6.2%

54.7%

2020נובמבר 2020מאי 

2021נובמבר   2021מאי 

2022מאי 2022מרץ 

ג לנפש"תמ איכות מערכת הבריאות מדד ביטחון בריאותי שירות צבאי חובה מאמץ ממשלתי

נשים בשלטון (טעויות מחושבות ממשוואות העזר+ )65גיל  קו רוחב גיאוגרפי קו אורך גיאוגרפי לא מוסבר
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לוח נ'1. מבחן התפלגות נורמלית: תוחלת החיים בלידה ושיעור מקרי המוות מסך 
המקרים המאומתים

Joint test

מסםר 
תצפיות

 Pr
)skewness(

Pr
)kurtosis(

Adjusted 
chi2 )2(

Prob >
 chi2

960.00490.50987.550.0229תוחלת החיים בלידה

שיעור מקרי המוות
840053.380מרץ 2020

9500.01720.320אפריל

9500.114116.680.0002מאי

9500.012323.130יוני

9600.001629.310יולי

9600.002127.800אוגוסט

9600.001328.120ספטמבר

9600.000133.450אוקטובר

960038.880נובמבר

960038.640דצמבר

960038.780ינואר 2021

960042.030פברואר

960044.770מרץ

960046.920אפריל

960047.260מאי

960047.090יוני

960042.680יולי

960040.320אוגוסט

960040.090ספטמבר

 World Bank; Global Burden of Diseases, 2019; Our World in Data, :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
Johns Hopkins University
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לוח נ'2. איכות מערכת הבריאות: 25 המדינות שבראש הדירוג ו-25 המדינות 
שבתחתית הדירוג 

 25 המדינות עם שירותי בריאות 
ברמה הגבוהה ביותר

 25 המדינות עם שירותי בריאות 
ברמה הנמוכה ביותר

1.41-רומניה6.16מרוקו

1.44-גויאנה4.53אומן

1.63-עיראק3.96שוודיה

1.71-ליטא3.94איראן

1.82-לטביה3.76בנגלדש

1.82-בולגריה3.53בליז

1.83-ערב הסעודית3.25סרי לנקה

1.90-מקסיקו2.99קוסטה ריקה

1.98-קנדה2.90הודו

1.99-הונגריה2.80סלובניה

2.01-איי בהאמה2.50יפן

2.05-אירלנד2.41ספרד

2.12-בוליביה2.33מלזיה

2.13-לוקסמבורג2.24איטליה

2.23-ארה"ב2.14איחוד האמיריות
2.48-גרמניה2.00טוניסיה

2.51-מיאנמר1.81סינגפור

2.76-אל סלבדור1.76צ'ילה

2.95-ברוניי דרוסלאם1.74מלטה

2.96-ניו זילנד1.68נורווגיה

3.40-סודן1.64ישראל

3.72-פיג'י1.61אנטיגואה וברבודה

4.44-הרפובליקות של רוסיה1.56ג'יבוטי

5.06-אפגניסטן1.54פרו

6.22-ניז'ר1.53איסלנד

World Bank; Global Burden of Diseases, 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
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לוח נ'3. רגרסיות שלב ראשון
תוחלת החיים 

בלידה 
)איכות מערכת 

הבריאות(

מספר בדיקות 
שבועיות 
חדשות 

ל-1,000 נפש 
)המאמץ 

הממשלתי(

מספר מיטות 
אשפוז 

ל-1,000 
נפש

חלקם של בני 
ובנות 65+ 
באוכלוסייה

)PPP 0.106***0.039***0.577***0.577תמ"ג לנפש, 2019 )באלפי דולרים***

הוצאות שוטפות על בריאות כאחוז מהתוצר, 
2019 )אחוזים(

0.246**1.461***

 מספר מיטות אשפוז ל-1,000 נפש 
)טעות מחושבת(

0.49**1.847***

 הימצאות מחלות לב וכלי דם 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

-1.20***

הימצאות מחלות נשימתיות )אחוז 
מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.03

 הימצאות סוכרת )אחוז מהאוכלוסייה, 
מתוקנן למבנה הגילים(

0.04

 הימצאות מחלות במערכת העיכול 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.20*

אלימות )אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה 
הגילים(

0.23

 הימצאות מחלות נשימתיות 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.14

 הימצאות מחלות הקשורות לבעיות תזונה 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

-0.23***

 הימצאות מחלות סרטן למיניהן 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

3.34***

0.02-רוחב גיאוגרפי )מעלות(

0.01אורך גיאורגרפי )מעלות(

*0.229-1.667*2.153-***69.12קבוע

N96979696

R20.89110.70220.30470.7868

.***p > 0.01 ;**p > 0.05 ;*p  רמת מובהקות: 0.10 <
World Bank; Global Burden of Diseases, 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
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תקציר מנהלים
תוחלת החיים בישראל בשנת 

2021: חזרה למגמה עלייה?
אלכס וינרב

על  הקורונה  מגפת  של  בהשפעתה  העוסקים  מחקרים  מסדרת  חלק  הוא  זה  מחקר 
 ,2021–2017 לשנים  הלמ”ס  בנתוני  השתמשנו  המחקר  לצורך  הישראלית.  הדמוגרפיה 
תוך בחינתם של שני מדדים מרכזיים מתחום הדמוגרפיה: שיעורי התמותה הסגוליים )לפי 
קבוצות גיל(; ותוחלת החיים בלידה. המסקנות העיקריות העולות מן המחקר הן שאף על 
פי שמגפת הקורונה גרמה לירידה של 2–3 חודשים בתוחלת החיים של הישראלים בשנת 
2020 ולמעשה קטעה את מגמת העלייה המתמדת שחוותה ישראל מאז שנות השישים 
של המאה הקודמת )כ-2–3 חודשים בכל שנה(, ואף שבשנת 2021 היו יותר מקרי מוות 
הירידה  להפך,  לרדת.  המשיכה  לא  ב-2021  החיים  תוחלת  ב-2020,  מאשר  מהקורונה 

הוקפאה ואף היו סימנים של עלייה זעירה. 
התמקדות במגמות של שיעורי תמותה סגוליים לפי גיל )ASMR( מעמיקה את ההבנה 
של התופעה הזאת. בשנת 2021 הייתה רמת ה-ASMR בגילי 20–44 ו-55–74 גבוהה יותר 
מזו שב-2017–2019. לעומת זאת, בקרב בני 75 ומעלה רמת ה-ASMR הייתה נמוכה יותר 
הירידה  הגיל,  עם  משמעותית  עולה  השנתית  שההסתברות  מאחר  הללו.  בשנים  מאשר 
75 קיזזה כל עלייה בשיעורי התמותה בקרב אנשים צעירים  בשיעורי התמותה מעל גיל 
של  הצלחתה  על  מעידה   2021 בשנת  החיים  בתוחלת  הירידה  הקפאת  כך,  או  כך  יותר. 
75+, אם לא בקרב  גילאי  מערכת בריאות הציבור בישראל להתמודד עם המגפה בקרב 

הצעירים יותר. 

פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. המאמר נכתב   *
במרץ 2022, במלאת שנתיים לפרוץ מגפת הקורונה בישראל וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/life-expectancy-in-israel-in-2021/
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היחס בין שיעורי התמותה הסגוליים ב-2020 ו-2021 לשיעורי התמותה הסגוליים 
ב-2017–2019

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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מערכת הבריאות בישראל: 
מבט-על

ברוך לוי ונדב דוידוביץ'

מבוא
חשיבותה של מערכת הבריאות לחוסנה של החברה הישראלית ותרומתה לרווחת תושבי 
המדינה אינן מוטלות בספק. אף על פי כן, וחרף האתגרים הרבים והמורכבים הניצבים 
בפניה, מערכת הבריאות בישראל אינה זוכה בדרך כלל למקום בולט בסדר היום. אמנם 
הבריאות  מערכת  הדברים  מטבע  שכן  במעמדה,  מסוים  שינוי  לידי  הביא  הקורונה  נגיף 
מהדורות  נפתחו  שבהם  הימים  אך  במגפה,  המאבק  בחזית   — עומדת  ועדיין   — עמדה 
החדשות בדיווחים על יכולתה של מערכת הבריאות להתמודד עם התחלואה הגואה חלפו, 
רוב  את  שמושך  הנוכחי,  והביטחוני  הפוליטי  המצב  רקע  על  בוודאי  עתה,  לעת  לפחות 

תשומת הלב התקשורתית והציבורית. 
נגיף הקורונה עדיין איתנו, אך נדמה כי דעיכת המחלה בשנת 2022 אפשרה סוף סוף 
למשרד הבריאות ולשאר בעלי העניין להתפנות אל סוגיות שבשגרה, שהיו על שולחנה של 
מערכת הבריאות טרם פרוץ המגפה. סוגיות אלה אולי נדחקו הצידה מפני מצב החירום 
שכפתה עלינו הקורונה, אך בוודאי לא נעלמו ואולי אף התחדדו בעקבותיה, ובהן אי-השוויון 
בבריאות, המחסור בכוח אדם בתחומי הרפואה, הסיעוד ומקצועות בריאות נוספים, יחסי 
הגומלין בין הרפואה הציבורית והפרטית ועוד. סוגיות אלה ואחרות יעמדו במוקד סקירה זו.
מערכת  של  עדכניים  ונתונים  התפתחויות  מגמות,  הקורא  בפני  פורשת  הסקירה 
והן על פני זמן. הסקירה מתבססת  הבריאות — הן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות 
בין- גופים  של  מדיניות  ובמסמכי  בדוחות  במחקרים,  נתונים,  במסדי  הזמין  המידע  על 
 ,)WHO( ארגון הבריאות העולמי ,OECD-לאומיים ורשויות בריאות לאומיות, בהם ארגון ה
משרד הבריאות בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן על דוחות מבקר המדינה 
הרפואית  ההסתדרות  החולים,  קופות  האוצר,  משרד  כגון  עניין  בעלי  של  פרסומים  ועל 
בישראל וארגוני בריאות אחרים השותפים לגיבוש מדיניות הבריאות בישראל ולהסדרתה. 

ד"ר ברוך לוי, חוקר אורח במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; פרופ' נדב דוידוביץ',   *
הציבור  לבריאות  הספר  בית  ומנהל  טאוב  במרכז  הבריאות  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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תקצר היריעה מלפרט את כל קשת הנתונים הקיימים ולנתח כל צעד מדיניות בפרטי 
על  הוצאה  של  מרכזיים  אינדיקטורים  כמה  הציפור  ממעוף  נסקור  זה  במסמך  פרטים. 
כגון  סיכון  וגורמי  חיים  אורח  לרבות  האוכלוסייה,  ובריאות  אדם  כוח  תשתיות,  בריאות, 
עישון והשמנת יתר. עוד נתאר התרחשויות וצעדי מדיניות בולטים במערכת הבריאות אשר 
עשויים לשנות את פניה בטווח הארוך, אם ייושמו, ובהם רפורמת קיצור שעות עבודתם של 

הרופאים והרופאות המתמחים, יוזמות לריסון הרפואה הפרטית ועוד. 

ההוצאה על בריאות
2020, השנה  מגפת הקורונה הביאה לזינוק במדדי ההוצאה על בריאות בישראל. בשנת 
שבה פרצה מגפת הקורונה בארץ, עמד חלקה של ההוצאה על בריאות מתוך התמ"ג על 
8.3% לעומת 7.5% בשנת 2019 — גידול חד של כ-10.6%. אף על פי כן, בהשוואה למדינות 
אחרות, ישראל נותרה בשליש התחתון של דירוג מדינות ה-OECD במדד זה )תרשים 1(, 
שכן גידול דומה בהוצאה הלאומית על בריאות עקב מגפת הקורונה חל ברבות ממדינות 
ה-OECD. בשנת 2020 עמד ממוצע ה-OECD על 9.9% – גידול של כ-10.2% לעומת 8.8% 

 .)OECD, 2022( בשנת 2019, וכך נותר בעינו הפער בינו לבין הנתון הישראלי המקביל

2020 ,OECD-תרשים 1. ההוצאה הלאומית על בריאות כאחוז מהתוצר במדינות ה
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יש לציין כי ייתכן שהגידול בחלקה של ההוצאה על בריאות נבע משני גורמים, אשר ככל 
הנראה התרחשו ברוב מדינות ה-OECD במהלך מגפת הקורונה במידה זו או אחרת: מחד 
גיסא, עלייה בהוצאה האבסולוטית על שירותי בריאות שונים, מבדיקות וציוד רפואי ועד 
תקני כוח אדם בשל הצורך הדחוף להתמודד עם המגפה; ומאידך גיסא ריסון ואף התכווצות 
של התוצר המקומי עקב הפחתה ניכרת בפעילות הכלכלית שהביאה עימה המגפה, בייחוד 

בעטיים של סגרים והגבלות שהוטלו על המשק במדינות רבות, בהן גם ישראל.
בשנת 2021 ירד חלקה של ההוצאה הלאומית על בריאות בהשוואה לשנה שקדמה לה, 
)9.7%(, והפער בינו  OECD-ועמד על 8.1% מהתמ"ג. ירידה קלה חלה גם בממוצע מדינות ה
2021 עמדה על כ-126.9  ובין הנתון הישראלי נשמר.1 במונחים כספיים ההוצאה בשנת 
לנפש,  ההוצאה   .2020 שנת  לעומת  קבועים  במחירים   8.6% של  עלייה  ש"ח,  מיליארד 

במחירים קבועים, עלתה ב-6.9% )הלמ"ס, 2022(.
2021 עלה שיעור המימון הפרטי )ללא  2(, בשנת  בחלוקה לפי מקור המימון )תרשים 
הציבורי  המימון  שיעור   .2020 בשנת   2.5% לעומת  מהתמ"ג  ל-2.6%  מחו"ל(  תרומות 
 4.5% בין  כלל  בדרך  ונע   2019 שנת  עד  יציב  היה  אשר  בריאות(,  ומס  המדינה  )תקציב 
2020 ל-5.8% מהתמ"ג בעקבות התפרצות מגפת הקורונה,  ל-4.8% מהתמ"ג, עלה בשנת 
ובשנת 2021 ירד ל-5.5%. לפיכך, בשנת 2021 היה חלקו של המימון הפרטי כשליש מתוך 
)1% מההוצאה על בריאות(, לעומת  ההוצאה הלאומית על בריאות, כולל תרומות מחו"ל 
2020 היה חלקה של ההוצאה  שני שלישים של הוצאה ציבורית. לשם השוואה, בשנת 
את  מבטאת  בחלקה  הירידה  כי  ונראה  הלאומית,  מההוצאה   70% בריאות  על  הציבורית 
וההגבלות החמורים שאפיינו בעיקר את שנת  החזרה ההדרגתית לשגרה לאחר הסגרים 
באותה  אמנם  פרטיים.  בריאות  שירותי  בצריכת  לירידה  השאר  בין  הביאו  ואשר   ,2020
שנה חלה ירידה בפעילות הרפואית הציבורית בקהילה ובבתי החולים, אך בד בבד הוקצו 
משאבים להתמודדות עם מגפת הקורונה, לרבות תוספות של כוח אדם, ציוד הנשמה, מיגון, 

ערכות בדיקה, פעילות מעבדתית ועוד )הלמ"ס, 2021; 2022(.

2021 משום שרק מיעוט ממדינות ה-OECD פרסם את  יש להתייחס בזהירות להשוואה לשנת   1
כלל  בדרך  עבורה התקבלו   ,2020 יתייחסו לשנת  הנתונים  רוב  גם בהמשך  לכן  זו.  נתוניו לשנה 

דיווחים מלאים מרוב המדינות.

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
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תרשים 2. ההוצאה הציבורית והפרטית בישראל כאחוז מהתמ"ג
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קנייה( הסתכמה  כוח  )שווי   PPP במונחי  בישראל  לנפש  בריאות  על  ההוצאה הלאומית 
בשנת 2021 ב-3,441 דולר. הוצאה זו נמוכה יחסית לרוב מדינות ה-OECD שעבורן פורסמו 
בחשבון  מביאה  אינה  הבין-לאומית  ההשוואה  כי  לציין  יש  אולם   ,)3 )תרשים  הנתונים 
מבנה  הבריאות,  מערכת  מבנה  כמו  ההוצאה,  על  להשפיע  שעשויים  בגורמים  הבדלים 
התעסוקה והרכב הגילים באוכלוסייה: ִתקנון להרכב הגילים הצעיר של ישראל – המתחייב 
בשל אוכלוסייתה הצעירה — מצמצם מעט את הפער בינה לבין רוב מדינות ה-OECD, אך 
אינו משנה כמעט את מיקומה היחסי בשליש התחתון של דירוג מדינות הארגון )אחדות 

ואחרים, 2016(.
כ-65%  על  ועומדת  יחסית  נמוכה  בישראל  לנפש  בריאות  על  הציבורית  ההוצאה  גם 
הוא  זה  נתון   .)PPP דולר לנפש במונחי  דולר לעומת 3,346   2,166( OECD-ב מהממוצע 
פועל יוצא של שיעורה הנמוך יחסית של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית על 
בריאות )OECD, 2022(.2 אמנם זו גדלה בשיעור חד בשנת 2020 בשל הצורך להתמודד 
עם מגפת הקורונה, אך גידול דומה חל גם בשאר מדינות ה-OECD ולכן מיקומה היחסי של 

ישראל נותר נמוך יחסית גם במדד זה.

יש פער מסוים בין נתוני ההוצאה שמפרסמת הלמ"ס לבין אלו שמפרסם ה-OECD בשל הבדל   2
בהגדרות ההוצאה על בריאות בין הגופים. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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2020 ,OECD-תרשים 3. ההוצאה הלאומית על בריאות לנפש במדינות ה
PPP דולרים, במונחי
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כוח אדם ותשתיות מערכת הבריאות
כוח אדם

לשנה  בהשוואה  יציב  נותר   2020 בשנת  בישראל  הפעילים  והרופאות  הרופאים  שיעור 
הקודמת והמשיך לעמוד על 3.3 רופאים ורופאות לאלף נפש — מעט נמוך יותר מהממוצע 

.)OECD, 2022( )4 העומד על 3.6 רופאים ורופאות לאלף נפש )תרשים ,OECD-ב

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
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2020 ,OECD-תרשים 4. מספר הרופאים והרופאות הפעילים לאלף נפש במדינות ה
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על  עמד   2020 ובשנת  הוא,  גם  יציב  נותר  בישראל  הפעילים  והאחיות  האחים  שיעור 
5.1 אחים ואחיות לאלף נפש. זהו מספר נמוך למדי בהשוואה למדינות ה-OECD, שבהן 

.)OECD, 2022( )5 הממוצע הוא 8.9 אחים ואחיות לאלף נפש )תרשים
גבוה  המבוגרים  המקצוע  בעלי  שיעור  וסיעוד,  רפואה  המגזרים,  בשני  כי  לציין  חשוב 
יחסית: 49% מהרופאות והרופאים הפעילים בישראל הם בני 55 ומעלה — השיעור השני 
בגובהו ב-OECD )אחרי איטליה(; שיעורם של עובדות ועובדי הסיעוד בישראל מעל גיל 55 
 .)OECD 2021 ;2021א 2020 )משרד הבריאות,  2000 ל-39% בשנת  גדל מ-23% בשנת 
הבריאות  משרד  יותר.  אף  גדול  יהיה  השורות  במילוי  האתגר  הקרובות  בשנים  לפיכך 
הגדלת  באמצעות  אדם  כוח  הכשרת  בקידום  וכן  המגמות  ובניתוח  בניטור  רבות  השקיע 
החדשים  הרישיונות  מרבית  ועדיין,  וסיעוד.  לרפואה  והסטודנטיות  הסטודנטים  מספר 
לפני  כ-70%  לעומת  שיפור   — )כ-60%  בחו"ל  מקורם  שנה  בכל  ורופאים  רופאות  בקרב 
כעשור(, והדבר בולט בייחוד בפריפריה. בשנה האקדמית הקרובה ייפתחו תקני סטודנטים 
וסטודנטיות לרפואה בדרום ובצפון במסגרת תוכנית "אילנות", שמטרתה להכשיר רופאים 
ורופאות המתגוררים בפריפריה ולהשאירם שם. התוכנית כוללת מלגות, תוכנית מנהיגות 

ועבודה עם ארגוני בריאות וחברה אזרחית בפריפריה.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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2020 ,OECD-תרשים 5. מספר האחים והאחיות הפעילים לאלף נפש במדינות ה
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פרט לשיעור הארצי הכללי של רופאים, רופאות, אחים ואחיות, יש לבחון גם את פיזורם 
הגיאוגרפי כדי לעמוד על פערים אפשריים בנגישות ובזמינות של שירותי בריאות. תרשים 
6 מראה בבירור ששיעורם במרכז ובערים הגדולות גבוה בדרך כלל משיעורם בפריפריה. 
כך למשל, שיעור הרופאים והרופאות במחוז תל אביב )הגבוה ביותר( גדול פי 2.3 משיעורם 
במחוז הצפון )הנמוך ביותר(, ושיעור האחים והאחיות במחוז חיפה )הגבוה ביותר( גדול פי 

2.05 משיעורם במחוז הדרום )הנמוך ביותר( )משרד הבריאות, 2021א(. 
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 תרשים 6. שיעור הרופאים והרופאות, האחים והאחיות לאלף נפש, לפי מחוז, 
ממוצע 2018–2020

                  רופאות ורופאים                                          אחיות ואחים

מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ, מרכז טאוב | נתונים: בהתבסס על משרד הבריאות, 2021א

חשוב לציין כי נתוני הפיזור הגיאוגרפי של אנשי הרפואה והסיעוד מתבססים על ממצאי 
סקר כוח אדם של הלמ"ס שפורסמו בשנתון כוח אדם של משרד הבריאות )2021א(. בשל 
הבדלים בהגדרות ובשיטות איסוף הנתונים, מספר הרופאים והרופאות הפעילים לפי נתוני 
)3.3 לאלף נפש(,  OECD-הלמ"ס )3.9 לאלף נפש( שונה מן המספר שישראל מדווחת ל
אשר מתבסס על הצלבת נתונים בין רשויות המס למאגר רישיונות הרופאים של משרד 
הבריאות. הבדלים אלה עשויים להיות לעיתים משמעותיים למדי.3 כך למשל, לפי נתוני 
כ-35.5 אלף רופאים פעילים בממוצע בשנה,   2020–2018 היו בישראל בשנים  הלמ"ס 
ואילו לפי דיווחי ישראל ל-OECD — כ-29.6 אלף )פי 1.2(. שלא כמו הרופאים והרופאות, 
את הנתונים לגבי האחים והאחיות ישראל מדווחת ל-OECD לפי הנתונים שעלו בסקר כוח 

אדם של הלמ"ס, ועל כן אין סתירה בין נתוני האחים והאחיות במקורות השונים.4

להרחבה על ההבדלים בין שיטות המדידה של מספר הרופאים והרופאות בישראל ראו לוי ובורו,   3
.2018

ידי  על  הבריאות  מקצועות  בעלי  של  נתונים  לאיסוף  ושיטות  מקורות  הגדרות,  על  להרחבה   4
 –  OECD Health Statistics 2022: Definitions, Sources and Methods ראו   OECD-ה 

.Health Care Resources
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על  מקצועי  אדם  בכוח  פערים  והסיעודי,  הרפואי  האדם  בכוח  הגיאוגרפי  הפער  כמו 
רוקחות,  רפואת שיניים,  כגון  רבים  בתחומים  בריאות  ניכרים במקצועות  גיאוגרפי  בסיס 
במחוזות  שיעורם  רוב,  פי  על  ופיזיותרפיה.  בעיסוק  ריפוי  אופטיקה,  תקשורת,  קלינאות 

הצפון והדרום הוא הנמוך ביותר בהשוואה לשאר המחוזות.
בין- צוות  והסיעוד.  הרפואה  לתחום  רק  שייכת  אינה  בישראל  האדם  כוח  בעיית  אכן, 
קלינאות  פיזיותרפיה,   — בריאות  מקצועות  שלושה  של  מצבם  את  בחן  אשר  משרדי 
הביקוש  בין  הפער  להימשך  צפוי  הקרובות  בשנים  כי  מצא  בעיסוק,  וריפוי  תקשורת 
הבריאות,  במקצועות  אדם  כוח  )פערי  בהם  האדם  כוח  היצע  לבין  האלה  לשירותים 
2021(. אמנם לפי ממצאי הבדיקה של הצוות הבין-משרדי, מספר בעלי המקצוע ביחס 
היחסי של קבוצות  להביא בחשבון שחלקן  יש  7(, אך  )תרשים  לגדול  צפוי  לאוכלוסייה 
מבוגרים   — הבריאות  במקצועות  לטיפולים  הביקוש  עיקר  מתרכז  שבהן  האוכלוסייה 
ביחס  המקצוע  בעלי  בשיעור  הגידול  הוא.  גם  לגדול  צפוי   — מוגבלות  עם  וילדים 
לאוכלוסיית המבוגרים )בני 65 ומעלה( צפוי אפוא להיות מתון למדי )תרשים 8(, וביחס 
בקבוצת  שמדובר  פי  על  אף   ,)9 )תרשים  לרדת  אף  צפוי  הוא   — מוגבלות  עם  לילדים 
הילד.  על המשך התפתחות  קריטי בהשפעתו  הוא  זמין  בטיפול  הצורך  אוכלוסייה שבה 

תרשים 7. מספר בעלי המקצוע לאלף נפש באוכלוסייה הכללית: פיזיותרפיה, 
קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק

0.72 0.59 0.680.8 0.72 0.790.86 0.83 0.850.91 0.92 0.91

פיזיותרפיה קלינאות תקשורת ריפוי בעיסוק

2020 2025 2030 2035

מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: פערי כוח אדם במקצועות הבריאות, 2021 
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תרשים 8. מספר בעלי המקצוע לאלף בני 65 ומעלה: פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת 
וריפוי בעיסוק

5.93 4.88 5.66.26 5.6 6.136.51 6.25 6.436.65 6.71 6.62

פיזיותרפיה קלינאות תקשורת ריפוי בעיסוק

2020 2025 2030 2035

מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: פערי כוח אדם במקצועות הבריאות, 2021

תרשים 9. מספר בעלי המקצוע לאלף ילדים עד גיל 18 המטופלים במערך התפתחות 
הילד: פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק

 

28.6 23.6 2726.2 23.4 25.724.1 23.1 23.822.3 22.5 22.2

פיזיותרפיה קלינאות תקשורת ריפוי בעיסוק

2020 2025 2030 2035

מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: פערי כוח אדם במקצועות הבריאות, 2021
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שנים  חמש  בכל   23%–13% של  בגידול  צורך  יש  הבריאות  משרד  של  התחזית  פי  על 
)2020–2035( בכל אחד משלושת המקצועות שלעיל )במונחים של משרות מלאות( כדי 
למלא את הצרכים הקליניים של אוכלוסיית ישראל. לאור ממצאים אלה המליץ משרד 
הבריאות על התערבות הממשלה להגדלת כוח האדם בתחום. בעקבות המלצתו החליטה 
על  שיפעל  ויישום  בחינה  צוות  הקמת  לרבות  צעדים,  של  שורה  לנקוט  ה-36  הממשלה 
אלה  מקצועות  בעלי  של  תעסוקה  לעידוד  תמריצים  תוכנית  גיבוש  הדוח,  ממצאי  בסיס 
בשירות הציבורי, מיפוי השדות הקליניים הפעילים כיום במקצועות הבריאות ועוד )משרד 

ראש הממשלה, 2022(.
פערים  אדם,  בכוח  מחסור  של  אתגרים  עם  בהתמודדותה  דופן  יוצאת  איננה  ישראל 
בנגישות לבעלי מקצוע ואורך תורים, כפי שעולה מדוח ארגון הבריאות העולמי אשר מיפה 
את מצב כוח האדם במערכת הבריאות באזור אירופה. לנוכח הבעיות המשותפות למדינות 
כה רבות בתחום זה, המליץ ארגון הבריאות העולמי למדינות לנקוט עשרה צעדים לשיפור 

:)WHO, 2022a( מצב כוח האדם במערכות הבריאות שלהן

להתאים את הכשרת כוח האדם לצורכי האוכלוסייה ולדרישות מערכת הבריאות;. 1

בידע . 2 ולציידם  בריאות  עובדי  של  המתמשכת  המקצועית  ההתפתחות  את  לחזק 
ובמיומנויות חדשות;

להרחיב את השימוש בכלים דיגיטליים;. 3

לפתח אסטרטגיות למשיכת כוח אדם לפריפריה ולשימורו בה; . 4

ליצור תנאי עבודה המקדמים איזון בין עבודה לפנאי;. 5

להגן על בריאותם ורווחתם הנפשית של עובדי מערכת הבריאות;. 6

לבנות יכולות מנהיגות לתכנון והסדרה של כוח אדם;. 7

לחזק את מערכות המידע ולשפר בכך את איסוף המידע וניתוחו;. 8

להגדיל את ההשקעה הציבורית בהכשרה, פיתוח והגנה על עובדים;. 9

חדשניים . 10 מדיניות  צעדי  פיתוח  באמצעות  המערכת  במשאבי  השימוש  את  לייעל 
בתחום כוח האדם.

תשתיות 
מספר מכשירי ה-MRI בישראל בשנת 2020 גם הוא נמוך מאוד בהשוואה למדינות אחרות: 
רק   .)10 )תרשים   OECD-ה במדינות  בממוצע   17.3 לעומת  נפש  למיליון  מכשירים   5.5
תמונה  וקולומביה(.  ריקה  קוסטה  מקסיקו,  )הונגריה,  יותר  נמוך  מספרם  מדינות  בארבע 
CT — בישראל עומד מספרם על 9.9 מכשירים למיליון  דומה עולה גם בנוגע למכשירי 

.)OECD, 2022( OECD-נפש לעומת 27.4 מכשירים למיליון נפש בממוצע ב

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
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2020 ,OECD-למיליון נפש במדינות ה MRI תרשים 10. מספר מכשירי
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מספר המיטות לאשפוז כללי )acute care( בישראל )כולל מיטות במחלקה הפסיכיאטרית( 
עמד בשנת 2021 על 2.07 מיטות לאלף נפש )תרשים 11(. בכך נמשכת מגמת הירידה 
בשיעור מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה. מספרן האבסולוטי של המיטות נמצא בדרך 
כלל במגמת עלייה, אך הוא אינו מדביק את קצב גידול האוכלוסייה ולכן שיעורן קֵטן. מגמה 
מהאשפוז  הטיפול  עיקר  את  להעביר  ובעולם  בישראל  הגוברת  הנטייה  את  משקפת  זו 
 .OECD-ה במדינות  גם  דומה  מגמה  ניכרת   )2020–2010( האחרון  בעשור  הקהילה.  אל 
מגמת צמצום האשפוז בישראל תואמת אפוא את המגמות הבין-לאומיות בתחום, אך עם 
ב-OECD. בשנת 2020 היה  ניכרת מהממוצע  נמוך במידה  זאת שיעור המיטות בישראל 
בישראל  משיעורן   1.72 פי  גדול   OECD-ב הכללי  האשפוז  מיטות  של  הממוצע   שיעורן 

.)OECD, 2022(

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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OECD-תרשים 11. מספר המיטות לאשפוז קוריטיבי לאלף נפש במדינות ה
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מאז פרוץ מגפת הקורונה נוספו מחלקות ייעודיות לטיפול במחלה, ומספר מיטות האשפוז 
שוּנָה בכל בית חולים לפי הצורך ולפי רמת התחלואה. מיטות אלו לא נוספו ברישיון בתי 
הבריאות,  )משרד  הבריאות  רשויות  של  הדיווחים  אל  התווסף  לא  מספרן  ולכן  החולים, 

2022א(.
בעשור האחרון חלה ירידה גם בשיעור המיטות לאשפוז ממושך בישראל: 2.9 מיטות 
לאלף בני 65 ומעלה בשנת 2021 לעומת 3.97 מיטות בשנת 2010. שיעור מיטות האשפוז 
)0.09 בשנת  נפש  לאלף  מיטות   0.1 על  2021 עמד  ובשנת  יציבות,  על  השיקומי שומר 

1995 ו-0.1 בשנת 2011( )משרד הבריאות, 2022א(. 
שיעור התפוסה באשפוז הכללי בישראל צנח בשנת 2020 לכ-82% לעומת יותר מ-90% 
לאורך העשור הקודם )תרשים 12(. נראה כי אפשר לייחס זאת לצמצום הפעילות בבתי 
ברוב  גם  נרשמה  חדה  ירידה  הראשונים.  בחודשיה  בעיקר  המגפה,  בתקופת  החולים 
 מדינות ה-OECD, וכך נותרה ישראל בצמרת דירוג שיעורי התפוסה — שנייה רק לקנדה 

.)OECD, 2022(

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על



60

 OECD-תרשים 12. שיעורי התפוסה באשפוז כללי, ישראל לעומת ממוצע ה
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בשנת 2020 עמד משך השהייה הממוצע של מטופל באשפוז כללי בישראל על 4.6 ימים, 
כמו בשנה שקדמה לה. בנתון זה חלה ירידה מתונה והדרגתית לאורך העשור האחרון )4.8 
ימים בשנת 2010(. רק בטורקיה משך השהייה באשפוז כללי נמוך יותר מבישראל )4.5 

.)OECD, 2022( עומד על כ-6.6 ימים בממוצע OECD-וממוצע ה ,)ימים בממוצע

זמני המתנה בקהילה ובבתי החולים 
משרד הבריאות מפרסם את זמני ההמתנה לרפואה היועצת בקהילה במקצועות נבחרים. 
הפרסום האחרון מתייחס לרבעון הרביעי של שנת 2021 ומאפשר השוואה לשנים 2019–

2020 )תרשים 13(.5 
ההמתנה  זמני  המקצועות.  בין  ההמתנה  בזמני  גדולים  פערים  יש  כי  עולה  מהנתונים 
ליועצים ברפואת עור גבוהים במיוחד )מעל 30 יום(. בשאר המקצועות זמני ההמתנה נעים 
בין 15 ל-20 יום בממוצע. בחלק מן המקצועות חלה עלייה קלה בזמן ההמתנה בהשוואה 
בין שנת 2021 לשנת 2019, ובאחרים חלה ירידה )ההשוואה מתייחסת לרבעון הרביעי בכל 
אחת מהשנים כדי לנטרל עונתיות(. בתווך, בשנת 2020, נרשמה ירידה בזמני ההמתנה בכל 
המקצועות, וייתכן שהדבר קשור לירידה בביקוש לשירותי בריאות שאינם דחופים בזמן 

מגפת הקורונה.

ראו באתר משרד הבריאות, זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה.  5
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תרשים 13. זמני המתנה ממוצעים לרפואה יועצת 
רבעון רביעי בכל שנה
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הגיעה   2021 של  הרביעי  ברבעון  למשל,  כך  גיאוגרפי.  בסיס  על  גם  פערים  יש  כי  יצוין 
ההמתנה לאורתופד בקהילה בבאר שבע ל-55 ימים, לעומת 15.9 ימים בתל אביב. מעניין 
ברבעון  למשל,  כך  במרכז;  ההמתנה  מזמני  קצרים  בפריפריה  ההמתנה  זמני  שלעיתים 
2021 עמד ממוצע ההמתנה לרופא עור בחולון על 55.2 ימים, לעומת 28.8  הרביעי של 
ובחלק  הנגב,  באזור  בעיקר  ניכרת  ההמתנה  זמני  שבעיית  נראה  ככלל  אך  בעכו.  ימים 
מהמקרים זמני ההמתנה באזור הנגב הדרומי והבקעה אינם מתפרסמים כלל בשל מיעוט 

הרופאים והרופאות.6 
על בעיית זמני המתנה ברפואה היועצת ניתן ללמוד מסקר שנערך בנושא )לרון ואחרות, 
2022(: אחד מכל שלושה )32%( מן המבקרים אצל רופא יועץ או רופאה יועצת דרך קופת 
החולים דיווח שהמתין לביקור יותר מחודש. זמני המתנה של חודש ויותר נמצאו בעיקר 
בתחומים גסטרואנטרולוגיה )51%(, כירורגיה )43%( ועור ומין )42%(. עוד לפי הסקר, זמני 
ההמתנה לטיפול רפואי הם הסיבה העיקרית לכך שאנשים מוותרים על טיפול רפואי: 35% 
מהנשאלים בסקר ויתרו על טיפול רפואי בגלל זמני המתנה – עלייה של 6 נקודות אחוז 

ביחס לסקר הקודם שנערך בשנת 2018 )29%(.

ראו באתר משרד הבריאות, זמני המתנה לרפואה יועצת בקהילה.   6
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אשר לזמני ההמתנה בבתי החולים, משרד הבריאות לא מפרסם נתונים אלה דרך קבע, 
אף על פי שה-OECD אוסף את זמני ההמתנה מהמדינות החברות ומפרסמם בכל שנה. על 
 ,)2022( OECD-בעיית זמני ההמתנה בבתי החולים בישראל מלמד דוח מחקר שפרסם ה
המסתמך בעיקר על הערכתם הסובייקטיבית של בכירים במערכת הבריאות לגבי המצב 
במדינתם. בדוח מוצג סקר שנערך בקרב בכירים במשרדי בריאות במדינות השונות. בסקר 
בשמונה  טיפול  הדורשת  לסוגיה  בעיניהם  נחשבים  המתנה  זמני  אם  הבכירים  נשאלו 
רפואה  מיון,  חדרי  לאבחון,  תורים  למומחים,  תורים  מתוכננים,  ניתוחים  שונים:  תחומים 
מתוך  שבעה  בישראל,  קרדיולוגיים.  וטיפולים  הנפש  בריאות  סרטן,  טיפולי  ראשונית, 
שמונת התחומים )למעט תחום טיפולי הסרטן( נתפסו כתחומים הדורשים טיפול, קרי יש 
בהם בעיית זמני המתנה. רק בשש מתוך 24 מדינות ההשוואה דווחו כל שמונת התחומים 
ככאלה שיש בהם בעיית זמני המתנה )תרשים 14(. מכאן שלפי הערכתם הסובייקטיבית 
של בכירים במשרד הבריאות, בהיעדר נתונים מדידים, מצב זמני ההמתנה לשירותי בריאות 

בישראל הוא מהגרועים בין מדינות ההשוואה.

תרשים 14. התפלגות המדינות לפי מספר התחומים הרפואיים שבהם יש בעיה של 
זמני המתנה, 2020

1 0 1 3 5 4 1 3 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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תוכנית הממשלה לקיצור זמני ההמתנה במערכת הבריאות הציבורית הייתה אמורה לשפר 
עקבית  מערכתית  מדידה  בהיעדר  אך  ש"ח,  מיליון  כ-900  של  תקציב  בעזרת  המצב  את 
ושקופה, קשה לדעת אם התוכנית השיגה את מטרתה. פרט לתוספת המשאבים, צעדים 
נוספים שעשויים לקצר את זמני ההמתנה לניתוחים מתוכננים הם קביעת יעדים לזמני 
המתנה מרביים ואכיפתם; הרחבת אפשרות הבחירה של המטופלים בין בתי חולים כדי לעודד 
תחרות ביניהם; והרחבת השיטה של תשלום מבוסס פעילות לבתי החולים עבור ניתוחים 
במקום יום אשפוז כדי לתמרץ אותם להגביר את תפוקותיהם )בוורס וצ'רניחובסקי, 2016(. 
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מצב הבריאות 
אוכלוסיית ישראל מתאפיינת בתוחלת חיים גבוהה. כפי שמוצג בתרשים 15, בשנת 2021 
עמדה תוחלת החיים בלידה בישראל על 82.6 שנים )מקום שביעי בדירוג ה-OECD(. כמו 
בכל המדינות המפותחות, גם בישראל תוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של גברים )84.8 
שנים לעומת 80.6 שנים(. בהשוואה לבני אותו מין במדינות אחרות, גם הנשים הישראליות 
.)OECD, 2022( OECD-וגם הגברים הישראלים נמצאים בצמרת דירוג תוחלת החיים של ה

2020 ,OECD-תרשים 15. תוחלת חיים במדינות ה
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כי  גם בישראל התקצרה תוחלת החיים במהלך מגפת הקורונה, אם  רבות,  כמו במדינות 
במידה מתונה יחסית: בהשוואה לשנת 2019, בשנת 2020 הייתה בישראל ירידה של 0.2 
שנים )82.7 שנים ב-2020 לעומת 82.9 ב-2019(, ואילו בממוצע מדינות ה-OECD הייתה 
ירידה של 0.5 שנים )80.5 שנים ב-2020 לעומת 81 שנים ב-2019(. הירידה בתוחלת החיים 
בישראל כמעט נבלמה בשנת 2021 )82.6 שנים(, על אף עלייה של 73% במקרי התמותה 
מקורונה לעומת השנה שקדמה לה. הסבר אפשרי הוא שהעלייה בתמותה מקורונה התקזזה 
עם המשך הירידה בתמותה מסיבות מוות מרכזיות )כגון סרטן ומחלות לב( בשל השיפורים 
.)2022 )וינרב,  האחרונות  השנים  בשלושים  הרפואה  ובשירותי  הציבור  בבריאות  שחלו 
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תוחלת החיים של קבוצות אוכלוסייה בתוך ישראל איננה שווה. בפילוח של שיוך אתני 
ומגדרי, בשנת 2019 תוחלת החיים של גברים ערבים הייתה הנמוכה ביותר )78.1 שנים( 
עומדים  בתווך  שנים(.   85.1( ביותר  הגבוהה  הייתה  יהודיות  נשים  של  החיים  ותוחלת 
הגברים היהודים והנשים הערביות עם תוחלת חיים זהה )81.9 שנים(. ביחס לשנת 2018, 
בשנת 2019 תוחלת החיים של גברים ערבים עלתה מעט ואילו זו של נשים ערביות ירדה. 

באוכלוסייה היהודית לא חל שינוי בתקופה זו )משרד הבריאות, 2021ב(. 
פערים בתוחלת החיים ניכרים גם על בסיס מקום מגורים. בערים הגדולות )מעל 100 
אלף תושבים( תוחלת החיים הגבוהה ביותר בשנים 2017–2019 נרשמה בכפר סבא )84.8 
שנים(, והנמוכה ביותר בבאר שבע ובבת ים )81.2 שנים בכל אחת מהערים(. נתונים אלה 
מלמדים כי המושג "פריפריה" אינו מתייחס אך ורק למרחק הגיאוגרפי מהמרכז )"פריפריה 
מרכזיים  אזורים  בתוך  להתקיים  שעשוי  החברתי-כלכלי  לפער  גם  אלא  גיאוגרפית"( 
–2010 בשנים  לממוצע   2019–2017 בשנים  הממוצע  השוואת  חברתית"(.  )"פריפריה 
2012 מלמדת כי בכל היישובים שנסקרו חלה עלייה בתוחלת החיים, אם כי בשיעורים 
ואילו בבאר  )1.6 שנים(,  ביותר  הגבוהה  לציון חלה העלייה  ובראשון  ברחובות  משתנים. 
שבע, אשר ממילא מאופיינת בתוחלת החיים הנמוכה ביותר בין הערים הגדולות, נרשמה 

העלייה הנמוכה ביותר )0.5 שנים( )משרד הבריאות, 2021ב(.
פערים חברתיים-כלכליים בין יישובים באים לידי ביטוי גם בשיעורי התמותה. יישובים 
עם שיעורי תמותה גבוהים הם בדרך כלל יישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, ובעיקר 
משיעורי  נהנים  גבוהה  או  בינונית  חברתית-כלכלית  ברמה  יישובים  הערבית.  מהחברה 
שאוכלוסייתם  כאלה  בעיקר  ערביים,  יישובים  גם  יש  זו  בקבוצה  יותר.  נמוכים  תמותה 
נוצרית. העיר מודיעין עילית יוצאת דופן בכך ששיעורי התמותה בה גם הם נמוכים יחסית 
2021ב(. הדבר עשוי לתמוך  על אף רמתה החברתית-כלכלית הנמוכה )משרד הבריאות, 
בכך שלא רק היבטים כלכליים כגון רמות הכנסה והוצאה עשויים להשפיע על הבריאות, 
אלא גם היבטים חברתיים כגון השתייכות לקהילה ורשתות ביטחון חברתיות ומשפחתיות, 

שהמגזר החרדי והדתי מתאפיין בהן. 
 HALE – Healthy Life( בריאים"  חיים  "תוחלת  הוא  בו  מצטיינת  שישראל  נוסף  מדד 
Expectancy(, ובו ישראל מדורגת במקום השישי בעולם. בשנת 2019 )השנה האחרונה 
שעבורה פורסמו נתונים( הגיעה תוחלת החיים הבריאים בישראל ל-72.4 שנים – עלייה 
)69.2 שנים(.7 יש לשים לב שמדובר בעלייה קטנה מהעלייה   2000 של כ-4.6% משנת 
שחלה בתקופה זו בתוחלת החיים הכללית )5.2%(. פירוש הדבר הוא שחלקה של תוחלת 
החיים הבריאים מתוך תוחלת החיים הכללית ירד בכמחצית האחוז בשנים 2000–2019, 

מ-87.8% ל-87.3%.

.WHO, The Global Health Observatory ראו  7
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ישראל מצטיינת גם בשיעור נמוך של תמותת תינוקות, אשר הולך ויורד בעקביות לאורך 
השנים )רק בתשע ממדינות ה-OECD תמותת התינוקות נמוכה יותר( )תרשים 16(. בשנת 
2020 עמדה תמותת התינוקות בישראל על 2.5 פטירות לאלף לידות חי, בהשוואה לממוצע 
)OECD, 2022(. נתונים אלה מרשימים בייחוד על רקע שיעורי  OECD-של 4.1 במדינות ה
הפריון הגבוהים בישראל, שיעורים נמוכים של בדיקות טרום לידה בקרב נשים חרדיות 

ושיעורים גבוהים של נישואים בין קרובי משפחה בחברה הערבית.
גם בנושא זה יש פערים ניכרים בין קבוצות אוכלוסייה. בקרב יהודים ואחרים נרשמו 2.3 
פטירות לאלף לידות חי, ובקרב ערבים 5.4 פטירות לאלף לידות חי. נמצאו פערים גם בין 
מחוזות גיאוגרפיים, והם בולטים במיוחד בהשוואה בין מחוזות תל אביב והמרכז )1.9 ו-2 
פטירות לאלף לידות חי, בהתאמה( למחוז הדרום )5 פטירות לאלף לידות חי; נתון זה כולל 
את כל חלקי האוכלוסייה בדרום, ובקרב האוכלוסייה הבדואית הנתון מגיע לכ-9 פטירות 
לאלף לידות חי(. בכל המחוזות המגמה הכללית בעשור האחרון היא של ירידה בתמותת 
התינוקות, הגם שבשנים מסוימות חלו תנודות )עליות וירידות( בתמותת התינוקות במחוזות 

מסוימים )משרד הבריאות, 2021ב(.
פילוח מגזרי בתוך המחוזות מראה שפערים בין יהודים ואחרים לערבים ניכרים הרבה 
יותר מפערים גיאוגרפיים. כך למשל, אמנם שיעור הפטירות בקרב יהודים במחוז הדרום )3 
פטירות לאלף לידות חי( גדול פי 1.8 משיעור הפטירות בקרב יהודים במחוז המרכז )1.7 
פטירות לאלף לידות חי(, אולם שיעור הפטירות בקרב ערבים במחוז הדרום )9.2 פטירות 
לאלף לידות חי( גבוה פי 3.1 מהשיעור המקביל בקרב יהודים באותו מחוז. תמונה דומה 

מתקבלת גם במחוזות האחרים )משרד הבריאות, 2021ב(. 

2020 ,OECD-תרשים 16. תמותת תינוקות לאלף לידות חי במדינות ה
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אורח חיים והתנהגות סיכון
שיעור המעשנים והמעשנות בישראל בקרב האוכלוסייה הבוגרת )21 ומעלה( עומד נכון 
לשנת 2020 על 20.1%. שיעור הגברים המעשנים גבוה משיעור הנשים המעשנות )25.6% 
לעומת 14.8%(. שיעור המעשנים בקרב הערבים גבוה משיעורם בקרב היהודים )24.4% 
לעומת 19.1%(. שיעור המעשנים בישראל, הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים, גבוה מעט 
בנושא  בין-לאומיות  בזהירות רבה להשוואות  יש להתייחס  כי  ב-OECD, אם  מן הממוצע 
השוואת  גם  הנתונים.  ובאיסוף  בהגדרות  מדינות  בין  מתודולוגיים  הבדלים  בשל  העישון 
נתוניה העיתיים של ישראל אינה פשוטה בשל שינויים שנערכו בשיטות המחקר לאורך 
נתוני משרד הבריאות בחמש השנים האחרונות שיעור העישון  השנים. מכל מקום, לפי 
ירידה שהחלה בתחילת שנות  20%–21%, לאחר  בקרב מבוגרים בישראל מתייצב סביב 
2010. מסקר שערך משרד הבריאות  השבעים של המאה הקודמת, והתמתנה מאז שנת 
 26.8% הישראלים:  של  העישון  הרגלי  על  לרעה  השפיעה  הקורונה  מגפת  כי  עולה 
מהמרואיינים המעשנים בסקר דיווחו שמאז תחילת המגפה הם מעשנים יותר – תוספת 

של 13 סיגריות ליום בממוצע.8 
בקרב בני נוער ניכרת מגמת ירידה בשיעור המדווחים שהתנסו אי פעם בעישון סיגריות 
ובעישון נרגילה בשנים 1998–2019. על פי דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 
סיגריות  בעישון  שהתנסו  הנוער  מבני   15% דיווחו  בנושא  שנערך  האחרון  בסקר   ,2020
על  בין-לאומי  מחקר  זאת,  עם  נרגילה.  בעישון  שהתנסו  דיווחו  ו-25%  חייהם,  במהלך 
התנהגות סיכון בקרב בני נוער )WHO-HBSC( מדרג את ישראל במקום השישי בשיעור 
לפחות  סיגריות  עישון  על  דיווחו  מהתלמידים   6% שכן  תלמידים,  בקרב  סיגריות  עישון 
העישון  שיעורי  במחקר  שהשתתפו  המדינות   27 מתוך  בחמש  רק  )כלומר  בשבוע  פעם 
היו גבוהים יותר(. יתרה מכך, כאשר מביאים בחשבון גם שימוש בסיגריות אלקטרוניות, 
יש ראיות לכך שחלה עלייה בשיעור העישון בקרב בני נוער, אשר כרבע מהם השתמשו 
בסיגריות אלקטרוניות מתוך תפיסה שסיגריה אלקטרונית פחות מזיקה מסיגריה "רגילה". 
לפי נתונים אלה נראה כי חל שינוי בתמהיל מוצרי העישון, וסיגריות אלקטרוניות, ובמידה 
רבה גם סיגריות טבק מחפיסה )סיגריות "מגולגלות"(, תופסות מקום מרכזי בהתנסות של 

בני נוער בעישון. 
28%, ובקרב  2018 היה שיעור העישון בקרב הגברים  בקרב המתגייסים לצה"ל בשנת 
10 סיגריות  18%. צריכת הסיגריות היומית הממוצעת בקרב המעשנים הייתה  הנשים — 

ביום בקרב גברים ו-9 בקרב נשים, בדומה לנתוני 2017.
 OECD-שלא כמו צריכת סיגריות, צריכת האלכוהול בישראל היא מהנמוכות במדינות ה
)רק בטורקיה היא נמוכה יותר( ועמדה בשנת 2019 בקרב בני 15 ומעלה על ממוצע של 3.1 

ראו באתר משרד הבריאות, דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנים 2018, 2019 ו-2020.   8

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/HealthAndLifestyle/smoking/Pages/MOH_report.aspx
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ליטר לנפש בשנה לעומת 8.4 ליטר בממוצע במדינות ה-OECD )פי 2.7(. עם זאת יש לשים 
האחרונים  בעשורים  הדרגתית  עלייה  במגמת  נמצאת  בישראל  האלכוהול  שצריכת  לב 

.)OECD, 2022( )1990 עלייה של כ-72% בצריכה לנפש משנת(
שיעורם של בעלי עודף משקל בישראל בקרב האוכלוסייה הבוגרת מתקרב ל-65%  — נתון 
המדרג את ישראל במקום השלישי באירופה. גברים סובלים מעודף משקל יותר מנשים. 
ישראל מתבלטת גם בשיעור הסובלים מהשמנת יתר, העומד על כ-25% מן האוכלוסייה 
הבוגרת )מקום שישי באירופה(.9 המצב בקרב ילדים ובני נוער איננו טוב יותר. גם כאן ישראל 
נמצאת בצמרת המדינות שתושביהן סובלים מעודף משקל ומהשמנת יתר: כ-40% וכ-15% 
.)WHO, 2022b(  19–10 בני  וכ-10% בהתאמה בקרב  כ-30%   ;9–5 בני  בהתאמה בקרב 

ארגון הבריאות העולמי מציין בדוח שפרסם כי עודף משקל והשמנת יתר הם מהגורמים 
עודפת  ולתמותה  נמצאו קשורים לתחלואה  גם  ולנכות. הם  כרונית  העיקריים לתחלואה 
תזונה  עקב  העולם  ברחבי  מגפה  לממדי  התעצמו  הללו  כי  הארגון  מדגיש  עוד  מקורונה. 
גורמים לעלייה בהוצאות  גם  ומשום כך הם  גופנית מספקת,  והיעדר פעילות  לא בריאה 
על בריאות. לנוכח ממצאים אלה, הארגון ממליץ לנקוט שורה של צעדים לשינוי הרגלי 
הצריכה של מזונות כגון סימון מוצרים, הדגשת ערכיהם התזונתיים והשפעה על מחיריהם 
)לדוגמה, להוזיל מזונות בריאים ולייקר מזונות לא-בריאים(. עוד הוא ממליץ להגביר את 
המודעות בקרב הציבור לחשיבותה של תזונה בריאה ולקדם תכנון אורבני המעודד פעילות 

.)WHO, 2022b( גופנית
עודף משקל והשמנת יתר קשורים גם להתפשטות מחלת הסוכרת. על פי ארגון הבריאות 
העולמי, נכון לשנת 2019 שכיחות מחלת הסוכרת באוכלוסייה בישראל עומדת על כ-6.2%, 
לעומת 5.5% בממוצע במדינות האיחוד האירופי. מאז שנת 2000 עלתה שכיחות הסוכרת 
בישראל בכ-94% )אז עמד שיעור החולים בסוכרת על 3.2% מהאוכלוסייה(. בקרב מבוגרים 
נתונים  כי  יש להביא בחשבון  לכ-8.5%.  20–79 שכיחות הסוכרת מגיעה  הגילים  בטווח 
אלה אינם מתוקננים לגיל, דהיינו שכיחות הסוכרת בישראל – מחלה ששכיחותה עולה עם 
הגיל )סוג 2( – גבוהה יותר מזו שבמדינות אירופה, אף שאוכלוסיית ישראל צעירה יותר. 
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, שמתקנן שיעורי תמותה מסוכרת לכל 100 אלף נפש, 
שיעור התמותה מסוכרת בישראל בשנת 2018 היה 4.3 פטירות לכל 100 אלף איש לעומת 
2.5 בממוצע באיחוד האירופי )פי 1.7(. מאז סוף שנות התשעים שיעור התמותה מסוכרת 
נמצא במגמת ירידה הן בישראל והן במדינות האיחוד האירופי, אף ששכיחותה של המחלה 

באוכלוסייה נמצאת במגמת עלייה.10 

שיעורים אלה חושבו לאחר ִתקנון לגיל, המתחשב בהרכב הגילים השונה בכל מדינה.  9
 .European Region, European Health for All database ,ראו באתר ארגון הבריאות העולמי  10

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על

https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/
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סיכון נוסף לבריאות הציבור אשר אינו זוכה על פי רוב לתשומת לב ראויה הוא חשיפה 
חנקן  תחמוצות  של  גבוהים  לריכוזים  חשופה  ישראל  אוכלוסיית  אוויר.  לזיהום  מוגברת 
שמקורן בפליטות של כלי רכב, תעשייה וייצור חשמל, ושל חלקיקים נשימים,11 עד כדי 
94% מעל לערך היעד שקבע ארגון הבריאות העולמי. מרב החשיפה לזיהום נגרמת באזורים 
זיהום אוויר עלול לגרום לשלל מחלות,   .)Levy et al., 2019( אורבניים צפופי אוכלוסין
כגון מחלות ריאה ולב וסרטן. אמנם לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה בשנים האחרונות 
בשנת  שאת  )וביתר  הארץ  אזורי  ברוב  הנשימים  החלקיקים  בריכוז  מסוימת  ירידה  חלה 
2020, ככל הנראה בשל הירידה בפעילות המשק בעקבות התפרצות מגפת הקורונה(, אך 
ריכוזים חריגים עדיין נרשמו במקומות שונים, ובעיקר באזור תל אביב–יפו. ריכוזים גבוהים 
של החלקיקים הנשימים העדינים נמדדו באזור השרון, גוש דן ושפלת החוף שממזרח לו, 
באזור חיפה ובעמקי הצפון. באזורים אלה יש צפיפות גבוהה יחסית של פליטות מכלי רכב 

ופליטות מתעשייה ומתחנות כוח )המשרד להגנת הסביבה, 2022(. 
אינדיקטור נוסף שבו ישראל אינה מתבלטת לטובה הוא "הערכת בריאות עצמית". לפי 
נתוני ה-OECD, רק 74% מהישראלים מדווחים על בריאות טובה או טובה מאוד — מקום 
15 בדירוג מדינות הארגון. נוסף על כך, רק בתשע מדינות שיעור המדווחים על בריאות 
שאוכלוסיית  פי  על  אף  מהנשאלים(,   11%( בישראל  המקביל  מהנתון  יותר  גבוה  גרועה 
ישראל צעירה יחסית לאוכלוסיית רוב מדינות ה-OECD )הנתונים אינם מתוקננים לגיל( 
)OECD, 2021(. ניתן לומר כי נתון זה הוא מעין "נורת אזהרה" עבור ישראל, שכן מדידת 
בריאות מתמקדת על פי רוב במדדי תמותה והישרדות, ובהם ישראל אכן מצטיינת. אולם 
"בריאות" הוא מושג מורכב בעל רבדים עמוקים שקשה לכמת. היבטים שונים של בריאות 
נושקים לאיכות חיים ולרווחה אישית וחברתית, ותחושות סובייקטיביות עשויות ללמד על 
תחלואה שאיננה מטופלת כיאות או על תחושה כללית של אי-שביעות רצון ממצב בריאות 

פיזי או נפשי. 

מגפת הקורונה
2021–2022 הביא עימו את גל התחלואה הגדול ביותר שידעה ישראל מאז פרוץ  חורף 
ינואר  ביום במהלך חודש  זה הגיע לשיא של כמאה אלף מאומתים חדשים  גל  המגפה. 
היומי  הפטירות  מספר  גם  זה  בחודש   12.)17 )תרשים  אחרת  תקופה  מבכל  יותר   ,2022
מקורונה הגיע לשיא של יותר מ-70 נפטרים ביום, כפול משיא התמותה היומית שנרשמה 

חלקיקים זעירים הנישאים באוויר שחלקם ממקור טבעי )כגון אבק מדבר( וחלקם מעשה ידי אדם   11
)זיהום שמקורו בתחבורה, תעשייה וכדומה(. 

2022 החל משרד הבריאות להכיר גם  לגידול במספר המאומתים תרמה העובדה שמ-5 בינואר   12
במי שנבדק ונמצא חיובי לנגיף בבדיקת אנטיגן מפוקחת )מוסדית( כ"מאומת", ללא צורך בבדיקת 

PCR. ראו באתר משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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בינואר 2021 ואף למעלה מכך )ראו תרשים 18(. גל התחלואה החל לדעוך במהלך חודש 
פברואר, אך המגפה חזרה בגלים קטנים יותר לאורך שנת 2022, ללמדנו כי מגפת הקורונה 

לא פסה מן העולם, והסכנה להתפרצות מחודשת טרם חלפה.13

 תרשים 17. תחלואת הקורונה בישראל: מספר יומי של מאומתים חדשים, 
ממוצע נע לכל שבעה ימים, יולי 2021 – אוקטובר 2022
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הערה: בשל המגבלה של מספר הבדיקות שניתן לבצע באוכלוסייה, מספר המקרים המאומתים נמוך מן המספר האמיתי.
Our World in Data — COVID-19 :מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים

 תרשים 18. תמותה מקורונה בישראל: מספר יומי של מתים, ממוצע נע לכל 
שבעה ימים, יולי 2021 – אוקטובר 2022
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הערה: בשל האתגרים בייחוס סיבות המוות, ייתכן שמספר מקרי המוות בתרשים זה אינו משקף במדויק את מספר מקרי 
המוות מנגיף הקורונה.

Our World in Data — COVID-19 :מקור: ברוך לוי ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים

.Our World in Data – COVID-19 ראו  13

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
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דעיכת המגפה מסמנת גם שינוי מגמה בהתחסנות נגד קורונה. בתוך שנה אחת, מתחילת 
מאוכלוסיית  כ-72%  התחסנו   ,2022 ינואר  ועד   2020 דצמבר  בחודש  החיסונים  מבצע 
ישראל. מאז נעצר שיעור ההתחסנות כמעט לגמרי, ובחודשים פברואר–ספטמבר 2022 
התחסנו רק עוד כ-0.3% מאוכלוסיית ישראל.14 בקרב ילדים שיעורי ההתחסנות נמוכים 
במיוחד, הן באופן אבסולוטי והן בהשוואה למדינות אחרות. לקראת החורף הקרוב )2022–
בי-ולנטי  )חיסון  לזן האומיקרון  בחיסון המותאם  גם  לחסן  ישראל  מדינת  2023( תתחיל 

הכולל גם את הנגיף המקורי(. 
בספטמבר 2022 נערך משחק מלחמה בהובלת מפקדת אלון בפיקוד העורף ובשיתוף 
משרד הבריאות, ואליו זומנו כל משרדי הממשלה וגופים נוספים המעורבים בחירום כדי 
לדון בתרחישים אפשריים לקראת החורף הקרוב. הפתרון שמציעה הגישה "בריאות בכל 
מדיניות", העוסק גם בהיבטים חברתיים, כלכליים ואחרים, העמיד את התשתית להתנהלות 
בזמן אירוע שבו זן חדש ואלים יותר של נגיף הקורונה בשילוב תחלואת חורף של שפעת 
ומחלות נשימה אחרות יובילו לעומס ניכר על מערכת הבריאות ועל מערכות אחרות כגון 

בתי ספר ומקומות עבודה.
עם דעיכת המגפה הוסרו במהלך השנה רוב ההגבלות שהוטלו למניעת הדבקה, כגון חיוב 
תלמידים להציג בדיקה עם תוצאה שלילית בכניסתם למוסדות חינוך, איסור על התקהלויות 
לארץ.  בכניסה  שהוטלו  ההגבלות  הוקלו  כן  כמו  סגורים.  ובחללים  בחוץ  מסכות  ועטיית 
חובת הבידוד, אחד הסמלים הבולטים ביותר של עידן הקורונה, בוטלה בחודש מאי 2022 
ולמי שמלווים  למי שהיו במגע הדוק עם מאומת לקורונה, למי שמתגוררים עם מאומת 
מבודד, וכיום היא חלה רק על מי שמאומת לקורונה או שקיבל הוראה פרטנית ממערכת 
הבריאות להיכנס לבידוד )למשל, עובד במוסד שיש בו אוכלוסייה בסיכון גבוה לתחלואה 
ותמותה שהיה במגע הדוק עם מאומת(.15 למעשה "נרמול" הקורונה ומעבר לעידן "הנורמלי 
בהם  להשתמש  יש  אך  הנגיף,  עם  להתמודדות  רבים  כלים  בידינו  שיש  פירושו  החדש" 
רחב  מענה  וייתן  קיימא  בר  באופן  הבריאות  באופן שיחזק את מערכת  ובעיקר  בחוכמה 
ולא רק לקורונה. מנגד, פגיעותיה של הקורונה – סגרים, סגירת בתי ספר, תופעות לוואי 
ארוכות טווח )"לונג קוביד"( ועוד – דורשות פתרון הוליסטי וייתכן שייקח עוד שנים רבות 

להשתקם מהן.

הכוונה היא למי שהתחסנו במנת חיסון אחת לפחות.  14
ראו באתר משרד הבריאות, מרכז המידע לקורונה.  15
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יוזמות לתכנון כוח אדם רפואי במערכת הציבורית 
ולריסון הרפואה הפרטית

בעולם  הבריאות  מערכות  את  רבות  המעסיק  נושא  מטבעו  הוא  רפואי  אדם  כוח  תכנון 
סדר  בראש  אותו  מעמידה  בריאות  מערכות  של  לתפקודן  העצומה  חשיבותו  ובישראל. 
יומן, בעיקר לנוכח לחצים דמוגרפיים, מצוקות כלכליות ואתגרים ארגוניים ומקצועיים. על 
כן קובעי המדיניות נאלצים למצוא פתרונות יצירתיים וחדשניים לבעיות מתמשכות כגון 
ציבורי–פרטי. בעת  ותמהיל  כוח אדם  גיאוגרפי לא שוויוני של  פיזור  מחסור במטפלים, 
תכנון כוח אדם יש להביא בחשבון גם את יחסי הגומלין בין המערכת הציבורית למערכת 
כוח אדם אל המערכת  ניסיון לנתב  ביניהן בכל  ולהתחשב בהשפעות ההדדיות  הפרטית 
הציבורית, בייחוד לאור הדומיננטיות של שוק הרפואה הפרטי בישראל. מכאן שאל יוזמות 

תכנון כוח האדם מצטרפות בשנים האחרונות גם יוזמות לריסון הרפואה הפרטית.
2022 מאפשרת למערכת הבריאות להתפנות למשימות  דעיכת מגפת הקורונה בשנת 
של תכנון מדיניות וארגון מחדש. אכן, שנת 2022 מתבלטת באופן מיוחד בפרץ של יוזמות 
מדיניות בתחום שירותי הבריאות. המהלך הבולט ביותר הוא הניסיון ליישם מתווה לקיצור 
זכו  נוספים אשר אמנם  שעות העבודה הרציפה בבתי החולים.16 אליו מצטרפים צעדים 
לתהודה תקשורתית נמוכה יותר, אך אם יתממשו יש בהם כדי לחולל שינויים של ממש 
במערכת הבריאות בישראל, בייחוד בנוגע לעבודתם של רופאים בשוק הפרטי. להלן נציג 

את עיקרי היוזמות האלה.

 קיצור שעות עבודתם הרציפה של רופאים ורופאות מתמחים 
בבתי חולים 

קיצור שעות העבודה הרציפה של הרופאים והרופאות המתמחים הוא נושא הנמצא על 
המתמחים  של  החיים  איכות  את  לשפר  הרצון  לצד  רבות.  שנים  זה  הציבורי  היום  סדר 
באיכות  פגיעה  מפני  חשש  מביעים  התורנות  שעות  בקיצור  שמצדדים  מי  והמתמחות, 
הטיפול ובבטיחות המטופל בשל טעויות בשיקול הדעת וירידה ביכולת התפקוד של הרופא 
מנוחה  ללא  ארוכות  עבודה  שעות  לאחר  ריכוז  ומחוסר  מעייפות  הנובעות  הרופאה,  או 

"קיצור תורנויות המתמחים" הוא כינוי לא מדויק שהשתרש בשיח הציבורי והתקשורתי למהלך   16
יוסבר  שנועד לקצר את מספר שעות העבודה הרציפה בבתי החולים ולא את התורנויות עצמן. 
עבודה  שעות  כ-16  למעסיקים  הרופאים  בין  הקיבוציים  בהסכמים  מוגדרת  חול  יום  תורנות  כי 
מ-16:00 ועד 08:00 למחרת. במתווה המוצע לא תקוצר התורנות עצמה, אלא שרופא לא יבצע 
את משמרת הבוקר הרגילה בת שמונה השעות לפני התורנות או אחריה, וכך יקוצר משך שעות 
העבודה הרציפה מ-24 )ועוד שעתיים של העברת משמרת, קרי "חפיפה"( ל-16 שעות. עוד יצוין 
ולכן מדובר בקיצור שעות העבודה  ולא רק מתמחים,  שאת חלק מהתורנויות מבצעים מומחים 

הרציפה בבתי החולים ככלל ולא רק של רופאים מתמחים.

 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
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ראויה. המתנגדים לקיצור שעות התורנות מדגישים את החשש שהפגיעה ברצף הטיפולי 
וריבוי "העברות המקל" )החלפות משמרת( בין המטפלים ישפיעו לרעה על איכות הטיפול 
וההכשרה  החינוך  באיכות  מירידה  החשש  גם  נוסף  זה  חשש  על  המטופל.  בטיחות  ועל 
של המתמחה בשל הפחתת שעות שהייתו בבית החולים )לינדר, 2020; המלצות הוועדה 

העליונה, 2021(.
כבר בשנת 2011, לקראת חתימת ההסכם הקיבוצי של הרופאות והרופאים, התעוררה 
מחאה חריפה מצידם של מתמחים ומתמחות והם דרשו לקצר את מספר שעות העבודה 
הרציפה. דרישה זו לא נענתה, ומאז ועד היום נדון הנושא במערכת הבריאות ולא הושגה 
עם  עוזה  במלוא  התחדשה  הרציפה  העבודה  שעות  מספר  את  לקצר  הדרישה  הסכמה. 
בתי  החליטו   2020 במרץ  המגפה  של  הראשון  הגל  במהלך  הקורונה.  מגפת  התפרצות 
החולים לעבור לעבודה במשמרות של 12 שעות עבודה ואחריהן 24 שעות מנוחה. מטרת 
 DoctorsOnly,( במחלקות  קורונה  לחולי  הצוותים  חשיפת  את  להפחית  הייתה  המהלך 
2020(. בתחילה 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 הרציפה של מתמחה עומד כיום על 26 שעות, המורכבות משמונה שעות עבודה 
"רגילה" בשעות הבוקר ואחר הצהריים ועוד 16 שעות משמרת עד שמונה בבוקר למחרת, 
ומתמחות  מתמחים  קראו  שערכו  בהפגנות  משמרת(.  להחלפת  כשעתיים  של  בתוספת 
רבים לקיצור התורנויות וראו במהלך שנכפה על המערכת בשל המגפה מעין "ניסוי טבעי" 

מוצלח, הממחיש כי בשלה העת לשינוי מתכונת עבודתם )לינדר, 2020(.
את  הניע  והוא  בנושא,  הדיון  מחדש  ניצת  המחאה  רקע  ועל  הקורונה  מגפת  בעקבות 
ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( להקים ועדה מיוחדת לבחינת שינוי מתכונת העבודה 
של הרופאים והרופאות בבתי החולים )המלצות הוועדה העליונה, 2021(. בחודש יוני 2021 
המליצה הוועדה על שינוי מהותי ומרחיק לכת וקבעה שהגישה המסורתית המקובלת של 
תורנות אחידה באורכה לכל המקצועות איננה הפתרון הרצוי למערכת ההתמחות, שכן לכל 
מקצוע יש מאפיינים ייחודיים לו אשר עשויים להכתיב מתכונות שונות של עבודה. לאור 
ומתמחות, המליצה הוועדה  עמדת האיגודים המדעיים, שנעזרו בסקרים בקרב מתמחים 
לקבוע את מתכונת העבודה בכל תחום ותחום בהתאם לצרכיו והציעה דגמים שונים של 
שעות  מספר  כגון  בהיבטים  מזה  זה  הנבדלים  ומתמחות,  מתמחים  של  עבודה  מתכונת 
העבודה הרציפה, מספר שעות המנוחה ומספר התורנויות. עוד המליצה הוועדה להוסיף 
תקנים לאנשי צוות פקידותי ועוזרי רופא ולשפר את תנאי עבודתם של רופאים ורופאות 

מומחים בבתי החולים ובקהילה.
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2021, פרסמה שרת הכלכלה אורנה ברביבאי תיקון להיתר  בהמשך, בחודש אוקטובר 
הכללי להעסקה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול 
בזקנים ובילדים. ההיתר, אשר גובש בתיאום עם שר הבריאות ניצן הורוביץ, קבע לראשונה 
יוגבל ל-16 שעות, ואם צורכי העבודה מחייבים  יום העבודה של הרופאים והרופאות  כי 
זאת, הוא יימשך 18 שעות. עוד נקבע כי ההנחיה תיושם בהדרגה. השלב הראשון ליישומה 
היה אמור להתחיל ב-31 במרץ 2022 במקצועות שאינם כירורגיים או טיפול נמרץ בעשרה 
בתי חולים בפריפריה. עוד נקבע כי בהמשך יקוצרו שעות העבודה במקצועות טיפול נמרץ 
והרדמה לא יאוחר מ-31 במרץ 2023. לבסוף נקבע בהיתר כי תגובש תוכנית חומש לקיצור 
הדרגתי של שעות עבודתם של הרופאים והרופאות גם בשאר בתי החולים בישראל, וכי 

מספר התורנויות החודשיות לרופא לא יעלה על שש )משרד הבריאות, 2022ב(.
בהמשך לתיקון להיתר הכללי מינה שר הבריאות צוות מקצועי לתכנון ויישום המהלך 
בראשות  בצוות,  בתורנויות.  המועסקים  והרופאות  הרופאים  של  העבודה  יום  לקיצור 
נציגי משרדי הבריאות,  המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר ספי מנדלוביץ', היו חברים 
האוצר והכלכלה והתעשייה, הר"י ובתי החולים, וכן מומחים ומתמחים במקצועות רפואיים 
שונים. על הצוות הוטלה המשימה לתכנן מתווה ליישום קיצור שעות העבודה כמתחייב 
הטיפול  איכות  ובהם  בדבר,  הנוגעים  ההיבטים  כלל  שקלול  תוך  הכללי  להיתר  מהתיקון 
ותנאי  והרופאות  הרופאים  רווחת  והמתמחות,  המתמחים  הכשרת  איכות  ובטיחותו, 
עבודתם. עוד הוטל על הצוות לבחון פתרונות נוספים שיקלו את עומסי העבודה בתורנויות, 

לרבות באמצעות עוזרי רופא וצוותי עזר מינהליים )משרד הבריאות, 2022ב(. 
לקראת הגשת המלצות הביניים ליישום השלב הראשון במתווה נתגלעו חילוקי דעות 
עמוקים בין חברי הצוות בעניין היתכנות קיצור העבודה ל-16 שעות בכלל ולעמידה במועד 
שנקבע לתחילת היישום בפרט. חלק מחברי הוועדה סברו כי אפשר ליישם את הרפורמה 
לאור תוספות כוח האדם הצפויות בשנים הקרובות בעקבות הצעדים הננקטים להגדלת 
נציגי האוצר  ובעיקר  מספר הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה בארץ. לדעת המתנגדים, 
והר"י, יישום התוכנית לא יתאפשר שכן לטענתם בשנים הקרובות צפוי מחסור בכוח אדם 
רפואי, בשל שתי סיבות עיקריות: דעיכת השפעתו החיובית של גל העלייה הגדול מברית 
המועצות לשעבר על שיעור הרופאים והרופאות בישראל )רבים מאותם רופאים מגיעים 
בשנים האחרונות לגיל פרישה(; ויישום רפורמת יציב, הפוסלת את ההכרה בלימודי רפואה 
בבתי ספר שונים במזרח אירופה, שמהם מגיעים כרבע מהרופאים והרופאות כיום, בשל 
רמתם הנמוכה )משרד האוצר, ללא תאריך; הר"י, ללא תאריך(. כחיזוק לטענתם הם ציינו 
בפריפריה,  הרפואיים  במוסדות  במיוחד  גדול  הפסולים  הספר  בתי  בוגרי  של  שחלקם 

שבהם צפויה הרפורמה להתחיל.
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על  הממונה  השכר:  סוגיית  היא  המתווה  יישום  על  היא  גם  המעיבה  נוספת  מחלוקת 
לפי  שיעבדו  והמתמחות  המתמחים  משכר  להפחית  יש  כי  גרס  האוצר  במשרד  השכר 
המתווה החדש בהתאם לצמצום בשעות עבודתם )משרד האוצר, 2022א(. ארגון "מרשם", 
לכך  מתנגד  והמתמחות,  המתמחים  של  עבודתם  שעות  לקיצור  המאבק  בראש  העומד 

 .)DoctorsOnly, 2022( נחרצות
חששות נוספים שהתעוררו סביב שאלת יישום המתווה החדש הם חשש שתחול הרעה 
ברווחת המתמחים והמתמחות, שכן בעקבות המתווה החדש יגדל מספר התורנויות שלהם 
בסופי שבוע; חשש לפגיעה באיכות ההכשרה של המתמחים והמתמחות בשל היעדרותם 
הרופאים  להתרחבות הפער בשיעור  וחשש  הבוקר כמתחייב מהמתווה;  הצפויה בשעות 
והרופאות בין המרכז לפריפריה, משום שעם המעבר למתווה החדש במרכז הארץ "ישאבו" 
מוסדות הרפואה הגדולים והחזקים את המתמחים והמתמחות הדרושים להם על חשבון 
בעיניהם של המתמחים  למושכים פחות  נחשבים  בפריפריה, אשר ממילא  החולים  בתי 

והמתמחות בדרך כלל.17 
של  בחתימתם  הצוות  של  הביניים  דוח  פורסם   2022 מרץ  בחודש  דבר,  של  בסופו 
עשרה חברים בלבד מתוך 25 חברי הצוות — כולם נציגים של משרדי הבריאות והכלכלה 
)משרד  ומהר"י  ואף אחד מהם לא ממשרד האוצר  רפואיים שונים,  ומוסדות  והתעשייה 
המחסור  צוין  ובהן  לדוח,  הסתייגויותיהם  את  הגישו  האחרונים  שני  2022ב(.  הבריאות, 
הצפוי בכוח אדם רפואי, המחלוקת בסוגיית השכר והחשש מפגיעה בהכשרה. עם זאת, 
הן משרד האוצר והן הר"י הדגישו כי הם תומכים עקרונית בקיצור מספר שעות העבודה 

הרציפה )משרד האוצר, ללא תאריך; הר"י, ללא תאריך(. 
עיקרי המלצות דוח הביניים הם: )1( קיצור יום העבודה בעשרה בתי חולים בפריפריה 
מ-31 במרץ 2022 כמתחייב מתיקון ההיתר הכללי. בכל מקצוע יקוצר יום העבודה בהדרגה, 
במחלקות  הפנימיות,  במחלקות  ההכשרה  ולצורכי  הרפואי  המוסד  של  ליכולתו  בהתאם 
לרפואה דחופה, גריאטריה, נוירולוגיה, דימות, פסיכיאטריה, אונקולוגיה, שיקום, נפרולוגיה, 
המטולוגיה ורפואת ילדים; )2( שינוי הדרגתי של שיטת העבודה במחלקות לרפואה דחופה 
שלוש  או  שעות   12 של  משמרת  שתי  )למשל,  במשמרות  לעבודה  ומעבר  הארץ  בכל 
משמרות של שמונה שעות(; ו)3( קידום והטמעה מהירה של המקצוע עוזר רופא, לרבות 
השלמת החקיקה הדרושה לכינון מקצוע זה ופתיחת מסלול לימודים אקדמיים לתואר שני 

במקצוע )משרד הבריאות, 2022ב(.
עם פרסום ההמלצות עתרה "שירותי בריאות כללית" לבג"ץ נגד יישום המתווה בטענה 
שיישומו יזיק למערכת הבריאות. בג"ץ דחה את העתירה, אך בעקבותיה נדחה מועד היישום 
בחודש כדי לאפשר לצדדים להגיע להסכמות בנוגע למתווה הרצוי. ברם הצדדים לא הגיעו 
אל עמק השווה, ועל רקע פירוק הממשלה ופיזור הכנסת נדחה יישום סעיף קיצור מספר 

יו"ר הר"י, פרופ' ציון חגי, באתר ההסתדרות הרפואית  וראו בהקשר זה את דבריו החריפים של   17
בישראל. 
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היועצת  בהנחיית   2023 לספטמבר  והמתמחות  המתמחים  של  הרציפה  העבודה  שעות 
"מרשם"  אנשי  נקטו  המתווה  יישום  דחיית  בעקבות   .)2022 )צבי,  לממשלה  המשפטית 
צעדי מחאה חריפים, בהם הגשת מכתבי התפטרות של מתמחים ומתמחות בבתי חולים 
ברחבי הארץ ואף פתיחה בשביתת רעב )גז, 2022(. בד בבד המשיכו הצדדים לנסות ולהגיע 
להבנות בעניין ניסוח התיקון להיתר הכללי בנושאים שונים כגון מתן אפשרות לרופאים 
התורנויות  מספר  והגבלת  שבוע  בסופי  ארוכות  תורנויות  לבצע  בכך  החפצים  ורופאות 

החודשיות למתמחה. 
לאחרונה חל פיתול נוסף בעלילה: ראש הממשלה יאיר לפיד הורה על היערכות מיידית 
הורה למשרד האוצר  ואף  בפריפריה,  והמתמחות  לקיצור שעות העבודה של המתמחים 
להשלים  במטרה  המתווה  יישום  לצורך  בפריפריה  חולים  לבתי  ש"ח  מיליון   66 להעביר 
ש-200  הודיע  "מרשם"  ארגון  כי  דווח  זאת  בעקבות   .2023 ספטמבר  עד  התהליך  את 
המתמחים והמתמחות שהגישו לאחרונה מכתבי התפטרות ימשכו אותם ויחזרו לעבודה 
סדירה )אפרתי, 2022(. אף על פי כן, נראה כי המחלוקת השוררת בין בעלי העניין במערכת 
הבריאות על עצם היתכנות יישומה של התוכנית לקיצור מספר שעות העבודה הרציפה 
נותרה בעינה, בעיקר בכל הנוגע למצאי כוח האדם הרפואי וסוגיית השכר. לעת עתה לא 
ברור כיצד יתפתחו הדברים, בעיקר על רקע חוסר הוודאות הפוליטי השורר כיום בישראל.

ועדת גמזו
הוועדה לתכנון ארוך טווח של כוח אדם רפואי בישראל )ועדת גמזו, 2022(, אשר פרסמה 
הרפואי  האדם  כוח  בתחום  אתגרים  עם  התמודדה   ,2022 ינואר  בחודש  המלצותיה  את 
בארבעה  דנה  הוועדה  בריאות.  לשירותי  בביקוש  הצפוי  הגידול  לאור  בישראל  והסיעודי 
של  גיאוגרפי  פיזור  ורופאות,  רופאים  הכשרת  של  טווח  ארוך  תכנון  עיקריים:  נושאים 
ותכנון  ברפואה  התמחות  מקצועות  בין  ורופאות  רופאים  ופיזור  תכנון  ורופאות,  רופאים 

ארוך טווח של מערך הסיעוד. להלן יפורטו עיקרי המלצותיה.
את  להגדיל  השאר  בין  הוועדה  המליצה  והרופאות  הרופאים  הכשרת  תכנון  בתחום 
מספר מקבלי הרישיונות בישראל ל-2,000 רישיונות בשנה עד שנת 2035 )לעומת 1,721 
בשנת 2020(, ובד בבד להגדיל את חלקם של בוגרי ובוגרות לימודי הרפואה בארץ ל-60% 
מתוך סך הרישיונות באמצעות הרחבת היקפי הכשרת הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה 
בישראל. עוד הומלץ לקדם צעדים שיעודדו סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בחו"ל לחזור 

לישראל, וכן לעודד ולסבסד את עלייתם ארצה של רופאים ורופאות מומחים צעירים.
בתחום הפיזור הגיאוגרפי הדגישה הוועדה את החשיבות שבצמצום הפערים בשיעור 
כן  על  ובגליל.  בנגב  ובפרט  לפריפריה,  המרכז  בין  והרופאות  והרופאים  האשפוז  מיטות 
המליצה הוועדה להשיק את תוכנית "אילנות" של משרד הבריאות, שמטרתה לעבות ולחזק 
את כוח האדם הרפואי בנגב ובגליל. כמו כן המליצה הוועדה להעניק תמריצים לרופאים 
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ולגליל  לנגב  להגיע  אותם  למשוך  כדי  ומתמחות,  מתמחים  לרבות  מצטיינים,  ורופאות 
)"מודל הכוכבים"(.

בתחום תכנון ופיזור רופאים ורופאות בין מקצועות ההתמחות ברפואה המליצה הוועדה 
על שורה של צעדים רגולטוריים שמטרתם להעצים את יכולתו של משרד הבריאות לתכנן 
את פיזורם בין המקצועות בהתאם לצרכים החזויים, בין השאר באמצעות כמה פעולות: 
הקמת מאגר מידע במשרד הבריאות שיכלול נתונים על מתמחים ומתמחות בכל רגע נתון; 
ביצוע תחזיות של צורכי המערכת לשנים הבאות; קביעת יעדים לאומיים שנתיים למספר 
גם  ייקבעו  ובהמשך  הבריאות,  שר  ידי  על  מקצוע  בכל  החדשים  והמתמחות  המתמחים 

מדדים אזוריים עד לרמת בית החולים.
בתחום תכנון ארוך טווח של מערך הסיעוד המליצה הוועדה בין השאר להגדיל את מספר 
האחים והאחיות בישראל לשבעה אחים ואחיות לאלף נפש עד שנת 2027, לעומת כחמישה 
הלימוד  מסלולי  הרחבת  תוך  בישראל  הסיעוד  לומדי  מספר  את  בהדרגה  להגדיל  היום; 
הנוכחיים; ולקבוע יעד של 60% לאחים ואחיות בוגרים בעלי הסמכה על-בסיסית עד 2027.
כוח  שהגדלת  ברור  אולם  הללו,  ההמלצות  מן  הנגזר  המחיר"  ב"תג  נקבה  לא  הוועדה 
האדם המוצעת, הרחבת מסלולי הלימוד, מימון התמריצים וצעדי ההתערבות הרגולטוריים 
ידרשו תוספת תקציבית לא מבוטלת, התלויה במידה רבה בהסכמתו של משרד האוצר. 
יצריכו הסכמה ושיתוף פעולה מצד  מעבר לכך, שינויים כה נרחבים בהכשרה הרפואית 
יש  כן,  כמו  והרופאות.  הרופאים  בהכשרת  המעורבים  הגופים  ושאר  האוניברסיטאות 
את  לווסת  להמלצה  ובייחוד  שלעיל,  מההמלצות  לחלק  הר"י  של  להתנגדותה  לצפות 
כוח האדם הרפואי באמצעות תכנון מרכזי של "מכסות מתמחים" במקצועות הרפואיים 
ולהמלצה להגביר את מעורבותו של משרד הבריאות בתכנון ההתמחויות, התחום שעליו 

מופקדת המועצה המדעית של הר"י על פי חוק.

תוכנית "אילנות"
והפקולטה  בנגב  בן-גוריון  באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  בשיתוף  הבריאות,  משרד 
לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בצפת, פתח באוקטובר 2022 את המחזור הראשון של 
תוכנית "אילנות" — צוערים לרפואה בנגב ובגליל. תוכנית זו מצטרפת לרשת של תוכניות 
עתודה למנהיגות בקרב משרתי הציבור בישראל — "עתודות לישראל", במטרה לבנות דור 

עתיד של מנהיגות רפואית בישראל.
מטרתה של תוכנית "אילנות" היא לעבות את כוח האדם הרפואי בנגב ובגליל מבחינה 
מצטיינת.  רפואית  מנהיגות  עתודת  יצירת  באמצעות  איכותית  מבחינה  ולחזקו  כמותית 
התוכנית כוללת מימון מלא של שכר הלימוד, מלגת קיום, ליווי חוץ אקדמי הכולל הכשרה 
בתקופת  צמוד  וליווי  הבריאות  מערכת  בכירי  של  ומקצועי  אישי  ליווי  רפואי,  בניהול 
ההתמחות. המחזור הראשון יכלול עד כ-30 צוערים וצוערות בנגב ועד כ-30 צוערים וצוערות 
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בגליל, שנבחרו לאחר תהליך מיון קפדני. ההשתתפות בתוכנית מותנית בהתחייבות לעבוד 
כרופא בנגב או בגליל במשך שבע שנים מתום הלימודים ובמגורים בנגב או בצפון )לרבות 

בגליל( לאורך תקופת הלימודים.18 

קליטת רופאים ורופאות עולים 
עידוד  עולים,  תעסוקת  להסדרת  הבין-משרדית  הוועדה  המדוכה  על  יושבת  אלה  בימים 
עלייה והסרת חסמים לעליית צוותים רפואיים. ועדה זו הוקמה מתוקף החלטת ממשלה 
499 מחודש אוקטובר 2021 בדבר עידוד עלייה והסרת חסמים לתעסוקת עולים במקצועות 
אחרים  מקצועות  ובבעלי  וברופאות  ברופאים  הגובר  הצורך  לנוכח  בישראל  רפואיים 

במערכת הבריאות )משרד ראש הממשלה, 2021(.
מטרת הוועדה לגבש תוכנית השמה לעולים במקצועות הרפואה והסיעוד בשיתוף ארגוני 
הבריאות השונים ולקדם פתרונות תעסוקה אפקטיביים במקצועות הרפואה והסיעוד. בין 
העלייה  טרם  רישיון  לקבלת  הבירוקרטיים  התהליכים  הקלת  בוועדה:  הנדונים  הצעדים 
ייעול הליכי ההכרה במומחיות רפואית; בחינת הקלות בתהליך הגשת המסמכים  ארצה; 
המעידים על הכשרה רפואית בחו"ל, בין היתר על ידי הקמת פלטפורמה להגשת מסמכי 

בקשה לרישוי בישראל בשפות שונות )חילאי, 2021(.

ריסון הרפואה הפרטית: הצעת חוק ההסדרים לשנת 2023 
2023 של משרד האוצר )הצעת חוק ההסדרים( כללה  טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת 
ובפרט למערכת הבריאות הפרטית )משרד  נרחבת למערכת הבריאות,  השנה התייחסות 
2022 עצרו לעת עתה את  יוני  ופיזור הכנסת בחודש  פירוק הממשלה  2022ב(.  האוצר, 
שהתהליכים  להניח  סביר  הכנסת.  בפני  להצבעה  המובאת  חוק  הצעת  לכדי  הבשלתה 

הבירוקרטיים והפרלמנטריים הנוגעים לכך יחודשו עם הקמת הממשלה הבאה.
מטיוטת התוכנית עולה כי בכוונת האוצר להמשיך בקו המדיניות שנקט במהלך העשור 
האחרון בחוקי ההסדרים הקודמים — שימת דגש על ריסון הרפואה הפרטית תוך ניסיון 
שונים  מנופים  בעזרת  הפרטי.  פני  על  הציבורי  המגזר  את  להעדיף  רופאים  לתמרץ 
המעוגנים בחקיקה וברגולציה, משרד האוצר מבקש לווסת את כוח האדם הרפואי ולהקטין 
את משקלה של הרפואה הפרטית במערכת הבריאות. הללו מפורטים בטיוטת התוכנית 

הכלכלית, ולהלן עיקרם: 

"ביטוחים  	  — נוספים  בריאות  )שירותי  השב"ן  ביטוחי  בין  הביטוחי  הכפל  צמצום 
התשלום  חובת  להסדרת  כללים  קביעת  המסחריים;  הבריאות  לביטוחי  משלימים"( 

למטופל המבוטח בשב"ן ובביטוח מסחרי מצד הקופות והחברות המסחריות.

ראו באתר משרד הבריאות, אילנות – צוערים לרפואה.  18
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עוד  	 יינתן  לא  כי  נקבע   2016–2015 הרחבת רפורמת הסדר–החזר: בחוק ההסדרים 
וחברות  ניתוח שבוצע בשב"ן או בביטוח מסחרי. הקופות  החזר כספי למטופל בשל 
הרפואי  המוסד  או  הרופא  עם  הסדר  לפי  הניתוח  עבור  ישירות  ישלמו  הביטוח 
)המשמעות: ביטול מסלול ההחזר(. כעת מוצע להרחיב את מנגנון ההסדר בתוכניות 
תשלומים  נהוגים  עדיין  שבו  הייעוצים,  לתחום  גם  המסחריים  ובביטוחים  השב"ן 

במסלול ההחזר.

על  	  35% של  בשיעור  היטל  הטלת  מסחריים:  ומביטוחים  משב"ן  ההכנסות  על  היטל 
פעילותן של חברות ביטוח מסחריות ושל 15% על פעילות שב"ן של קופות החולים. 
כמו כן חברות הביטוח והקופות יחויבו לדווח על המחיר ששולם לצוות רפואי ולמוסד 
רפואי תמורת ניתוח שבוצע במימון פרטי. מוסד רפואי יחויב לדווח על מחירים של 
או שב"ן של קופות  ביטוח  ידי חברת  על  אינם מכוסים  ניתוחים במימון פרטי, אשר 

החולים.

מניעת עליית הפרמיות בשב"ן כתוצאה מהטלת ההיטלים: לצד הטלת ההיטלים שלעיל,  	
תעריפי  את  לשמר  ובכך  רפואיים  שאינם  שירותים  השב"ן  מתוכניות  להוציא  מוצע 

הפרמיות הנהוגים כיום.

קיצור תורים במערכת הציבורית: מוצע להקצות סך של 250 מיליון ש"ח עבור תוכנית  	
כוללת לקיצור תורים וזמני המתנה לניתוחים ולייעוצים.

באמצעות  בריאות  על  הלאומית  ההוצאה  את  להקטין  היא  הללו  הצעדים  של  מטרתם 
ריסון הרפואה הפרטית, שהיא חלק נכבד ממנה. יתרה מזו, ריסון הרפואה הפרטית, לדעת 
משרד האוצר, אמור לצמצם את ההשפעות השליליות של הרפואה הפרטית על הרפואה 
"גריפת  יותר;  גבוה  שכר  בשל  הפרטית  הרפואה  אל  אדם  כוח  זליגת  ובהן:  הציבורית, 
רווחית  רפואית  פעילות  של  מעבר  כלומר  הפרטית,  אל  הציבורית  מהרפואה  השמנת" 
אל הרפואה הפרטית והשארת מקרים מורכבים יותר ורווחיים פחות ברפואה הציבורית; 

והפניית מטופלים במערכת הציבורית אל הפרקטיקה הפרטית. 
אלה  לסעיפים  עזה  להתנגדות  לצפות  יש  הכלכלית  בתוכנית  הדיונים  יתחדשו  כאשר 
מצידם של בעלי עניין, בעיקר חברות הביטוח המסחריות וההסתדרות הרפואית בישראל. 
משרד האוצר רואה בריסון הרפואה הפרטית דרך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית 
באמצעות צמצום ההשפעות השליליות שפורטו לעיל. ואולם המתנגדים טוענים כי השוק 
הפרטי הוא "שסתום הלחץ" שמונע את קריסתה של המערכת הציבורית ואשר נותן מענה 
לביקוש הגואה לשירותי בריאות במקום המערכת הציבורית הסובלת ממחסור במשאבים 
הציבורית  המערכת  של  ניכרת  הרחבה  בלא  הפרטית  הרפואה  צמצום  וכי  ובתשתיות, 
במקביל עלול לפיכך לפגוע בראש ובראשונה במטופלים. לדיון הכלכלי-ארגוני בדמותה 
של מערכת הבריאות מתלווה לעיתים קרובות גם ויכוח ערכי על הזכות לחופש בחירה של 
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הפרט בשירותי בריאות לעומת המחויבות לשוויון ודיון בנושא חופש העיסוק של הרופאים 
הפרטית  הרפואה  את  לרסן  המדינה  למאמצי  בנוגע  הצדדים  בין  המחלוקות  והרופאות. 

מלוות את מערכת הבריאות זה שנים ארוכות, ואין לצפות כי ייפתרו בעתיד הנראה לעין.

ועדת אש 
במרץ 2022 מינה שר הבריאות את הוועדה להעצמת שירותי הבריאות בישראל ואסדרת 
נחמן  פרופ'  הבריאות  מנכ"ל משרד  בראשותו של  והפרטית  הציבורית  הבריאות  מערכת 
והאתגרים המרכזיים של מערכת הבריאות  אש. הוועדה הוקמה כדי לבחון את הסוגיות 
בישראל, בדגש על ההשפעות ההדדיות בין מערכות הרפואה הפרטית והציבורית, ולהמליץ 
על צעדי מדיניות שישפרו את יעילותה ואת איכותה של מערכת הבריאות )משרד הבריאות, 
2022ג(. בוועדה חברים נציגי משרדי הבריאות והאוצר, הר"י, אנשי אקדמיה, אישי ציבור 
ועוד. לנוכח חוסר היציבות הפוליטי קשה להעריך אם ומתי תפרסם הוועדה את מסקנותיה, 

ומה תהיה השפעתן.

פיקוח על מחירי ניתוחים במימון פרטי
על  פיקוח  חוק  מכוח  הפועלת  המחירים,  על  הפיקוח  ועדת  החליטה   2022 יולי  בחודש 
את  להכניס  והאוצר  הבריאות  לשרי  להמליץ  התשנ"ו-1996,  ושירותים,  מצרכים  מחירי 
הניתוחים שבמימון פרטי לפיקוח ברמה הגבוהה ביותר — כזו האוסרת על שינוי מחיר ללא 
היתר. בכך תעלה רמת הפיקוח על הניתוחים הפרטיים, אשר נמצאו בעבר תחת חובת דיווח 

על מחירים ורווחיות בלבד )משרד הבריאות, 2022ד(. 
הרבה  הריכוזיות  ולנוכח  כה  עד  הפיננסיים שנאספו  הנתונים  לאור  כי  סבורה  הוועדה 
בשוק הניתוחים מצד ספקי השירות יש הצדקה להעלאת רמת הפיקוח. הוועדה גורסת כי 
יש בשוק הבריאות כשלים המעוררים קושי להגיע לשיווי משקל תחרותי ללא התערבות 
רגולטורית. הללו נובעים משנאת סיכון של המטופלים, אסימטריה במידע וביקוש קשיח 
לניתוחים. הוועדה סברה כי נכונות המטופל לשלם בעד ניתוח כאשר הוא נתון במצוקה 
פיזית ונפשית אינה משקפת בהכרח את המחיר האופטימלי וההוגן של הניתוח אילו נקבע 

במשא ומתן רגוע וחסר לחצים.
יוצרים  הם  הציבורית:  המערכת  על  לרעה  משפיעים  הפרטי  השוק  כשלי  מכך,  יתרה 
פערי שכר שאי-אפשר לגשר עליהם בין רופאים ורופאות בפרקטיקה פרטית ובין רופאים 
במערכת  שכר  ללחצי  גורמים  אלה  פערים  הציבורית.  במערכת  המועסקים  ורופאות 
הציבורית מצד רופאים ורופאות ומצד עובדי בריאות אחרים, ובה בעת המוסדות הפרטיים 

נהנים מטיפול במטופלים רווחיים על חשבון המערכת הציבורית.
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הוועדה מציעה שקביעת המחיר תיעשה באחת מהשיטות האלה:

תמחור "מלמטה": איסוף נתונים מגורמי השטח לגבי כלל העלויות הכרוכות בניתוחים  	
במימון פרטי ושקלולן לשם קביעת מחיר ממוצע, בדומה לנעשה כיום עבור ניתוחים 

במימון ציבורי.

תמחור על בסיס המחירון הציבורי: בהתאם לממצאים שייאספו ייקבע מנגנון שיאפשר  	
להמיר את המחיר הקבוע בתעריפון משרד הבריאות לניתוחים במימון ציבורי למחיר 

של הניתוחים המבוצעים במימון פרטי.

ובראשם מוסדות בריאות  זו תעורר התנגדות עזה מצד בעלי עניין,  כי תוכנית  יש לשער 
פרטיים ומנתחים ומנתחות העובדים בשוק הפרטי. ארגון הרופאים העצמאים )ארצ"י( כבר 
קרא לבלימת הרפורמה וטען למחטף מצד משרד האוצר המנצל את היעדרה של כנסת 

מכהנת )פילוט, 2022(.

סיכום
בעקבות מגפת הקורונה חל גידול חד במדדי ההוצאה על בריאות של ישראל, וכך גם של רוב 
המדינות המפותחות. כתוצאה מכך, ההוצאה על בריאות בישראל נותרה נמוכה בהשוואה 
בין-לאומית. גם היקף תשתיותיה וכוח האדם שלה ביחס לאוכלוסייתה קטן יחסית. לעומת 
לרבות  חיים,  ותוחלת  תמותה  מניעת  בתחומי  מרשימים  להישגים  הגיעה  ישראל  זאת, 
תוחלת חיים בריאים. תופעה זו מכונה לעיתים "פרדוקס הבריאות" של ישראל, ונראה כי 

הוא נשמר גם בעידן הקורונה.
אף על פי כן, יש להיזהר מלהתבסם יתר על המידה מנתונים אלה מכמה טעמים: ראשית, 
קשה ללמוד מנתוני תמותה ותוחלת חיים על תפקודה של מערכת הבריאות, משום שהללו 
וסביבתיים  חברתיים-כלכליים  מגורמים  ובראשונה  בראש  משתנים,  ממגוון  מושפעים 
כיום אינם סימן למצבה  גבוהה  ומגורמי סיכון אישיים. שנית, הישגים כמו תוחלת חיים 
הנוכחי של המערכת אלא ביטוי להשקעות העבר )צ'רניחובסקי, 2018(. קשה לקבוע אם 
המערכת תוכל להמשיך לאורך זמן בביצועיה הטובים בהשוואה לעולם עם הוצאה נמוכה 
הבריאות,  מערכת  של  ההתייעלות  מרכיבי  להתעלם  אין  גיסא,  מחד  בריאות.  על  יחסית 
המאפשרת לה לרסן במידה מסוימת את ההוצאה על בריאות )צ'רניחובסקי, 2018(. מאידך 
גיסא יש להביא בחשבון את העלייה בתחלואה הכרונית והזדקנות האוכלוסייה, בין השאר 
קורבן  להיות  עלולה  היום  של  הבריאות  שמערכת  מכאן  החיים.  בתוחלת  העלייה  בשל 
להצלחתה בעבר )צ'רניחובסקי, 2019(. העלייה בתוחלת החיים מדגישה את החשיבות של 
איכות החיים ולא רק את אורכם, ומאלצת את מערכת הבריאות, כמו מערכות חברתיות 
תפקודית.  וליכולת  ונפשית  פיזית  לרווחה  הנוגעים  צרכים  גם  בחשבון  להביא  אחרות, 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



81

בהקשר זה יש לשים לב שישראל מצטיינת גם בתוחלת חיים בריאים, אך מאחר שקצב 
העלייה בתוחלת החיים בשנים האחרונות גבוה מזה של תוחלת החיים הבריאים, עשויות 
להיות לכך השלכות הן על צורכי הבריאות של האוכלוסייה, בעיקר בגילים המבוגרים, והן 

על מדדי ההוצאה, התשתיות וכוח האדם. 
בריאות אמורה  הכול. שורה של מדדי  חזות  אינם  חיים  ותוחלת  לבסוף, מדדי תמותה 
נורת אזהרה בקרב קובעי מדיניות, למשל התמתנות הירידה בשיעור המעשנים  להדליק 
בשנים האחרונות עד כדי עצירה מוחלטת, ואף הרעה בהרגלי העישון בעקבות הקורונה. 
שיעור הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר בישראל, הן בקרב מבוגרים והן בקרב ילדים 
ובני נוער, גבוה יחסית בהשוואה בין-לאומית והוא עולה בקצב מהיר. לכך מצטרפת הסכנה 
הגוברת לבריאות הציבור שבחשיפה לזיהום אוויר. שכיחות הסוכרת בעלייה, והיא גבוהה 
נמוכה  והערכת הבריאות העצמית של הישראלים  בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, 
יחסית. לכך מצטרפים פערים נרחבים ומתמשכים במדדי בריאות ובנגישות לשירותי בריאות 
בין מרכז לפריפריה ובין קבוצות אוכלוסייה שונות, לרבות בזמני המתנה לרפואה יועצת.
יש לזכור כי פרט למדדי הוצאה, תפקוד המערכת תלוי במידה מכרעת באופני הארגון 
יוזמות  2022 התפתחויות שאין להקל בהן ראש – זרם של  זו חלו בשנת  שלה. בנקודה 
כגון שעות  לכוח אדם,  הנוגעות  בעיות שונות  לפתור  הבריאות שמטרתן  שמוביל משרד 
התורמת  בריאות,  על  הפרטית  ההוצאה  את  ולרסן  המתמחים,  של  הארוכות  העבודה 
לאינפלציה במחירי הרפואה. יוזמות אלה נבלמו או הואטו ברובן בשל המשבר הפוליטי 
הנוכחי, אך קרוב לוודאי שיחודשו עם כינון הממשלה החדשה, ויגררו מאבקים איתנים בין 

השחקנים במערכת הבריאות על אופיין ועל יישומן. 
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על המצב. מעריב. 

 2020 בשנת  לבריאות  הלאומית  ההוצאה   :)27.7.2021( לתקשורת  הודעה   .)2021( הלמ"ס 
הייתה 8.5% מהתמ"ג. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 2021 בשנת  לבריאות  הלאומית  ההוצאה   :)1.8.2022( לתקשורת  הודעה   .)2022( הלמ"ס 
הייתה 8.1% מהתמ"ג. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המלצות הוועדה העליונה )2021(. המלצות הוועדה העליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים 
ואופי התורנויות בבתי החולים.

המשרד להגנת הסביבה )2022(. דוח תמונת מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2020. המשרד 
להגנת הסביבה.

הר"י )ללא תאריך(. עמדת נציגי ההסתדרות הרפואית בישראל בהתייחס לדו"ח הצוות המקצועי 
המשותף לתכנון וליישום. ההסתדרות הרפואית בישראל.

וינרב, א' )2022(. תוחלת החיים בישראל בשנת 2021: חזרה למגמת עלייה? מרכז טאוב לחקר 
המדיניות החברתית בישראל.

ועדת גמזו )2022(. תכנון ארוך טווח של כוח-אדם רפואי בישראל: סיכום עבודת הצוותים.

1 באוקטובר(. הממשלה תאשר היום: מסלול עלייה מזורז לרופאים יהודים.  חילאי, ס' )2021, 
 .ynet

לוי, ב', ובורו, מ' )2018(. כמה רופאים העוסקים ברפואה בפועל יש בישראל? על ההבדלים בין 
שיטות מדידה שונות. הרפואה, 157)9(, 595–598.

לינדר, ר' )2020, 6 במאי(. 12 שעות עבודה – במקום 26: הרופאים המתמחים רק רוצים לישון 
כמו בטירונות. דה מרקר.

ממצאי הסקר ה-13 העוקב  )2022(. הודעה לעיתונות:  ר', ופיאלקו, ש'  לרון, מ', מעוז ברויאר, 
אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות: 2021–2022. מאיירס-ג'וינט-

ברוקדייל. 

החדש.  התורנויות  במתווה  הרופאים  שכר   :17.3.2022 מיום  מכתב  )2022א(.  האוצר  משרד 
משרד האוצר, אגף השכר והסכמי עבודה.

משרד האוצר )2022ב(. התכנית הכלכלית לשנת 2023: שינויים מבניים. משרד האוצר.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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המהלך  וליישום  לתכנון  הוועדה  לדוח  התקציבים  אגף  הערות  תאריך(.  )ללא  האוצר  משרד 
לקיצור יום עבודה של הרופאים המועסקים בתורנויות. משרד האוצר, אגף התקציבים.

משרד הבריאות )2021א(. כוח אדם במקצועות הבריאות, 2020. 

משרד הבריאות )2021ב(. אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, בשגרה ובקורונה, 2020.

משרד הבריאות )2022א(. מיטות אשפוז ועמדות ברישוי – ינואר 2022.

משרד הבריאות )2022ב(. דו"ח מסקנות הביניים לתכנון וליישום המהלך לקיצור יום העבודה 
של הרופאות והרופאים המועסקים בתורנויות.

מערכת  ואסדרת  בישראל,  הבריאות  שירותי  להעצמת  הוועדה  )2022ג(.  הבריאות  משרד 
הבריאות הציבורית והפרטית בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש: כתב מינוי. 

משרד הבריאות.

משרד הבריאות )2022ד(. סיכום דיון ועדת המחירים בנושא קביעת רמת פיקוח לפי פרק ה' 
לחוק הפיקוח על ניתוחים במימון חברות ביטוח ותכניות השב"ן שכלולים גם בסל הציבורי 

– יציאה לשימוע.

משרד ראש הממשלה )2021(. החלטת ממשלה 499 מיום 17.10.2021: עידוד עלייה והסרת 
חסמים בתעסוקת עולים במקצועות רפואיים בישראל.

משרד ראש הממשלה )2022(. החלטת ממשלה 1140 מיום 20.2.2022: תכנית להתמודדות עם 
פערי כוח אדם במקצועות הבריאות.

פילוט, א' )2022, 28 ביולי(. האם הניתוחים הפרטיים בדרך לפיקוח מחירים? כלכליסט.  

פערי כוח אדם במקצועות הבריאות )2021(. פערי כוח אדם במקצועות הבריאות: פיזיותרפיה, 
קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק. מסמך מסכם – פרק הנתונים. 

צבי, א' )2022, 25 באוגוסט(. הממשלה דחתה בשנה את קיצור תורנויות הרופאים המתמחים, 
ובארגון מרשם מאיימים בהתפטרות המונית. דבר. 

דוח מצב המדינה:  )עורך(,  וייס  )2018(. מערכת הבריאות: מבט-על. בתוך: א'  ד'  צ'רניחובסקי, 
החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז   .)217–203 )עמ'   2018 ומדיניות  כלכלה  חברה, 

בישראל.

דוח מצב המדינה:  )עורך(,  וייס  )2019(. מערכת הבריאות: מבט-על. בתוך: א'  ד'  צ'רניחובסקי, 
החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז   .)340–321 )עמ'   2019 ומדיניות  כלכלה  חברה, 

בישראל.
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 מערכת הבריאות בישראל: מבט-על
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תקציר מנהלים
שירות הבריאות לתלמיד בישראל: 

בין הפרטה להלאמה
ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ'

הציבור  בריאות  שירותי  של  במכלול  ותיק  מרכזי  רכיב  הוא  לתלמיד  הבריאות  שירות 
שנים  לאחר  כיום,  רבות.  טלטלות  עובר  הוא  שנה  משלושים  למעלה  זה  אבל  בישראל, 
של שינויים בלתי פוסקים, ולאחר שחלק ממנו הולאם, כלומר הועבר במחוזות מסוימים 
להפעלה ישירה על ידי המדינה, וחלק אחר נשאר מופרט, מעמדו של השירות רופף ועתידו 

נראה מעורפל מתמיד. 
הרצויה של  בעניין המתכונת  נוקב  ומקצועי  ציבורי  דיון  מחייבת  הנוכחית  אי-הבהירות 
רואים השחקנים השונים  נועד לבחון כיצד  זה  הפעלת שירות הבריאות לתלמיד. מחקר 
בשדה את מצבו הנוכחי של שירות הבריאות לתלמיד מבחינת מצב כוח האדם בו, את דרכי 
ֵאילו  ולברר  וכדומה,  בית הספר  והמדידה של תפקודו, את תפקידה של אחות  ההערכה 

מודלים של שירות בריאות לתלמיד ראוי לדעתם שיתקיימו בעתיד.
המחקר שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה מבוסס על מקורות 
כתובים ועל סדרת ראיונות עומק מובנים למחצה שקיימו המחברים עם 13 מקבלי החלטות 
ממגוון  תפקידים  ובעלי  רלוונטיים  ממשלה  במשרדי  בכירים  בהם  בתחום,  שירות  ונותני 
מקצועות: אחיות, מפקחות בעבר ובהווה, רופאים ורופאות. הראיונות התמקדו בין היתר 
שירות שעבר  ההפרטה  תהליכי  על  המרואיינת  או  המרואיין  דעת  מה  האלה:  בשאלות 

ופוסט-דוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  אורח  חוקר  לוי,  ברוך  ד"ר   *
במחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר רמי אדוט, בית הספר 
דוידוביץ',  נדב  בנגב; פרופ'  בן-גוריון  ואוניברסיטת  נתניה  למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית 
הציבור  לבריאות  הספר  בית  ומנהל  טאוב  במרכז  הבריאות  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

תחילתה של עבודה זו ביוזמה מחקרית של המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון   
ון ליר בירושלים, אשר נסגר במהלך המחקר. המחברים מבקשים להודות למרכז טאוב על שלנוכח 
חשיבות הדברים מצא לנכון לסייע בהשלמת המחקר ולהוציאו לאור. המחקר המלא פורסם במרץ 

2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/the-school-health-services-between-privatization-and-nationalization/
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הבריאות לתלמיד ועל עתידו הרצוי של השירות? האם יש להלאים את שירות הבריאות 
לתלמיד ולהפעילו ישירות על ידי משרד הבריאות, או שמא יש להפריט אותו ולהפעילו 
באמצעות חברות זכייניות? והאם המודל הטוב הוא מודל מבוזר, כמו המודל הנוכחי, שבו 

כמה מן המחוזות מולאמים ואחרים מופרטים? 
גורמים מתבלטים כצירים המרכזיים שסביבם רצוי למקד את הדיון בשירות  שלושה 
הבריאות  בשירות  האדם  כוח  אתגרי  בפרט:  האחות  ובתפקיד  בכלל  לתלמיד  הבריאות 
לתלמיד, האינטגרציה בין אחיות השירות לשירותי בריאות הציבור כמכלול, ואופן ההערכה 
והמדידה של השירות. הממצאים מדאיגים הן באשר למצבו הנוכחי של שירות הבריאות 
במחסור  המתאפיינת  מצב  תמונת  מהם  ומצטיירת  לעתידו,  באשר  והן  בישראל  לתלמיד 
בכוח אדם, בקושי באיוש תקנים ובהזנחת ההיבטים ה"רכים" של השירות, שאינם ניתנים 
למדידה כמותית, דוגמת החינוך לבריאות. כל אלה קשורים קשר הדוק לנתק המקצועי בין 
אחיות שירות הבריאות לתלמיד ובין תחנות טיפת חלב ברוב המחוזות ולירידת קרנו של 
התחום כמסלול מקצועי אטרקטיבי לאחיות. גורמים אלו יוצרים מעין מעגל קסמים של 
סיבה ומסובב: חוסר האטרקטיביות של התחום המקצועי הוא גורם מרכזי לקושי באיוש 
התקנים, ובה בעת הוא גם תולדה של הנתק המקצועי ושל הפיחות במעמדו של המקצוע. 
כל אלה קשורים לבעיית יסוד כלל-ארצית של מערכת הבריאות, המטילה צל כבד גם על 
שירות הבריאות לתלמיד — המחסור החמור באחיות. מספר האחיות בישראל ביחס לגודל 
האוכלוסייה הוא מהנמוכים ביותר בקרב המדינות המפותחות. לפי נתוני ה-OECD, בשנת 
2020 היו בישראל כ-45.4 אלף אחיות מועסקות, כלומר כ-5 אחיות מועסקות לאלף נפש 

 .OECD-בלבד, לעומת ממוצע של 9.5 במדינות ה
מודל  השירות:  להפעלת  אפשריים  מודלים  חמישה  לגזור  ניתן  המרואיינים  מדברי 
ספר  בית  ממשלתית(;  הפעלה  או  חוץ  )מיקור  מבוזר  מודל  חוץ;  מיקור  על  כולו  הנשען 
מקדם בריאות; שירות ארצי מולאם ואחיד; ושירות בריאות ברשויות המקומיות. לכל אחד 
מהמודלים הללו מאפיינים משלו הנוגעים לאופן אספקת השירות, למקומה של האחות 
ביניים,  באפשרויות  גם  לדון  מניעה  ואין  חלב,  טיפת  תחנות  עם  ולאינטגרציה  בשירות 

העשויות לשלב יחד רכיבים מכמה מודלים.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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2019 ,OECD-מספר האחיות הפעילות לאלף נפש במדינות ה 
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OECD, 2021 :מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים

הממצאים  אחד  הוא  לתלמיד  הבריאות  שירות  של  הרצוי  למודל  בקשר  העמדות  ריבוי 
זה. היעדר ההסכמה משתקף בעיקר באופן שבו כל אחד מהשחקנים  הבולטים במחקר 
רואה את המתווה הרצוי להסדרת השירות — מיקור חוץ, שירות מבוזר ומסירת האחריות 
בשירות  הדיון  המדינה.  בידי  והפעלתו  השירות  של  והלאמה  המקומיות,  הרשויות  לידי 
חשיבותו  כשהתבררה  הקורונה,  מגפת  בתקופת  חשיבות  משנה  קיבל  לתלמיד  הבריאות 
של שילוב בריאות הציבור במערכת החינוך לצורך ההתמודדות עם אתגריה, החל בחיסונים 
וכלה בקידום הבריאות בימי מגפה. על כל פנים, בעיות היסוד של שירות הבריאות לתלמיד 
בישראל קשורות במידה רבה לבעיות המבניות של מערכת הבריאות הציבורית בכללותה, 
במתכונת  בין  לתלמיד,  הבריאות  שירות  של  שיפורו  באחיות.  החמור  המחסור  לרבות 

מופרטת ובין במתכונת מולאמת, תלוי אפוא לפני הכול בפתרונן של הבעיות הללו. 
פרטי  בוחן  מקרה  לשמש  יכולים  לתלמיד  הבריאות  שירות  של  קורותיו  ולבסוף, 
המייצג בזעיר אנפין שאלה רחבה יותר – עתידה של מדינת הרווחה על רקע עלייתה של 
אידיאולוגיית השוק. מול האידיאולוגיה המקדמת את ערכי השוק ניצבת התפיסה הדוגלת 
בהמשך הפעלתם של שירותים חברתיים ותיקים דוגמת שירות הבריאות לתלמיד ושירותי 
בריאות הציבור בכלל בידי המדינה כביטוי לצביונה הסוציאלי. כמו בתחומי מדיניות אחרים, 
לעת עתה נראה כי המאבק הניָטש בישראל בין שתי השקפות העולם הללו עודנו רחוק 

מסיום. 
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שירות הבריאות לתלמיד: מודלים אפשריים )בעקבות הראיונות שקיימנו(
אינטגרציה עם שירותי מקומה של האחות בשירותהספקת השירותהמתווהמודל 

 בריאות הציבור 
)טיפת חלב(

מיקור חוץ של 1 
השירות כולו 

הספקה באמצעות זכיין 
שהוא חברה חיצונית 

האחות מצוותת לבית ספר 
מסוים, אבל אינה נוכחת בו 

באופן קבוע

אין קשר בין שירות 
הבריאות לתלמיד לבין 
שירות בריאות הציבור 

)טיפת חלב( 

שירות מבוזר: 2
מיקור חוץ 
או הפעלה 
ממשלתית 

מודל ההספקה ייקבע 
בכל מחוז בנפרד, על 

פי מצבו של המחוז 
ועמדתו של רופא 

המחוז

האחות מצוותת לבית ספר 
מסוים, אבל אינה נוכחת בו 

באופן קבוע

במחוזות המופרטים 
האחות עובדת בנפרד, ללא 

קשר לשירותי טיפת חלב 

בית ספר 3
מקדם בריאות

סוגיית הספקת השירות 
במתווה זה טרם 

הוכרעה

האחות מופקדת רק על 
החינוך לבריאות ועל מניעה, 

לצד צוותי החינוך, והיא 
הסמכות הגבוהה ביותר 

בעניינים אלו בבית הספר. 
חיסונים ובדיקות לא יתבצעו 

בבית הספר אלא בקהילה 

סוגיית האינטגרציה במודל 
זה טרם הוכרעה

שירות ארצי 4
מולאם ואחיד

מודל מדינתי. האחיות 
יחזרו לעבוד במעמד 

של עובדות מדינה 

אין הסכמה באשר לנוכחות 
קבועה של האחיות בבית 

הספר 

האחיות כחלק בלתי נפרד 
מתחנת טיפת חלב, בדומה 

למה שהיה נהוג בעבר 

שירות בריאות 5
לתלמיד 
ברשויות 

המקומיות 

הרשויות הן המעסיקות 
של האחיות, ומשרד 

הבריאות הוא המנחה 
מקצועית 

האחות מרכזת את התוכניות 
המקומיות והבית-ספריות 

האחות אינה חלק מצוות 
טיפת חלב, אך היא מקבלת 

ליווי ותמיכה מלשכת 
הבריאות המחוזית 

מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב
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תקציר מנהלים
 בחינת מנגנון העדכון של 

עלות סל שירותי הבריאות 
בשנים 1995–2020

ברוך לוי, גבי בן נון ונדב דוידוביץ'

מחקר זה בוחן את התפתחות מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות משנת 1995, 
שבה נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי המבטיח כיסוי ביטוחי אוניברסלי על ידי 
קופות החולים, ועד שנת 2020. המחקר סוקר את מקדמי העדכון של סל שירותי הבריאות 

ואת השינויים שחלו בהם בשנים אלו.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי נועד להבטיח שוויון זכויות ולקדם ערכים של סולידריות 
וערבות הדדית. תפיסת עולם זו באה לידי ביטוי בקביעתו של סל שירותי בריאות שוויוניים, 
בשינוי חלוקת הנטל של מימונו ובפיקוח על קופות החולים. שחיקת מקורותיו התקציביים 
של סל הבריאות והיעדר מנגנון עדכון קבוע בחוק הביאו במהלך השנים להתחזקות שוק 
הבריאות הפרטי על חשבון מערכת הבריאות הציבורית, לערעור אמון הציבור במערכת ואף 

להרחבת אי-השוויון בבריאות. 
של  העדכון  מנגנון  לבחינת  מקצועיות  ועדות  הוקמו  החוק  נחקק  מאז  השנים  לאורך 
עלות סל הבריאות. אכן, השינויים במחירי שירותי הבריאות, גידול האוכלוסייה והזדקנותה 
וההתקדמות המדעית והטכנולוגית בתחומי הרפואה והמכשור מחייבים לעדכן את עלותו 
את  בחנו  החוקרים  האוכלוסייה.  של  המתפתחים  לצרכיה  ולהתאימה  הבריאות  סל  של 
במהלך  בהם  שחלו  ההתפתחויות  ואת  מאפייניהם  את  וסקרו  הללו  התחומים  שלושת 

השנים.  

נון,  בן  גבי  פרופ'  בישראל;  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  אורח  חוקר  לוי,  ברוך  ד"ר   *
פרופסור חבר בדימוס, המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; 
פרופ' נדב דוידוביץ', חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב ומנהל בית הספר 
וזמין   2022 באוקטובר  פורסם  המלא  המחקר  בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת  הציבור  לבריאות 

לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/cost-update-mechanism-for-the-health-services-basket/
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יוקר הבריאות, המשקף את השינויים במחיריהם של שירותי הבריאות,  מדד  בחישוב 
משוקללים רכיבים שונים כמו עלויות שכר, מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה 
ועוד, אולם אין בו ביטוי למחיר שירותי האשפוז, שהוא רכיב מרכזי בעלות סל השירותים 
שבאחריות קופות החולים. לעומת זאת, במדד אלטרנטיבי שפיתח משרד הבריאות, “מדד 
תשומות הבריאות”, נכלל רכיב של מחיר יום אשפוז, ומשקלו 40% מהמדד. המחקר מציג 
ובין  יוקר הבריאות, המשמש בפועל לעדכונו,  את הפערים בין עלותו של הסל לפי מדד 

עלותו אילו התעדכן לפי מדד תשומות הבריאות. 
מדד הדמוגרפיה נועד לעדכן את עלות הסל בהתאם לשינויים הדמוגרפיים באוכלוסייה. 
גידול  את  רבה  במידה  משקף  אמנם  הסל  של  הדמוגרפי  העדכון  האחרונות  בשנים 
האוכלוסייה השנתי, אולם החוקרים מדגישים כי בהקשר של בריאות יש להביא בחשבון 
לא רק את השינוי בגודל האוכלוסייה אלא גם את הזדקנותה, שכן ההוצאות על שירותי 

בריאות גבוהות יותר בקרב מבוגרים. 
וטכנולוגיות  מדד הטכנולוגיה אמור לשקף את ההתקדמות המדעית בפיתוח תרופות 
רפואיות חדשות. לטענת החוקרים, ברוב המדינות המפותחות בעולם שיעור העלייה השנתי 
בהוצאות הבריאות לנפש בגין הרכיב הטכנולוגי עומד על כ-2% ויותר, ואילו בישראל הוא 

עומד על כ-1% מעלות הסל בממוצע.
העלות  לבין  בפועל  הסל  של  עלותו  בין  כ-50%–70%  של  פער  על  מצביע  המחקר 
המוערכת לוּ עודכן הסל על פי המדדים החלופיים שהציעו הוועדות הללו. בניכוי העדכון 
הטכנולוגי, כלומר בהתחשב רק בשינויים במחירי הבריאות ובשינויים הדמוגרפיים, מדובר 
בשחיקה מצטברת של כ-26%, שהם כ-20 מיליארד ש”ח החסרים כיום לתקציבי קופות 

החולים – גירעון שהביא בהכרח לפגיעה באיכות סל שירותי הבריאות ובזמינותו.
גם בהשוואה בין-לאומית מצבה של ישראל עגום למדי: בשנת 2019 עמדה ההוצאה על 
בריאות לנפש בישראל על כ-60% מההוצאה הממוצעת במדינות ה-OECD – נתון שהציב 

אותה במקום ה-26 מתוך 38 המדינות בדירוג זה. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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הפער המצטבר בין עלות הסל בפועל לעלותו החלופית 
במיליארדי ש”ח
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עלות הסל בפועל טכנולוגיה 1.5%עלות הסל הרצוי לפי  טכנולוגיה 2.0%עלות הסל הרצוי לפי 

מקור: ברוך לוי, גבי בן נון ונדב דוידוביץ’, מרכז טאוב | משרד הבריאות, 2022

המלצותיהם  פי  על   1995 מאז  שנה  בכל  הסל  התעדכן  לו  כי  מראה  המחקר  לסיכום, 
 של מומחי הבריאות והוועדות הציבוריות שנדרשו לנושא, הייתה עלותו עומדת כיום על 
85–95 מיליארד ש”ח. בפועל עומדת עלותו של הסל )נכון ל-2020( על 56.7 מיליארד 
ש”ח – פער שהביא לשגשוגו של שוק בריאות פרטי ולהעמקת אי-השוויון בבריאות. כדי 
לבלום את הסחף הזה יש לפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, בראש ובראשונה על 
ידי שינוי יסודי של מנגנון העדכון של סל שירותי הבריאות, בצורה מתואמת ומוסכמת על 

כלל השחקנים במערכת הבריאות. 

בחינת מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות בשנים 1995‒2020 





חינוך





הישגי מערכת החינוך בישראל: 
מבט-על

נחום בלס

כה שגורים  נעשים  הנלוות אליהם  והעובדות  הדבר שנרטיבים מסוימים  אמת 
עד שקשה לערער אותם בהצגת עובדות סותרות. בכל פעם שאני כותבת מאמר 
ממהרים  אנשים  קשה,  הידרדרות  של  במצב  אינם  שלנו  הספר  שבתי  הטוען 
לבקש ממני סימוכין לטענה הזאת. הם אינם מבקשים זאת ממי שטוענים את 

 .)Meier, 2009( ההפך. זאת דרכם של אמצעי התקשורת

מבוא
במאמר שנכתב לפני יותר מעשור )בלס, 2011( נדרשנו לשאלה אם אמנם יש אמת בטענה 
הרווחת בשיח הציבורי שמערכת החינוך בישראל נמצאת בהידרדרות מואצת. הראינו שם 
בעזרת נתונים רלוונטיים במגוון תחומים שלמעשה אין הידרדרות, והצענו להתבונן בדברים 
מזווית מעט שונה: בהחלט ייתכן שמצבה של מערכת החינוך אינו משביע רצון; עם זאת, 
לא  שהישגיה  העובדה  עצם  במדינה,  והפוליטית  החברתית  הכלכלית,  המציאות  לנוכח 

הידרדרו היא עדות לשבחה. 
מאז חלף יותר מעשור, ודומה שאין חדש תחת השמש. רוב הציבור בישראל שופט את 
מערכת החינוך בחומרה ומביע חוסר שביעות רצון מתמשך ממצבה ומתפקודה. לתחושה 

זו יש מגוון סיבות, ואלה העיקריות שבהן:

נמוכים . 1 להיות  ממשיכים  הבין-לאומיים  במבחנים  הישראלים  התלמידים  הישגי 
מהישגי התלמידים במדינות שאליהן היינו רוצים להשתוות בכל המבחנים שנערכו. 
אם נביא בחשבון שלמעלה מ-20% מהילדים בכל שנתון אינם נבחנים )רוב התלמידים 
החינוך  ותלמידי  ירושלים  במזרח  הספר  בבתי  התלמידים  החרדיים,  הספר  בבתי 
המיוחד, אשר שיעור התלמידים החלשים בקרבם גבוה מזה שבכלל האוכלוסייה( – 

יוצא שההישגים הלימודיים הכלליים נמוכים עוד יותר. 

נחום בלס, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות החינוך של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית   *
בישראל. אני מודה ללורה שרייבר על הסיוע בהכנת התרשימים ולקוראי הטיוטות המוקדמות של 

המאמר על הערותיהם המועילות. 
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הפערים בהישגים הלימודיים בין תלמידים המשתייכים לשכבות חברתיות-כלכליות . 2
מאוד,  נמוכים  החלשים  התלמידים  הישגי  המערבי.  בעולם  מהגדולים  הם  שונות 

והישגי התלמידים החזקים נמוכים יחסית לתלמידים החזקים במדינות אחרות.

הפונים . 3 של  לרמה  בהשוואה  נמוכה  הוראה  ללימודי  הפונים  של  הציונים  רמת 
המורים  של  הנמוכה  השכר  ורמת  אקדמית,  הכשרה  הדורשים  אחרים  למקצועות 

הופכת את המקצוע ללא-אטרקטיבי.

שבהם . 4 הספר  בבתי  אלימות  של  במציאות  נתקלים  ומהמורים  מהתלמידים  רבים 
עליהם ללמוד וללמד. 

המערכת  ראשי  של  שתפקידם  ספק  ואין  נוספים,  רבים  פגמים  ולמנות  להמשיך  ניתן 
נמצאת  החינוך  שמערכת  לומר  נכון  האם  אולם,  המצב.  שיפור  ועל  תיקונם  על  לשקוד 
של  מצבה  האם   – אחרות  ובמילים  מתמשכת,  הידרדרות  של  בתהליך  האחרון  בעשור 
מערכת החינוך היום גרוע ממצבה לפני עשור? האם התחושות הרווחות אכן מבוססות? 
להלן נראה שכשם שהקביעה בדבר תהליך הידרדרות מתמשך בעשור שבין 2000 ל-2010 
לא הייתה מבוססת )בלס, 2011(, כך גם הקביעה שהמערכת ממשיכה להידרדר אין לה על 

מה לסמוך.
ולעיתים  להיות סלקטיבי,  נוטה  הזיכרון  יותר, אך  טוב  היה  להניח שבעבר  טבע האדם 
לגייס  כדי  הכרחי  המערכת  של  אפוקליפטי  שתיאור  הסבורים  יש  מטעה.  הוא  קרובות 
התעוררות ציבורית ולהשיג נכונות ממשלתית להקצות את המשאבים המתחייבים לשיפור 
המצב. אולם ייתכן שהמציאות הפוכה, ושגישה כזאת כלפי מערכת החינוך משרתת את 

אלו הסבורים שכל השקעה נוספת במערכת החינוך היא בבחינת בזבוז משאבים. 
נסקור כמה מדדים שמקובל להשתמש בהם כשמבקשים לבחון אם מצבה של  להלן 
מערכת חינוך הורע או השתפר. תחילה נדון בתקציב, לאחר מכן בהישגים הלימודיים של 
התלמידים, אחר כך נבחן כמה היבטים של כוח האדם בהוראה ונעסוק גם באקלים הלימוד 
בבתי הספר. את הסעיף האחרון נקדיש לסיכום ומסקנות. הדיון בכל תחום יעסוק הן בכלל 
אוכלוסיית התלמידים והן בהבדלים בין המגזר היהודי למגזר הערבי, ולעיתים הוא יבחין גם 

בין בתי ספר ברמות שונות של מדד הטיפוח.1
הדיון יתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך והרשות הארצית 
למדידה והערכה בחינוך – אלא אם כן צוין במפורש מקור אחר; אלו גופים שיש לנו אמון 
מתבססים  אלו  נתונים  עבודתם.  ובטיב  המקצועית  ברמתם  שלהם,  באובייקטיביות  מלא 
לרוב על נתונים הנאספים באופן שוטף לצרכים מינהליים של כלל התלמידים והמורים, או 
על נתונים של מדגמים ארציים גדולים שערכו מיטב אנשי המקצוע בחינוך ובסטטיסטיקה 

בפרק זה לא נעסוק בהבדלים מגדריים ובהבדלים בין סוגי הפיקוח.  1

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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החינוך"  "הידרדרות מערכת  על  היות שהדיון  הנתונים  מדגישים את מקור  אנו  בישראל. 
מרבה להסתמך על נתונים הנקודתיים המושמעים מפי הורים, מורים ומנהלים, ומבוססים 
על התרשמות. הנתונים הנקודתיים האלה חשובים כשלעצמם, ובוודאי כאשר הם תורמים 
יותר של הדברים, אך ערכם ואמינותם  זוויות מבט חדשניות ומקוריות לבדיקה מעמיקה 
נופלים לאין ערוך מאמינותם של הנתונים שעליהם מבוסס פרק זה. אפשר כמובן לפרש 
יש  דיון  בכל  אך  הנתונים,  בכלל  שונים  היבטים  ולהדגיש  שונות,  בדרכים  הנתונים  את 

להסכים שבסיס הנתונים שנבחר הוא הבסיס האובייקטיבי והמדויק ביותר המצוי בידינו.2
העשור  תש"ע–תשע"ט(,  הלימודים  )שנות   2019–2010 בשנים  יתמקד  הדיון  מרבית 
והתופעות  הקורונה  מגפת  ששנות  היא  זו  לבחירה  הסיבה  הקורונה.  מגפת  פרוץ  שלפני 
את  לא  יודעים  איננו  ועדיין  במיוחד,  חריגות  היו  ובעקבותיה  אליה  שנלוו  וההתפתחויות 

היקפן ולא ֵאילו מהן יישארו עימנו גם בשנים הבאות, ועד כמה ימשיכו להשפיע.

התקציב
החינוך  מערכת  לרשות  העומד  התקציב  בחשיבות  להמעיט  נוטים  החינוך  מאנשי  רבים 
ולומר שלא גודל התקציב חשוב, אלא אם השימוש בו יעיל ונכון. גם אם טענה זו נכונה 
וחשובה, הרי "בלי קמח אין תורה", ובלי תשתית תקציבית נאותה אין שום אפשרות לקיים 
מערכת חינוך המתפקדת במיטבה. אי לכך, חשוב לבחון אם התקציב לתלמיד – וכאן חשוב 
להבחין בין תקציב לתלמיד לסך כל התקציב – גדל באופן ריאלי בתקופה האחרונה וכיצד 

הוא התחלק בין חלקי המערכת.
1א(  כשבוחנים את תקציב משרד החינוך אל מול הגידול במספר התלמידים )תרשים 
ב-26%.  הספר  ובבתי  בגנים  התלמידים  מספר  גדל  ל-2019   2010 השנים  שבין  רואים 
באותה התקופה גדל תקציב משרד החינוך )ללא תקציב פיתוח( במחירים שוטפים ב-97%, 
ובמחירים קבועים )שנת 2000( ב-65% )תרשימים 1א ו-1ב(. בעשור הקודם לכך – דהיינו 
מ-2000 ועד 2009 – מספר התלמידים גדל ב-18% ואילו התקציב במחירים קבועים עלה 
בין 2000 ל-2010 ב-15% בלבד. לאורך כל התקופה גדל התקציב ב-90% במחירים קבועים 
לעומת מספר התלמידים שגדל ב-49%, כל זאת בשעה שבעשור הראשון קצב הגידול של 

התקציב לא הדביק את קצב העלייה במספר התלמידים.3 

גם אם מקובל עלינו שלמשרד החינוך, ולפעמים גם לראמ"ה, יכול להיות סדר יום מוגדר לדרך   2
הצגת הנתונים, להיקפם ולהחלטה מה להציג ומה לא, עדיין אין לנו ספק באשר לנכונות הנתונים 

המתפרסמים ולדיוקם.
אתר משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, עובדות ונתונים סטטיסטיים.  3

 הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על
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תרשים 1. שיעור הגידול בתקציב משרד החינוך ובמספר התלמידים בגנים ובבתי 
הספר בשנים 2000, 2010, ו-2019

 א. באחוזים

44% 97% 187%15% 65% 90%18% 26% 49%

2000‒2009 2009‒2019 2000‒2019

תקציב שוטף )2000(תקציב במחירים קבועים  מספר התלמידים

ב. במיליארדי ש"ח

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: אתר משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, שקיפות בחינוך

חובות,  החזר  כולל  לא  המדינה,  בתקציב  חינוך  על  ההוצאה  של  חלקה  על  כשמתבוננים 
עולה שהיא הייתה 18.7% בשנת 2000, 20.4% ב-2010, ו-21% ב-4.2019 כלומר, גם חלקו 
היה  הגידול  כי  אם  מאוד,  גדל   )2019–2000( כולה  בתקופה  החינוך  משרד  תקציב  של 
מהיר יותר בתקופה הראשונה )2000–2010(. דרך אחרת להתבונן בהוצאה על חינוך היא 

אתר משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, עובדות ונתונים סטטיסטיים.  4

21.0 30.3 59.621.0 24.2 40.0

2000 2009 2019

תקציב שוטף )2000(תקציב במחירים קבועים 

מספר התלמידים  
1.585)במיליונים( 1.876 2.357
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בבחינת שיעור סך כל ההוצאה במחירים שוטפים יחסית לתמ"ג. גם כאן מתברר שב-2010 
2021, לוח 4.1(.  ב-2020 הוא הגיע ל-8.6% )ראו הלמ"ס,  ואילו  השיעור עמד על 7.4%, 
אינדיקטור נוסף הוא מספר שעות העבודה השבועיות שמשרד החינוך מתקצב. גם מספר 
זה גדל באותה התקופה בקצב מהיר הרבה יותר מקצב הגידול של מספר התלמידים: בין 
2000 ל-2019 הוא גדל ב-115% )ראו  2000 ל-2010 הוא גדל ב-28%, ואילו בין  השנים 
לרשות  העומדים  שהמשאבים  היא  הללו  הנתונים  כל  של  המשמעות   .)2022 הלמ"ס, 
מערכת החינוך – גם אחרי שמביאים בחשבון את הגידול במספר התלמידים – רבים מאלה 

שעמדו לרשותה ב-5.2010
התלמידים  ובמספר  הכיתה  בגודל  ביטויו  את  מצא  החינוך  משרד  בתקציב  הגידול 
2. הנקודה שחשוב להבליט היא שלמעט  למורה במשרה מלאה, כפי שרואים בתרשים 
בחינוך החרדי )בעיקר בשל הגידול הרב במספר התלמידים, שהתבטא בהגדלת הכיתות(, 
האוכלוסייה שנהנתה הרבה יותר מהאחרות מהגידול בתקציב הייתה אוכלוסיית התלמידים 
הערבים, אוכלוסייה שעד לא מכבר הפער בינה לבין האוכלוסייה היהודית היה גדול מאוד.

 תרשים 2. שיעור השינוי במספר התלמידים לכיתה במשרה מלאה, 
2019/2020 לעומת 1999/2000
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יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה 

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

והיו חלקים שהגידול  יש לשים לב שהגידול בתקציב לא היה אחיד בכל חלקי מערכת החינוך,   5
בתקציביהם היה גדול במיוחד; הבולטים שבהם הם החינוך המיוחד והחינוך הקדם-יסודי. מנתונים 

מוקדמים העומדים לרשותנו, המצב לא השתנה גם ב-2020.
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הביניים  בחטיבת  הרשמי,  היסודי  בחינוך  לתלמיד  בתקציב  העלייה  את  מציג   3 תרשים 
ובחטיבה העליונה, לפי מגזר, משנת 2012 עד 2020. עולה ממנו בבירור שהשיפור בחינוך 
הערבי והבדואי היה המהיר ביותר, בעוד שהשיפור במגזר היהודי והדרוזי היה איטי יותר. 
העובדה שבדרך כלל התקציב לתלמיד, הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, גדול יותר 
במגזר הערבי והדרוזי, משקפת את משקלם הגדול של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש 
במגזרים אלו. דבר זה אינו בולט כל כך בחטיבה העליונה, כי בשלב החינוך הזה התקציב 
סל  אין  העליונה  )בחטיבה  החברתי-כלכלי  הרקע  מנתוני  פחות  הרבה  מושפע  לתלמיד 

טיפוח ואין תקצוב דיפרנציאלי על פי נתוני רקע חברתיים-כלכליים(. 

 תרשים 3. התקציב השנתי לתלמיד במחירים שוטפים בחינוך היסודי הרשמי, 
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, לפי מגזר, 2020 לעומת 2012 

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: אתר משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, שקיפות בחינוך 

תמונת המצב, החיובית בעיקרה, שהוצגה לעיל אינה נותנת ביטוי למציאות המטרידה של 
מבחינה  לזו  זו  הדומות  אוכלוסיות  המשרתים  ספר  בתי  בין  בתקצוב  אי-השוויון  המשך 
במיוחד  בולטת  היא  החינוך, אך  בכל שלבי  ביטוי  לידי  זו באה  תופעה  חברתית-כלכלית. 

בחטיבה העליונה, שבה התקציב לתלמיד ערבי עומד על 67% מהתקציב לתלמיד יהודי. 
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29%)2012לעומת  2020( 33% 35% 22% 25% 49% 48% 25% 49% 55% 60% 47%

)ח"ש(תקציב שנתי לתלמיד 
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 תרשים 4. התקציב השנתי לתלמיד במגזר היהודי ובמגזר הערבי 
בחמישון העליון והתחתון
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תחתון כלכלי-חמישון חברתי עליון כלכלי-חמישון חברתי

הערה: במגזר הערבי ההשוואה היא בין החמישון התחתון לחמישון הרביעי כי בחמישון העליון אין תלמידים.
נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: משרד החינוך, אתר מינהל כלכלה ותקציבים, שקיפות בחינוך

והן בצמצום  בגודל ההוצאה לתלמיד  הן  דבר אפשר לראות שיפור כלשהו  בסיכומו של 
הפערים בין תלמידים יהודים לערבים, אך עדיין אי-אפשר לומר שהפערים בוטלו, והדרך 

לביטולם המלא עוד ארוכה. 

הישגים לימודיים
שאפשר  תחומים  בכמה  בישראל  התלמידים  הישגי  לבדיקת  יוקדש  הפרק  של  זה  חלק 
לעשות בהם השוואה משמעותית ומבוססת לאורך זמן. הישגי התלמידים בחינוך היסודי 
ייבחנו על פי תוצאות בחינות המיצ"ב בכיתה ה' ומבחן פירלס )PIRLS( בכיתה ד'. הישגי 
התלמידים בחטיבות הביניים ייבחנו על פי תוצאות בחינות המיצ"ב בכיתה ח' ומבחן טימס 
)TIMSS( בכיתה ח'. בחטיבה העליונה הישגי התלמידים ייבחנו על סמך בחינות הבגרות 
ומבחן פיזה )PISA(, שבוחן את הישגיהם של תלמידים בני 15 )רובם בכיתה י'(. הבחינות 
בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים מכוילות, כך שאפשר להשוות בין הציונים.6 את ההישגים 

עד 2008 לא התקיימו בישראל מבחני הישגים שניתן להשוות ביניהם לאורך זמן. מבחני הסקר,   6
שנערכו בשנות החמישים והשישים; מבחני המשוב הארציים, שנערכו בשנות השמונים והתשעים; 
ומבחני המיצ"ב, שנערכו בראשית שנות האלפיים – לא היו מכוילים בצורה המאפשרת השוואה 
בהישגים  התקדמות  או  ירידה  על  מדעית  מבוססת  בצורה  לדון  אי-אפשר  כן  ועל  זמן,  לאורך 

הלימודיים על יסוד מבחנים אלו. מצב זה השתנה ב-2008 כשמבחני המיצ"ב הפכו למכוילים.

תקציב שנתי לתלמיד )ש"ח(

 הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על
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זמן רק בהיבטים של שיעור הניגשים לבחינות,  בבחינות הבגרות אפשר להשוות לאורך 
במוסדות  לימודים  המאפשרת  לתעודה  הזכאים  שיעור  בגרות,  לתעודת  הזכאים  שיעור 
להשכלה גבוהה, ושיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת. היות שהבחינות אינן מכוילות, 

אין לנו כיום אפשרות לומר אם הן קלות או קשות יותר משהיו בעבר.

החינוך היסודי 
מיצ"ב כיתה ה' 

הן  כי  נבחרו  דנים בשנים תשס"ח–תשע"ז.7 שנים אלו  נתוני בחינות המיצ"ב שנציג כאן 
השנים שלגביהן יש בידינו נתונים בני השוואה. על מנת שיהיה אפשר להשוות בין הישגי 
תלמידים ממגזרים שונים, נדון רק במבחנים במתמטיקה ובאנגלית. נתוני תרשים 5, המציג 
וגם  בעקביות  בבירור שהתוצאות השתפרו  ה', מראים  בכיתה  התוצאות במתמטיקה  את 

הפער בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים צומצם. 

תרשים 5. הישגים ממוצעים בבחינות המיצ"ב בכיתה ה' במתמטיקה

דוברי עברית ודוברי ערבית                                        כלל בתי הספר

הערה: בשנת הלימודים תשע"ד )2013/2014( לא התקיימו מבחני מיצ"ב חיצוניים.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2017א 

ראמ"ה לא פרסמה את תוצאות המבחנים במתמטיקה ובאנגלית לכיתות ה' בתשע"ח בגלל סיבות   7
מתודולוגיות שונות, ומכיוון שאין משמעות להשוואה בהבנת הנקרא בין יהודים לערבים, החלטנו 

להשוות לתשע"ז למרות פער הזמנים הגדול.
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תמונת המצב באנגלית באותן שנים דומה: רואים שיפור מתמשך בכלל האוכלוסייה, עם 
שיפור רב יותר בקרב דוברי הערבית וצמצום הפער כמעט עד כדי מחיקתו. גם בהשוואה 
2017א,  )ראמ"ה,  השנים  לאורך  שיפור  שחל  רואים  חברתי-כלכלי  רקע  על  פערים   של 

עמ' 42(.

תרשים 6. הישגים ממוצעים בבחינות המיצ"ב בכיתה ה' באנגלית

דוברי עברית ודוברי ערבית                                       כלל בתי הספר

הערה: בשנת הלימודים תשע"ד )2013/2014( לא התקיימו מבחני מיצ"ב חיצוניים.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2017א

 

)PIRLS( מבחן פירלס

נכונים  במחקרנו  הנתונים  ד'.  בכיתה  תלמידים  של  הקריאה  אוריינות  את  בוחן  זה  מבחן 
ל-8,2016 אשר על כן אולי היה אפשר לוותר עליהם בדיון בהתפתחויות בעשור האחרון, 
אולם למען העקביות החלטנו להציגם בכל זאת. גם במבחן זה הישגי התלמידים בישראל 
היו בסימן עלייה מאז 2001, אם כי אפשר לראות ירידה קלה בין המבחן של 2011 למבחן 

של 2016 )ראמ"ה, 2016(. 

מבחן פירלס האחרון נערך בישראל ב-2022 והתוצאות צפויות ב-2023.  8
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תרשים 7. הישגים ממוצעים בקריאה במבחני פירלס

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2017ב

חטיבת הביניים
מיצ"ב כיתה ח'9

נוסף על המבחן בעברית )או בערבית לדוברי ערבית(, באנגלית ובמתמטיקה, נבחנו תלמידי 
כיתות ח' גם במדעים. במתמטיקה )תרשים 8( נרשם שיפור בכלל האוכלוסייה, אך השיפור 
עלה,  הכללי  הציון  באנגלית  במקצת.  גדל  והפער  העברית,  דוברי  בקרב  יותר  גדול  היה 
והציון  ביותר,  הבולט  הוא  במדעים השיפור  דוברי הערבית.  בקרב  הוא  העיקרי  והשיפור 

הכללי אצל דוברי הערבית עלה ביותר מסטיית תקן שלמה )ראמ"ה, 2018(. 

תרשים 8. הישגים ממוצעים בבחינות המיצ"ב בכיתה ח' במתמטיקה

510 520 488543 554 514

כלל בתי הספר דוברי עברית דוברי ערבית

ט"תשס ח"תשע

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2018 

אמנם חלק מתלמידי כיתה ח' לומדים בבתי ספר יסודיים, אך תוכנית הלימודים שלהם תואמת את   9
זאת של חטיבות הביניים.

509 512 541 530

2001 2006 2011 2016

538 548 568 557

2001 2006 2011 2016

425 428 479 461

2001 2006 2011 2016

כלל בתי הספר דוברי עברית דוברי ערבית
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גם בהתבוננות בנתוני המיצ"ב, כאשר בודקים את השינוי בהתאמה לנתוני הרקע החברתי-
כלכלי של התלמידים )תרשים 9(, אפשר לראות שהייתה הקטנה ניכרת של הפערים; בכל 
המקצועות הפערים בין קבוצות הרקע השונות היו גדולים יותר בתשס"ט משהיו בתשע"ח. 

הקטנת הפער בין הקבוצה החזקה לקבוצה החלשה בולטת במיוחד באנגלית.

תרשים 9. הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב בכיתה ח' במתמטיקה, אנגלית ומדעים, 
לפי אשכול חברתי-כלכלי 

   מתמטיקה                                  אנגלית                                        מדע וטכנולוגיה

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2018

)TIMSS( מבחן טימס

בין 1999 ל-2019 ניכר שיפור בהישגיה של ישראל – הציונים במתמטיקה ובמדעים עלו 
בכ-50 נקודות )כחצי סטיית תקן( )ראמ"ה, 2020ב(. מאז 1999 רק 16 מדינות השתתפו 
 16 מבין  ה-13  במקום  ישראל  הייתה  ב-1999  בנספח(.  נ'2  לוח  )ראו  טימס  מבחני  בכל 
המדינות בשני המקצועות, אך ב-2019 היא כבר עלתה למקום ה-9 במדעים ולמקום ה-7 
במתמטיקה. כלומר, בהשוואה למדינות שהשתתפו בכל המבחנים, עולה שתלמידי ישראל 
שיפרו הן את הציונים והן את מיקומם היחסי. עם זאת יש לשים לב שבשנים האחרונות 

חלה האטה גדולה בקצב שיפור ההישגים. 

כלכלי-אשכול חברתיכלכלי-אשכול חברתיכלכלי-אשכול חברתי

ט"תשס ח"תשע

552 503 459582 540 497

גבוה  בינוני נמוך

563 515 462554 519 496

גבוה  בינוני נמוך

552 514 461610 570 535

גבוה  בינוני נמוך
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תרשים 10. ההישגים במתמטיקה במבחן טימס 
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(מדינות 46)

2007                                          
(מדינות 49)

2011                         
(מדינות 42)

2015                         
(מדינות 39)

2019                               
(מדינות 39)

ישראל דוברי עברית דוברי ערבית כלל המדינות המשתתפות

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2020ב

תמונת המצב במדעים דומה מאוד לתמונת המצב במתמטיקה. גם כאן בין השנים 2011 
ל-2019 כמעט לא נרשם שיפור בהישגי ישראל, למעט שיפור קל במגזר הערבי.

מראה  החלשים  לתלמידים  המצטיינים  התלמידים  בין  הפערים  של  המצב  תמונת 
 ,1999 מאז  כלל  השתנה  לא  ב-2019  המצב  המשתתפות  המדינות  שבכלל  שבשעה 
בישראל הוא השתפר לעומת 1999 אך כמעט לא השתנה לעומת 2015. כדאי לשים לב 
לשיפור בישראל: עלו שיעורי המצטיינים )בקרב דוברי העברית( וירדו שיעורי המתקשים 

)בקרב דוברי הערבית(.
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לוח 1. ממוצע ההישגים ושיעורי המצטיינים והמתקשים במבחן טימס בישראל 
ובכלל המדינות המשתתפות

199920152019

 ישראל
)כללי(

466511519ממוצע הישגים

4%13%15%מצטיינים

24%16%13%מתקשים

314332322פיזור הישגים

דוברי עברית

482533536ממוצע הישגים

4%16%19%מצטיינים

19%9%9%מתקשים

302313—פיזור הישגים

דוברי ערבית

397460476ממוצע הישגים

0%6%6%מצטיינים

51%31%22%מתקשים

337306—פיזור הישגים

כלל המדינות 
המשתתפות

487481489ממוצע הישגים

6%5%5%מצטיינים

12%16%13%מתקשים

282284—פיזור הישגים

הערה: מצטיינים: רמת הישג "הצטיינות"; מתקשים: רמת הישג "מתחת לסף".
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, 2020ב

החטיבה העליונה 
כאמור לעיל, את ההישגים בחטיבה העליונה נבחן גם בהתייחס לבחינות הבגרות ולמבחן 

שבוחן את הישגי התלמידים בגיל 15 )הרוב בכיתה י' אך מיעוטם גם בכיתה ט' ו-י"א(. 

בחינות הבגרות 
ולמוביליות  גבוהים  לימודים  להמשך  הכרחי  כמעט  תנאי  היא  בישראל  הבגרות  תעודת 
חברתית. על כן, עלייה בשיעור הזכאים לתעודה – בייחוד תעודה ברמה גבוהה הכוללת 5 
יח' לימוד במתמטיקה ובאנגלית – היא אחד הביטויים המקובלים להצלחה של המערכת 
תלמידי  כלל  של  ההזדמנויות  את  האפשר  ככל  להגדיל  המרכזיות:  ממשימותיה  באחת 
ישראל להתקבל למוסדות ההשכלה הגבוהה ולהשתלב בתעסוקה. לפיכך, עלייה בשיעור 
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הזכאים לבגרות נתפסת כבעלת חשיבות רבה הן לחברה והן לפרט, ופרסום תוצאות מבחני 
הבגרות וההישגים היחסיים של קבוצות האוכלוסייה השונות במבחנים אלו זוכים לתהודה 

ציבורית רחבה. 
היא  הבגרות  בבחינות  ישראל  תלמידי  בהישגי  נסיגה  או  שיפור  בזיהוי  הבעיות  אחת 
שהבחינות אינן מכוילות, ועל כן אי-אפשר לומר אמירות מבוססות על רמת הקושי שלהן 
ועל רמת הידע של הנבחנים. עובדה זאת גורמת לכך שלא פעם נשמעת טענה שהשיפור 
בדבר  לטיעון  ישירות  רמת הבחינות, טענה המתקשרת  בהורדת  הזכאות מקורו  בשיעורי 
ההידרדרות של מערכת החינוך. טענה אחרת המושמעת לעיתים קרובות היא שבקבוצות 

אוכלוסייה מסוימות ההצלחה בבחינות מושגת על ידי עלייה בתופעת ההעתקות.10 
יש גם הסבורים שהעלייה הגדולה בשיעור הלומדים, בשיעור הנבחנים ובשיעור העומדים 
ירידה ברמת הבחינות. לטענתם, בתקופה כה קצרה,  בבחינות הבגרות מראה בהכרח על 
בכישורים  מפליגים  שינויים  לחול  יכולים  לא  בהמשך(,  שנראה  )כפי  שנה  עשרים  של 
האינטלקטואליים של ציבור התלמידים, ולכן רק הורדת הרמה יכולה לאפשר עלייה כזו 
בשיעורי ההצלחה. המצדדים בטיעון זה אף סבורים שגם אם ייתכן שהתועלת החברתית 
בהגדלת שיעורי הזכאים לבגרות עולה על הנזק הנובע מהורדת הרמה, אין בכך כדי לסתור 

את הטענה בדבר רידוד הדרישות בבחינת הבגרות. 
בהיקף החומר  ואולי אף  עריכת המבחן,  זו סבורים שהקלה בתנאי  המתנגדים לטענה 
לבחינה, אינן גורמות בהכרח להורדת רמת הקושי של השאלות. ולכן, כל עוד הבחינות אינן 
מיועדות לבחון בעיקר את יכולתם של התלמידים לעמוד בלחץ של זמן או את יכולותיהם 
לשנן כמויות גדולות של חומר לימודי, אין בעצם ההקלות )כגון פיצול בחינות לכמה שנים 
וצמצום היקף חומר הבחינה( פגיעה ודאית ביכולתן לבחון את הישגי התלמיד. אי לכך, אם 
הבחינות מאפשרות לגלות את יכולתם של התלמידים להתמודד עם שאלות ברמת קושי 
גבוהה, להבין חומר לימודי מורכב ולהתמודד עם נושא ברמת תחכום גבוהה ובכושר ביטוי 

נאות, אין שום פסול בהקלת התנאים שבהם הן נערכות. 
בהוראה  מלווה  היא  אם  הנדרש,  החומר  בהיקף  שירידה  הסבורים  חינוך  אנשי  יש 
הבנה  כושר  של  נדרשות  מינימום  לרמות  יגיעו  שהכול  כך  על  ובהקפדה  משמעותית 
הלימודית,  הרמה  להורדת  גורמת  שאינה  בלבד  זו  לא  הנלמד,  החומר  של  יישום  ויכולת 
היא אף עשויה לתרום לשיפור התהליך החינוכי.11 לדעת חוקרים אלו, עומס מוגזם גורם 
לשטחיות וללמידה המתבססת על שינון ולא על הבנה. לכן, השאלה שיש לשאול איננה 
שבהם  התנאים  ואם  נלמד,  חומר  של  פחותים  להיקפים  כיום  נדרשים  התלמידים  אם 

הנתונים שבידינו מראים שגם אם תופעת ההעתקות רווחת יותר בקבוצות אוכלוסייה מסוימות,   10
יכול להסביר את העלייה הגדולה בשיעורי  היקפה )אחוזים אחדים בלבד מכלל הנבחנים( אינו 

הזכאות.
פרופ' חיים אדלר ז"ל, חתן פרס ישראל לחינוך, למשל.  11
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הבחינות נערכות קלים היום יותר משהיו בעבר, אלא אם התלמידים נדרשים היום לרמת 
הבנה וכושר ניתוח גבוהים או נמוכים יותר לעומת שנים עברו. 

מענה יסודי לסוגיות אלו מצריך מחקר מקיף, אשר ישווה את רמת הקושי של השאלות 
בבחינות הבגרות בעבר עם רמת הקושי הנוכחית – מחקר שלמיטב הערכתנו לא נעשה 
עד כה. המחקר היחיד שנגע בעקיפין בסוגיה – ושהרלוונטיות שלו לענייננו מוגבלת בשל 
השנה שבה הוא נעשה – הוא מחקרם של פרופ' ברוך נבו ועמיתיו על מועד ב' של בחינות 
הבגרות. במחקרם לא נמצא שרמת הבחינות במועד ב' או שהקריטריונים לבדיקתן ירדו 
)נבו ואחרים, 2005(. תמוה הדבר שנושאים אלו לא נבדקו בצורה יסודית בישראל, בין על 
ידי ראמ"ה ובין על ידי גוף מחקרי אחר.12 השאלה אם יש צורך בבחינות בגרות בכלל, ואם 
כן – אם יש לכייל את רמת הקושי של בחינות הבגרות, הן שאלות העומדות לעצמן, ונדרש 

דיון ציבורי ומקצועי בטרם תתקבל החלטה לכאן או לכאן.
מידה  באיזו  לשאלה  רלוונטיים  ממצאים  כמה  על  להצביע  ניתן  לעיל,  האמור  למרות 
הושגו יעדי מערכת החינוך בכל הנוגע לבחינות הבגרות. התיאור שלהלן מתבסס על אתר 
משרד החינוך )מינהל כלכלה ותקציבים – עובדות ונתונים סטטיסטיים ושקיפות בחינוך( 

ועל השנתון הסטטיסטי לישראל מס' 72 )הלמ"ס, 2021(.

שיעור התלמידים בכיתה י"ב מתוך שכבת הגיל — משום מה הפסיק משרד החינוך לפרסם 
נתון זה, שאותו הוא נהג לפרסם בעבר. חשיבות פרסומו הייתה בכך שהוא הראה באיזה 
מידה כלל הנערים והנערות בישראל, כולל החרדים והערבים ממזרח ירושלים, ממשיכים 
ללמוד במסגרות חינוכיות בכלל ובמסגרות המובילות אותם למבחני בגרות בפרט.13 ניכוי 
מהמספר  )כלומר,  מהמכנה  החרדים  והתלמידים  ירושלים  מזרח  תלמידי  של  מספרם 
17 באוכלוסייה(, היות שהם בוחרים לא לגשת לבחינות הבגרות מסיבות  הכולל של בני 

אידיאולוגיות, מציג את מערכת החינוך כמערכת שבה שיעורי הזכאות גבוהים יותר. 

המתודולוגיים  שהקשיים  ומצא  בנושא  שדן  צוות  ריכזה  החינוך  במשרד  הראשי  המדען  לשכת   12
בהשוואת דרגת הקושי של הבחינות גדולים, ולבסוף הוחלט שלא לערוך מחקר מקיף בנידון )את 

המידע העמידה לרשותנו ד"ר נורה כהן, מרכזת לשכת המדען הראשי בזמנו(. 
למרות האמור לעיל, משום שבכיתה י"ב לומדים תלמידים משנתונים שונים, והרוב המכריע של   13
הגילאים הרלוונטיים לומדים במסגרות חינוכיות כלשהן, ייתכן שנתון זה פחות חשוב ממה שנדמה 

בתחילה.
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בעשור  עלה  זה  שיעור   — י"ב  כיתה  תלמידי  מכלל  הבגרות  לבחינות  הניגשים  שיעור 
האחרון מ-89% ב-2010 ל-93.1% ב-2019 )תרשים 11(.14 היבט חשוב נוסף הוא ההבדלים 
)עלייה  אצלו  שהתחולל  בשיפור  במיוחד  בולט  הדרוזי  והמגזר  המגזרים,  בין  הגדולים 

מ-91.6% ל-99.3%(, אך העלייה במגזר הבדואי בולטת אף יותר )מ-89.8% ל-97.7%(.15

תרשים 11. שיעור הניגשים לבחינות הבגרות מתוך כלל תלמידי כיתה י"ב
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נתוני משרד החינוך,  פי  י"ב — על  שיעור הזכאים לתעודת בגרות מכלל תלמידי כיתה 
שיעור הזכאים מבין הניגשים עלה בין 2010 ל-2019 מ-59.8% ל-69.7% )תרשים 12(. גם 
כאן בולטים במיוחד המגזר הדרוזי, שבו העלייה הייתה מ-53.8% ל-82.5%, והמגזר הערבי, 
כידוע, מי שאינו  נתוני הלמ"ס(.  )או 65.8% לפי  שבו העלייה הייתה מ-50.1% ל-69.4% 
זכאי לתעודת בגרות יכול ללמוד במסגרות אקסטרניות ולגשת להיבחן במסגרת זו, ואמנם 
מבין התלמידים שסיימו את לימודיהם ב-2012, 15% מהלא-זכאים )3,905 מתוך 26,038( 

השלימו את בחינות הבגרות והם זכאים לתעודה.

ההקלות  בגלל  נמוכה  משמעותם  שלהערכתנו   ,2020 בגרות  נתוני  את  בחשבון  מביאים  איננו   14
שניתנו בשל משבר הקורונה.

מבין  הניגשים  שיעור  שלפיהם   )4.19 לוח   ,2021( הלמ"ס  מנתוני  במקצת  נמוכים  אלו  נתונים   15
הלומדים בי"ב עמד ב-2019 על 86.4%, אך הסיבה לכך היא ככל הנראה הגדרות שונות המונחות 
בבסיס החישוב. עם זאת, ההבדלים הללו אינם פוגמים בעלייה הגדולה בשיעורי הנבחנים מבין 

כלל התלמידים. 
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תרשים 12. שיעור הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל תלמידי כיתה י"ב
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מכלל  האוניברסיטאות  של  הסף  בדרישות  העומדת  בגרות  לתעודת  הזכאים  שיעור 
2000 ל-2015 עלה  הזכאים לתעודת בגרות — גם כאן מדובר בשיפור ניכר. בין השנים 
השיעור מ-41.4% ל-50.9%, וב-2019 הוא כבר עמד על 56.2% )הלמ"ס, 2021, לוח 4.19(. 
ב-2009 הוא עמד 45.6% בלבד )הלמ"ס, 2011, לוח 8.23(. נציין שב-2009 שיעור זה בקרב 
הדרוזים עמד על 41.5%, ובקרב הערבים הוא עמד על 31.6%. לעומת זאת ב-2019 בקרב 

הערבים הוא כבר עמד על 48.4%. 

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מכלל תלמידי כיתה י"ב — על פי נתוני האתר 
"שקיפות בחינוך" של משרד החינוך, שיעור התלמידים שזכאים לתעודת בגרות מצטיינת 
עלה מ-2014 עד 2019 מ-6.5% ל-8.8% )כאמור איננו דנים בנתוני 2020(. ייתכן שמידת 
השיפור קטנה יותר בשל השינוי בהגדרה של תעודת בגרות מצטיינת, אך בכל זאת מדובר 

בשיפור משמעותי.16

 30 עד שנה"ל תשע"ו )כולל( הוגדרה תעודת בגרות מצטיינת כאחת מהשתיים: )א( תעודה של   16
יח"ל, מהן 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, ולה ממוצע משוקלל )של כל ציוני התעודה( 
של לפחות 90, או )ב( תעודה של 25 יח"ל לפחות, מהן 5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה, ולה ממוצע 
בגרות מצטיינת  95 לפחות. החל משנה"ל תשע"ז תעודת  ציוני התעודה( של  כל  )של  משוקלל 
מוגדרת כך: תעודת בגרות עם 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים 

בה הוא 90 לפחות והיא כוללת הצטיינות בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.
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משרד   — ובאנגלית  במתמטיקה  לימוד  יחידות   5 עם  בגרות  לתעודת  הזכאים  שיעור 
החינוך שם לו למטרה להגדיל את שיעורי הלומדים מתמטיקה ואנגלית ברמות הגבוהות. 
ואמנם, בין השנים 2014 ל-2019 עלה שיעור הזכאים לתעודת בגרות עם 5 יח"ל באנגלית 

מ-30.7% ל-39.1%. במתמטיקה עלה שיעורם מ-9.5% ל-15.5%.

בסיכומו של דבר נראה שיהיה נכון לומר שההישגים של מערכת החינוך בהיבטים הרבים 
של הזכאות לתעודת בגרות – גם לאחר שמביאים בחשבון את ההסתייגויות שתוארו לעיל 
– הם מרשימים. סביר לשער שמתוך מחזור התלמידים שסיימו את לימודיהם בתשע"ט, 
יהיו זכאים לתעודת בגרות לאחר שיסיימו את הבחינות במקצועות שבהם  ל-75%  קרוב 
נכשלו או שאליהם לא ניגשו, ולפחות 60% יהיו זכאים לתעודה העומדת בתנאי הסף של 

האוניברסיטאות.

 )PISA( מבחן פיזה
הישגיהם של תלמידי ישראל במבחן פיזה מראים שבניגוד לתוצאות במבחני טימס ופירלס, 
ניכרת מגמה של ירידה קלה או יציבות בשלושת המבחנים האחרונים )מאז 2012(, אם כי 
תוצאות מבחן פיזה לשנת 2018 טובות יותר מהתוצאות ב-2009 וב-2000. וכך בא הדבר 

לביטוי בתקציר של ראמ"ה לדוח פיזה 2018: 

2006 נרשמה עלייה בהישגים באוריינות קריאה ומתמטיקה, העליות נרשמו  מאז 
2012. באוריינות מדעים לא נרשם שינוי מובהק בהשוואה ל-2006. השינויים  עד 
 31 של  גדולה  עלייה  קריאה  באוריינות  הם:  ל-2018  עד  מ-2006  ישראל  בהישגי 
נקודות )מ-439 נק' ל-470 נק'(; באוריינות מתמטיקה עלייה מתונה של 21 נקודות 
)מ-442 נק' ל-463 נק'(; באוריינות מדעים עלייה לא מובהקת של 8 נקודות )מ-454 
בכלל  העליות  עליות המשקפות את  נרשמו  דוברי העברית  בקרב  נק'(.  ל-462  נק' 
ישראל, ובקרב דוברי ערבית לא נרשמה מגמה ברורה. בהשוואה ל-2015 לא נרשמו 

הבדלים מובהקים באף אחד משלושת תחומי האוריינות )ראמ"ה, 2019(.

מתברר   OECD תלמידי  של  הממוצע  מול  אל  ישראל  תלמידי  של  התוצאות  בהשוואת 
 OECD שבהבנת הנקרא בין 2006 ל-2012 הצטמצם הפער מ-53 נקודות לטובת תלמידי
ל-10 נקודות בלבד, ואילו בין 2012 ל-2018 הפער עלה ל-17 נקודות. הפער במתמטיקה 
)ראו  נקודות  ו-27   ,31  ,46 היה  הוא  במדעים  ואילו  בהתאמה,  נקודות  ו-26   28  ,54 היה 
ראמ"ה, 2019, עמ' 10(. בעיקרו של דבר, תמונת המצב על פי פיזה היא של שיפור מהותי 

בין 2000 ל-2012, יציבות עם עלייה עד 2015 וירידה קלה ב-17.2018

ראו לוח נ'1 בנספח. אשר למבחן 2018, הנתונים, כפי שהם מתוארים בדוח פיזה הרשמי בחלק   17
העוסק ביחסם של הנבחנים לבחינה, מציגים תמונה מעניינת ומדאיגה. תלמידי ישראל )בייחוד 
אלו ברמות ההישגים הנמוכות, שרובם ככל הנראה ערבים( הפגינו רמת עניין נמוכה וחוסר רצון 
להשקיע מאמץ להצליח בבחינה; התופעה התחזקה במיוחד ב-2018. אין בידינו הסבר לכך, אך 
ייתכן שהדבר מסביר את הירידה המתמיהה בהישגי התלמידים הערבים )ראו וינרב ובלס, בהכנה(.
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 2006 מאז  כי  עולה  מהנתונים  ערבית,  לדוברי  עברית  דוברי  בין  הפערים  של  בבדיקה 
חל שיפור בשיעור המצטיינים בקרב דוברי עברית לצד צמצום שיעור המתקשים. שיעור 
המצטיינים בשלושת תחומי האוריינות יחד )הבנת הנקרא, מתמטיקה, מדעים( עלה ב-2%, 
ושיעור המתקשים בשלושת תחומי האוריינות יחד ירד ב-9%. לעומת זאת שיעור המצטיינים 
בקרב דוברי הערבית היה אפסי בכל תחומי האוריינות ולאורך כל שנות המדידה, ועל פי רוב 
נרשמה עלייה בשיעור המתקשים, וכן עלה שיעור המתקשים בשלושת תחומי האוריינות 

יחד, ומכאן שהפער גדל )ראמ"ה, 2019(.

 השוואת ההישגים בבחינות המיצ"ב ובמבחנים בין-לאומיים: 
הערת סיכום

בשעה שנתוני המיצ"ב ובחינות הבגרות בישראל מראים מגמה ברורה של שיפור לאורך 
כל התקופה שבין 2000 ל-2019, הנתונים של המבחנים הבין-לאומיים מורכבים יותר, ויש 
לראותם גם בהקשר הרחב של נתוני הרקע הכלכליים והאחרים יחסית למדינות אחרות. 
כמה מחקרים של חוקרים ישראלים שבחנו שאלה זאת הראו שככלל הדירוג של ישראל 
ואת  לתלמיד  השנתי  התקציב  את  הכלכלית,  רמתה  את  תואם  הבין-לאומיים  במבחנים 
 Cahan et al., ;2011 המבנה הדמוגרפי )ראו בלס, 2016; יוגב ואחרים, 2009; פניגר ושביט
2017(. גם בדוח הכללי של פיזה 2018 מופיעים שני תרשימים המראים שהישגיהם של 
תלמידי ישראל עולים על המצופה לעומת התמ"ג לנפש והם פחות או יותר לפי המצופה 

 .)OECD, 2019, pp. 65, 66( בהתאם לתקציב לתלמיד

כוח האדם בהוראה 
הציבורית  הסערה  מן  לנתק  אי-אפשר  בישראל  החינוך  מערכת  התפתחות  על  הדיון  את 
שליוותה את ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, סערה שמוקדה בסוגיית המחסור 
לכך  ויש  שנה,  בכל  כמעט  מתקיים  זה  מסוג  שדיון  נציין  ראשית  בהוראה.  אדם  בכוח 
2011, במכתב לשר החינוך, התריעה מומחית להוראת  רבות. למשל בפברואר  דוגמאות 
למתמטיקה  במורים  החמור  המחסור  על  כבד  מחיר  לשלם  עלולה  שהמדינה  מתמטיקה 
ופיזיקה. "אנו מצויים לאחר שעת האפס", אמרה )ולמר, 2011(; באוגוסט 2016 פורסמה 
כלאחר  שננקטו  צעדים  בה  והוזכרו  החינוך,  במערכת  המורים  משבר  על  מדאיגה  כתבה 
לגיאוגרפיה  מורים  ושיבוץ  הוראה  למשרות  הכשרה  ללא  סטודנטים  גיוס  כמו  ייאוש, 
2019, צוטט מבקר המדינה  2016(; בכתבה אחרת, ממאי  ללימוד אנגלית )טרבלסי-חדד, 
שסקר את מאפייני המחסור במורים איכותיים: "רבים מהתלמידים לומדים ממורים שלא 
התמחו במקצוע שהם מעבירים" )דביר, 2019(; וביולי 2022 ציינה מנכ"לית משרד החינוך 
הסכמי  על  החתימה  את  לזרז  וקראה  אדם,  בכוח  החמורים  הפערים  את  שטאובר  דלית 

השכר עם המורים )שומפלבי, 2022(. 
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הסכמי  על  החתימה  את  לזרז  וקראה  אדם,  בכוח  החמורים  הפערים  את  שטאובר  דלית 
השכר עם המורים )שומפלבי, 2022(. 

יכולנו להביא עוד עשרות, אם לא מאות מובאות משנים אחרות וממקומות אחרים, אך די 
באלה להדגים שהדיון על "מחסור במורים" ועל "משבר חמור בכוח האדם בהוראה" מלווים 
אותנו שנים רבות. התמשכות זו של הדיון אין פירושה שלא קיים משבר, ייתכן שהמשבר 
מתמשך והדיון מלווה אותו. אי לכך, את המשך דברינו בנושא זה נקדיש לבחינת הטענות 

שאמנם יש משבר. 
מלמדים  הנתונים  במורים,  המחסור  בדבר  הטענות  של  הפופולריות  שלמרות  נראה 
שמספר המורים גדל הרבה יותר מן הגידול במספר התלמידים והכיתות, ועל כן, גם אם יש 

יסוד לטענות בדבר המחסור במורים, כיום מחסור זה קטן יותר מבעבר. 
גם בשאלת איכות המורים שוררת הסכמה בקרב החוקרים על כך שאין כלים להערכה 
אובייקטיבית ומהימנה שלה. הדבר נובע מכך שהגדרת התפוקות של עבודת החינוך תלויה 
ובגישות ערכיות. סיבה נוספת היא היעדר כלים אמינים למדידת תפוקות אלו,  בעמדות 
גם כשהן מוסכמות. בעיקר מסיבות אלו – ומסיבות של יעילות ניהולית – קובעי מדיניות, 
ובהם  אינדיקטורים מקובלים לאיכות המורים,  וחוקרים משתמשים בכמה  אנשי מעשה 
הישגיהם  פי  )על  שלהם  הקוגניטיביים  והכישורים  האקדמית  ההשכלה  בעבודה,  הוותק 
אלו  משתנים  בין  שהקשר  סבורים  שרבים  אף  הפסיכומטרי(,  ובמבחן  הבגרות  במבחני 

לאיכות ההוראה ולהישגיה מועט.18
נבחן תחילה את הטענה בדבר המחסור במורים, ולאחר מכן את הנתונים בדבר איכות 

המורים כפי שהיא נמדדת לפי האינדיקטורים שצוינו לעיל. 

המחסור במורים
על פי נתוני הלמ"ס, מספרם של עובדי הוראה בכלל המערכת גדל ב-2.7% בשנת הלימודים 
תשע"א–תשפ"ב  בשנים  האחרון,  ובעשור  תשפ"א,  לעומת   )2020/2021( תשפ"ב 
בממוצע   3.2% היה  ההוראה  עובדי  במספר  השינוי  קצב   ,)2021/2022–2010/2011(
בשנה )לוח 2( )הלמ"ס, 2022(. מדובר לא רק בגידול כללי אלא בגידול בכל אחד מחלקי 
יחסית  גדל  זו בלבד שמספר המורים  לא  היסודי במגזר הערבי.  בחינוך  המערכת, למעט 
לגידול במספר התלמידים, גם מספר שעות ההוראה הממוצע עלה בעשור האחרון הרבה 

יותר ממספר התלמידים. 

לדיון מפורט בנושא זה ראו בלס, 2011.  18
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 לוח 2. מספר המורים בתשפ"א ובתשפ"ב ושיעור השינוי בעשור האחרון 
ובשנה האחרונה

מגזר, סוג פיקוח 
ושלב חינוך

תשפ"א
)2020/21(

תשפ"ב
)2021/22(

 שינוי שנתי ממוצע 
תשע"א–תשפ"ב 

 )2021/22–2010/11(
)באחוזים(

שינוי שנתי ממוצע 
תשפ"א–תשפ"ב 

 )2021/22–2020/21(
)באחוזים(

193,100198,2703.22.7סך הכול

149,026154,0383.43.4חינוך עברי

16,61117,8415.07.4קדם-יסודי

71,75573,3373.12.2יסודי

31,23132,2762.93.3חטיבת ביניים

45,22746,2892.72.3חטיבה עליונה

90,03391,7303.11.9ממלכתי

34,79935,7253.22.7ממלכתי-דתי

24,19426,5834.59.9חרדי

44,07444,2322.80.4חינוך ערבי

3,1713,3102.74.4קדם-יסודי

22,38821,8551.5-2.4יסודי

8,6118,8152.72.4חטיבת ביניים

11,57811,7834.81.8חטיבה עליונה

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

בזוכרנו שקצב הגידול במספר המורים היה בכל השנים עד תשע"ט )2019/2018( גדול 
ממוצע  תשע"ט  עד  שלפחות  היא  הנתונים  משמעות  התלמידים,  במספר  הגידול  מקצב 
תופעות  שתי  משמעותית,  ירדו  לכיתה  התלמידים  וממוצע  מלאה  למשרה  התלמידים 
המעידות חד-משמעית שהתקופה האחרונה אינה מתאפיינת בהתגברות המחסור הכולל 
במורים, והדבר נכון בכל שלבי החינוך ובכל סוגי הפיקוח והמגזרים. אם יש תחושה של 

מחסור, היא נובעת ככל הנראה ממחסור נקודתי וזמני במקומות ספציפיים. 
את הטענות על מחסור במורים, ובמיוחד מורים בחינוך העל-יסודי, אפשר לבחון בראייה 
פרטנית יותר ומזווית נוספת כאשר מתבוננים במצבת המורים למקצועות המדעים בחטיבה 
העליונה. לרשותנו עמדו נתוני המורים במתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומדעי המחשב 
בחטיבה העליונה. תרשים 13 מראה בבירור שסך כל המורים במתמטיקה גדל בין 2010 
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ל-2021 ב-47%, ובשאר מקצועות המדעים הוא גדל ב-34%, גידול רב הרבה יותר מהגידול 
במספר התלמידים בבתי הספר בחטיבה העליונה המגישים לבגרות )בתי הספר הרלוונטיים 
למקצועות שבהם מדובר( בתקופה המקבילה, שעמד על כ-20% בלבד. יתרה מזאת, מספר 

המורים באשכולות הנמוכים גדל בקצב מהיר יותר מאשר באשכולות הגבוהים. 

תרשים 13. מספר המורים למתמטיקה ולמדעים                 

                  מורים למתמטיקה                                         מורים למדעים

הערה: יכולנו לפרט לפי מקצועות )פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ומדעי המחשב(, אך היות שהמגמות דומות החלטנו, למען 
הקיצור, להסתפק באיחוד נתוני כל שאר המקצועות.

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

היהודים  התלמידים  מספר  גדל  ל-2021,   2010 בין  דהיינו  בה,  עוסקים  שאנו  בתקופה 
בחטיבה העליונה ב-14%, ואילו מספר התלמידים הערבים גדל ב-37%. נתוני תרשים 14 
ואילו  ב-37%,  באותה התקופה  גדל  למתמטיקה  המורים  מספר  היהודי  מראים שבחינוך 
מספר המורים הערבים למתמטיקה גדל ב-91%. בכל המקצועות האחרים המספרים היו 

25% ו-56% בהתאמה. 

824 1,803 1,4971,135 2,542 2,371

גבוה בינוני   נמוך

2010 2021

שיעור הגידול

שיעור הגידול בסך כל  
  :  למתמטיקה המורים

47%

730 1,495 1,4351,008 1,804 2,005

גבוה בינוני   נמוך

שיעור הגידול בסך כל  
34% : מדעיםהמורים ל

38% 21% 40% 38% 41% 58%

כלכלי-אשכול חברתיכלכלי-אשכול חברתי
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תרשים 14. מספר המורים למתמטיקה ולמדעים, לפי מגזר ואשכול חברתי-כלכלי 
ביישוב שבו נמצא בית הספר 

               מורים למתמטיקה                                           מורים למדעים

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

לאור נתונים אלו, הזעקה על הנטישה ההמונית של המורים ועל המחסור במורים במקצועות 
המדעים בחטיבה העליונה נשמעת בלתי מבוססת.

יש המטילים ספק בנתוני הלמ"ס, והדבר בא לידי ביטוי בדברים שנשמעו בכנס שנערך 
שנתוני  לכך  ומוצקות  ברורות  הוכחות  אין  עוד  כל  אולם  ב-19.24.7.2022  מנדל  במכון 
הלמ"ס שגויים, אין לנו אלא לסמוך עליהם, היות שהלשכה היא הגוף המוסמך לאסוף את 
הנתונים, היא אינה מבעלי העניין, והיא מתבססת על נתונים הנאספים לצרכים מינהליים 

על ידי משרד החינוך. 

למשל, עובדת משרד החינוך אמרה בעניין המחסור במורים: "הפתרונות המוצעים כרגע הם ברמת   19
אקמול ופלסטר. נדרש מבט אסטרטגי כולל; זו סוגיה לאומית שצריכה להיפתר ברמה הלאומית"; 
לא- ולהתפשרויות  תנאי הסף  להורדת  מובילה  "הבריחה מהמערכת  קבע:  ידוע  בית ספר  מנהל 
הגיוניות על איכות. מקצועות שלמים על סף הכחדה. קבוצות גדולות לא מקבלות הזדמנות, ובמובן 
איש  ולבסוף,  ואזרחיה";  המדינה  בין  הברית  של  הפרה  זו  פערים.  בצמצום  כשלה  המערכת  זה 
אקדמיה מפורסם ובקי הגדיר את המצב בדברי הסיכום לכנס: "זהו יום הכיפורים שלנו. יום מלמד 
וכואב, אך אין לנו זכות להתייאש". הדברים מבוססים על דברים ששמעתי בכנס עצמו ועל תקציר 

הכנס.

גבוה בינוני גבוהנמוך בינוני נמוך
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איכות המורים
כאמור לעיל, אין בידינו כיום אינדיקטורים אמינים ומוסכמים לדירוג איכות המורים, ולכן 
שלהם  ההכשרה  והתאמת  האקדמית  ההשכלה  רמת   – המקובלים  הנתונים  על  נסתמך 

למקצוע שהם מלמדים.

רמת ההשכלה האקדמית של המורים 
עלה  המורים  כלל  בקרב  האקדמיים  התארים  בעלי  שיעור   ,15 בתרשים  שרואים  כפי 
לפחות.  ראשון  תואר  יש  כיום  המורים  שלרוב  מלמדים  בתרשים  המספרים  בהתמדה. 
תופעה בולטת במיוחד בעניין זה היא סגירת הפערים בהשכלת המורים בין המגזר היהודי 
למגזר הערבי; ב-2022 שיעור בעלי התואר הראשון במגזר הערבי היה אפילו מעט גבוה 
יותר מזה שבמגזר היהודי – 54.7% לעומת 52.8%. שיעור בעלי התואר השני ומעלה הוא 
42% בקרב יהודים ו-39.4% בקרב ערבים. נשאלת כמובן השאלה אם מורים בעלי תואר 
אקדמי.  תואר  מחסרי  אפילו  או  ראשון  תואר  בעלי  ממורים  יותר  טובים  מורים  הם  שני 
המקצועית  מהספרות  הדיווחים  החינוך.  שלב  של  בהקשר  במיוחד  רלוונטית  השאלה 
בנושא זה אינם חד-משמעיים, והדבר נכון במיוחד בנוגע להשפעה של רכישת תואר שני.20

תרשים 15. עובדי הוראה, לפי מגזר והשכלה
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תואר שני ומעלה

תואר ראשון

ללא תואר אקדמי

2000/2001 2010/2011 2021/2022

הערה: הנתונים בפרסום של הלמ"ס אינם מסתכמים ל-100%.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | הלמ"ס, 2022

יש הסבורים שהדבר מעלה את העלות של מערכת החינוך בגלל השכר הגבוה יותר של בעלי תואר   20
שני, מבלי לשפר את הישגיה )בלס, 2008(.
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ההכשרה  לרמת  אינדיקטור  התואר  את  המורים  רכשו  שבו  המוסד  בסוג  הרואים  יש 
הכשרה  פני  על  באוניברסיטה  להכשרה  יתרון  שיש  מוצאים  כך  הסבורים  אלו  שלהם. 
במכללה כללית או במכללה להכשרת מורים, אך אין בידינו נתונים המאששים זאת. על 
פי עבודה שפורסמה לאחרונה, חלקם של המורים שקיבלו את הכשרתם באוניברסיטאות 
שקיבלו  המורים  של  חלקם  לעומת  נמוך  היה  ב-2017  החינוך  למערכת  הצטרפו  ואשר 
נכון  2019(. הדבר  ב-2008 )הלמ"ס,  את ההכשרה באוניברסיטאות ושהצטרפו למערכת 
בדרך כלל גם באשר להבדל בהישגי המורים במבחני בגרות או במבחן הפסיכומטרי, וכאן 

ההשוואה היא בין מורים שהצטרפו למערכת ב-2011 לאלו שהצטרפו ב-2019. 

יותר  נמוכים  הבגרות  במבחני  הציונים  היו  שפה  להוראת  מורים  בקרב   – היהודי  במגזר 
אצל מורים שהצטרפו ב-2019 )בין 2 ל-5 נקודות( וזהים במבחן הפסיכומטרי, תלוי בשלב 
אצל  העליונה(.  בחטיבה  יותר  וקטן  ביסודי  יותר  גדול  )הפער  מלמדים  הם  שבו  החינוך 
המורים למתמטיקה הפער בבגרות במתמטיקה היה בין 1 ל-5 נקודות, אך ללא שינוי כמעט 
בחשיבה כמותית בפסיכומטרי; גם כאן הוא היה תלוי בשלב החינוך שבו הם מלמדים. אצל 
וגם  נקודות(,  )כ-5  עלייה  במגמת  באנגלית  הבגרות  במבחני  הציון  היה  לאנגלית  המורים 

הציון באנגלית בפסיכומטרי היה במגמת עלייה )בין 4 ל-10 נקודות(, תלוי בשלב החינוך. 

במגזר הערבי – ציוני הבגרות של המורים לשפה במגזר הערבי היו בדרך כלל דומים לאלו 
במתמטיקה  בבגרות  הנבחנים  אחוז  מהם.  גבוהים  או  העברי  במגזר  לשפה  המורים  של 
בחמש יחידות היה לרוב גבוה יותר במגזר הערבי מאשר ביהודי, ואילו אחוז הנבחנים בחמש 
יחידות באנגלית היה נמוך יותר במגזר הערבי, ובשני המגזרים היה במגמת עלייה. לעומת 
ההישגים בבגרות, ההישגים של המורים החדשים מהמגזר הערבי במבחן הפסיכומטרי היו 

תמיד נמוכים יותר מאלה של עמיתיהם היהודים.21

בסיכומו של דבר, אמנם יש שיפור גדול מאוד ברמת ההכשרה של המורים החדשים וברמת 
ההשכלה הממוצעת של כלל המורים לעומת העבר, אך יש גם סימנים המעידים על כך 
נשאלת  במקצת.  יורדת  ואף  משתפרת  אינה  להוראה  הפונים  רמת  האחרונות  שבשנים 
השאלה אם העלייה ברמת ההשכלה מפצה על הירידה בנתוני הרקע של המורים, הבאים 

לידי ביטוי בהישגיהם בבחינות הבגרות ובמבחן הפסיכומטרי כפי שראינו לעיל.

הנתונים האחרונים המצויים בידינו הם נתונים המופיעים בפרסום של הלמ"ס )2019(.  21
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רמת ההתאמה למקצוע 
יש  מלמדים  שהם  ההוראה  למקצוע  המורים  של  ההכשרה  התאמת  את  בוחנים  כאשר 
זמן  בנקודת  המצב  בחינת  היא  האחת  מבט.  נקודות  משלוש   – הפחות  לכל   – להתבונן 
ספציפית, השנייה היא ראיית המצב בפרספקטיבה לאורך זמן, והשלישית היא בהשוואה 

למדינות אחרות. 
בהוראת  16 מדגים את המצב  נקודות המבט הראשונות. תרשים  רק בשתי  נדון  להלן 
עברית, תרשים 17 עוסק במתמטיקה ותרשים 18 באנגלית.22 מהתבוננות בתרשים המציג 
את הוראת העברית רואים שבחינוך היסודי רק לכ-20% אחוז מהמורים במגזר הממלכתי 
העברי )וכ-10% בממ"ד( יש הכשרה מתאימה להוראת המקצוע, והדבר לא השתנה לאורך 
העשור האחרון. אפשר שהסיבה לכך היא שמנהלים רואים בשפת אם עברית של המורה 
העובדה  עם  מתיישב  הדבר  הוראה.  כישורי  על  נוסף  עברית,  להוראת  מספיקה  הכשרה 
שבמגזר הערבי, שבו שפת האם של המורים היא ערבית, והכשרה נפרדת להוראת העברית 

היא תנאי כמעט הכרחי, שיעור המורים המתאימים למקצוע מגיע ל-60%. 
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה המצב מבחינת ההתאמה למקצוע טוב יותר מאשר 
של  ברורה  במגמה  להבחין  אפשר  אך  בממ"ד,  מאשר  יותר  טוב  הוא  ובממלכתי  ביסודי, 
החמרה. אפשר אולי לייחס זאת לירידה התלולה במספר הסטודנטים במדעי הרוח והחברה 
ולחוסר ההערכה כלפי מקצוע זה מצד מערכת החינוך, המקדשת את מקצועות המתמטיקה 

והאנגלית. גם כאן המצב במגזר הערבי טוב יותר מאשר במגזר היהודי.

ואופי ההכשרה המקצועית בתחום  ידי רמת  נמדדת כמעט תמיד על  ייאמר שהתאמה למקצוע   22
התואר  רמת  בין  ממש  של  מתאם  מצאו  לא  מעטים  לא  מחקרים  זאת,  עם  המורים.  שמלמדים 
של המורים לרמת ההישגים הלימודיים של התלמידים. בהקשר שלנו ראוי אולי לשים לב לכך 
שרמת ההתאמה למקצוע היא הגבוהה ביותר בחינוך הערבי והנמוכה ביותר בחינוך הממלכתי-דתי, 
אך ההישגים הלימודיים של התלמידים במגזרים אלו אינם תואמים בהכרח את רמת ההתאמה 

למקצוע של מוריהם.
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תרשים 16. שיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים לעברית
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מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | הלמ"ס, 2022

אפשר  כאן  גם  והאנגלית,  המתמטיקה  למקצועות  מורים  של  הכשרתם  להתאמת  אשר 
לראות שב-2021 עדיין רבים הם המורים בכל שלבי החינוך – אך במיוחד בחינוך היסודי 
– שהכשרתם אינה תואמת את הדרישות של משרד החינוך. עם זאת הנתונים מלמדים 
יותר מבעבר. גם כאן בולט היתרון  ובכל המגזרים, טוב  שהמצב כיום, בכל שלבי החינוך 
של המגזר הערבי, המוסבר אולי בכך שרבים מהמורים הערבים הם מורים צעירים שסיימו 
את לימודיהם במוסדות להכשרת מורים, ובכך שבחלקים גדולים של המערכת יש עודף 
במורים המאפשר מיון טוב יותר. לאור האמור לעיל, נראה שראוי למבקרים את מערכת 
שחל  הניכר  השיפור  את  לראות  לתפקידם  מוכשרים  שאינם  המורים  ריבוי  על  החינוך 

בשנים האחרונות.
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תרשים 17. שיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים למתמטיקה
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תרשים 18. שיעורי ההתאמה למקצוע בקרב מורים לאנגלית
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שכר המורים
המורים  לשכר  קרה  מה  נבחן  כאן  הציבורי.23  הדיון  במוקד  המורים  שכר  היה  לאחרונה 
בעשור האחרון, הן באופן מוחלט והן יחסית לבעלי מקצועות אחרים בישראל ובהשוואה 

בין-לאומית.
)הלמ"ס,  נכבד  מקום  זה  לנושא  מקדישה  הלמ"ס  של  לתקשורת  האחרונה  ההודעה 
2000 ל-2020 עלה בממוצע שכרם החודשי של  2022(. מן ההודעה עולה שבין השנים 
המורים ב-90.1% והשכר השעתי עלה ב-43% )תרשים 19(. במהלך עשרים השנים האלה 
עלה מדד המחירים לצרכן ב-34%, ואילו בעשור האחרון הוא עלה ב-8.5%. בעניין זה כדאי 

לשים לב לעוד כמה נקודות:

בייחוד . 1 הגברים,  המורים  בשכר  מהשיפור  יותר  גדול  הנשים  המורות  בשכר  השיפור 
במונחי שכר לשעת עבודה.

השיפור בשכר המורים הוותיקים גדול הרבה יותר מהשיפור בשכר המורים החדשים.. 2

השיפור בשכר המורים הלא-אקדמאים גדול יותר מהשיפור בשכר המורים בעלי התואר . 3
האקדמי )הדבר מבטא כנראה את השיפור בשכר המורים בחינוך החרדי, שרובם זכאים 

לשכר לפי תואר שהוא "שווה ערך" לתואר אקדמי(.

יותר, כנראה . 4 גדול  השיפור בשכר המורים ביישובים באשכול החברתי-כלכלי החלש 
בגלל משקלם הגדול של מורים ערבים וחרדים ביישובים אלו. את השיפור הגדול בשכר 
המורים במגזר הערבי אפשר להסביר חלקית בעליית הוותק וההשכלה, המהירים יותר 

מאשר במגזר היהודי.

הגננות הן המגזר ששכרו במונחי שכר לשעת עבודה עלה בצורה המשמעותית ביותר . 5
בעשור האחרון ובמיוחד בעשרים השנים האחרונות. 

אך . 6 ביותר,  הגבוה  היה  העליונה  החטיבה  מורי  של  החודשי  בשכרם  העלייה  שיעור 
שיעור העלייה בשכרם לשעת עבודה היה הנמוך ביותר. הדבר מוסבר בהסכמי השכר 
 24 החדשים שלפיהם משרת המורים בחטיבה העליונה הוגדרה כ-40 שעות לעומת 

שעות בהסכמי השכר הקודמים. 

חודשים ספורים לפני כתיבת מסמך זה נחתם הסכם שכר חדש עם המורים המאורגנים בהסתדרות   23
המורים. בשלב זה איננו יודעים עדיין את מידת השפעתו על כלל המערכת, ועל כן גם איננו עוסקים 

בתוכנו. 
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תרשים 19. שיעור השינוי בשכרם של עובדי הוראה, לפי מאפיינים נבחרים
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תרשים 19 )המשך(. שיעור השינוי בשכרם של עובדי הוראה, לפי מאפיינים נבחרים
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תרשים 19 )המשך(. שיעור השינוי בשכרם של עובדי הוראה, לפי מאפיינים נבחרים
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אקלים בית-ספרי
האקלים הבית-ספרי הוא נושא חשוב שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה. לאקלים הבית-
בקרב  מפיצה  שראמ"ה  שאלונים  באמצעות  נאספים  עליו  הנתונים  רבות.  פנים  ספרי 
תלמידים ומורים בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, בחינוך היהודי 
לאקלים  הנוגעים  מהנושאים  חלק  החינוכית.  התמונה  באתר  מדווּחים  הנתונים  והערבי. 
בית הספר נבדקו החל מתש"ע, וחלק החל משנים מאוחרות יותר. להלן נדון רק בנתונים 

שנבדקו מתש"ע.24 
תרשים 20 מציג את השינוי בתשובות התלמידים לשאלות שנשאלו בתש"ע )2009/2010( 

ובתש"ף )2019/2020(. מהתרשים ניתן להסיק באופן כללי:

הרוב המכריע של תשובות התלמידים מצביעות על שיפור, ורק מיעוטן – כולן בחטיבה . 1
העליונה – מצביעות על היעדר שינוי.

השיפור בחינוך היסודי היה לרוב גדול יותר מאשר בחטיבת הביניים, ובחטיבת הביניים . 2
היה גדול יותר מאשר בחטיבה העליונה.

בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים השיפור במגזר הערבי היה גדול יותר מהשיפור במגזר . 3
הערבי  במגזר  יותר  גדול  היה  השיפור  שבהם  תחומים  היו  העליונה  בחטיבה  היהודי. 

ולהפך.

חשוב לשים לב לכך שתלמידים התלוננו שמורים נוקטים כלפיהם אלימות מילולית . 4
ואף פיזית. אמנם בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים המצב השתפר, אך בחטיבה 

העליונה הוא הורע. ברור שאין להשלים עם מציאות כזאת.

להלן השאלות שנשאלו התלמידים בשאלון בנושא אקלים בית הספר )תרשים 20(:

תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר; . 1

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים; . 2

יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה; . 3

התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה; . 4

קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים; . 5

היעדר תחושת מוגנות של התלמיד; . 6

מעורבות באירועי אלימות; . 7

מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי; . 8

לפירוט נוסף ראו באתר משרד החינוך, התמונה החינוכית ובדוח מיצ"ב תש"ף )ראמ"ה, 2020א(.   24
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מישהו מהתלמידים לעג לי בגלל צבע העור, המוצא או הדת שלי; . 9

תלמידים מבית הספר שברו או הרסו ציוד של בית הספר; . 10

תלמידים מבית הספר גנבו לי חפצים אישיים או ציוד; . 11

מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים בבית הספר; . 12

מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה. . 13

תרשים 20. השינוי בתשובות תלמידים בשאלון בנושא אקלים בית הספר בין השנים 
2010/2009 ו-2020/2019, לפי שלב חינוך ומגזר
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יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה
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סיכום
כשבאים לדון בשאלה אם מערכת החינוך משתפרת או מידרדרת חשוב לזכור שמערכת 
החינוך אינה נפרדת ממערכות החברה האחרות בישראל. היא חלק מהחברה הישראלית 
והיא  מסוימות,  לתופעות  הסיבה  היא  ומושפעת,  משפיעה  היא  ומרכיביה,  גווניה  כל  על 
תוצאה של תופעות אחרות. לפיכך כה חשוב לבדוק – עד כמה שהנתונים מאפשרים זאת 

– אם היא אכן מידרדרת, דורכת במקום או משתפרת. 
הכרעה סופית על איכותה של מערכת החינוך חייבת להיות מבוססת על ראייה כוללת 
ורחבה, המביאה בחשבון את כלל תפקידיה ואת פוטנציאל ההשפעה שלה על התהליכים 
החברתיים. אם עושים זאת, נראה לנו שמצבה של מערכת החינוך בישראל אינו כה ירוד, 
והניסיון להתעלם מהישגיה ולהטיל דופי בכלל העובדים בה, השוקדים כמיטב יכולתם על 

הצלחתה, שגוי. 
גישה זו שגויה בראש ובראשונה מפני שהעובדות מורות אחרת. מצב המערכת הנוכחית 
אינו נופל ואף עולה על מצבה בעבר ברוב המשתנים שנבדקו – שהם המשתנים העיקריים 
והמקובלים בספרות המקצועית בבדיקת מערכות חינוך. שיעורי הלמידה בכל שלביה של 
מערכת החינוך עלו, שיעור בוגרי התיכון ושיעורם של העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות 
עלו גם הם, מספר התלמידים למורה במערכת כולה ירד, ומספר התלמידים הממוצע בכיתה 
ירד אף הוא; המורים של היום משכילים יותר מהמורים בעבר, שיעורי ההתאמה למקצוע 
של המורים עלו, והאקלים הבית-ספרי, לפחות במשתנים שכללנו בסקירה זאת, השתפר. 
כל זאת בד בבד עם צמצום הפערים בין יהודים לערבים ובין בתי ספר ברמות חברתיות-

כלכליות שונות ברוב המשתנים שהוזכרו לעיל.
התפיסה של מערכת החינוך כמערכת שנמצאת בהידרדרות מתמדת ובמשבר קיומי היא 
לא רק שגויה אלא גם מסוכנת, כי היא עלולה להביא את הציבור לכדי מסקנה מייאשת, 
טעם  אין  כן  ועל  גרועות,  התוצאות   – בחינוך  משקיעים  וכמה  עושים  מה  היא  שאחת 

להמשיך ולהשקיע. 
אי לכך, על מנת לאזן את הביקורת המושמעת לעיתים כה מזומנות על מערכת החינוך, 
כדאי לציין הישגים נוספים שאינם משויכים ישירות ומיידית למערכת החינוך, אף שראוי 
היה לעשות כן. לשם דוגמה, תעשיית ההיי-טק, המעסיקה לרוב אנשים צעירים שזה לא 
כבר סיימו את חוק לימודיהם – היא הישג שראוי להתפאר בו. בריחת המוחות מישראל, 
שהיא אמנם תמרור אזהרה למצב ההשכלה הגבוהה בישראל, לא הייתה אפשרית לולא 
קיבלו בעלי "מוחות" אלו את הכשרתם במערכת החינוך בישראל )וככל הנראה היה אפשר 
למנוע חלק גדול מן הבריחה לו עמדו לרשות בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה יותר מקומות 
עבודה פנויים בתוכם(. ובל נשכח ששלוש מבין האוניברסיטאות בישראל מדורגות כמעט 
בקביעות בין 100 האוניברסיטאות המובילות בעולם, וגם האחרות נמצאות לרוב בין 300 
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המובילות. ולכל אלו יש להוסיף שמערכת החינוך הישראלית הצליחה להשיג את ההישגים 
הללו בתנאים קשים של מתח ביטחוני מתמשך ושינויים דמוגרפיים מרחיקי לכת, שהגדילו 

את חלקן של האוכלוסיות החלשות באוכלוסייה. 
לכן, ראוי להכיר ולהוקיר את הישגי המערכת מצד אחד, ולהיות מודעים לפגמיה, שאינם 
מעטים כלל ועיקר, מצד שני. חשוב להגביר את המאמצים לשיפור ההישגים הלימודיים 
בכל תחומי הלימוד. יש להילחם עד חורמה בפערים הלימודיים והחברתיים בתוך המערכת, 
ובראשונה  ובראש  זו,  במערכת  בעובדים  בזלזול  והלימוד לשמו,  בערך ההשכלה  בירידה 
במורים. עוד ראוי להיאבק בפיצול ההולך וגדל בין חלקיה השונים של המערכת, בוויתור 
על לימוד נושאים במדעי הרוח והחברה, ובקרב האוכלוסייה החרדית – ויתור על לימודי 

מדעים, מתמטיקה ואנגלית. 
בשנים האחרונות אנחנו עדים להקצנה גוברת והולכת בשיח – ולעיתים גם בהתנהגות – 
העוסק ביחסים בין יהודים לערבים. הניסיונות לקיים מפגשים בין בני נוער ערבים ובני נוער 
יהודים מועטים ולא תמיד עולים יפה, ופעמים רבות אינם משיגים את התוצאות הרצויות. 
גם הדיון על יחסים בין מזרחים ואשכנזים, חילונים ודתיים חורג לעיתים מסוג השיח שאנו 
של  בחשש  אחד  מצד  מלוות  אלו  תופעות  החינוך.  מוסדות  כותלי  בין  שיתקיים  מצפים 
המורים מלהביע עמדות עקרוניות העולות בקנה אחד עם מטרות החינוך שנקבעו בחוק 
החינוך הממלכתי ובמגילת העצמאות, ומצד שני בהתערבות בוטה של ההורים במתרחש 
בעקבות  החינוך  בתחום  הממשלה  במדיניות  המסתמנים  השינויים  לבסוף,  הספר.  בבתי 
ועידוד פעילותם  ליבה בחינוך החרדי  לימודי  כגון הקפאת המאמצים להוראת  הבחירות, 
של מוסדות פרטיים, בעיקר במגזר החרדי, מציבים בפני מערכת החינוך הציבורית אתגרים 

לא פשוטים. 
 – החינוכית  לעשייה  השותפים  ומכל  החינוך  מערכת  בראש  מהעומדים  לתבוע  עלינו 
המורים, המנהלים, התלמידים, ההורים והחוקרים – להשתפר ולהתייעל, על מנת שבטווח 
הלימודיים,  בהישגים  יותר  עוד  טובות  תוצאות  להראות  אפשר  יהיה  ביותר  הקצר  הזמן 
בצמצום הפערים הלימודיים והחברתיים ובשיפור האקלים הלימודי והחינוכי בבתי הספר. 
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נספח
לוח נ'1. הישגים במבחני פיזה )2000, 2009, 2018(: השוואה בין-לאומית 

קריאה )עברית(

הפרש 200020092018
2018–2000

הפרש
2018–2009

525539514-11-25קוריאה הדרומית

534524520-14-4קנדה

529521506-23-15ניו זילנד

507506493-14-13בלגיה

494501484-10-17שווייץ

50450050515ארה"ב

516497506-109שוודיה

484497498141גרמניה

527496518-922אירלנד

505496493-12-3צרפת

49749550146דנמרק

470489492223פורטוגל

45878447921-5לטביה

45247447018-4ישראל

4624674791712הרפובליקות של רוסיה

410449452423צ'ילה

422425420-2-5מקסיקו

3714023710-31אינדונזיה

15141501המיקום של ישראל

 הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על
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לוח נ'1 )המשך(. הישגים במבחני פיזה )2000, 2009, 2018(: השוואה בין-לאומית

מתמטיקה

הפרש 200020092018
2018–2000

הפרש
2018–2009

547546526-21-20קוריאה הדרומית

529534515-14-19שווייץ

533527512-21-15קנדה

514503509-56דנמרק

520515508-12-7בלגיה

510494502-88שוודיה

49051350010-13גרמניה

503487500-313אירלנד

4634824963314לטביה

517497495-22-2צרפת

537519494-43-25ניו זילנד

454487492385פורטוגל

4784694881019הרפובליקות של רוסיה

493487478-15-9ארה"ב

4334474633016ישראל

38442141733-4צ'ילה

38741940922-10מקסיקו

367371379128אינדונזיה

15151500המיקום של ישראל

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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לוח נ'1 )המשך(. הישגים במבחני פיזה )2000, 2009, 2018(: השוואה בין-לאומית

מדעים

הפרש 200020092018
2018–2000

הפרש
2018–2009

552538519-33-19קוריאה הדרומית

529529518-11-11קנדה

528532508-20-24ניו זילנד

48752050316-17גרמניה

49950250230ארה"ב

4965074993-8בלגיה

512495499-134שוודיה

513508496-17-12אירלנד

496517495-1-22שווייץ

48149949312-6דנמרק

500498493-7-5צרפת

45949349233-1פורטוגל

46049448727-7לטביה

460473478185הרפובליקות של רוסיה

434455462287ישראל

41544744429-3צ'ילה

422416419-33מקסיקו

393383396313אינדונזיה

15151500המיקום של ישראל

הערה: ההשוואה היא בין הישגיהם של תלמידי ישראל להישגים של תלמידי המדינות שהשתתפו בכל המבחנים.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, מחקרים בינלאומיים

 הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על
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לוח נ'2. הישגים במבחני טימס )1999, 2011, 2019(: השוואה בין-לאומית

מתמטיקה

הפרש 199920112019
2019–1999

הפרש
2019–2011

525505517-812אוסטרליה

582586578-4-8הונג קונג

532808517-1512הונגריה

4224154462431איראן

4664775195342ישראל

4794854971812איטליה

5795785941516יפן

428406420-814ירדן

58761360720-6קוריאה הדרומית

4825025203818ליטא

519440461-5821מלזיה

3373713885117מרוקו

472458479721רומניה

526539543174הרפובליקות של רוסיה

604611616125סינגפור

530510511-191סלובניה

13117-6-4המיקום של ישראל

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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לוח נ'2 )המשך(. הישגים במבחני טימס )1999, 2011, 2019(: השוואה בין-לאומית

מדעים

הפרש 199920112019
2019–1999

הפרש
2019–2011

540519528-129אוסטרליה

530535504-26-31הונג קונג

552539530-22-9הונגריה

4484744491-25איראן

4685035134510ישראל

49349450076איטליה

550566570204יפן

45044945223ירדן

549560561121קוריאה הדרומית

4885145344620ליטא

492426460-3234מלזיה

32337639847118מרוקו

472465470-25רומניה

529542543141הרפובליקות של רוסיה

5685906081018סינגפור

5335175431026סלובניה

13109-4-1המיקום של ישראל

הערה: ההשוואה היא בין הישגיהם של תלמידי ישראל להישגים של תלמידי המדינות שהשתתפו בכל המבחנים.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: ראמ"ה, מחקרים בינלאומיים

 הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על
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תרשים נ'1. מספר התלמידים במערכת החינוך בישראל
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לאורך כל התקופה 

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

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



תקציר מנהלים
תקצוב החינוך המיוחד בישראל: 

מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת 
יישום תיקון מס' 11 לחוק החינוך 

המיוחד
נחום בלס

מבין הסעיפים העיקריים בתקציב משרד החינוך, תקציב החינוך המיוחד הוא הסעיף שגדל 
בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות. מחקר זה דן בהתפתחות תקציבי החינוך המיוחד 
מיוחד,  לחינוך  ספר  )בתי  המיוחד  החינוך  של  השונות  המסגרות  בין  התקציב  ובחלוקת 
כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ותלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות 
רגילות(. כמו כן הוא מתאר את הגורמים המשפיעים על גודל התקציב של החינוך המיוחד 

ומציע דרכים לשיפור מנגנון התקצוב.
החינוך  ובתקציב  בכלל  החינוך  בתקציב  משמעותית  עלייה  חלה   2019–2005 בשנים 
המיוחד בפרט. בתקופה זו, בעוד התקציב הריאלי של משרד החינוך בכללותו גדל בשיעור 
ב-267%. חלקו של תקציב החינוך המיוחד מכלל  גדל  94%, תקציב החינוך המיוחד  של 
תקציב החינוך עלה בשנים אלו מ-7% ל-13%, וחלקם של התלמידים עם צרכים מיוחדים 
לתלמיד  שהתקציב  הוא  הדבר  פירוש  במערכת.  התלמידים  מכלל  ל-11%  מ-6.5%  עלה 
וחומר מתקציב  כולו, קל  יותר מתקציב החינוך המיוחד  גדל בקצב מהיר  בחינוך המיוחד 
סוג  בסיס  על  בעיקר  נקבע  המיוחד  בחינוך  לתלמיד  התקציב  כיום,  כללי.  באופן  החינוך 
הלקות ורמת התפקוד שלו, אך הוא מושפע מאוד גם מהמסגרת שבה הוא לומד. כתוצאה 
מכך יכול להיווצר מצב שילדים עם אותה מוגבלות או לקות לא יקבלו את אותו סיוע משום 

שהם לומדים במסגרות שונות. 

החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  החינוך  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר  בלס,  נחום   *
בישראל. המחקר המלא פורסם באפריל 2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/special-education-budgeting-in-israel/


140

תלמידי החינוך המיוחד ותקציבי משרד החינוך
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הצעת התקציב במחירי 
ח"מיליארדי ש, 2005

חלקו של תקציב החינוך  
המיוחד מכלל התקציב

חלקם של תלמידי החינוך  
המיוחד מכלל התלמידים

הערות: התרשים מתייחס לכלל התקציבים לחינוך מיוחד ומבוסס על הסעיפים הרלוונטיים כפי שהם מוצגים בדוחות 
החשב הכללי של משרד האוצר. היות שבשנת 2020 לא אושר תקציב והמערכת פעלה על פי תקציב המשכי, הנתונים 

בתרשים הם עד 2019.
מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: תקציב משרד החינוך; דוחות החשב הכללי; אתר במבט רחב

הוא  המרכזי  הגורם  עיקריים.  גורמים  משלושה  נובעת  המיוחד  החינוך  בתקציב  העלייה 
מיוחדים".  צרכים  "בעלי  המוגדרים  התלמידים  במספר  האחרונות  בשנים  החדה  העלייה 
בשנים 2005–2019 גדל מספר תלמידי החינוך המיוחד בשיעור של 122%, לעומת גידול 
של 29% בלבד במספר התלמידים בחינוך הרגיל. גורם נוסף הוא התפלגות תלמידי החינוך 
המיוחד בין מסגרות החינוך השונות. תלמידים הלומדים במסגרות נפרדות מקבלים בדרך 
כלל תקציב גדול יותר בהשוואה לתלמידי החינוך המיוחד הלומדים בכיתות מיוחדות בבתי 
קיבלו   2019 בשנת  מכך,  כתוצאה  רגילות.  בכיתות  המשולבים  אלה  או  הרגילים  הספר 
תלמידי  מכלל  שחלקם  אף  מהתקציב,  כ-60%  הנפרדות  במסגרות  הלומדים  התלמידים 
החינוך המיוחד הוא כ-40%. שאר התלמידים, אלה המשולבים במסגרות הרגילות,  נאלצו 
החינוך  בתקציב  העלייה  את  להסביר  שעשוי  נוסף  גורם  מהתקציב.  ב-40%  להסתפק 
המיוחד הוא ההבדל בקצב הגידול בחלקם של התלמידים עם לקויות המחייבות תקצוב 
יחסית, כמו אוטיזם, לעומת חלקם של התלמידים עם לקויות שעלות הטיפול בהן  גדול 

נמוכה בהרבה, כמו לקויות למידה.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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בהקשר של תקצוב החינוך המיוחד ראוי להזכיר שתי נקודות ציון חשובות. הראשונה 
היא הקמת ועדת דורנר לבחינת החינוך המיוחד בישראל בשנת 2009, שעיקרי המלצותיה 
היו לאפשר להורים חופש בחירה באשר למסגרת החינוכית שבה ילמדו ילדיהם; לקשור בין 
התקציב המוקצה לתלמיד ובין רמת התפקוד והלקות שלו )הפיזית, הנפשית או השכלית); 
ולפעול לניתוק הקשר בין התקציב המוקצה לתלמיד ובין המסגרת הלימודית שהוא מופניה 
אליה. נקודת הציון השנייה היא תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, שאושר בשנת 2018 
ונועד לקדם את יישום המלצות ועדת דורנר. מטרתו המרכזית של התיקון לחוק היא להביא 
לשילובם של רוב תלמידי החינוך המיוחד ברמות תפקוד גבוהות ובינוניות-גבוהות במסגרות 
הלכה  נמוכות.  תפקוד  רמות  בעלי  לתלמידים  לייעד  הנפרדות  המסגרות  ואת  הרגילות, 
לשילוב  נפרדות  ממסגרות  תלמידים  להעביר  החינוך  למשרד  מאפשר  התיקון  למעשה 
בבתי ספר רגילים בלי להעניק להם תקצוב שווה לזה שמקבלים תלמידים עם מוגבלויות 

ורמות תפקוד דומות הלומדים במסגרות נפרדות.
התפקוד  ברמות  והתלמידים  מטרתו  את  ישיג  אכן  לחוק  התיקון  אם  לעתיד,  במבט 
ניכר  לחיסכון  להביא  עשוי  הדבר  רגילים,  ספר  בבתי  משלבות  למסגרות  יופנו  הגבוהות 
במסגרות  התלמידים  מספר  הקטנת   — ההוראה  עלויות  צמצום  סיבות:  מכמה  בתקציב 
עם  תלמידים  של  ההסעה  עלויות  צמצום  גבוה;  בשכר  אדם  כוח  פחות  יחייב  הנפרדות 
של  המגורים  ממקום  רחוק  ממוקמות  כלל  שבדרך  הנפרדות,  למסגרות  מיוחדים  צרכים 
התלמיד; וצמצום עלויות הבינוי בעקבות הפחתת הדרישה לכיתות חינוך מיוחד, שעלות 

בנייתן יקרה בכ-26% מעלות בנייתן של כיתות רגילות. 

 תקצוב החינוך המיוחד בישראל





תקציר מנהלים
המאבק המתמשך לשוויון 

 בתקצוב החינוך המיוחד: 
סקירה היסטורית

נחום בלס

המאמר מציג סקירה היסטורית של תקצוב החינוך המיוחד בישראל. מהסקירה עולה כי 
בניגוד להמלצות של ועדות שונות בנושא, התקציב לתלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד 
במסגרת חינוכית נפרדת של החינוך המיוחד מוסיף להיות גדול יותר מזה המוקצה לתלמיד 
עם אותה לקות ובאותו כושר תפקודי הלומד בכיתה משולבת בחינוך הרגיל. להלן כמה 

נקודות ציון בתולדות תקצוב החינוך המיוחד בישראל:

1950 — הוקם מדור ייעודי לחינוך מיוחד במשרד החינוך ונוסדו המסגרות הראשונות  	
לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

1988 — נחקק חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988. חוק זה הוא החוק הראשון העוסק  	
במפורש בתלמידים עם צרכים מיוחדים. בחוק נקבעו ארבעה שינויים עיקריים לעומת 
המצב שהיה קיים לפני שנחקק: הורחבו זכויות התלמידים משירותי לימוד לשירותי 
של  השילוב  חשיבות  הודגשה   ;21–3 לגילאי  הזכאים  טווח  הוגדל  נלווים;  תמיכה 
תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות; והורחבה השתתפות ההורים 

בקבלת ההחלטות הנוגעות לילדיהם. 

1994 — גובשה תוכנית האב ליישום חוק החינוך המיוחד, שבה נקבע בין השאר כי  	
יש לחתור ככל האפשר לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, 
בהיעדר  זאת,  עם  אלו.  תלמידים  המשלבים  כלליים  חינוך  מוסדות  לתמרץ  שיש  וכן 

התמיכה התקציבית הדרושה לכך, המלצות התוכנית לא יושמו. 

החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  החינוך  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר  בלס,  נחום   *
בישראל. המחקר המלא פורסם באפריל 2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/the-continuing-struggle-for-equality-in-special-education/
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2000 — הוגש דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק חינוך מיוחד. הוועדה מצאה בין  	
השאר פערים בהשקעה התקציבית בין תלמידי החינוך המיוחד על רקע שיטת התקצוב 
שהייתה נהוגה בשנות התשעים, שעל פיה תלמידים תוקצבו בהתאם למסגרת שבה 

למדו ולא לפי יכולותיהם, וקבעה כי הדבר פסול. 

2000–2005 — הוגשו לבג"ץ מספר עתירות העוסקות בנושא תקצוב החינוך המיוחד,  	
כמו בג"ץ ית"ד )2000( ובג"ץ מרציאנו )2003(. הכנסת והממשלה ניסו גם הן לפעול 
בנושא במסגרת תיקון מספר 7 לחוק חינוך מיוחד )2002( וגובשו מספר הצעות בנושא 

במסגרת ועדת דוברת )2005(, אך הדברים לא שינו באופן מהותי את המצב הקיים.

	  2009 דורנר לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל. בשנת  ועדת  2007 — מונתה 
פרסמה הוועדה דוח מקיף ובו שלוש המלצות מרכזיות: לאפשר להורים לילדים עם 
צרכים מיוחדים לבחור את המסגרת שבה ילמדו ילדיהם; ליצור זיקה בין גובה התקציב 
המוקצה לתלמיד עם צרכים מיוחדים ובין רמת התפקוד הלימודי שלו והלקות שהוא 
סובל ממנה )פיזית, נפשית או שכלית(; לנתק את הקשר בין גובה התקציב ובין המסגרת 

הלימודית שבה לומד התלמיד, ולפעול על פי עקרון "התקציב הולך אחר הילד". 

2009 — מונתה ועדת עמיחי למעקב אחר יישום המלצות ועדת דורנר. הוועדה אמדה בין  	
השאר את עלות הביצוע של ההמלצות והציעה מתווה ליישומן. בתחילת 2010 אימץ 
משרד החינוך את המלצות הוועדה, והודיע על כוונתו לערוך ניסוי חלוץ כדי לבדוק את 
ישימותן של המלצות ועדת דורנר הנוגעות לשינוי שיטת התקצוב. שתי הוועדות, הן 
ועדת דורנר והן ועדת עמיחי, הדגישו כי כל שינוי בשיטת התקצוב חייב להיעשות רק 
על בסיס ניסוי ומחקר שילווה אותו ולאחר דיונים מעמיקים בתוצאותיהם. בדיעבד ניתן 

לומר שתנאי זה לא התקיים על פי רוח ההמלצות.

דורנר  	 ועדת  המלצות  לראשונה  יושמו  שבו  חולון,  פיילוט  ביצוע   —  2014–2013
ניסיונית. שנה לאחר מכן הורחב הפיילוט לירושלים, מעלה אדומים וטירת  במסגרת 
ביצוע  תוך  בין השאר משום שנערכו  ברורות,  תוצאות  הניבו  לא  הכרמל. הפיילוטים 
שינויים תכופים בעקרונות התקצוב ומשום שלא נערך מעקב ואיסוף נתונים מסודר 

שיאפשר בחינה מחקרית יסודית ואמינה. 

מהאוניברסיטה  	 צוות  בידי  הפיילוט  לתוכניות  מלווה  מחקר  לערוך  הוחלט   —  2015
העברית בירושלים. המחקר נועד לבחון היבטים שונים של ביצוע המלצות ועדת דורנר, 
המחקר  יצא  שונים  עיכובים  בשל  התקצוב.  באופן  השינויים  בדבר  ההמלצה  לרבות 
לדרך רק ב-2017, אך תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד, שהתקבל כשנה אחר כך, ייתר 

הן את תוכניות הניסוי והן את המעקב אחריהן. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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ביקורת  	 בעקבות  התקבל  התיקון  מיוחד.  חינוך  לחוק   11 מספר  תיקון   —  2018
מקצועית, ציבורית ומשפטית. התיקון, הנסמך לכאורה על המלצות ועדת דורנר, כולל 
עם  תלמידים  שונה  בצורה  לממן  האפשרות  את  כנה  על  המותירים  סעיפים  בתוכו 
צרכים מיוחדים עם אותה לקות ואותה רמת תפקוד הלומדים במסגרות שונות. התיקון 
גם מגביל את יכולתם של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים ברמת תפקוד גבוהה 
לחוק  בתיקון  אלו  סעיפים  הכללת  לילדיהם.  הרצויה  החינוכית  המסגרת  את  לבחור 
"התקציב  עקרון  פי  על  לפעול  דורנר,  ועדת  של  העיקרית  להמלצה  למעשה  מנוגדת 

הולך אחר הילד".

החשיבות  בדבר  מקצוע  אנשי  בקרב  הגורפת  ההסכמה  למרות  כי  לומר  ניתן  לסיכום, 
כמו  רגילות,  חינוך  מיוחדים במסגרות  צרכים  ילדים עם  והחינוכית של שילוב  החברתית 
שיעור  בפועל  בעולם,  אחרות  במדינות  משולבים  תלמידים  של  הגבוהים  השיעורים  גם 
שלישים  משני  פחות  על  שנים  עשרות  זה  עומד  הרגילות  במסגרות  המשולבים  הילדים 

מכלל תלמידי החינוך המיוחד. 
כדי לשפר את איכות החינוך המיוחד בישראל אנו ממליצים ליישם את המלצות ועדת 
דורנר, ובראשן הגדלה ניכרת של שיעור תלמידי השילוב מכלל תלמידי החינוך המיוחד. 
לשם כך צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים: יש ליצור כלי אבחון אמין ויעיל המקובל 
ומומחים לחינוך לקביעת הפרופיל התפקודי של התלמידים,  על משרד החינוך, ההורים 
כלל  של  אבחון  לבצע  ויש  השונות;  במסגרות  התלמידים  להשמת  העיקרי  הכלי  שיהיה 
תלמידי החינוך המיוחד ולתקצב אותם על בסיס הגדרת הלקות והתפקוד שלהם ולא על 

בסיס המסגרת שבה הם לומדים.

 המאבק המתמשך לשוויון בתקציב החינוך המיוחד: סקירה היסטורית
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התפלגות תלמידי החינוך המיוחד בין המסגרות החינוכיות

מקור: נחום בלס, מרכז טאוב | נתונים: וייסבלאי, 2015 ; מצגת מנכ"ל משרד החינוך; אתר במבט רחב
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כ"סה, מספר התלמידים במסגרות נפרדות אחוז התלמידים במסגרות הנפרדות בחינוך המיוחד

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



תקציר מנהלים
הסללה והשפעתה ארוכת הטווח 

על הישגי ההשכלה והשכר של 
תלמידות ותלמידי תיכון בשנות 

התשעים
אייל בר-חיים ויריב פניגר

של  סדרה  החינוך  משרד  הוביל  התשעים  שנות  אמצע  ועד  השבעים  שנות  מתחילת 
רפורמות אשר שינו את מבנה הלימודים בחינוך העל-יסודי בישראל כמענה לדפוסי אי-
השוויון שנוצרו בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה. החינוך העל-יסודי עבר ממודל 
של הסללה מוקדמת ונוקשה יחסית למודל מגוון יותר מבחינת מסלולי הלימוד, אקדמיזציה 
של מסלולי הלימוד המקצועיים, מתן אפשרות בחירה לתלמידות ותלמידים ולהוריהם ומתן 

הזדמנות להשיג תעודת בגרות בכל אחד מהתחומים.
מלא  באופן  שנחשפו  הראשונים  במחזורים  טאוב מתמקד  מרכז  של  חדש  מחקר 
המחקר  התשעים.  בשנות  בתיכון  למדו  אשר   1983–1978 וילידות  ילידי  לרפורמות, 
הלימודים  בתוכניות  והבידול  ההסללה  מנגנוני  של  הטווח  ארוכת  ההשפעות  על  מצביע 
על התלמידות והתלמידים, בהן ההשפעה על סיכוייהם לרכוש השכלה גבוהה ועל שכרם 
ההשכלה  בהזדמנויות  אי-השוויון  כי  מראים  החוקרים  לחייהם.  הרביעי  העשור  בתחילת 
של  עשורים  לאחר  כיום,  גם  מאוד  משמעותי  הוא  וכי  העבודה,  בשוק  גם  פערים  מייצר 

רפורמות חינוכיות.

ד"ר אייל בר-חיים, פוסט דוקטורנט במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' יריב פניגר,   *
וחבר בתוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב.  בן-גוריון  חבר סגל המחלקה לחינוך באוניברסיטת 

מחקר המלא פורסם במאי 2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/tracking-and-high-school-students/
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בעלי  אינם  שהוריהם  ותלמידות  שתלמידים  ההסתברות  כי  מראים  המחקר  ממצאי 
המדעי-טכנולוגי  המסלול  כמו  בתיכון,  סלקטיביים  במסלולים  ילמדו  אקדמית  השכלה 
וליהנות משכר  יוצא מכך סיכוייהם להשיג תואר אקדמי  יותר, וכפועל  המתקדם, נמוכה 
גבוה נמוכים. לעומתם, לתלמידים שהוריהם בעלי השכלה אקדמית יש סיכוי גבוה יותר 

ללמוד במסלולי לימוד סלקטיביים וליהנות מן היתרונות הנובעים מכך. 

ההסתברות להשיג תואר אקדמי, על פי מסלול הלימודים בתיכון והשכלת ההורים
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הערה: הניבוי הוא עבור ילידי וילידות 1978–1983 ממוצא מעורב מזרחי-אשכנזי ורמת הישגים ממוצעת, שלמדו בתיכון 
בשנות התשעים. הקווים האנכיים בראש כל עמודה מייצגים רווח בר-סמך ברמת ביטחון של 95%.

מקור: אייל בר-חיים ויריב פניגר, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

במישור הכללי מחקר זה מוסיף על הידע הקיים בנוגע לקשר בין הרקע החברתי-כלכלי 
של התלמידים והתלמידות לבין האופן שבו מערכת החינוך ממיינת אותם למסלולי לימוד 
בתיכון ובנוגע להשפעתו של מיון זה על סיכוייהם לרכוש תואר אקדמי ועל שכרם בבגרותם. 
החוקרים מבחינים בין חמישה מסלולי לימוד עיקריים בחינוך העל-יסודי בישראל: מסלול 
רגיל  טכנולוגי  מסלול  מצומצם,  עיוני  מסלול  רגיל,  עיוני  מסלול  מתקדם,  מדעי-טכנולוגי 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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ומסלול מקצועי. החוקרים מראים שהקשר בין הרקע החברתי-כלכלי ובין ההצבה למסלולי 
הלימוד נשמר למרות הרפורמות. מניתוח הממצאים עלה שמסלולי הלימוד בתיכון תורמים 
כ-30% להסבר השונות בפערי השכר. ההצבה למסלולי לימוד שונים קשורה אפוא לפערי 
ההשכלה והשכר בהמשך החיים ולכן ניתן לראות במנגנון ההסללה גורם חשוב בשימור 

הפערים המעמדיים בישראל.

שכר שנתי מנובא בגיל 33, על פי מסלול לימודים בתיכון והשכלה

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

עי
מד

-
דם

תק
 מ

גי
לו

כנו
ט

יל
רג

ני 
עיו

יל
רג

גי 
לו

כנו
ט

צם
ומ

מצ
ני 

עיו

עי
צו

מק

ות
גר

 ב
לא

ל

עי
מד

-
דם

תק
 מ

גי
לו

כנו
ט

יל
רג

ני 
עיו

יל
רג

גי 
לו

כנו
ט

צם
ומ

מצ
ני 

עיו

עי
צו

מק

ות
גר

 ב
לא

ל

נשים

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

עי
מד

-
דם

תק
 מ

גי
לו

כנו
ט

יל
רג

ני 
עיו

יל
רג

גי 
לו

כנו
ט

צם
ומ

מצ
ני 

עיו

עי
צו

מק

ות
גר

 ב
לא

ל

עי
מד

-
דם

תק
 מ

גי
לו

כנו
ט

יל
רג

ני 
עיו

יל
רג

גי 
לו

כנו
ט

צם
ומ

מצ
ני 

עיו

עי
צו

מק

ות
גר

 ב
לא

ל

ללא השכלה אקדמית אקדמית השכלהבעלי  

גברים

הערה: הניבוי הוא עבור מוצא מעורב מזרחי-אשכנזי ורמת הישגים ממוצעת. הקווים האנכיים בראש כל עמודה מייצגים 
רווח בר-סמך ברמת ביטחון של 95%.

מקור: אייל בר-חיים ויריב פניגר, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

החינוך  מערכת  שפיתחה  המענה  הראשונה  בפעם  נבדק  זה  במחקר  הספציפי,  במישור 
מרקע  מגיעים  אלו  מתלמידים  רבים  נמוכים.  הישגים  בעלי  לתלמידים  התשעים  בשנות 
שנות  מאז  מקצועיים,  לימוד  למסלולי  רובם  הופנו  שבעבר  ובעוד  נמוך,  חברתי-כלכלי 
התשעים רבים מהם מופנים למסלול העיוני המצומצם. אף על פי ששינוי זה העלה את 

הסללה והשפעתה ארוכת הטווח על הישגי ההשכלה והשכר של תלמידים בשנות התשעים 
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שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב בוגרי ובוגרות המסלול הזה, ממצאי המחקר מראים 
יחסית,  נמוך  הממוצע  שכרם  וגם  מאוד  נמוכים  אקדמית  השכלה  לרכוש  סיכוייהם  כי 

בדומה לבוגרי המסלול המקצועי.
השכלתית  למוביליות  מהותי  חסם  על  מצביעים  המחקר  ממצאי  החוקרים,  לטענת 
ותעסוקתית. הרפורמה שינתה את היצע מסלולי הלימוד אך לא את ההשלכות שלהם על 

המשך חיי התלמידים, ולמעשה "אפקט ההסללה" ממשיך להתקיים גם כיום.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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מערכת הרווחה בישראל לאחר 
משבר הקורונה: מבט-על

ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן

מבוא
החברתית  במדיניות  ובהתפתחויות   2021 בשנת  החברתית  ההוצאה  בנתוני  מהתבוננות 
במהלך שנת 2022 עולה כי מערכת הרווחה בישראל עדיין נמצאת בתקופת מעבר: מעבר 
עם  להתמודדות  החברתית  והרווחה  הסוציאלי  הביטחון  מערכות  הירתמות  של  מעידן 
וקהילות, אל מאמץ  על פרטים, משפחות  והכלכליות של המגפה  ההשלכות החברתיות 
לשוב לדפוסי ההוצאה והמדיניות בעידן שקדם למשבר. בשנת 2021 עדיין הייתה ההוצאה 
החברתית גבוהה במידה ניכרת לעומת התקופה שלפני המשבר, אך הסתמנה מגמה ברורה 
של ירידה בהוצאה וחזרה לרמות ההוצאה הנמוכות שאפיינו את מדינת הרווחה הישראלית 
בעבר. מגמה זו נמשכה גם בשנת 2022. בד בבד בוטלו רבים מהשינויים שהונהגו במערכת 
אף  האבטלה.  לביטוח  הנגישות  את  להקל  כדי  הקורונה  בתקופת  הסוציאלי  הביטחון 
שבחלק מהתקופה הנסקרת כאן המאבק בהשלכות הקורונה עודנו נמשך, ניכר כי קובעי 
המדיניות החברתית ביקשו לשוב ולעסוק בבעיות החברתיות שהעסיקו אותם לפני פרוץ 
המשבר. במרכז המאמצים הללו עמדו אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ואוכלוסיית האנשים 
עם מוגבלות. במקביל נעשו גם צעדים ראשוניים לגיבוש כלים לטיפול בבעיות החדשות 

שנוצרו עם חלוף המשבר. 
לא רק משבר הקורונה עיצב את ההתפתחויות בתקופה זו, אלא גם תהליכים כלכליים 
המשק  בפעילות  להתרחבות  מהירה,  כלכלית  לצמיחה  הוביל  המשבר  סיום  ופוליטיים. 
ולמעבר מהיר לתעסוקה מלאה. אך ההתפתחויות הללו הביאו בעקבותיהן גם התרחבות 
הגֵדלים  השכר  פערי  כי  ניכר  העבודה.  בשוק  שונים  ענפים  בין  בעיקר  ההכנסה,  בפערי 
אי-השוויון להתרחבות  תרמו  זו  למציאות  החברתית  המדיניות  כלי  את  להתאים  והקושי 

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

בירושלים; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב; אורי אוברמן, עוזר מחקר במרכז טאוב.
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ותחולת העוני. עליית המחירים שאפיינה את התקופה הקשתה אף יותר את ההתמודדות 
עם המציאות החדשה, בייחוד בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות. השינויים במערכת הפוליטית 
והקמת "ממשלת השינוי" נתנו תנופה חדשה לגיבוש מדיניות חברתית בזירות אחדות, ואף 
שסיום כהונתה של ממשלה זו באמצע שנת 2022 קטע כמה מהיוזמות בתחום המדיניות 

החברתית, היו לפעילותה תוצאות חיוביות במספר תחומי מדיניות.

ההוצאה החברתית 2021 
חברתית  רווחה  חינוך,  בריאות,  על  מההוצאה  המורכבת  ישראל,  של  החברתית  ההוצאה 
וביטחון סוציאלי, עמדה בשנת 2021 על כ-297 מיליארד ש"ח )תרשים 1(, ירידה של כ-7 
מיליארד ש"ח ביחס לשנת הקודמת. בשנה זו הייתה ההוצאה החברתית 59% מסך ההוצאה 
הממשלתית כולה, אשר עמדה על כ-500 מיליארד ש"ח.1 כפי שניתן לראות בתרשימים 1–5, 
השינויים בהוצאה החברתית בשנה זו מגלמים צדדים שונים של ההתמודדות עם המגפה. 
בעוד ההוצאה על הביטחון הסוציאלי, ששימשה כלי מרכזי בהתמודדות עם הפן הכלכלי 
של המשבר, ירדה בשנת 2021 בכ-10 מיליארד ש"ח ביחס לשנה הקודמת, ההוצאה על 
בריאות, שגדלה בשנת 2020 בכ-21% )ביחס לשנת 2019(, המשיכה לגדול והייתה גבוהה 
מההוצאה בשנת 2020 בכ-2 מיליארד ש"ח. ברכיב השני של ההוצאה על רווחה – ההוצאה 
על רווחה חברתית, הכוללת שירותי רווחה ולא קצבאות – נרשמה ירידה של כ-2 מיליארד 
ש"ח ביחס לשנה הקודמת. ירידה זו נובעת בעיקר מצמצום ההוצאה על שיכון ומצמצום 
התקציב של המשרד לשוויון חברתי. תקציבו של המשרד לשוויון חברתי עמד על כ-180 
מיליון ש"ח, סכום שמבטא קיצוץ של כמעט חמישים אחוז מהתקציב ב-2020. ההוצאה 
ביחס  ש"ח  כמיליארד  של  ירידה  ש"ח,  מיליארד  כ-4  על  עמדה   2021 בשנת  שיכון  על 
לשנת 2020. בשאר סעיפי ההוצאה על רווחה חברתית לא נרשמו שינויים משמעותיים.

ההוצאה הממשלתית כוללת את כלל תקציב המדינה )ללא חובות והוצאות ריבית(, את ההוצאה   1
על שירותי הביטוח הלאומי )בקיזוז חלקה של הוצאה זו מתקציב המדינה( ואת הסכום המועבר 
כסך  נמדדת  הסוציאלי  הביטחון  תחומי  על  ההוצאה  בריאות.  מס  באמצעות  החולים  לקופות 
הביטחון  משרד  הוצאות  השואה,  ניצולי  לזכויות  הרשות  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  ההוצאה 
הרווחה החברתית  על תחומי  על מענק העבודה. ההוצאה  וההוצאה  ושיקום  לתגמולי משפחות 
נמדדת כסך ההוצאה של משרד הרווחה והביטחון החברתי, זרוע העבודה במשרד הכלכלה, משרד 

השיכון, משרד הקליטה והמשרד לשוויון חברתי.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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תרשים 1. ההוצאה החברתית לפי תחומים מסך ההוצאה החברתית
מחירי 2020, במיליארדי ש"ח
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מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות; משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי 

בחינת חלקה של ההוצאה החברתית בתוצר המקומי הגולמי )תרשים 2( מלמדת כי הירידה 
בסך ההוצאה החברתית בשנת 2021 מחזירה אותה אל מתחת ל-20% מסך התוצר ומעמידה 
זו ביחס לתוצר עודנה גבוהה מכפי שהייתה בתקופה  19% ממנו. רמת הוצאה  אותה על 
המיועדים  המשאבים  סך  את  לצמצם  מגמה  בבירור  מסתמנת  אולם  לקורונה,  שקדמה 
ההוצאה  רכיבי  כלל  של  בחלקם  חל  הצמצום  כי  מראה   3 תרשים  החברתיים.  לנושאים 

החברתית ביחס לתמ"ג.

 מערכת הרווחה בישראל לאחר משבר הקורונה: מבט-על
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תרשים 2. ההוצאה החברתית כאחוז מהתמ"ג 
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תרשים 3. ההוצאה החברתית לפי תחומים, כאחוז מהתמ"ג
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מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות; משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי; 
הלמ"ס 
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כאשר ממקדים את המבט בהוצאה על רווחה, ניתן להבחין בין שני רכיביה – רווחה חברתית 
בהוצאה  השונות  המגמות  על  מצביעים   4 בתרשים  המוצגים  הנתונים  סוציאלי.  וביטחון 
2021 עמדה על כ-17 מיליארד ש"ח. למשרד  על תחומי הרווחה החברתית, אשר בשנת 
ההוצאה  מכלל  כ-50%   – ש"ח  מיליארד  כ-9  של  סך  מוקצה  החברתי  והביטחון  הרווחה 
כ-4 מיליארד ש"ח  יותר הועברו למשרדים האחרים:  רווחה חברתית. סכומים קטנים  על 
כ-3 מיליארד ש"ח לתחום התעסוקה במשרד הכלכלה; כ-1.5 מיליארד  למשרד השיכון; 
חברתי.  לשוויון  למשרד  ש"ח  מיליון   180 של  יחסית  קטן  וסכום  הקליטה;  למשרד  ש"ח 
)תחום   2020 לשנת  ביחס  גדלה  בהם  התקציבית  שההוצאה  החברתית  הרווחה  בתחומי 
ההוצאה  התחומים  ביתר  למדי.  קטן  היה  הגידול  כי  נראה  הקליטה(,  ומשרד  התעסוקה 
ָקְטנה בחלקה בשל צמצום ההוצאות על  בגינו  ָקְטנה, בעיקר בתחום השיכון, שההוצאה 

סעיפי הדיור הציבורי.

תרשים 4. התקציב המוקצה לרווחה חברתית, לפי תחומים
במיליארדי ש"ח
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שוויון חברתי קליטה רווחה שיכון תעסוקה

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר

בכל  מוקדשת  ההוצאה  עיקר   ,5 בתרשים  לראות  שניתן  כפי  הסוציאלי,  לביטחון  אשר 
השנים למימון קצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי, והדבר תקף ביתר שאת 
בתקופת הקורונה. שאר התשלומים הם חלק מזערי מסך ההוצאה, ובייחוד קטן חלקם של 

מענקי העבודה.

 מערכת הרווחה בישראל לאחר משבר הקורונה: מבט-על
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תרשים 5. התקציב המוקצה לביטחון סוציאלי, לפי תחומים
במיליארדי ש"ח
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ביטוח לאומי הרשות לניצולי שואה עבודה מענק משרד הביטחון

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: משרד האוצר; המוסד לביטוח לאומי

עוני ואי-שוויון בעקבות משבר הקורונה
של  תפקידיה  בשלל  המרכזיים  התפקידים  אחד  היא  ואי-שוויון  עוני  עם  ההתמודדות 
החד- המענקים  תשלומי  אבטלה,  ביטוח  בתוכנית  המסיבית  ההשקעה  הרווחה.  מערכת 
פעמיים והסיוע הכספי לעצמאים אפשרו בעת משבר הקורונה למנוע את התרחבות העוני, 
בפרט בקרב מי שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת. אמנם החזרה לשגרה אפשרה למי 
צמצום  אולם  העבודה,  ולהשתלב בשוק  לשוב  בתקופת המשבר  שהיו מחוסרי תעסוקה 
התמיכה של המדינה בהכנסותיהם של פרטים ומשפחות, המעבר לתעסוקה מלאה והגידול 
באינפלציה עלולים לגרום לגידול באי-השוויון ובתחולת העוני. נתוני העוני מגבירים את 

החששות הללו.  
מהשוואה בין-לאומית של תחולת העוני בתקופה שקדמה לקורונה )תרשים 6( עולה כי 

תחולת העוני בישראל הייתה מהגבוהות ביותר בהשוואה לכל שאר מדינות הרווחה. 
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2019 ,OECD-תרשים 6. שיעור הנפשות מתחת לקו העוני במדינות ה
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OECD :מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים

בהיעדר גישה לנתונים עדכניים מקיפים של סקר הוצאות משקי הבית בתקופת הקורונה, 
מדד המוסד לביטוח לאומי את תחולת העוני באמצעות נתונים מינהליים )המוסד לביטוח 
לזקוף  כדי  קודמות  משנים  סקרים  נתוני  על  התבססו  העוני  דוח  כותבי   .)2021 לאומי, 
נתונים שאינם קיימים בנתונים המינהליים. אופן אמידה זה מקשה לערוך השוואה בין-
לאומית בשנים האמורות וגם השוואה לנתוני השנים הקודמות בישראל. על פי מדידה זו, 
2020 באמצעות מענקים חד-פעמיים והרחבת הכיסוי  לאחר התערבות הממשלה בשנת 
שיצרה  הכלכלי  המשבר  עם  להתמודד  לאזרחים  לאפשר  שנועדו  האבטלה,  ביטוח  של 
הקורונה, עמדה תחולת העוני בקרב משקי הבית באותה שנה על 20.4% מכלל משקי הבית 
במדינה, לעומת 21.2% בשנת 2019. חוקרי המוסד לביטוח לאומי צופים שבשנת 2021 
תעלה תחולת העוני לפי מדד זה ותעמוד על 21.5% )תרשים 7( )המוסד לביטוח לאומי, 

.)2021
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תרשים 7. שיעור המשפחות מתחת לקו העוני בישראל

21.5%20.4%21.2%

202120202019

הערה: המדידה נעשתה לפי נתונים מינהליים.
מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי

שיעור המשפחות העניות מקבוצות אוכלוסייה שונות 
באוכלוסייה הענייה ובאוכלוסייה הכללית

חלקו   :2020 לשנת  העוני  מדוח  העולים  המעניינים  הנתונים  אחד  את  מציג   8 תרשים 
חרדים(,  כולל  )לא  יהודים   – הישראלית  בחברה  המגזרים  משלושת  אחד  כל  של 
יהודיות  שמשפחות  אף  הענייה.  ובאוכלוסייה  הכללית  באוכלוסייה   – וחרדים  ערבים 
חלקן  הישראלית,  בחברה  המשפחות  מכלל   75% הן  חרדיות(  משפחות  כולל  )לא 
מהחברה  משפחות  של  חלקן  זאת,  לעומת  כ-55%.  רק  הוא  בעוני  החיה  באוכלוסייה 
באוכלוסייה  מחלקן  כפול  כמעט  הענייה  באוכלוסייה  הערבית  ומהחברה  החרדית 
אך  הכללית,  באוכלוסייה  המשפחות  מכלל  כ-7.4%  הן  חרדיות  משפחות  הכללית: 
 )32%( שליש  הן  ערביות  משפחות  ואילו   ,12.7% שיעורן  העניות  המשפחות  בקרב 
בלבד.  17.4% שיעורן  בישראל  האוכלוסייה  שבכלל  אף  העניות,  המשפחות  מכלל 
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תרשים 8. חלקן של המשפחות העניות באוכלוסייה הענייה ובאוכלוסייה הכללית, 
לפי מגזר, 2020

54.7%

12.7%

32.6%

75.2%

7.4%

17.4%

(לא כולל חרדים)יהודים 

חרדים

ערבים

אחוז החיים בעוני

אחוז מהאוכלוסייה

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי

כמו נתוני העוני, גם נתוני אי-השוויון בישראל גבוהים לעומת מדינות רווחה אחרות )תרשים 
9(. חוקרי המוסד לביטוח לאומי מעריכים כי עם סיום משבר הקורונה צפויים גידול באי-
השוויון והאצה בצמיחה הכלכלית. אמנם בשנת 2020 הייתה ירידה קלה במדד ג'יני לאי-

שוויון בהכנסות לעומת 2019 )בשל התערבות הממשלה באמצעות דמי אבטלה ומענקים 
חד-פעמיים( והוא עמד על 0.3703; ואולם ההערכה היא שבשנת 2021 תהיה עלייה במדד 

זה והוא יעמוד על 0.3824 )תרשים 10( )המוסד לביטוח לאומי, 2021(.
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2019 ,OECD-תרשים 9. מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסה במדינות ה
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תרשים 10. מדד ג'יני לאי-שוויון בהכנסה בישראל

0.38240.37030.3758

202120202019
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מערכת הביטחון הסוציאלי
קצבאות  על  היא  העיקרית  החברתית  ההוצאה  אחרות,  רווחה  במדינות  כמו  בישראל, 
ותשלומים הניתנים לתושבים באמצעות מערכת הביטחון הסוציאלית על רכיביה השונים. 
2021 הסתכמה ב-132 מיליארד ש"ח. כאמור לעיל,  ההוצאה על ביטחון סוציאלי בשנת 
בשנה זו חלה ירידה בהוצאה על מערכת הביטחון הסוציאלי, לאחר שבתקופת הקורונה היא 
הגיעה לרמות חריגות ויוצאות דופן. הירידה בהוצאה בשנת 2021 עמדה על 10 מיליארד 
ש"ח ביחס לשנת 2020, בעיקר בעקבות צמצום ניכר בהוצאה על דמי אבטלה ועל מענקים 

ששולמו בתקופת המשבר )תרשים 11(.
הקצבאות  בהיקף  התבטאו  הסוציאלי  הביטחון  במערכת  השינויים  עיקר  כאמור, 
המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובייחוד בתוכנית ביטוח האבטלה. הקלת תנאי 
אפשרו  שבחל"ת  למי  גם  הכיסוי  והרחבת  זו  בתוכנית  הזכאות  תקופת  הארכת  הזכאות, 
אפוא  היה  זה  מדיניות  כלי  אבטלה.  לדמי  הזכאים  אוכלוסיית  של  מאוד  ניכרת  הרחבה 
כלי מרכזי במאבק של הממשלה בהשפעותיה של מגפת הקורונה על שוק העבודה ועל 
הכנסות משקי הבית. הדבר מתבטא בבירור בתרשים 12. בשנים 2020–2021 היה זינוק 
חד בהיקף ההוצאה על דמי אבטלה: בשנת 2020 עמדה הוצאה זו על כ-23.5 מיליארד ש"ח 
2019, שהסתכמה בכ-4 מיליארד ש"ח. גם בשנת  יותר מפי חמישה מההוצאה בשנת   –
2021 שולמו יותר דמי אבטלה מהרגיל, אולם סך ההוצאה עליהם, כ-19 מיליארד ש"ח, היה 
נמוך בכ-20% לעומת 2020. בתחילת 2022 כבר עמדה ההוצאה על סעיף זה על כעשירית 

מהסכום בתקופה המקבילה בשנת 2021 )247 מיליון ש"ח לעומת כ-2.5 מיליארד ש"ח(.
בתרשים 11 רואים שבד בבד עם הגידול בהוצאה על דמי אבטלה חל בשנים האחרונות 
גידול בהוצאה גם בענפי ביטוח אחרים של מערכת הביטחון הסוציאלי. הדברים אמורים 
בעיקר בנכות כללית, קצבאות לאזרחים ותיקים וביטוח סיעוד. הגידול בהוצאה על נכות 
כללית משקף את השלכות ההסכם על שיפור תוכנית הנכות הכללית בשנת 2018 )ראו 
גל ובלייך, 2019(, ואילו הגידול בהוצאה בשתי התוכניות לאזרחים ותיקים קשור בשינויים 

משמעותיים שנערכו בתוכניות הללו ויידונו בהמשך.
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תרשים 11. התפלגות ההוצאה של המוסד לביטוח לאומי 
במיליארדי ש"ח
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תרשים 12. ההוצאה עבור תשלום דמי אבטלה, 2021–2022 
במיליארדי ש"ח
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חוק סיעוד 
בשנים  בישראל  הסוציאלי  הביטחון  מערכת  של  המתרחבים  הפעילות  מתחומי  אחד 
האחרונות הוא ביטוח הסיעוד. בשנת 2021 הייתה ההוצאה בתחום הסיעוד עשירית מסך 
ההוצאה של המוסד לביטוח לאומי. הגידול הנצפה בהוצאה על תחום הסיעוד במערכת 
13, הוא אינו משקף  הביטחון הסוציאלי אינו מקרי, וכפי שניתן לראות בבירור בתרשים 
זו  לתוכנית  הנגישות  מדיניות שהקלו את  שינויי  הזקנה אלא  האוכלוסייה  גידול של  רק 
במימון  לסייע  המיועדת  בגמלה  מדובר  במסגרתה.  המוענק  הסיוע  הספקת  אופן  ואת 
האחריות  בקהילה.  והמתגוררים  בתפקודם  המוגבלים  ותיקים  לאזרחים  סיעודי  טיפול 
יש  חוץ-ממשלתיים  לגורמים  אך  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  היא  ולמימונה  זו  לתוכנית 
באופן מסורתי תפקיד מרכזי בהפעלתה. ביטוח סיעוד כולל סוגים שונים של סיוע, החל 
יום לאזרחים ותיקים,  בשירותים הכלולים בסל שירותים )לחצני מצוקה, שהייה במרכזי 
מימון  דרך  ומלכ"רים,  עסקיות  חברות  ידי  על  ומסופקים  ספיגה(  ומוצרי  כביסה  שירותי 
ידי  על  או  רווח  למטרות  הפועלות  סוכנויות  באמצעות  הוא  )גם  בזכאי  אישי  טיפול  של 
מלכ"רים(, וכלה במימון )חלקי( של טיפול אישי צמוד על ידי מטפל זר או מטפלת זרה. עד 
לשנים האחרונות היה אפשר לקבל את גמלת הסיעוד בכסף רק במקרים מיוחדים, והגמלה 
2018, אחרי תוכנית  הועברה מהביטוח הלאומי ישירות לספקי השירותים. ואולם בשנת 
בדפוסי  משמעותיים  שינויים  חוללה  הרפורמה  זה.  בתחום  רפורמה  לדרך  יצאה  פיילוט, 
השימוש בחוק סיעוד ובעקבותיהם גדל מאוד הן מספר הזכאים לסיוע במסגרתו והן היקף 

התקציב המופנה לתחום זה.
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 תרשים 13. שיעור השינוי במספר מקבלי גמלת סיעוד ובמספר בני 70 
ומעלה באוכלוסייה
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מקבלי גמלת סיעוד באוכלוסייה+ 70בני 

הערה: הקו האנכי בתרשים מציין את תחילת הרפורמה בתוכנית ביטוח הסיעוד.
מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי; הלמ"ס 

הרפורמה בתוכנית ביטוח סיעוד כללה כמה רכיבים. אשר לנגישות לתוכנית זו, השינויים 
שאומצו כללו הקלה בתהליך קביעת הזכאות ושינוי בהליך בדיקת התלות שנועדה לקבוע 
מ-80%  ביותר  היקף.  ובאיזה  סיעודי  לטיפול  זקוקים  אכן  התובעת  או  התובע  כמה  עד 
ועל ריאיון טלפוני עם התובע  מהתביעות הבדיקה מתבססת כעת על מסמכים רפואיים 
או התובעת, ואינה כרוכה בביקור של אחות בביתם. כמו כן בוטלה האפשרות של הפחתת 
ישנה  היום  בעבר,  כמו  שלא  ולבסוף,  חדשה.  בדיקה  בעקבות  קבועה  גמלה  של  סכום 
אפשרות שבני משפחה ייחשבו מטפלים ויקבלו תשלום על עבודתם. במסגרת הרפורמה 
ועוד, חל שינוי מהותי  גם הופחת מספרן של רמות הגמלה לזכאים משש לשלוש. זאת 
באופן שבו הגמלה משולמת לזכאים. בעבר שולמה הגמלה לזכאים בשירות בעין, והסכום 
הועבר לידי הספקים שסיפקו את השירות, בדרך כלל טיפול אישי באזרח הוותיק. אמנם 
ולבני משפחתם הייתה אפשרות להשתתף בהחלטה על סוג השירות  לזכאי או לזכאית 
וזהות הספק, אבל כעיקרון לא ניתנה להם גמלה כספית. הרפורמה העבירה את הבחירה 
או  הזכאי  לידי  בעין,  בשירות  או  כספית  בגמלה  מקצתו,  או  כולו  הסיוע,  את  לקבל  אם 

הזכאית עצמם )המוסד לביטוח לאומי, 2022(.
הצעדים הללו נועדו להסיר חסמים בירוקרטיים שהיו בתוכנית ביטוח סיעוד ולהקל את 
הנגישות אליה ואת תהליך הבקשה להרחבת הסיוע במקרה של החמרה במצב הזכאי או 
לסיוע  והזכאים  הזכאיות  מספר  ניכרת  במידה  גדל  אלו  צעדים  בעקבות  ואכן,  הזכאית. 
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 2020 2019; בשנת  2018 ל-197 אלף בשנת  במסגרת ביטוח סיעוד: מ-176 אלף בשנת 
הגיע מספרם ל-240 אלף איש; בשנת 2021 לכ-273 אלף; ובאמצע שנת 2022 כבר הגיע 
 .2018 והזכאים בשנת  71% ביחס למספר הזכאיות  לכ-301 אלף – עלייה של  המספר 
כפי שניתן לראות בתרשים 13, עלייה זו במספר הזכאים איננה יחסית לגידול באוכלוסייה 
 ,2020 2019 וב-2% בלבד בשנת  70 ומעלה. זו גדלה ב-4% בשנת  בגילים הרלוונטיים – 
במספר  הגידול  עם  בהתאמה.  ו-22%   11% של  עלייה  נרשמה  הזכאים  במספר  בעוד 
הזכאים התרחבה מאוד גם ההוצאה השנתית על ביטוח סיעוד: מהוצאה של כ-7 מיליארד 
)תרשים   86% גידול של   – ב-2021  כ-13 מיליארד ש"ח  2018 להוצאה של  ש"ח בשנת 
11 לעיל(. השלכות הרפורמה בחוק סיעוד באות לידי ביטוי לא רק במספר הזכאים אלא 
גם בדפוסי השימוש בגמלה, והדבר נראה בבירור בתרשים 14. בעוד בשנת 2018 קיבלו 
את הגמלה בכסף רק 3% מכלל הזכאיות והזכאים, לאחר שלוש שנים חל מהפך דרמטי 
וכסף  2022 קיבלו את הגמלה בכסף או בשילוב של שירותים  בדפוסי השימוש ובשנת 

65% מכלל הזכאים.

תרשים 14. מקבלי גמלת סיעוד, לפי סוג הגמלה 
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השלמת הכנסה לאזרחיות ואזרחים ותיקים
שינוי משמעותי נוסף במערכת הביטחון הסוציאלי בשנים האחרונות הוא הגידול בסכום 
ותיק  אזרח  ומקבלות קצבת  למקבלי  הניתנת  התוספת  בסכום  כלומר  ההכנסה,  השלמת 
או שאירים שהכנסתם נמוכה. תוספת זו, המותנית במבחן הכנסה )בניגוד לקצבת האזרח 
ותיקים  לאזרחים  סבירה  מינימלית  חיים  רמת  להבטיח  מיועדת  האוניברסלית(,  הוותיק 
הוועדה  המלצות  בעקבות  ותיק.  אזרח  קצבת  הוא  העיקרי  או  הבלעדי  הכנסתם  שמקור 
למלחמה בעוני )ועדת אלאלוף(, הוחל באמצע העשור הקודם בתהליך הגדלתה של קצבה 
זו במטרה לצמצם במידה ניכרת את תופעת העוני בקרב אזרחיות ואזרחים ותיקים. באמצע 
שנת 2021 הוחלט על העלאה נוספת של הקצבה וגם הוגדל הסכום שאדם רשאי להשתכר 
הסכום   2022 מינואר  החל   ,15 בתרשים  לראות  שניתן  כפי  לקצבה.  זכאי  להיות  ועדיין 
המשולם )כולל קצבת אזרח ותיק( לזכאי יחיד או זכאית יחידה עלה מ-3,237 ש"ח ל-3,799 
ש"ח, ואילו בני זוג הזכאים להשלמת הכנסה מקבלים סכום של 6,002 ש"ח לעומת 5,117 
2022 עמד סך העלות החודשית הממוצעת  ש"ח לפני ההעלאה. במחצית הראשונה של 
של קצבאות השלמת ההכנסה על 4.2 מיליארד ש"ח – עלייה של 68% ביחס לשנת 2021. 
גידול במספר הזכאים  2022 אינם מעידים על  נתוני  על אף החששות בעקבות המהלך, 

להשלמת הכנסה, אלא רק על גידול בהכנסתם של הזכאים לקצבת השלמת ההכנסה.

תרשים 15. קצבת אזרח ותיק וקצבת השלמת הכנסה ממוצעת 
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מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: המוסד לביטוח לאומי

ש"ח לחודש
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מענק עבודה
מענק העבודה, המוענק על פי חוק, נועד להגדיל את הכנסתם של עובדים ועובדות ברמות 
זה  בכלי  השימוש  של  פיילוט  העבודה.  בשוק  השתתפותם  את  ולעודד  הנמוכות  השכר 
התחיל בכמה יישובים בשנת 2007, והחל משנת 2011 משתמשים בו בהיקף כלל-ארצי. 
לפי דיווח רשות המיסים, כ-325 אלף עובדות ועובדים קיבלו מענק עבודה עבור שנת 2019, 
וסך כל סכומי המענקים ששולמו עבור שנה זו עמד על 1.4 מיליארד ש"ח, סכום השווה 
לכ-0.34% מסך ההוצאה הממשלתית ב-2019 )תרשים 16(. נתוני שנת 2020 מצביעים על 
ירידה בסך מקבלי המענק ובסך התשלומים,2 אולם ייתכן שירידה זו נובעת מעבודה פחותה 
בשל מגבלות הקורונה. המענק אינו ניתן באופן אוטומטי אלא מצריך מודעות של הזכאים 
והגשת בקשה יזומה. משום כך שיעורי המיצוי של המענק אינם גבוהים במיוחד ועומדים 
בשנים האחרונות על כ-70%, ובחברה הערבית ובקרב אנשים עם מוגבלות הם אף נמוכים 

מזה )מבקר המדינה, 2020(.
לאורך השנים נעשו בכלי זה כמה שינויים. בשנה האחרונה )במאי 2022( אושרה בכנסת 
שורה של תיקונים שאמורים להטיב עם הזכאיות והזכאים למענק עבודה. תיקונים אלו 
כוללים: תוספת של כ-40% לזכאים למענק לשנת 2022; מקדמה בשיעור של 30% לזכאים 
למענק לשנת 2021 )על חשבון המענק לשנת 2022(; תשלום המענק והמקדמה בתשלום 
אחד עבור הזכאים לשנת 2021 )במקום בארבעה תשלומים הפרוסים עד פברואר 2023(; 
פתיחת הזכאות למענק עבודה לשנת 2022 בשיעור של 40% עבור מי שמועסקים אצל 
קרוב משפחה )בניגוד למצב הרגיל, שאינו מזכה כלל במענק במצב תעסוקתי זה(; הורדת 
אלו  שינויים   .21 לגיל   23 מגיל  ו-2023   2022 השנים  עבור  עבודה  למענק  הזכאות  גיל 
צפויים להגדיל כבר בשנה הקרובה הן את מספר הזכאיות והזכאים למענק והן את ההוצאה 

הממשלתית הכוללת על תחום זה.

נתונים אלו אינם סופיים כיוון שבמועד הדיווח עדיין לא טופלו כל הבקשות עבור שנה זו.  2
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 תרשים 16. מספר מקבלי מענק עבודה וסכומי המענק ששולמו, 
כאחוז מסך ההוצאה הממשלתית
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הערה: הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים.  
מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: רשות המיסים

רווחה חברתית
הסכם השכר עם העובדים הסוציאליים

הרווחה.  הגורם המקצועי המרכזי במערכת שירותי  והעובדים הסוציאליים הם  העובדות 
אין נתונים מדויקים על מספרם של העובדים הסוציאליים הפעילים, אך ההערכות נעות 
בין 20 ל-30 אלף, כ-90% מהם נשים. באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים מעריכים 
מקומיות,  רשויות  ממשלה,  )משרדי  ממשלתיים  גורמים  ידי  על  מועסקים  מהם   60% כי 
המוסד לביטוח לאומי( והשאר על ידי עמותות וגורמים עסקיים המספקים שירותי רווחה, 
בעיקר במסגרת מיקור החוץ של משרד הרווחה והביטחון החברתי. 12 אלף מאנשי ונשות 
הפרופסיה הזאת מאוגדים באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. מדובר בעיקר בעובדות 
ועובדי המדינה שבהם, אם כי בשנים האחרונות נעשה מאמץ לאגד גם עובדות ועובדים 

סוציאליים המועסקים במגזר הלא-ממשלתי. 
בשנים האחרונות, על אף הגידול המתמשך במספר הבוגרים המסיימים את לימודיהם 
בבתי הספר לעבודה סוציאלית מדי שנה, עובדות ועובדים סוציאליים רבים נוטשים את 
ניכרת היטב במספר הרב של תקנים בשירותי הרווחה שאינם  המקצוע. מגמת הנטישה 
מאוישים. במשרות הממומנות מתקציב משרד הרווחה והביטחון החברתי מדובר בעשירית 
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 558  – מאוישים  שאינם  המקומיות  ברשויות  חברתיים  לשירותים  במחלקות  מהתקנים 
הסוציאליים  והעובדים  העובדות  באיגוד   .)2021 המדינה,  )מבקר  הכול  בסך  תקנים 
ההערכה היא שבסך הכול ישנן 1,500 משרות של עבודה סוציאלית שאינן מאוישות. על 
הקושי באיוש תקני עבודה סוציאלית במגזר הציבורי ניתן ללמוד מהנתון הזה: 24% מכלל 
המתקבלים לעבודה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות עוזבים את התפקיד 
בשנה הראשונה להעסקתם )משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2021(. הגורמים לנטישת 
שהוא  הסוציאליים,  והעובדים  העובדות  של  לשכרם  קשורים  חלקם  מגוונים.  המקצוע 
נמוך משכרם של רוב בעלי התארים האקדמיים האחרים. גורם אחר המדרבן את פרישתם 
בתרשים  שרואים  כפי  זה.  בתחום  משרה  חלקיות  של  הנפוצה  התופעה  הוא  מהמקצוע 
המדינה.  בשירות  זה  במקצוע  המשרות  רוב  את  המאפיינת  נרחבת  בתופעה  מדובר   ,17

תרשים 17. התפלגות העובדות והעובדים הסוציאליים ששכרם ממומן מתקציב 
משרד הרווחה והביטחון החברתי, לפי אחוז המשרה, 2021

21% 24% 55%

50%-פחות מ 75%‒50% 100%‒75%

מקור: ג'וני גל, שביט מדהלה ואורי אוברמן, מרכז טאוב | נתונים: משרד הרווחה והביטחון החברתי; משרד מבקר המדינה

התרחבות ההפרטה של תחומי פעילות רבים בתחום הרווחה תורמת גם היא לתופעה של 
נטישת המקצוע, היות שבמקרים רבים משמעה היעדר ביטחון תעסוקתי והגנה נאותה על 
ועובדים  עובדות  בקרב  הרצון  שביעות  לחוסר  המוסיפים  אחרים  גורמים  העבודה.  תנאי 
תנאי  שלהם;  המקצועית  הפעילות  מתחומי  ברבים  הכבד  העבודה  עומס  הם  סוציאליים 
העבודה הפיזיים הירודים במקומות רבים; תחושה של היעדר ביטחון אישי בעקבות אלימות 
שמפעילים כלפיהם לעיתים משתמשי השירות; ושחיקת המעמד הציבורי של המקצוע 
)טל-ספירו, 2015; ארזי ואחרים, 2020(. יש להניח שבתקופה של תעסוקה מלאה, הביקוש 
לעובדים סוציאליים במגזרים אחרים בשוק העבודה ועליות השכר בהם עודדו גם הם את 

מגמת הנטישה של משרות העבודה הסוציאלית בשירות המדינה וקבלניה.
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נוכח חוסר שביעות הרצון של רבים מהעובדות והעובדים הסוציאליים ומגמת הנטישה 
של המקצוע, נעשו מספר ניסיונות להתמודד עם הגורמים לכך. במשרד הרווחה והביטחון 
המחלקות  עובדי  של  במוגנותם  לטיפול  ארצי  מוגנות  אגף   2018 בשנת  הוקם  החברתי 
הסוציאלית,  העבודה  לפרופסיית  אגף  במשרד  הוקם   2019 בשנת  חברתיים.  לשירותים 
וגובשו צעדים לקידום מעמד העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל בשיתוף עובדות 
והביטחון  הרווחה  )משרד  הסוציאלית  העבודה  בתחום  ואקדמאים  סוציאליים  ועובדים 
והעובדים  העובדות  איגוד  של  המקצועי  המאבק  התנהל  בבד  בד   .)2021 החברתי, 
נוסח   2020 בשנת  חודשיים  בעקבות שביתה של  תנאי העסקתם.  לשיפור  הסוציאליים 
הסכם עבודה חדש, אשר גובש להסכם קיבוצי ונחתם לבסוף בחודש מאי 2022. ההסכם 
אמור לחולל שינוי בתנאי השכר של אנשי מקצוע העבודה הסוציאלית, ועיקריו הם העלאת 
השכר ההתחלתי של עובדות ועובדים סוציאליים ל-8,500 ש"ח בחודש והעלאת שכרם של 
5%–20%. דגש מרכזי בהסכם הושם על שיפור  כלל העובדים הסוציאליים בשיעור של 
המנגנון להעלאת השכר במהלך הקריירה לעובדות ועובדים סוציאליים שאינם בתפקידי 
ניהול, כך שיינתן משקל רב יותר לרכיבים של מומחיות, תואר שני ומילוי תפקידים שונים. 
צו הרחבה של ההסכם הקיבוצי, אשר יבטיח כי עובדות ועובדים סוציאליים שאינם עובדי 

מדינה או רשויות מקומיות ייכללו גם הם בהסכם, צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2023.

הפיקוח על מוסדות לאנשים עם מוגבלות
העברת האחריות להספקת שירותי הרווחה לידי גורמים לא-ממשלתיים בשיטה של מיקור 
חוץ, שהחלה בשנות השמונים של המאה הקודמת, לקתה מראשיתה בפגמים וחסרונות. 
אף על פי שהיקף מיקור החוץ במשרד הרווחה והביטחון החברתי גדול במיוחד ומגיע ליותר 
הקשורות  מאוד  מטרידות  סוגיות  יש  עדיין   ,)2016 וגל,  )מדהלה-בריק  מתקציבו  מ-80% 
לאופן המימון של השירותים הללו, לתהליך הוצאתם למכרז ולאסדרה של שירותי המדינה 
לקבוצות  ומשתייכים  מגוונות  מצוקות  עם  המתמודדים  שירות  למשתמשי  המיועדים 
מודרות )בניש, 2022(. הדברים אמורים בעיקר במוסדות שבהם נמצאים כ-17 אלף אנשים 
רמת  על  לדווח  ביכולתם  ומוגבלים  תקשורת  מקשיי  סובלים  מהם  שרבים  מוגבלות,  עם 
רמת  הבטחת  על  האמון  פיקוח  מערך  קיומו של  אף  על  חייהם.  תנאי  ועל  בהם  הטיפול 
טיפול נאותה במוסדות מופרטים המטפלים באנשים עם מוגבלות, ועל אף ניסיונות לשפר 
ראויים  פתרונות  נמצאו  לא  עדיין  הלא-ממשלתי,  השירות  ספק  של  הבחירה  תהליך  את 

לבעיות שקשורות למיקור החוץ. 
בשנה האחרונה המחישו את הבעיות הללו מקרים חמורים שאירעו בשניים מן המוסדות 
לאנשים עם מוגבלות. במעון "בני ציון" לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, שהופעל 
על ידי עמותת "אלאור", נודע על אלימות והשפלות שספגו הדיירים מן הצוות המטפל בהם. 
2022, אך ככל הנראה הורים של דיירים  נודעו ברבים בתחילת פברואר  העדויות על כך 
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במעון דיווחו על כך למשרד הרווחה והביטחון החברתי עוד קודם לכן. בעקבות זאת נפתחה 
חקירה משטרתית על המתרחש במעון וארבעה מעובדיו נעצרו, ומשרד הרווחה והביטחון 
החברתי הפסיק את התקשרותו עם העמותה המפעילה )דורון, 2022(. במעון "בית דפנה" 
בחולון מתו בתחילת חודש מאי 2022 שלושה מדייריו; לפי החשד הם מתו מהרעלת מזון. 
החברות  אחת  דנאל,  חברת  שבבעלות  אקשטיין"  "בית  רשת  ידי  על  מופעל  דפנה"  "בית 
והביטחון החברתי שירותים במגוון  העסקיות הגדולות ביותר המספקות למשרד הרווחה 

רחב של תחומים )קשתי, 2022(.
ראוי  ועל טיפול לא  הירודים  דיווחים על התנאים  וריבוי  בעקבות שתי הפרשות הללו 
במשתמשי שירות במסגרות סגורות שמופעלות על ידי גורמים חוץ-ממשלתיים ובאחריות 
משרד הרווחה והביטחון החברתי, הקים שר הרווחה ועדה ציבורית לבחינת דרכי הניהול 
שולי  השופטת  של  בראשותה  הוועדה,  מוגבלות.  עם  לאנשים  מסגרות  של  וההפעלה 
דותן, הוסמכה לבחון את התנהלות המשרד מול המסגרות הללו ואת הדרכים שבהן הוא 
וזכויותיהם של משתמשי השירות  צריך לפעול כדי להבטיח את מוגנותם, איכות חייהם 
דרכי  את  לבדוק  הצורך  הודגש  הוועדה  של  המינוי  בכתב  הללו.  במוסדות  המתגוררים 
הפיקוח על המסגרות לאנשים עם מוגבלות ואת האופן שבו נוהלי המשרד נשמרים בהן. 

ממצאי הוועדה והמלצותיה עדיין לא הוגשו.
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החקיקה המשמעותית ביותר בתחום הרווחה בשנת 2022 היא חוק שירותי 
רווחה לאנשים עם מוגבלות. חוק זה, אשר נחקק סופית ב-27 ביוני 2022, 
יומה האחרון של הכנסת ה-24, נועד לעצב מחדש את האופן שבו מערכת 
אמנת  על  נשען  החוק  מוגבלות.  עם  לאנשים  שירותים  מספקת  הרווחה 
האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, שמדינת ישראל אשררה 
שנחקק  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  לשוויון  החוק  ועל   ,2012 בשנת 
גם משקף את התפיסות שהתגבשו  1988. החוק החדש  בישראל בשנת 
ואת הניסיון שנצבר במדינות רווחה אחרות בטיפול באנשים עם מוגבלות 
)Beresford et al., 2011(. אוכלוסיית היעד של החוק גדולה. כיום משרד 
עם  אנשים  אלף  ל-59  רווחה  שירותי  מספק  החברתי  והביטחון  הרווחה 
מוגבלות, מהם כ-17,500 מטופלים במסגרות מחוץ לקהילה. לפי הערכות 
של אנשי מקצוע בתחום, מספר המשתמשים הפוטנציאליים של שירותי 
המשרד עשוי להגיע ל-320 אלף )אם יכלול גם מתמודדי נפש שמטופלים 
וחצי  כשנה  בעוד  לתוקף  החוק  כשייכנס  הבריאות(  משרד  ידי  על  כיום 

)הולר וקריים, 2022(.
מדינת  של  להתמודדותה  חדשים  יסודות  להניח  כאמור  מבקש  החוק 
נוגעים  הללו  היסודות  מוגבלות.  עם  אנשים  של  הצרכים  עם  הרווחה 
לקבל  מוגבלות  עם  אנשים  של  לזכותם  המוגבלות,  מהות  של  לתפיסות 
האפשר  ככל  מלאה  השתתפות  להשתתף  להם  שיאפשרו  שירותים 

זרקור
חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות
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בחברה ולחיות חיים עצמאיים בקהילה, ולזכותם לקבל חופש בחירה מרבי 
בנוגע לשירותים שהם זכאים להם. נקודת המוצא של החוק היא תפיסת 
את  מדגישה  זו  תפיסה   .)2022 )הולר,  למוגבלות  ביחס  החברתי  המודל 
ההקשר החברתי של המוגבלות ומניחה כי הקשיים שאנשים עם מוגבלות 
נובעים בעיקרם ממגבלה רפואית או מאי-יכולתו  מתמודדים איתם אינם 
של הפרט להתמודד עם מצבו, אלא הם קשורים ישירות לאופן שבו החברה 
ומערכותיה מתייחסות אל אנשים עם מוגבלות, ולפיכך האחריות לשילובם 

החברתי והכלכלי של אנשים עם מוגבלות מוטלת בעיקר על המדינה. 
אינטגרלי  מוגבלות הם חלק  הנחה שאנשים עם  יוצא מתוך  גם  החוק 
הרווחה  מדינת  שמערכות  התפיסה  את  מעגן  הוא  ולכן  מהקהילה, 
המיועדות להם צריכות לחתור לצמצום דרמטי של הטיפול בהם במוסדות 
סגרגטיביים מחוץ לקהילה. על פי תפיסה זו, אפשר לטפל טוב יותר בצרכיו 
המערכות  כי  להבטיח  ואפשר  הקהילה  במסגרת  מוגבלות  עם  אדם  של 
בקהילה אכן יספקו שירותים ופתרונות שיקדמו תפקוד מרבי של אנשים 
בקהילה.  מגוונים  חיים  בתחומי  שלהם  מיטבית  והשתלבות  מוגבלות  עם 
לבסוף, החוק מניח כי לאנשים עם מוגבלות, כמו לכל שאר האזרחים, יש 
זכות לאוטונומיה ולחופש בחירה בנוגע לאורחות חייהם. על כן החוק מעגן 
בסעיפיו גישה המדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לבחור את 
ואת  האישית  התפתחותם  את  ושיאפשרו  להם  שמתאימים  השירותים 

שילובם החברתי.
החוק, שהתקבל בעקבות תהליך היוועצות מקיף עם אנשי מקצוע, ארגוני 
חברה אזרחית ואנשים עם מוגבלות, מבקש ליצור מנגנונים שיבטיחו את 
השגת היעדים הללו. הוא מחייב את משרד הרווחה והביטחון החברתי ליזום 
לקהילה  מחוץ  הפועלים  המוסדות  מספר  של  משמעותי  לצמצום  תהליך 
ושל מספר המטופלים בהם. לשם כך נדרשת היערכות לקליטת אוכלוסיית 
יעד זו בקהילה – על ידי הקמת דירות, מעונות והוסטלים שמספר הדיירים 
זכאות  פיתוח תהליכי  גם  24. החוק מצריך  על  יעלה  לא  בכל אחד מהם 
לשירותים והגדרת צורכי האדם עם מוגבלות על פי תפקודו. בחוק ובדיונים 
עליו הודגש כי תהליך זה לא יתמקד בסוג המוגבלות או בנסיבות הפגיעה 

אלא במגבלות המקשות עליו את התפקוד ואת ההשתלבות החברתית.
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את  בקהילה  לצרוך  מוגבלות  עם  אדם  של  האוטונומיה  הבטחת 
השירותים המיועדים להקל עליו את התפקוד תיעשה באמצעות "תקציב 
לשירותי  זכאי  שנמצא  מוגבלות  עם  אדם  לכל  יינתן  כזה  תקציב  אישי". 
המשרד. כלי מדיניות זה כבר פותח בכמה מדינות רווחה בעולם, ועל אף 
המורכבות הכרוכה ביישומו הוא זוכה להצלחה ולתמיכה בקרב משתמשי 
השירות )הולר וקריים, 2022(. החוק מבהיר שהתקציב האישי הוא תוספת 
לאחר  אחרים.  מגורמים  מקבל  מוגבלות  עם  שאדם  ולסיוע  לקצבאות 
קביעת גובה התקציב האישי שהאדם זכאי לו על סמך רמת תפקודו, האדם 
עם מוגבלות )לעיתים בעזרת משפחתו או אנשי מקצוע( יוכל להשתמש 
בתקציבו האישי לבחירת שירותים המותאמים לצרכיו ולהעדפותיו מתוך 
אותם. עם  לו  הגורם שיספק  ולבחירת  סל שירותים המסופקים בקהילה 
נמנים שירותי תמיכה במגורים,  שירותי הרווחה הנכללים במסגרת החוק 
ליווי  פנאי,  שירותי  הסעה,  שירותי  תעסוקה,  באמצעות  שיקום  שירותי 
כן  כמו  לבני משפחתו.  וייעוץ  ושירותים  מוגבלות  עם  ייעוץ לאדם  אישי, 
בחברה,  השתלבות  לאפשר  שמיועדים  מגוונים  שירותים  בחוק  נכללים 
אמצעים  רכישת  תפקודיות,  מיומנויות  להקניית  שירותים  זה  ובכלל 

טכנולוגיים ומיצוי זכויות.
ארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות קידמו בברכה את חוק שירותי 
רווחה לאנשים עם מוגבלות. ואולם ניכר כי תחולת החוק מציבה אתגרים 
והביטחון  הרווחה  במשרד  המקצוע  ולאנשי  המדיניות  לקובעי  רבים 
שהוא  בשנה,  ש"ח  מיליארד   2.15 של  בסכום  מתוקצב  החוק  החברתי. 
אף  מוגבלות.  עם  האנשים  לאוכלוסיית  במשרד  הקיים  לתקציב  תוספת 
על פי כן, אם יתממשו ההערכות לגבי הגידול המשמעותי במספר הזכאים 
בעקבות חקיקת החוק, סביר להניח שיהיה קשה מאוד להפעיל את החוק 
במסגרת תקציבית זו. אתגר נוסף הוא לקלוט בקהילה את מי שמטופלים 
יצירת מסגרות רבות בקהילה  יחייב  היום במוסדות מחוץ לקהילה. הדבר 
לשיכונם של אנשים עם מוגבלות. רתימת אנשי המקצוע לשינויים באופן 
הפעלת שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות ומעבר לדגש על האוטונומיה 
של הפרט יהיו מורכבים אף הם, כיוון שיהיו כרוכים בצמצום כוחם ושיקול 
דעתם של אנשי המקצוע. תהליך קביעת הזכאות לשירותים יחייב הקמת 
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הוא  יותר  אף  מורכב  החברתי.  והביטחון  הרווחה  משרד  של  חדש  מערך 
יישומו בפועל של התקציב האישי ומתן אפשרות ממשית לבחירה. לשם 
כך יש לדאוג שאכן יהיה מבחר של שירותים וספקים רלוונטיים במרחק 
גיאוגרפי סביר וליצור מנגנונים יעילים שיאפשרו לאדם עם מוגבלות לבחור 
בין האפשרויות הללו. הניסיון הבין-לאומי בעניין זה מלמד שיצירת שווקים 
מסוג זה והפעלת מנגנוני בחירה יעילים הן תהליכים מורכבים מאוד, שכדי 
לאפשר אותם ולפקח עליהם נדרשת התערבות רבה ומתמשכת של מדינת 

.)Fleming et al., 2019( הרווחה

מעקב אחר יישום המלצות ועדת אלאלוף
ועדת אלאלוף למלחמה בעוני הגישה את המלצותיה לממשלה בשנת 2014. מרכז טאוב 
ובוחן את התוספות התקציביות אשר  לאורך השנים  הוועדה  יישום המלצות  עוקב אחר 
ניתנו מאז אומצו המלצות הוועדה לסעיפים התקציביים הקשורים ביישומן )תרשים 18(. 
סעיפי  על  ההוצאה  בסך  שחל  צמצום  על  מעידים   ,2021 האחרונה,  המעקב  שנת  נתוני 
ההמלצות של ועדת אלאלוף. לצד גידול בהוצאה התקציבית על יישום סעיפי ההמלצות 
אשר  עירוניים  )מרכזים  הרך  לגיל  נוספים  מרכזים  של  הקמה  ובהם  החינוך,  בתחום 
מעניקים שירותים אינטגרטיביים מסוגים שונים: בריאות, רווחה, חינוך והעשרה(, נרשמו 
מלאי  והרחבת  העבודה  מענק  הרחבת  כגון  לסעיפים  המוקדשת  בהוצאה  ניכרות  ירידות 

הדיור הציבורי ואחזקתו.
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החינוך; משרד הבריאות
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סיכום
סיום משבר הקורונה והירידה החדה בשיעורי האבטלה במהלך שנת 2022, התרחבותן של 
מערכות מדינת הרווחה במהלך משבר הקורונה והישגי המדינה בהתמודדות עם ההיבטים 
הבריאותיים, החברתיים והכלכליים של המשבר יצרו ציפייה לשינויים מרחיקי לכת וארוכי 
טווח במדיניות החברתית בישראל ובסיכויים להתמודד עם העוני ועם אי-השוויון. הקמת 
יותר להתמודדות עם חלק  ממשלת השינוי בישרה על נכונות רבה לנקוט מדיניות טובה 
מהבעיות החברתיות שהיו קיימות עוד קודם למשבר. הסקירה של מערכות הרווחה כאן 
מלמדת שבתקופה שבה דעכה המגפה וחדלה להעיב על חייהם של רוב תושבי המדינה נעשו 
כמה צעדים מרשימים בתחומים חברתיים שונים, בעיקר בטיפול בצורכיהם ובזכויותיהם 
של אנשים עם מוגבלות, בצמצום העוני בקרב אזרחים ותיקים ובטיפול באזרחים ותיקים 
שיש להם קשיי תפקוד. זאת ועוד, ניכרת נכונות רבה לקדם פעולות לשיפור מעמדם של 
העובדות והעובדים הסוציאליים, אנשי המקצוע הקריטיים במערכות הרווחה, ולשפר את 
מגמות  הפוליטית,  אי-היציבות  ואולם  עבודה.  מענק  דוגמת  קיימים  כלים  של  נגישותם 
שמלמדות על התכווצות מחודשת של מדינת הרווחה, תהליכים בשוק העבודה היוצרים בסיס 
לאי-שוויון מעמיק, והאיום הנשקף לקבוצות מודרות מעליית המחירים – כל אלו מעוררים 
למגבלות  גם  חזרה  פירושה  ושהחזרה לשגרה  נלמדו,  לא  הקורונה  חשש שלקחי משבר 
מדינת הרווחה הישראלית ולחוסר יכולתה לספק פתרונות טובים דיים לבעיות החברתיות 
המעיקות על תושבי המדינה. הנתונים שבנמצא על תחולת העוני ועל אי-השוויון וההערכות 
בדבר הגדלת הפערים החברתיים מאששים את המסקנה הזאת. דומה כי לאחר שוך המשבר 
ונקלעים  שבים  שלה  אחרים  חלקים  אבל  השתפרו,  הרווחה  במערכת  מסוימים  חלקים 
למצוקות ישנות, ולא ברור כלל אם ישנה נכונוּת לנקיטת הצעדים הנדרשים כדי להתמודד 
כך. הדרושה לשם  הפוליטית  היציבות  תהיה  ואם  בעבר,  יותר מאשר  טובה  בצורה  איתן 
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תקציר מנהלים
הכנסה משפחתית בגיל הרך 

ובמהלך הילדות והשפעתה על 
הישגים לימודיים

דנה שי ויוסי שביט

הרקע החברתי-כלכלי של משפחות בכלל, וההכנסה המשפחתית בפרט, הם גורמים בעלי 
השפעה מכרעת על התפתחותם של ילדים וילדות בתחומים רבים, במיוחד בשנות החיים 
הילד – מתחילת  בחייו של  רבים מראים שאלף הימים הראשונים  הראשונות. מחקרים 
ההיריון ועד מלאת לו שנתיים – הם התקופה הקריטית ביותר להתפתחותו ולעיצוב מהלך 
ילדים  של  חייהם  לאורך  המשפחתית  ההכנסה  של  השפעתה  את  בוחן  זה  מחקר  חייו. 

וילדות מהשנה שקדמה ללידה ועד גיל 11 על הישגיהם הלימודיים בבית הספר היסודי.
 2002–2000 בשנים  הארץ  ילידי  עבור  הלמ”ס  של  נתונים  קובץ  על  התבסס  המחקר 
משנות  שנה  כל  עבור  מעבודה  המשפחתית  ההכנסה  על  מידע  הכולל  ו-2004–2005, 
חייהם של הילד או הילדה, גודל המשפחה, השכלת ההורים, מגדר, לאום ומשקל הלידה; 

מתחילת ההיריון ועד גיל 11 – השנה שבה ניגשו לבחינות המיצ”ב בכיתה ה’. 
ממצאי המחקר מראים כי להכנסה המשפחתית במהלך אלף הימים הראשונים לחייו 
של הילד, מתחילת ההיריון ועד הגיעו לגיל שנתיים, יש השפעות ארוכות טווח על הישגיו 
ההכנסה  התפלגות  של  התחתון  לחמישון  השתייכות  היסודי:  הספר  בבית  הלימודיים 
באלף הימים הראשונים לחיים משפיעה באופן שלילי ומובהק סטטיסטית על ההישגים 
הלימודיים בבחינות המיצ”ב בכיתה ה’ — מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפת אם עברית —

ודוקטורנטית בחוג  בגיל הרך  ואי השוויון  ביוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות  דנה שי, חוקרת   *
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב; פרופ' יוסי שביט, ראש יוזמת מרכז טאוב לחקר 
ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך ופרופסור אמריטוס לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 

תל אביב. המחקר המלא פורסם בנובמבר 2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/family-income-during-early-childhood/
https://www.taubcenter.org.il/research/family-income-during-early-childhood/
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משתנים  ועל  בחיים  יותר  מאוחרים  בשלבים  משפחתית  הכנסה  על  בפיקוח  גם  וזאת 
של  העליון  לחמישון  השתייכות  זאת,  לעומת  לעיל.  שצוינו  אחרים  חברתיים-דמוגרפיים 
המיצ”ב  בבחינות  ההישגים  על  משפיעה  הראשונים  הימים  באלף  ההכנסה  התפלגות 
בכיתה ה’ באופן חיובי ומובהק סטטיסטית. להכנסות המשפחה בגילים מאוחרים יותר אין 

בדרך כלל השפעה כזאת, למעט בשנים הסמוכות לבחינות )גילי 10–11(. 
שכבות  בין  גדולים  הכנסה  פערי  יש  בישראל   ,OECD-ב אחרות  למדינות  בהשוואה 
ההכנסות.  סולם  שבתחתית  אלה  לבין  הגבוהות  ההכנסות  בעלי  בין  בעיקר  האוכלוסייה, 
המשמעות היא שהשכבה החזקה מבחינה כלכלית נבדלת משאר האוכלוסייה בהישגים 
משאביה  בזכות  יותר  טוב  ילדיה  את  לקדם  מסוגלת  זו  שכבה  ילדיה.  של  הלימודיים 
איכותי,  ואבחנתי  רפואי  טיפול  וליילוד,  לאם  יותר  טובה  תזונה  המאפשרים  העודפים, 

השתתפות במסגרות פרטיות איכותיות לגיל הרך וכדומה.
היא  האחת  המחקרית:  הספרות  מן  היטב  המוכרות  טענות  לשתי  תוקף  נותן  המחקר 
על  ומובהקות סטטיסטית  יש השפעות שליליות  בחיים  צעירים  בגילים  שלעוני שנחווה 
שאר  לבין  הגבוהים  המעמדות  בין  הפערים  שכאשר  והאחרת,  יותר;  מאוחרים  הישגים 
גם  יתרון  החזקות  השכבות  לבני  מקנה  הדבר  בישראל,  כמו  מאוד,  עמוקים  האוכלוסייה 
בהישגיהם הלימודיים העתידיים. חשוב לתת על כך את הדעת במיוחד בישראל, שבה אי-
לעומת  ניכרת  במידה  גבוהים  וילדות  ילדים  בקרב  היחסי  העוני  ושיעור  הכלכלי  השוויון 

מדינות מפותחות אחרות.
הראשונים  הימים  אלף  במהלך  המשפחתית  שלהכנסה  הטענה  את  מאשש  המחקר 

לחיים יש השפעה משמעותית על הישגים לימודיים עתידיים.

 הבדלים בציוני המיצ"ב בכיתה ה' במתמטיקה, מדעים, אנגלית ושפת אם עברית,
על פי השתייכות לחמישון התחתון והעליון של ההכנסה המשפחתית )בהשוואה 

לחמישונים האמצעיים(
מתמטיקה

הערה: העמודות המודגשות מייצגות הבדלים מובהקים סטטיסטית בציונים בין מי שגדל בבית עני או עשיר לבין מי שגדל 
בית ממוצע. 

מקור: דנה שי ויוסי שביט, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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הבדלים בציוני המיצ"ב בכיתה ה' במתמטיקה, מדעים, אנגלית ושפת אם עברית,
על פי השתייכות לחמישון התחתון והעליון של ההכנסה המשפחתית )בהשוואה 
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)בציוני תקן)

הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והשפעתה על הישגים לימודיים





תקציר מנהלים
מאפייני התעסוקה של הורים 

לילדים בגיל הרך בישראל
נעם זונטג

בעולם,  רבות  במדינות  רבה  חשיבות  בעל  נושא  היא  הרך  בגיל  לילדים  הורים  תעסוקת 
אבל בישראל היא חשובה במיוחד בשל פריון הילודה הגבוה ושיעורי התעסוקה הגבוהים 
מהעולם  מחקרים  אחרות.  מפותחות  למדינות  בהשוואה  האימהות,  ובעיקר  ההורים,  של 
האימהות,  של  התעסוקה  בנתוני  ירידה  חלה  הראשונה  הלידה  שלאחר  כך  על  מצביעים 
אשר באה לידי ביטוי בירידה בשיעורי התעסוקה ובמספר שעות העבודה של האימהות. 
קריירה  מסלולי  בבחירת  וכן  שלהן  התעסוקתי  הניסיון  בצבירת  לפגוע  עשויה  זו  ירידה 
ידידותיים יותר לחיי המשפחה, שבחלק מהמקרים אינם עולים בקנה אחד עם התפתחות 
מקצועית אופטימלית או עם אפשרויות עתידיות לקידום. הירידה בנתוני התעסוקה של 
האימהות לאחר הלידה הראשונה מכונה בספרות המחקרית "קנס האימהוּת", והיא נחשבת 

לאחד הגורמים המרכזיים להיווצרותם של פערים מגדריים בשכר גם בטווח הארוך. 
מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך 
והתמקד במשך חופשת הלידה בפועל ובמשתנים נוספים המתואמים עם תעסוקת ההורים 
לילדים בגיל זה. מן המחקר עולה, כצפוי, כי שיעורי התעסוקה של אימהות יורדים במידה 
ניכרת לאחר הלידה בכל קבוצות האוכלוסייה בשל חופשת הלידה, אולם הקבוצות נבדלות 

זו מזו בקצב החזרה של האימהות לתעסוקה. בפרט נמצא כי: 

נעם זונטג, חוקר בחטיבת המחקר, בנק ישראל. בזמן כתיבת המחקר היה חוקר במרכז טאוב לחקר   *
המדיניות החברתית בישראל. המחקר המלא פורסם בספטמבר 2022 וזמין לקריאה באתר של 

מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/employment-characteristics-of-parents-of-children-in-early-childhood/
https://www.taubcenter.org.il/research/employment-characteristics-of-parents-of-children-in-early-childhood/


188

בהשוואה  	 יותר  מהיר  גבוהה  השכלה  בעלות  אימהות  של  לעבודה  החזרה  תהליך 
לאימהות בעלות השכלה נמוכה יותר, בייחוד כאלה שאין להן תעודת בגרות. 

תעסוקת האבות, יהודים וערבים כאחד, אינה מושפעת מן הלידה באופן משמעותי.  	

הורות למספר ילדים קטנים )מגיל לידה עד 6( מתואמת עם תעסוקה נמוכה יותר בקרב  	
אימהות יהודיות וערביות ואבות יהודים, ופחות בקרב אבות ערבים.

המתאם המוכר בין רמת השכלה ובין תעסוקה חד ומובהק יותר בקרב אימהות, ובמיוחד  	
בקרב אימהות ערביות. 

שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות לא-חרדיות, לפי מספר הרבעונים מהלידה 
ולפי היקף המשרה
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משרה מלאה משרה חלקית

מספר הרבעונים מהלידה

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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שיעורי התעסוקה בקרב אבות יהודים לא-חרדים, לפי מספר הרבעונים מהלידה ולפי 
היקף המשרה
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משרה מלאה משרה חלקית

מספר הרבעונים מהלידה

הערה: התרשים מבוסס על שעות עבודה בפועל בשבוע הסקר/הדגימה. סף החלוקה בין משרה מלאה למשרה חלקית 
נקבע ל-35 שעות עבודה שבועיות.

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

שיעורי התעסוקה בקרב אימהות יהודיות לא-חרדיות, לפי מספר הרבעונים מהלידה 
ולפי רמת השכלה
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מספר הרבעונים מהלידה

מקור: נעם זונטג, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 מאפייני התעסוקה של הורים לילדים בגיל הרך בישראל





דמוגרפיה





 מגמות דמוגרפיות בישראל: 
מבט-על

אלכס וינרב וקיריל שרברמן

מבוא
אלו  שיעורים  בהתאמה.  וב-1.7%,  ב-1.6%  ישראל  אוכלוסיית  גדלה  וב-2021  ב-2020 
למעט  המדינה,  קום  מאז  בישראל  שנצפו  ביותר  הנמוכים  השנתיים  הגידול  שיעורי  היו 
בשנים 1985–1988. ב-2022 חזר ועלה שיעור הגידול באוכלוסיית ישראל לרמתו הרגילה, 
כ-2.1%, ולכן אוכלוסיית ישראל צפויה להגיע עד סוף השנה ל-9.65 מיליון נפש, לעומת 
9.45 בתחילת השנה. בשנת 2022 היו גם כמה אבני דרך בעלות חשיבות סמלית. בפעם 
הראשונה מנתה האוכלוסייה היהודית בישראל יותר מ-7 מיליון נפש, אוכלוסייתה הערבית 
מנתה יותר מ-2 מיליון נפש, ואוכלוסייתה ה"אחרת" – מי שהם לא יהודים ולא ערבים – 

יותר מחצי מיליון.
כרגיל",  ל"עסקים  חזרה  כמו  להיראות  עשויה  ומעלה   1.8% של  גידול  לשיעור  החזרה 
אולם אין זה כך. בשנת 2022 נצפו בישראל כמה דפוסים חדשים ובלתי רגילים בהשפעות 
במרכז  עומדות  אלו  מגמות  האוכלוסייה.  גידול  על  והגירה  תמותה  פריון,  של  היחסיות 

מחציתו הראשונה של פרק זה.
נבחרות שקושרות  סוגיות  לכמה  ליבנו  נפנה את תשומת  במחצית השנייה של הפרק 
בין דמוגרפיה, סביבה ושינויי אקלים. בזמן מגפת הקורונה דוכא העניין הגובר בשינויים 
סביבתיים ואקלימיים. ואולם ב-2022 חוו רבות מן המדינות העשירות המשמשות קבוצת 
ההתייחסות העיקרית של ישראל גלי חום, בצורות, שרפות ענק ומשקעים בעוצמות שלא 
היו כמותן. לצד המסת הקרחונים המואצת בקטבים ובראשי ההרים, תרמו אירועים אלו 
יש לה השפעה קטנה מאוד  גודלה של ישראל  להחזרת סוגיות הסביבה לכותרות. בשל 
הרכיב את  שמניעים  אליהן,  שקשורים  גלובליים  צעדים  על  או  גלובליות  פליטות  על 

פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; קיריל שרברמן,   *
חוקר במרכז טאוב. אנחנו מודים לפרופ' אבי וייס ולפרופ' גיל אפשטיין על הערותיהם המצוינות 
לטיוטה הראשונה של המאמר, לאיילת קמאי על עיניה החדות בעריכת המאמר וללורה שרייבר על 

עזרתה בגרפיקה.
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היא מדינה שהולכת  ישראל  זאת,  ידי אדם( של שינויים אלו. עם  )מעשה  האנתרופוגני 
בקצב  גדלה  ואוכלוסייתה  אקלימית,  מבחינה  רגיש  באזור  ושוכנת  יותר  עשירה  ונעשית 
מהיר יותר מכל מדינה עשירה אחרת. לכל אחד מן הגורמים האלה יש השפעה על השימוש 

במשאבים ועל פליטת גזי חממה, וממילא גם על הסביבה.
בפרסומים עתידיים נעסוק בהרחבה בקשר בין אוכלוסייה, סביבה ומשאבים. כאן נסקור 
הקרקע  כיסוי  בישראל:  לסביבה  אוכלוסייה  בין  לקשרים  שנוגעות  סוגיות  שתי  בקצרה 

ותמותה בטרם עת מגורמים סביבתיים.

שינויים ברכיבים דמוגרפיים מרכזיים
פריון

מגמות בסיסיות
בעבר דיווחנו שבשנים 2005 עד 2010 עלה שיעור הפריון הכולל )TFR( בישראל מ-2.85 
 .3.11 עד  כ-3.0  על  2016 עמד  ועד  התייצב  הוא  כך  בקירוב; אחר  לאישה  ילדים  ל-3.0 
שיעור הפריון הזה גבוה במיוחד יחסית למדינות המפותחות. בתקופה הנדונה היה הפריון 

אחראי לכ-80% משיעור הגידול באוכלוסיית ישראל.
בשנים שקדמו למגפת הקורונה החלו להופיע סימנים לירידה בפריון בישראל. בין 2017 
ל-2020 ירד הפריון מ-3.11 ל-2.90. ואולם כפי שדיווחנו בשנה שעברה )וינרב, 2021(, מן 
המגמות בשיעור הפריון הכללי )GFR(1 עולה שהפריון בקרב יהודים/אחרים חזר בתשעת 
החודשים הראשונים של 2021 לרמותיו ב-2019. עוד דיווחנו שבקרב האוכלוסייה הערבית 
נשאר הפריון בששת החודשים הראשונים של 2021 ברמות הנמוכות של 2020, ואחר כך 

הוא עלה לרמות הגבוהות יותר של 2019.
המרכזית  הלשכה  מאז  שפרסמה   )TFR( הכולל  הפריון  שיעור  על  רשמיים  נתונים 
לסטטיסטיקה אישרו את המגמות הללו. בשנת 2021 עלה שיעור הפריון הכולל בישראל 
ב-0.1 והגיע ל-3.0 ילדים לאישה. עלייה זו נבעה בעיקר מגידול של 0.13 ילדים בקרב נשים 
יהודיות. בקרב נשים מוסלמיות, לעומת זאת, עלה שיעור הפריון הכולל רק ב-0.02 ילדים, 
בקרב נשים דרוזיות ב-0.06 ילדים ובקרב נשים שסווגו "אחרות" ב-0.04 ילדים. רק בקרב 

הערביות הנוצריות נמשכה מגמת הירידה בשיעור הפריון הכולל, והוא ירד ב-0.08 ילדים.
שנצפתה  בפריון  הראשונית  שהעלייה  עולה   2022 בשנת  הלידות  מספר  על  מנתונים 

שיעור הפריון הכללי )GFR( הוא מספר הלידות באוכלוסייה בתקופה נתונה חלקי מספר הנשים   1
יותר  טוב  לאמצעי  אותו  עושה  הפריון  בגיל  לנשים  המכנה  הגבלת  זו.  בתקופה   49–15 בנות 
נפוץ מאוד מחוץ לתחום  בו  )CBR( למדידת רמות הפריון, שהשימוש  משיעור הילודה הגולמי 
שיעור הפריון הכולל )TFR(, שהוא ביסודו סך שיעורי  הדמוגרפיה. עם זאת הוא אינו טוב כמו 
.X חלקי מספר הנשים בנות X הפריון על פי גיל. שיעורים אלו נמדדים כמספר הלידות לאישה בת

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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ב-2021 בתת-האוכלוסיות הגדולות של ישראל התמתנה. כפי שמראה תרשים 1, עד סוף 
תקופה  אותה  לעומת  ב-0.7%  נמוך  היהודית/אחרת  באוכלוסייה   GFR-ה היה   2022 יולי 
במילים  ב-2.6%.  נמוך  היה  הוא  ובאוכלוסייה הערבית   ,)2021 לעומת  )וב-3.2%  ב-2020 
אחרות, אחרי עלייה מינורית בפריון בעקבות הקורונה הוא חזר למגמת הירידה שאפיינה 

את התקופה שלפני הקורונה.

תרשים 1. שיעור הפריון הכללי )GFR(, לפי חודש ומגזר
שיעור הנשים בגילים 15–49 שיולדות

     ערביות                                                          יהודיות/אחרות
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מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס

ירידה זו בשיעורי הפריון אינה צפויה להוביל מייד לצמצום במספר הלידות בישראל. הסיבה 
היא שמספר הלידות הוא מכפלה של שיעור הפריון ומספר הנשים בגיל הפריון )15–49(, 
ובשנים האחרונות גדל מספרן מדי שנה הן באוכלוסייה היהודית/אחרת והן באוכלוסייה 
בכל  הפריון  בגיל  הנשים  במספר  הגידול  למעשה,  בהתאמה.  ו-2.5%,  ב-1.2%  הערבית 
היא  1, התוצאה  בלוח  לראות  כפי שאפשר  הירידות בשיעורי הפריון.  על  קבוצה מפצה 

שמספר הלידות בכל תת-אוכלוסייה נשאר יציב יחסית, לפחות עד עכשיו.

2019 2020 2021 2022

חודשחודש

 מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על
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לוח 1. מספר הלידות עד סוף יולי בכל שנה קלנדרית, לפי לאום

סך הכולערביותיהודיות/אחרות

201978,71724,556103,273

202077,60724,339101,946

202180,37124,308104,679

202278,15024,491102,641

מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

פריון לפי מחוזות, ערים ותת-אוכלוסיות 
לכל  הלמ"ס  שפרסמה  הכולל  הפריון  שיעור  על  השנתיים  בנתונים  משתמשים  אנחנו 
הערים והיישובים שיש בהם לפחות 10,000 תושבים כדי לבחון היכן בישראל מתרחשת 
הירידה הזאת ובקרב אילו תת-אוכלוסיות. נתונים אלו מאפשרים לנו להבחין בין מגמות 
פריון לפי מחוז וגודל העיר או היישוב. הם מאפשרים לנו גם שלא להתמקד רק בהבחנה 
הסטנדרטית בין הקטגוריות יהודים/אחרים וערבים ולבחון תת-אוכלוסיות אחרות. לצערנו 
2014–2020, ולכן השינויים הנוגעים לזמן הלידות, אם לא  יש נתונים כאלה רק לשנים 

לזמן ההתעברות, מתייחסים לתקופה שקדמה למגפת הקורונה. 
תחילה נתבונן בהבדלים בין המחוזות, המוצגים בלוח 2. יש שתי מגמות בולטות. ראשית, 
של  ריכוזים  ל-2020,  נכון  במחוזות.  הכוללים  הפריון  שיעורי  בין  ממש  של  הבדלים  יש 
שיעור פריון נמוך )בסטנדרטים ישראליים( תועדו במחוז חיפה, מחוז הצפון, מחוז תל אביב 
ומחוז המרכז. שיעור הפריון הכולל במחוזות אלו עמד על כ-2.30–2.55. שיעור הפריון 

הכולל במחוז הדרום עמד על 3.15, בירושלים על 3.9 וביהודה ושומרון על 5.26. 
שנית, אפשר לראות הבדלים דומים גם במידת הירידה בשיעור הפריון. בין 2014 ל-2020 
ירד שיעור הפריון הכולל ב-0.19–0.26 ילדים בארבעת המחוזות עם שיעור הפריון הנמוך 
ביותר; בירושלים ובדרום ירד שיעור זה ב-0.13 ילדים בלבד, וביהודה ושומרון ב-0.5 ילדים. 
עם זאת, יש הבדלים בעיתוי הירידות האלה. בכל המחוזות מלבד שניים אירעה יותר מ-80% 
מן הירידה לאחר 2018. יוצאים מכלל זה הם מחוזות תל אביב ויהודה ושומרון. בשניהם 

החלו ירידות של ממש ב-2016.
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לוח 2. שיעור הפריון הכולל )TFR( לפי מחוז והשינויים בשיעור זה, 2014–2020

)TFR( פריון כולל)שינוי )מספר ילדים

מספר מחוז
היישובים

2014201620182020–2014
2020

–2016
2020

–2018
2020

65.775.725.585.26-0.51-0.46-0.32יהודה/שומרון

44.044.054.043.91-0.13-0.14-0.13ירושלים

193.283.353.413.15-0.13-0.19-0.26דרום

322.812.782.762.55-0.26-0.23-0.21מרכז

112.702.692.612.47-0.23-0.22-0.14תל אביב

382.662.662.642.40-0.26-0.26-0.23צפון

262.492.472.472.30-0.19-0.17-0.18חיפה

הערה: שיעור הפריון הכולל במחוז הוא שיעור הפריון הממוצע בכל מחוז, משוקלל על פי מספר הנשים בנות 15–49 
בכל עיר או יישוב. שיעור הפריון הכולל בערים או ביישובים המונים פחות מ-10,000 תושבים לא נכלל באומדנים אלו.

מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

התבוננות בשיעור הפריון הכולל לפי ערים ויישובים מספקת נקודת מבט מפורטת יותר 
על מגמות אלו, כפי שמראים שלושת חלקיו של תרשים 2. בחלקו הימני מוצגות המגמות 
בערים הגדולות ביותר – המוגדרות כאן כערים שאוכלוסייתן מונה 200,000 תושבים ויותר. 
בשש מהן ירד שיעור הפריון הכולל באופן עקבי יחסית, קודם כול בתל אביב ובבאר שבע 
)2018(. מגמות  ובחיפה ובראשון לציון   )2017( )2015( ואחר כך בנתניה ובפתח תקווה 
מקבילות נצפו בשש משבע הערים בערים הקטנות יותר, שיש בהן 100,000 עד 200,000 

תושבים. את אלו אפשר לראות בחלקו האמצעי של תרשים 2.
רוב הירידות בשיעור הפריון הכולל הן בטווח של 0.2–0.3 ילדים. במקצת המקרים הגיע 
שיעור הפריון לרמות נמוכות במיוחד במונחים ישראליים. נכון ל-2020, למשל, ירד שיעור 
הפריון הכולל בתל אביב וברמת גן אל מתחת ל"רמת התחלופה"2 )1.84 ו-1.80, בהתאמה(, 
ובכמה ערים אחרות הוא היה בסביבות רמת התחלופה ובמגמת ירידה: חיפה – 2.04; בת 
ים – 2.07; באר שבע, ראשון לציון, כפר סבא וחולון – כולן בסביבות 2.2. למעשה, הערים 
הגדולות )שיש בהן יותר מ-100,000 תושבים( היחידות שבהן שיעור הפריון הכולל נשאר 
יציב יחסית היו אלו שהן חרדיות לגמרי )למשל בני ברק(, חרדיות במידה רבה )למשל בית 
שמש( או שיש בהן תת-אוכלוסיות חרדיות גדולות )למשל ירושלים ואשדוד(. אבל אפילו 

בהן נצפו ירידות מתונות ב-2020.

גודל האוכלוסייה כשההגירה  בין-דורית היא רמת הפריון הנחוצה כדי לשמר את  רמת תחלופה   2
הנקייה היא אפס. במדינות בעלות שיעור תמותה נמוך מאוד )למשל ישראל( רמת התחלופה הבין-

דורית עומדת על כ-2.05 ילדים לאישה.

 מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על
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אפקט  אפקטים:  משני  אחד  של  תוצאה  להיות  יכולות  זה  מסוג  מקומיות  ירידות 
"התנהגותי" – כשאנשים בוחרים ללדת פחות ילדים או ללדת בגיל מאוחר יותר; או אפקט 
של "ברירה" – אנשים בעלי פריון רב יותר עוברים לערים קטנות יותר. בלי נתונים פרטניים 
בין  הגדולות  בערים  הפריון  בשיעורי  לירידה  גרם  אפקט  איזה  רשמית  לזהות  אי-אפשר 
יותר,  ואולם באופן לא רשמי אפשר ללמוד מן המגמות בערים הקטנות  ל-2020.   2014
המוצגות בחלקו השמאלי של תרשים 2, שהאפקט ההתנהגותי ממלא תפקיד גדול יותר. 
בישראל  הפריון  שיעורי  האוכלוסייה,  קבוצות  כל  ובקרב  הגדולות,  לערים  מחוץ  אפילו 

מתחילים לרדת.
כדי להראות זאת חילקנו את שאר 120 הערים והיישובים שמתגוררים בהם 10,000 עד 
99,999 תושבים )נכון ל-1.1.2020( על פי קבוצת הרוב האתנו-דתית. אחר כך הערכנו את 
שיעור הפריון הכולל הממוצע בכל קטגוריה, בשקלול סך כל האנשים בני 15–49. בערים 
יהודיות לא-חרדיות ובערים מעורבות החלו הירידות במחצית השנייה של התקופה וממוצע 
הירידה בהן היה מתון יחסית – 0.2 ילדים. בערים מוסלמיות בדואיות ולא-בדואיות החלה 
הירידה בפריון מוקדם יותר, ומאז ירדה אף יותר. בתום התקופה עמד שיעור הפריון הכולל 
2016. שיעור  בהן על 4.1 ו-2.3 ילדים, בהתאמה. כלומר 0.7 ו-0.3 ילדים פחות מבשנת 
הפריון ירד בקצב קבוע גם בערים חרדיות קטנות יותר, מ-6.9 ל-6.3 ילדים. אמנם מספר 
זה עדיין גבוה יותר מהמספר בבני ברק ובמרכזים חרדיים ותיקים אחרים, ששיעור הפריון 

הכולל בהם נשאר יציב יותר, אבל ירידה של 0.6 ילדים היא ירידה משמעותית.
לרמת  מתחת  פריון  שיעורי  על  גם  מצביעות  יותר  קטנות  בערים  אלו  מגמות  לבסוף, 
התחלופה בקהילות הדרוזיות. פירוש הדבר הוא שהדרוזים הם תת-האוכלוסייה השלישית 
בישראל – או קבוצת האוכלוסייה הרביעית, אם אנחנו רואים ב"מדינת תל אביב" קטגוריה 
הקטגוריה  האחרות  המפותחות  המדינות  בכל  כמעט  שהוא  למה  שהצטרפה   – נפרדת 
הדמוגרפית השכיחה, קבוצות שהפריון בהן לא מגיע לרמת התחלופה הבין-דורית. שתי 

הקבוצות שקדמו בישראל לדרוזים הן הערבים הנוצרים ומי שמכונים בלמ"ס "אחרים".
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תרשים 2. שיעור הפריון הכולל )TFR( ב-136 יישובים עם 10,000 תושבים ומעלה

   מעל 200,000 תושבים                                                    100,000 עד 199,999 תושבים                                        10,000 עד 99,999 תושבים )120 יישובים(

הערה: שיעור הפריון הכולל )TFR( הוא מספר הילדים הממוצע לאישה בהינתן שיעורים סגוליים נצפים )לפי גיל( קבועים. בתרשים השמאלי הממוצע מתייחס לזהות האתנו-דתית של הרוב, משוקלל בכל 
קטגוריה לפי גודל האוכלוסייה בגילי הפריון )15–49(. 

מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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שיעורי פריון נמוכים: ראשיתו של עידן חדש? 
עדיין מוקדם לדבר על הצטרפותה של ישראל למועדון המדינות המפותחות )והכלכלות 
המתעוררות( בעלות פריון נמוך. עם זאת, אנחנו צופים שירידות אלו בשיעור הפריון הכולל 
יימשכו, משתי סיבות. האחת, אמנם נראה שבישראל ההחלטות בענייני פריון מושפעות 
בייחוד בקרב  כולן –  ואולי  רוב המדינות המפותחות האחרות –  פחות מהכנסות לעומת 
יהודים דתיים, אך העלייה ביוקר המחיה והחרדות שהיא מעוררת צפויות לעכב את הפריון, 
לפחות במידה מסוימת )עוד על יוקר המחיה ראו בנטל ושאמי, 2022; גל ואחרים, 2022(. 
כל חזרה לקצב הילודה הקודם עקב התאוששות הכלכלה לא תפצה אלא חלקית על אותו 
יהיו  או  ילד  לעולם  להביא  דבר  של  בסופו  יבחרו  הדוחים  מקצת  רק  שכן  בפריון,  עיכוב 

מסוגלים לעשות כן.3
בקרבן  הפריון  ששיעורי  והמשפחות  הנשים  מספר  שבישראל  דומה  האחרת:  הסיבה 
נמוכים נמצא במגמת העלייה. גם השיח על פריון נמוך הולך ומתרחב. עם הסימנים לכך 

אפשר למנות:

עלייה מתמשכת בגיל האישה בלידה הראשונה – בין 2000 ל-2020 הוא עלה ב-1.9  	
שנים בקרב יהודיות, ב-1.4 שנים בקרב מוסלמיות וב-3.5 שנים בקרב דרוזיות וערביות 

נוצריות כאחד.

ירידה בשיעור הנישואים – ירידה של 12.5% בשיעור הנישואים הכולל )לפני גיל 40(  	
בכל הקבוצות הדתיות המרכזיות בישראל בין 2015 ל-2019 )ראו וינרב, 2022(. 

של  	 המוסלמית  באוכלוסייה  יותר  צעירים  בגילים  הגירושים  בשיעורי  חדות  עליות 
ישראל )שבה שיעור הפריון מחוץ לנישואין קרוב לאפס( )ראו וינרב, 2022(. 

בכך  	 בהתחשב  בייחוד   ,)"childfree"( ילדים"  ללא  ב"חיים  התומך  השיח  התגברות 
סביבתיים  לחצים  של  ארוכה  שורה  אף  על  פריון  שמעודדת  בחברה  חיים  שאנחנו 

שהעולם מתמודד איתם. 

מן הספרות המחקרית הנרחבת על "התמורה הדמוגרפית השנייה"4 עולה בבירור כי ברגע 
שֵשד הפריון הנמוך יוצא מהבקבוק קשה מאוד להחזירו. התלכדות של מנגנונים מוסדיים, 
תרבותיים ומסחריים מייקרת מאוד את העלייה בפריון, הן מבחינה חברתית והן מבחינה 
כלכלית. זהויות מתעצבות סביב גישה לפריון – גם סביב פריון נמוך או אפסי. ישראל עדיין 

לא הגיעה לשם, אבל דומה שמגזרים מסוימים הולכים ומתקרבים. 

יכולתן של נשים להרות ולהחזיק היריון עד תום – מה שמכונה בספרות הדמוגרפית כושר פוריות   3
)fecundability( – יורדת עם הגיל. התערבות רפואית אינה יכולה לפתור את כל הבעיות מן הסוג 

הזה.
עלייה בתוחלת החיים עקב שיפור ניכר ברפואה ובמניעת תמותה, לצד ירידה בשיעורי הפריון אל   4

 .Lesthaeghe, 2020 מתחת לרמת התחלופה. להרחבה ראו
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תמותה
שיעורי  סך   ,2022 פברואר  ובתחילת  ינואר  בסוף  ביותר  גבוהים  תמותה  שיעורי  בגלל 
התמותה )בִתקנון לפי גיל( בשלושים השבועות הראשונים של השנה היה הגבוה ביותר זה 
כמעט עשרים שנה: גבוה ב-5.7% לעומת 2021, ב-11.6% לעומת 2020 וב-9.8% לעומת 
2017–2019. אפשר לראות זאת בתרשים 3. מבדיקה נוספת של מגמות תמותה לפי גיל, 

שאינה מוצגת כאן, עלה שעודפות זו קרתה בכל הגילים מ-55 ומעלה.
לנגיף הקורונה, ובייחוד לזן האומיקרון, הייתה בבירור תרומה חשובה לדפוס זה. ואולם 
מן הראוי לציין שבשתי השנים הראשונות של הקורונה היו לפחות פרקי זמן קצרים שבהם 
ירד סך התמותה לרמה הנמוכה ביותר שהיה בה מעולם. בארבעים השבועות הראשונים 
של 2022 זה לא קרה. במקום זה, אפילו כשהתמותה לא הייתה גבוהה במיוחד היא הייתה 
ב-2020  לזו  ב-2022  בין התמותה המצטברת הגבוהה  יותר מן הרגיל. הפער  גבוהה מעט 
וב-2021 צפוי להצטמצם עד סוף השנה. בשתי השנים הללו הייתה עלייה ניכרת בתמותה 
בסוף הקיץ ובסתיו. היום, כשהקורונה אנדמית בעיקרה ורוב התושבים הנחשבים בסיכון 

התחסנו לפחות שלוש פעמים או נדבקו, לא צפויה להיות טלטלה דומה בתמותה.5

תרשים 3. תמותה כוללת מתוקננת גיל לפי שבוע, שנים נבחרות 
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הערה: עבור שנת 2022 מוצגות המגמות עד השבוע ה-40.
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הסבר מדאיג יותר שאפשר לייחס לו לפחות חלק משיעורי התמותה הגבוהים האלה בארבעים   5
השבועות הראשונים של 2022 – הוא אינו סביר, אבל נדע בוודאות רק כשיפורסמו הנתונים על 
סיבות המוות לשנת 2022 – הוא שהגורמים לשיעורי התמותה הגבוהים היו אחרים. למשל, הם 
יכולים להיות התוצאה העקיפה, ארוכת הטווח, של ההתמקדות במגפה בלבד, שהסיטה משאבים 
מזיהוי, טיפול או מניעה של מחלות אחרות )למשל, גידולים ומחלות לב(, בייחוד בזמן ההתפשטות 
המתים  ובמספר  בשפעת  הנדבקים  במספר  העונתית  העלייה  ובזמן  האומיקרון  זן  של  המהירה 
יש להוסיף את השחיקה של הצוותי הרפואיים, שלא אפשרה להם להתמקד  משפעת. על כך 

בטיפול במחלות אחרות. 

מספר השבוע
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לבסוף, ראוי לציין ששיעורי התמותה הגבוהים יגרמו לעיכוב בחזרה הצפויה של ישראל 
תוכל  ישראל  הקורונה.  למגפת  שקדמו  העשורים  את  שאפיינה  החיים  בתוחלת  לעלייה 

לחזור למסלול עלייה זה לכל המוקדם ב-2023.

הגירה
אף  על  הגבוהים  התמותה  ושיעורי   1 בלוח  המוצגת  השטוחה  הלידות  עקומת  בעקבות 
השיפור הנמשך בבריאות הציבור היינו אמורים לראות האטה בקצב הגידול באוכלוסיית 
ישראל. ואולם כבר ראינו שלא כך הדבר ב-2022. שיעורי הגידול גבוהים משהיו בשנתיים 

שלפני כן.
הייתה  הקורונה  בשנים שלפני  הדמוגרפי.  בשינוי  הרכיב השלישי  הגירה,  היא  הסיבה 
ההגירה הנכנסת לישראל במגמת עלייה וההגירה היוצאת במגמת ירידה. ב-2022, ההגירה 
הנכנסת זינקה עוד יותר בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה. בתשעת החודשים הראשונים 
)אזרחים  "אזרחים חוזרים"  כולל 1,375  היגרו רשמית לישראל 52,578 איש,   2022 של 
ממספר  כפול  כמעט  זה  מספר  ישראלים(.  להורים  לישראל  מחוץ  שנולדו  ישראלים 
האנשים שהגיעו לישראל בכל שנת 2021, 30,000 יותר מב-2020, 15,000 יותר מב-2019 

ו-20,000 יותר מבכל שנת 2018. 
המועצות  ברית  ממדינות  היא  הזאת  העודפת  ההגירה  כל  כי  עולה  ל-2021  מהשוואה 
 41,833 אלו  ממדינות  לישראל  היגרו   2022 של  הראשונים  החודשים  בתשעת  לשעבר. 
איש, שהם כ-80% מכלל ההגירה לישראל, ואילו בתשעת החודשים המקבילים ב-2021 
מכל  ההגירה  לישארל.  ההגירה  כ-44% מכלל  מהגרים, שהם  אלו 7,675  היגרו ממדינות 

המדינות האחרות ירדה מעט, מ-9,821 ב-2021 ל-9,374 ב-2022.
פירוש הדבר שאפילו אם בחודשים הנותרים של 2022 יקטן שטף ההגירה ויחזור לרמתו 
הרגילה – אף שאין זה סביר בהתחשב במהלך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ובשיבושים 
ישראל תסיים את השנה עם   – גדולה  יהודית  הכלכליים בכלל במדינות עם אוכלוסייה 
כמעט 65,000 מהגרים. בהנחה שיותר מ-90% מהם יישארו בישראל גם ב-2023 – ואין זה 
ודאי6 – פירוש הדבר שההגירה הנקייה תהיה אחראית ליותר מ-30% מן הגידול באוכלוסיית 
20% בשנה בעשור  ישראל ב-2022, שיעור גבוה במידה ניכרת מן השיעור הממוצע של 
שקדם למגפת הקורונה. במילים אחרות, במהלך שנת 2022 ההשפעה של ההגירה הנקייה 
על גידול אוכלוסיית ישראל הייתה גדולה מן ההשפעה של הירידה במספר הלידות ושל 

המספר הגבוה יחסית של מקרי מוות.

כיוון שרובם ברחו ממלחמה ואינם מהגרים אידיאולוגיים, הגיוני להניח ששיעור ניכר יעזוב זמן מה   6
לאחר סיומו של השלב הפעיל במלחמת רוסיה-אוקראינה.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



203

יש עוד מאפיין שמבחין בין המהגרים לישראל ב-2022 ובין מקביליהם ב-2021: גילם. 
את זה אפשר לראות בתרשים 4. התפלגות הגילים באוכלוסיית המהגרים של 2021 היא 
התפלגות קלאסית של אוכלוסיית מהגרים. הגיל השכיח ביותר בקרב המהגרים הוא שנות 
העשרים המאוחרות. יש גם "בליטות" קטנות יותר בקרב ילדים קטנים )עד גיל 10( ובקרב 
אנשים לאחר גיל הפרישה. באוכלוסיית המהגרים של 2022 התפלגות הגילים שונה. הגיל 
השכיח הוא שנות השלושים המאוחרות – גבוה בעשר שנים מהגיל השכיח של מהגרי 
בממוצע  שנה  בשלושים  צעירים  שהם   – המהגרים  הילדים  שיעור  כך,  על  נוסף   .2021
מרוב המהגרים )שכן נשים יולדות בממוצע בסביבות גיל 30( – אף הוא גבוה במידה ניכרת. 

תרשים 4. התפלגות הגילים של מהגרים לישראל בתשעת החודשים הראשונים של 
השנה, 2021 ו-2022
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עוד עניין אחד שיש לתת עליו את הדעת בעניין מספר המהגרים המוגדל של 2022 הוא 
ההתקבצות שלהם בכמה אתרים בישראל. שלא במפתיע, יש מתאם חיובי גבוה )0.76( בין 
המספר המוחלט של המהגרים המגיעים לאתר נתון ובין האוכלוסייה שלו. אבל המתאם 
הזה אינו מסביר הכול; בעיקר מדוע חיפה, תל אביב ונתניה קלטו כל אחת יותר מ-5,000 
מהגרים בתשעת החודשים הראשונים של 2022, ואילו ירושלים, שאוכלוסייתה גדולה פי 
2 עד 4, קלטה רק 3,700. מעניינת אף יותר העובדה שהמהגרים הגדילו את האוכלוסייה של 
כמה קהילות קטנות יותר – בית אלפא, יחיעם ועיינות – ביותר מ-7% בתשעת החודשים 
הראשונים של 2022. מהגרים גם הוסיפו כ-3% לאוכלוסיות של נהריה ונוף הגליל, ולפחות 

2% לאוכלוסיות של נתניה, בת ים, חריש, חיפה ועכו.
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האחוז  מבחינת  ב-2022  המהגרים  במספר  בשונות  יותר  שיטתי  באופן  להתבונן  כדי 
את  בוחנות  הראשונות  שלוש  רגרסיות.  של  פשוטה  סדרה  נקטנו  באוכלוסייה  שלהם 

המהגרים ככלל, והמודל האחרון מתמקד במהגרים מברית המועצות לשעבר.
התוצאות מוצגות בלוח 3. אנחנו מציינים שני ממצאים: ראשית, ההסתברות שמהגרים 
שהגיעו בתשעת החודשים הראשונים של 2022 יתיישבו בערים וביישובים העניים יותר 
)אשכולות 1–3( הייתה הגבוהה ביותר, וההסתברות שיתיישבו בערים וביישובים העשירים 
שהגיעו  שמהגרים  ההסתברות  שנית,  ביותר.  הנמוכה  הייתה   )10–9 )אשכולות  ביותר 
בתשעת החודשים הראשונים של 2022 יתיישבו במקומות ששיעור הגידול הטבעי בהם 
יותר.  נמוכה  הייתה   – דתי  כלל עם הרכב אוכלוסייה  בדרך  גבוה – מקומות המקושרים 
תחת זאת הם העדיפו מקומות שבהם היה לאחרונה גידול לא פרופורציונלי באוכלוסיית 
המהגרים, העדפה שמצביעה על כוח המשיכה של מובלעות מהגרים או אולי על ניסיונם 
הרב של מקומות כאלה במשיכת מהגרים. במקרה של מהגרים ככלל, אם כי לא של מהגרים 

מרוסיה ומאוקראינה, הם עברו למקומות ששיעור האנשים המבוגרים בהם גדול יותר.
ובין  ראשוני  נחיתה  להבדל שבין אתר  בעניין הדפוסים האלה קשורה  אזהרה חשובה 
התיישבות קבע. כפי שהזכרנו קודם לכן, לפחות מקצת המהגרים יעזבו כנראה את ישראל 
בטווח הקצר, קל וחומר בטווח הבינוני. אפילו בקרב המהגרים שיישארו בישראל יעברו 
חלק מאתר הנחיתה הראשוני שלהם למקום קבוע יותר. עם זאת, הפרופיל המבוגר מעט 
הילדים  וחסרי  הצעירים  ממקביליהם  פחות  ניידים  אותם  עושה   2022 מהגרי  של  יותר 

ב-2021 או ברוב השנים האחרות.
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לוח 3. תוצאות הרגרסיה )ערכי P( של מהגרים שנכנסו לישראל מ-1 בינואר 2022 עד 
30 בספטמבר 2022, כאחוז מהאוכלוסייה ב-1 בינואר 2022

מהגרים מברית  כל המהגרים
המועצות לשעבר

)1()2()3()4(

אשכול 1–3 )בסיס(

*0.402-**0.232-0.304-0.505-אשכול 4–5

)0.374()0.221()0.0463()0.0662(

***0.535-***0.811-**0.555-**0.514-אשכול 6–8

)0.0286()0.0130()0.000582()0.00827(

***0.758-***1.164-***0.887-***0.848-אשכול 9–10

)0.00155()0.000505()1.39e-05()0.000977(

אחוז הגידול הנובע מ:

***0.000752-***0.00104-***0.00109-גידול טבעי )לידות < פטירות(

)0.00105()0.00146()0.00764(

***0.00536***0.00640***0.00661מהגרים לישראל

)4.02e-09()8.09e-09()2.13e-08(

0.0006640.00108-0.000362ישראלים חוזרים

)0.832()0.727()0.892(

1.116***3.674אחוז אוכלוסיית בני 65+, 2020

)0.00163()0.264( 

***0.829***0.995***1.205***1.178קבוע

)3.43e-08()3.51e-09()2.23e-06()4.73e-06(

330330330330מספר היישובים

52,30052,30052,30042,236מספר המהגרים

R20.0380.1400.1660.126

הערות: רגרסיית OLS; ערכי P בסוגריים. 
.***p > 0.01 ;**p > 0.05 ;*p > 0.10 :רמת מובהקות

מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס
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שימושי קרקע ומקרי מוות בטרם עת שקשורים לסביבה
כפי שהוזכר במבוא, ב-2022 היו שפע סימנים לשינוי אקלימי, בייחוד במדינות העשירות 
נכון  ישראל.  על  המועדפת  ההתייחסות  קבוצת  שהן  אמריקה,  וצפון  אירופה  מערב  של 
לאוגוסט 2022, לאחר שחוותה את מדדי הבצורת הגרועים ביותר מאז החלו לתעד בצורות 
 )Weise, 2022( צפויה אירופה לשבור שיאים בשרפות ענק ,)Toreti et al., 2022( 1950-ב
ובדרום-מערב  במערב  בסין,  נקבעו  דומים  שיאים   .)Kirk et al., 2022( הנזקים  ובהיקף 
ארצות הברית, ויש התאמה בינם ובין סממנים גלובליים של שינויי אקלים, כגון ההפשרה 

.)UN, 2022( המואצת המתועדת של קרחונים באוקיינוס הקרח הצפוני
אוכלוסיית ישראל היא רק 0.12% מאוכלוסיית העולם ולכן אין לה תרומה רבה לגורמים 
האנתרופוגניים של שינויים אלו. אבל כמו כל המדינות העשירות, אין התאמה בין תרומתה 
ובין גודלה. כמדינה שאוכלוסייתה גֵדלה בקצב מהיר – מ-4.6 מיליון נפש ב-1990 ל-9.6 
ליותר מ-12.5 מיליון )אפילו  2040 היא עתידה להגיע  ועל פי התחזיות עד  מיליון היום, 
לאחר הירידה הצפויה בפריון( – תרומתה לפגיעה הסביבתית ולפליטת גזי החממה תמשיך 
לגדול אלא אם כן השפעת צמצום פליטת גזי החממה לנפש תעלה על השפעת הגידול 
במספר האנשים. לצד זאת, האוכלוסייה ההולכת וגדלה של ישראל זקוקה לדיור ולמגוון 
שירותים שמדינות מודרניות אמורות לספק לאזרחיהן. כל אחד מן השירותים האלה כרוך 

גם בצריכת משאבים, כולל מרחב.
בחלק זה נסקור בקצרה שני היבטים שונים של הקשר בין אוכלוסייה לסביבה שנוגעים 
בסוגיות אלו: שינויים בכיסוי הקרקע, כולל שטחים בנויים; ומקרי מוות בטרם עת שקשורים 
לתנאים סביבתיים נבחרים. סקירה קצרה זו היא מעין מבוא לסקירה מקיפה ורב-ממדית 
יותר בפרסומים עתידיים של מרכז טאוב, שבהם ייחקרו לעומק היבטים אחרים של הקשר 

בין אוכלוסייה לסביבה, כולל זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, טיפול באשפה ומחזור.

שינויים בכיסוי הקרקע
במיוחד  חשובה  האסדרה  בתחומה.  בקרקע  השימוש  את  מאסדרת  מודרנית  מדינה  כל 

במדינות ששטחן מוגבל ואוכלוסייתן גדלה. שני התנאים האלה מתקיימים בישראל.7

בפרק זה אנחנו מתייחסים לכמות הקרקע כאל משאב קבוע יחסית. בטווח הארוך ייתכן שהוא לא   7
יהיה כזה. העלייה הצפויה במפלס הים, לצד הגידול הצפוי בסופות קיצוניות, יצמצמו את הקרקע 
הזמינה במדינות רבות, ובהן ישראל. אזור הקריות בין חיפה לעכו פגיע במיוחד. מצד שני, בישראל 
כבר יש תוכניות להרחיב את שטחי המדינה באמצעות איים מלאכותיים לצורך מגורים, כולל איים 
)דובאי,  אחרים  במקומות  לתוכניות  בדומה  דן,  גוש  חופי  מול  אדם  בני  אלפי  עשרות  שיאכלסו 

האיים המלדיביים, איי שלמה(.
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אנחנו מתמקדים בשלושה מדדים לחישה מרחוק )remote sensed( של כיסוי קרקע 
סך  את  האומד   OECD-ה של  מדד  הוא  קרקע  כיסוי  באוכלוסייה.  לגידול  לקשור  שנהוג 
באדמות  דלילה,  בצמחייה  בביצה,  לח,  באחו  באדמת עשב,  בעצים,  המכוסה  כל הקרקע 
חקלאיות, בשטחים ריקים, במקווי מים פנים-יבשתיים וב"פני שטח מלאכותיים" )בניינים, 
כבישים וכדומה(. שטחים בנויים, שאף הם מדד של ה-OECD, הם סך הקרקע המכוסה 
בבניינים )מבנים מכוסים בגג(. הם אינם כוללים פני שטח מלאכותיים אחרים, כגון פני 
שטח מרוצפים )כבישים, מגרשי חניה(, אתרים מסחריים ותעשייתיים )נמלים, מטמנות, 
אזורים  לבסוף,  גינות(.  )פארקים,  אורבניים  ירוקים  ושטחים  ונחיתה(  המראה  מסלולי 
מוגנים הם אזורים אשר מוקצים לבתי גידול טבעיים שבהם חל איסור מוחלט על פעילות 
כלכלית. המידע על אזורים מוגנים בישראל מגיע ממסד הנתונים העולמי לאזורים מוגנים 
הבין- והאיגוד   )UNEP( האו"ם  של  הסביבתית  התוכנית  של  משותף  פרויקט   ,)WDPA(

.)IUCN( לאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע
אף אחד מהמדדים האלה אינו לוכד באופן מלא דפוסים של כיסוי או שימוש קרקע. 
ואולם שילובם יחד מצייר תמונה תקפה ומקיפה יותר של שימוש בקרקע בהשוואה למדד 
ומטעה  פשטני  השוואתי  אינדיקטור  היא  אוכלוסין  צפיפות  אוכלוסין".  "צפיפות  הנפוץ 
לקשרי הגומלין בין אוכלוסייה לסביבה, כיוון שאין בכוחו להסביר את ההבדל בין זחילה 
עירונית לבנייה אינטנסיבית, בייחוד לגובה.8 בארבעת העשורים האחרונים היו ההישגים 
של ישראל במדדים אלו מעורבים, אף שהתמונה הכללית נראית חיובית משהייתה לפני 

עשר שנים.
שתי השורות הראשונות של לוח 4 מציגות נתונים על כיסוי הקרקע בישראל ובמדינות 
האירופיות החברות ב-OECD ב-2019. הדפוס בישראל בבירור שונה מאוד, והוא משקף את 
מקומה הגיאוגרפי במזרח אגן הים התיכון ואת ריבוי השטחים הצחיחים והצחיחים-למחצה 
בחלקה הדרומי. יותר מ-51% משטחן של המדינות האירופיות החברות ב-OECD מכוסה 
ישראל. מצד שני,  בלבד משטח  לעומת 3.2%  ובביצות,  לח  באחו  בעצים, באדמת עשב, 
ה-OECD מַסוֵוג 56.5% משטחה של ישראל כ"שטחים ריקים" )שהם השטחים הצחיחים 
האירופיות  המדינות  של  משטחן   1.8% לעומת  ישראל(,  של  בדרומה  והצחיחים-למחצה 

.OECD-החברות ב

התרחיש  פי  על  רבוע.  בקילומטר  חיים  איש  אלף  שבהם  תרחישים  לשני  דעתכם  תנו  למשל,   8
הראשון, כל אחד חי בבית משלו על 0.1 הקטר )1 דונם(, ולצידו גינה מגודרת בשטח של 0.4 הקטר 
)4 דונם(. על פי התרחיש השני, כל האלף חיים בארבעה בנייני מגורים בני 12 קומות, כל אחד 
מהם בשטח 1 הקטר )10 דונם(, כולל גינות ומבנים משותפים. בשני התרחישים האלה צפיפות 
האוכלוסין זהה. לעומת זאת, על פי המדד של שטח בנוי, הראשון יקבל ניקוד של 100 הקטרים 

)1,000 דונם( של אזורים בנויים והשני ניקוד של 4 הקטרים )40 דונם(.  
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שברור  אף  האירופיות,  המדינות  ובין  ישראל  בין  רב  דמיון  יש  האחרים  המדדים  ברוב 
שחלקם היחסי של השטחים הבנויים בישראל גדול יותר משיעורם במדינות האירופיות: 
5.2% לעומת 2.5%, בהתאמה; מצד שני, שיעור האדמות החקלאיות בישראל קטן משיעורו 

באירופה: 29.2% לעומת 38.5%, בהתאמה.
 2019–1992 4 מתעדות את השינויים בכיסוי הקרקע בשנים  השורות הנותרות בלוח 
על פי כל אחד מסוגי השימוש בקרקע. אפשר להבחין בשלושה שינויים בולטים. ראשית, 
שלא במפתיע בהינתן הקצב היחסי של הגידול באוכלוסייה ושל הצמיחה הכלכלית גם יחד, 
חלקם היחסי של השטחים המלאכותיים גדל בעשורים האחרונים הרבה יותר מהר בישראל 
2019 גדל חלק זה בישראל  ב-OECD. מ-1992 עד  לעומת המדינות האירופיות החברות 
באירופה. האחוז  נקודות   1.2 של  גידול  לעומת   – קמ"ר  כ-765   – האחוז  נקודות  ב-3.4 

שנית, אף על פי שהמקור השכיח לגידול הזה בישראל היה "שטחים ריקים", היה גם 
צמצום של 1.4 נקודות האחוז באדמות החקלאיות, רובו מאז 2004; במדינות אירופה ירד 
מדד זה ב-1.0 נקודות האחוז. הייתה גם ירידה מדאיגה של 1.2 נקודות האחוז במקווי המים 

הפנים-יבשתיים, אף שהיא התרכזה כמעט אך ורק בשנים 1992–2004.
שלישית, שינוי שהוא חיובי יותר מנקודת המבט של ישראל, סך כל הכיסוי בעצים9 גדל 
בישראל בין 2004 ל-2019 מהר יותר מאשר באירופה: בישראל הוא גדל ב-0.32 נקודות 
האחוז )שקול לכ-80 קמ"ר, אם כי קרוב לוודאי שנתון זה מבטא אומדן בחסר10(, ובאירופה 
נמוך  בעצים  הכיסוי  של  הבסיס  קו  לעיל,  שצוין  וכפי  זאת,  עם  האחוז.  נקודות  ב-0.17 
יימשכו, יחלפו  ולכן גם אם שיעורי הגידול הדיפרנציאליים האלה  בישראל לאין שיעור, 

עוד מאות שנים עד שישראל תגיע למחצית הרמה הממוצעת באירופה. 

הגדלת הכיסוי בעצים תורמת לספיגה טובה יותר של פחמנים מן האטמוספירה ומפחיתה את סך   9
עומס הקרינה מן השמש ב-67% בהשוואה לקרקע חשופה )Rotenberg et al., 2021(. נציין כי 
פותחו שיטות אחרות ללכידה ולאחסון של פחמן )CCS(, אבל עדיין אי-אפשר ליישם אותן בהיקף 
העיקריים  הגורמים  אחד  זהו  בצמחייה.  המופחת  הכיסוי  השפעות  על  לפצות  הצורך  די  נרחב 

העומדים היום ביסוד החשש הסביבתי מגידול באוכלוסייה.
בלי מיפוי ברזולוציה גבוהה )הפרדה מרחבית של 10 מטרים לכל הפחות( מוחמץ לעיתים קרובות   10
נעשה  שבהם  המקומות  בדיוק  ואלו   ,)Otossen et al., 2020( עירוניים  בנופים  בעצים  הכיסוי 

בישראל פיתוח לאחרונה. כמו כן, יש הסתברות גבוהה הרבה יותר שעצים צעירים לא יזוהו.
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לוח 4. כיסוי קרקע )% מסך כל השטח( בישראל ובמדינות האירופיות החברות 
2019, ושינויים מאז 1992  ,OECD-ב

כיסוי 
עצים

אדמות 
עשב, אחו 
לח, ביצה

צמחייה
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אדמות 
חקלאות

פני שטח 
מלאכותיים

שטחים 
ריקים

מקווי מים 
פנים-

יבשתיים

3.00.23.629.25.256.52.3ישראל

OECD36.315.23.238.32.51.82.7 אירופה

שינוי בנקודות אחוז: ישראל

2004–1992-0.010.01-0.28-0.101.26-0.70-0.19

2019–20040.320.01-0.19-1.322.15-0.96-0.01

0.320.02-0.46-1.423.41-1.66-0.20סך הכול

שינוי )בנקודות אחוז(: OECD אירופה

2004–1992-0.15-0.04-0.09-0.600.91-0.020.01

2019–20040.170.11-0.11-0.430.32-0.060.01

0.020.07-0.21-1.041.23-0.090.02סך הכול
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המגמות בשטחים הבנויים בישראל נראות אף הן חיוביות יותר )תרשים 5(. בשנת 1975 
היה השטח הבנוי לנפש בישראל נמוך מעט מן הממוצע במדינות שייעשו אחר כך חברות 
של  האחרונים  הנתונים  פי  )על  ל-2014  נכון  הברית.  ארצות  של  מזה  ומחצית   OECD-ב
ה-OECD( עלו המדדים האלה לנפש כמעט בכל מדינות ה-OECD. בישראל, לעומת זאת, 
ירד המדד לנפש של שטחים בנויים בכ-35%, על אף העלייה החדה ברמת החיים ככלל 
ועל אף העלייה במלאי יחידות הדיור החדשות בהשוואה לבתים שנבנו בשנות השישים 
 OECD-והשבעים של המאה העשרים. לכן דורגה ישראל שמינית מלמטה במדד זה של ה
)תרשים 5(. רק מקסיקו, קוסטה ריקה, דרום קוריאה, איסלנד, טורקיה, צ'ילה וקולומביה 

דורגו נמוך ממנה.
כפי שהראינו, על אף הירידה במדד לנפש, השטחים הבנויים בכללותם, ושיעורם בסך 
הקרקעות, ממשיכים לצמוח בישראל. הירידה במדד לנפש פירושה שהשטחים הבנויים 
לומר שישראל  במילים אחרות, אפשר  גידול האוכלוסייה.  יותר מקצב  איטי  גדלו בקצב 
השתפרה בבנייה לגובה, בד בבד עם עלייה ברמת החיים. הסברים לתופעה זו צפויים לכלול 
 ,OECD-את גודלו של משק בית טיפוסי בישראל בהשוואה למשק הבית ברוב מדינות ה
שבעתיד  מצפים  אנחנו  לפיכך  יותר.  גבוהים  דירות  בתי  לבנות  הנטייה  את  שגם  וייתכן 

תימשך הירידה בשטח הבנוי לנפש, אף שסך כל השטח הבנוי יעלה.
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תרשים 5. שטחים בנויים לנפש במדינות OECD נבחרות
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OECD :מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

אינדיקטור אחרון לדפוסים של שימושי קרקע בעשורים האחרונים אפשר למצוא במדדים 
16% בממוצע מסך כל השטח  OECD-של אזורים מוגנים. נכון ל-2021, במדינות החברות ב
היבשתי הוגדר כאזור מוגן – עלייה של 9.7% משנת 2000. לעומת זה, במדינות האירופיות 
החברות ב-OECD חלקו של השטח היבשתי המוגדר כאזור מוגן ב-2021 היה גדול יותר – 

24.8% , עלייה של 14.9% משנת 2000.
הדפוסים בישראל דומים למדי לדפוסים באירופה. ב-2021 דורגה ישראל במקום ה-13 
23.9% מן הקרקעות בה הוכרזו כאזורים מוגנים, עלייה של 15.3% משנת 2000.  :OECD-ב
המוקדשת  הקרקעות  כמות  ב-48%,  מאז  גדלה  ישראל  שאוכלוסיית  שאף  הדבר  פירוש 
רשמית להגנת בתי הגידול הטבעיים גדלה ב-56% – שיעור שווה פחות או יותר לשיעור 

במדינות אירופיות שהגידול הדמוגרפי בהן קטן מאוד.
גם כאן, כאשר אנחנו ממפים את אותם אזורים מוגנים בשטחה של ישראל, התמונה 
נראית אופטימית פחות. כפי שאפשר לראות בחלקו השמאלי של איור 1, מרבית האזורים 
המוגנים בישראל משתרעים מרמת הנגב לערבה ולאילת, קרי הרחק ממרכזי האוכלוסייה 
העיקריים. לעומת זאת באותם ריכוזי אוכלוסייה, בייחוד בגוש דן, שמוצג בחלקו השמאלי 
של האיור, יש מעט מאוד אזורים מוגנים. יש כמובן סוגים אחרים של שטחים פתוחים 
באזור זה, אך גם הם הולכים ומתמעטים. בניגוד לאזורים מוגנים, לשטחים פתוחים חסרה 
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הגנה חוקית מפני פיתוח. גם אם בעשורים הבאים תימשך מגמת הירידה בשטח בנוי לנפש, 
יאיים הגידול באוכלוסייה על אותם שטחים פתוחים שנותרו בריכוזי אוכלוסין, אלא אם 
כן תהיה התנגדות נחושה מצד שחקנים מקומיים או תכנון עירוני קפדני ושקוף לציבור, 
חדשים  שטחים  של  עתידי  ופיתוח  קיימים  פתוחים  שטחים  של  מיטבי  ניצול  שיבטיח 

לרווחת האוכלוסייה הצומחת.11

איור 1. אזורים מוגנים בישראל, אוגוסט 2022

WDPA :מקור: אלכס וינרב וקיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

כדי להמחיש את הדברים: בשיחה עם אחד ממחברי פרק זה ב-2022 טען ראש עיריית קריית גת,   11
ששוכנת מעט מדרום לאזור זה במפה, שעד 2040 תהיה האוכלוסייה בעירו גדולה מאוכלוסיית 

באר שבע ותשתייך לרצועה של אזורים עירוניים שתשתרע מצפון הנגב עד תל אביב ומעבר לה.
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מוות בטרם עת
מקרי מוות בטרם עת הם אינדיקטור חדש וחשוב בדמוגרפיה ובאפידמיולוגיה השוואתיות. 
בין הגיל  בפשטות מדובר באומדן של מספר שנות החיים שאבדו, בהתבסס על ההבדל 
בזמן המוות ובין תוחלת החיים הסטנדרטית )SLE( באותו גיל. החוקרים אינם תמימי דעים 
בשאלה מהו הסף הטוב ביותר של SLE, אבל מנקודת מבטנו מה שחשוב הוא שכל עוד 
משתמשים באותו תקן חישוב וההשוואה היא למדינות בדרגת פיתוח כלכלי דומה לזו של 
בייחוד  השוואתי,  לניתוח  ושימושי  תקף  מדד  מהווים  עת  בטרם  התמותה  מדדי  ישראל, 

כשנוקטים מדדים מתוקנני גיל, כפי שנעשה כאן.
אנחנו מתמקדים בשלושה גורמים לתמותה בטרם עת: חשיפה כללית לחומר חלקיקי 
וחשיפה  מסוכנים;  ולגזים  מסרטנים  לחומרים  תעסוקתית  חשיפה   ;)PM2.5( נשים 
לטמפרטורות גבוהות. שני הגורמים הראשונים מקושרים לפעילות אנושית, כגון פעילויות 
והגורם  האוכלוסייה,  ובגידול  כלכלי  בפיתוח  תלויות  שבתורן  ובנייה,  ייצור  מסחר,  של 

השלישי הוא אינדיקטור ישיר להשפעת שינויי אקלים.
 International Health and Metrics Evaluation אנחנו משתמשים באומדנים של פרויקט
ההנחות  גורם.  לפי  תמותה  על  זהב  תקן  נתוני  אלו  וושינגטון.  באוניברסיטת   )IHMA(

.)2019( Martinez et al. והשיטות המשמשות להפקת האומדן מתוארות אצל

חשיפה לחומר חלקיקי נשים
חומר חלקיקי נשים )PM2.5( הוא מזהם האוויר המסוכן ביותר לבריאות העולם והשפעתו 
מאוד  מגבירה   PM2.5-ל כרונית  חשיפה  אחר.  מזהם  כל  מהשפעת  גדולה  אדם  בני  על 
את הסכנה לתמותה ולתחלואה עקב מחלות בדרכי הנשימה, מחלות לב וכלי דם וסוכרת 
)Sharma et al., 2020(. מחקר שפורסם בספטמבר 2022 טוען שהבנת מנגנון ההיקשרות 
של חלקיקים אלו עם רקמות אדם הוא המפתח להבנת הופעת מיני סרטן )כגון ריאות, גרון 

.)Crick Institute, 2022( )ופה
חומרים  )כולם  ואמוניום  ניטרטים  סולפטים,  הם   PM2.5 של  העיקריים  המקורות 
רמות  את  בהדרגה  מעלות  ענק  שרפות  מסיס"(.  )"לא  אורגני  וחומר  "מסיסים"( 
נחשפים  אמריקנים  של  וגדל  הולך  שמספר  לכך  העיקריות  הסיבות  אחת  וזו   ,PM2.5-ה
בקליפורניה  הן  הברית  בארצות  ביותר  המזוהמות  הערים  מ-10  וש-7  בריא  לא   לאוויר 
בהן  שיש  במדינות  שנפוצים  וחול,  ים  מלח   .)American Lung Association, 2022(
מדבריות וחופי ים, משמשים אף הם להעברת PM2.5, בייחוד בקרבת אזורים תעשייתיים.12

בגלל תגובה כימית בין מלח ים וחומרים מזהמים, כגון סולפטים וניטרטים, עולים ריכוזי הכלורידים   12
החופשיים באוויר. חול משמש מקור להצטברות מתכות כבדות וחומרים שגורמים נזק לרקמות 

 .)Hopke et al., 2020( במערכת הנשימה
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ב-2019 הייתה תמותה בטרם עת מחומר חלקיקי נשים אחראית לכ-5% ממקרי המוות 
 OECD-בישראל. היחס שביסודם – 267 מקרי מוות למיליון נפש – דומה מאוד לממוצע ב
)תרשים 6(. רוב המדינות שיש בהן רמות גבוהות יותר של תמותה בטרם עת מ-PM2.5 הן 
קוריאה הדרומית  ביפן,  גם  אירופה.  ומרכזה של  האזורים המתועשים מאוד של מזרחה 

וגרמניה שיעור התמותה הקשורה לחלקיקים האלה גבוה מזה של ישראל.

תרשים 6. אומדנים של תמותה בטרם עת מחומר חלקיקי נשים למיליון נפש, 2019
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מפתה להגדיר את סמיכותה של ישראל ל-OECD נסבלת או מספקת. כך גם כשמתבוננים 
במגמות התמותה הזאת לאורך זמן. הן בישראל והן ב-OECD ככלל, מקרי המוות בטרם עת 
המיוחסים ל-PM2.5 ירדו בין 2000 ל-2019 בכ-35%. הבעיה היא שאמנם תמותה בטרם 
עת מ-PM2.5, כפי שכבר צוין, מתבטאת במידה רבה במחלות בדרכי הנשימה, במחלות לב 
וכלי דם ובסוכרת, אבל רק לאחר חשיפה מצטברת, לעיתים במשך עשרות שנים. בעניין 
זה הביצועים האחרונים של ישראל במונחים של חשיפה ל-PM2.5 מעוררים דאגה, כפי 

שאפשר לראות בתרשים 7. 
מאז   .OECD-ב לממוצע  דומה  בישראל   PM2.5-ל הממוצעת  החשיפה  הייתה  ב-1990 
טיפסה ישראל אל מעל הממוצע ב-OECD. עד 2010 נעשתה החשיפה ל-PM2.5 בישראל 
מסיבות  שהתמותה  להראות  זה  בנתון  די   .OECD-ב הממוצע  מן   60% בכמעט  גבוהה 
חזרה   2011 שמאז  אף   ,OECD-ב לשיעורה  מעל  אל  לטפס  עתידה   PM2.5-ל הקשורות 

החשיפה ל-PM2.5 לרמות שנצפו לאחרונה בשנות השמונים של המאה העשרים.
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בדומה לכך, אף על פי שצמצום החשיפה ל-PM2.5 הוא בבירור דבר טוב, נכון ל-2019 
היו רמות החשיפה הלאומיות בישראל גבוהות ב-39% מן הממוצע ב-OECD, פי שניים מאלו 
סקנדינביה,  מדינות  מרוב  בערך  שלושה  ופי  ודנמרק,  ספרד  בריטניה,  הברית,  שבארצות 
אוסטרליה וקנדה.13 למעשה, בשום מחוז יחיד בישראל, אפילו במחוז הצפון, שבו רמות 

.OECD-היו הנמוכות ביותר, הן לא היו נמוכות מן הממוצע ב PM2.5-החשיפה ל

 תרשים 7. חשיפה ממוצעת לחומר חלקיקי נשים )PM2.5( בארצות הברית, 
ב-OECD ובמחוזות בישראל
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יש עוד הרבה מה לומר על ִאפחות החשיפה לחומר חלקיקי נשים ועל גזי חממה ככלל. 
לעת עתה, על כל פנים, אנחנו רק מצביעים על העובדה שמן הרמות הגבוהות יחסית של 
החשיפה בישראל בעשרים השנים האחרונות אפשר ללמוד שהתמותה בטרם עת ממצבים 
שקשורים ל-PM2.5 צפויה לעבור בעתיד הקרוב את הממוצע ב-OECD )בלי להביא בחשבון 
התערבות רפואית מוקדמת או פיתוח של טכנולוגיות רפואיות חדשות שיהיה בכוחן להפוך 

את השפעות החשיפה(.

מן הראוי לציין גם שרמות החשיפה הנחשבות בטוחות על פי משרד הבריאות בישראל גבוהות   13
 Berman & Barnett-Itzhaki,( פי שניים ויותר מן הרמה המומלצת על פי ארגון הבריאות הלאומי

.)2020
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חשיפה תעסוקתית לחומרים מסרטנים ולגזים
במונחים של תמותה בטרם עת מחשיפה לחומרים מסרטנים ולאדי גז מסוכנים התוצאות 
של ישראל טובות הרבה יותר מאלו של ארצות הברית או של הממוצע ב-OECD. כך לפחות 

היה משנות התשעים של המאה העשרים.
מחשיפה  לשנה  נפש  למיליון  עת  בטרם  מוות  מקרי   50–40 בישראל  היו  מ-2005 
תעסוקתית לחומרים מסרטנים )תרשים 8(. נכון ל-2019 היו מקרים אלו כ-35% מן הרמות 
בארצות הברית וב-OECD. ככלל, בארצות הברית, לאחר ירידה ממושכת משנות התשעים 
עלייה  יש   OECD-ה ובמדינות  עלייה,  מגמת   2015 בשנת  החלה  העשרים  המאה  של 

הדרגתית יותר לטווח ארוך.
גדול  ההבדל  ולאדים  לגזים  תעסוקתית  מחשיפה  עת  בטרם  מוות  מקרי  כשבוחנים 
4 מהרמה בישראל,  יותר, לפחות בהשוואה לארצות הברית, שבה הרמות גבוהות פי  אף 
שעומדת על 14 מקרי מוות למיליון נפש. גם כאן המגמות בישראל שונות מאלו שבארצות 
הברית וב-OECD ככלל. בישראל הייתה ירידה משנות התשעים של המאה העשרים עד 
עלתה   ,2019–1990 תקופה,  באותה  למדי.  יציבה  נשארה  הרמה  ומאז   ,2005 סביבות 

התמותה בטרם עת מגורם זה בארצות הברית בכ-30%, ובמדינות ה-OECD ב-24%.
של  יותר  הקטן  לחלקן  קשורות  בישראל  יחסית  הנמוכות  התמותה  שרמות  ייתכן 
התעשייה, האנרגיה והייצור התעשייתי )להלן תעשייה( בתוצר המקומי הגולמי של ישראל. 
נתוני ה-OECD מראים שחלקה של התעשייה בתמ"ג של ישראל היה 8.9% ב-2000 ו-5.9% 
גרמניה.  התעשייתית  במעצמה  ו-13.8%  ו-15.5%   ,OECD-ב ו-8%   9.2% לעומת  ב-2019, 
עם זאת, בהתחשב בהבדלים הגדולים בתמותה בטרם עת, העובדה שהבסיס התעשייתי 
והיצרני בישראל קטן יותר אינה הסבר מספק להבדלים הנצפים. כמו כן, אין בעובדה זו כדי 
להסביר מדוע השיעור גבוה במידה ניכרת בארצות הברית, שבה התעשייה אחראית לחלק 
דומה מן התמ"ג לחלקה בישראל )בארה"ב חלקה של התעשייה היה 10.1% בשנת 2000 
עוד משהו מלבד העובדה שהבסיס התעשייתי  נראה שקורה  לכן   .)2019 ו-6.4% בשנת 
והיצרני בישראל קטן יותר – אולי משהו שקשור לתמהיל של תת-ענפי תעשייה, לריחוק 
היחסי של אתרים תעשייתיים ממרכזי אוכלוסייה או להיבטים איכותניים יותר של מערכת 
הבריאות, כגון אבחון אפקטיבי יותר של מצבים רפואיים קשורים וטיפול טוב יותר בהם 

)ראו שרברמן, 2022(.
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תרשים 8. מספר מקרי מוות בטרם עת למיליון נפש מחשיפה תעסוקתית לגזים, 
לאדים ולחומרים מסרטנים

חומרים מסרטנים                                                    גזים ואדים
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חשיפה לטמפרטורות גבוהות
של  השמונים  שנות  מאז  בעקביות  עולות  בישראל  הממוצעות  השנתיות  הטמפרטורות 
 .)WHO, 2022( המאה העשרים, וצפויות לעלות אף יותר עד סוף המאה העשרים ואחת
שלא במפתיע, עומסי החום הקשורים לגידול בתדירות ובהימשכות אירועי חום קיצוניים 
מתחילים לגבות מחיר. מקרי מוות בטרם עת עקב טמפרטורות גבוהות )תרשים 9( הולכים 
ומתרבים במדינות ה-OECD וגם בישראל. עד כה ההשפעות הישירות על התמותה בישראל 
מקרים  ל-10  מ-8  האלה  המוות  מקרי  מספר  עלה  ל-2019   2016 בין  מאוד.  קטנות  היו 
למיליון נפש, שהם רק כ-0.18% מכלל מקרי המוות. ואולם רמה זו כפולה מהרמה שהייתה 
בשנים 2000–2005, והיא גם גבוהה יחסית לשאר מדינות ה-OECD. ב-2018–2019, רק 
גבוהות  קיצוני  מחום  עת  בטרם  התמותה  רמות  היו  ובמקסיקו  בקולומביה  באוסטרליה, 
יותר. מצד שני, כיוון שרוב מדינות ה-OECD שוכנות באזורי אקלים ממוזגים יותר, ייתכן 
יותר להשוות את ישראל למדינות אחרות באזור שיש להן מערכות בריאות  שיהיה הוגן 
אפקטיביות. כאן מצבה של ישראל נראה טוב יותר. שיעורי התמותה בטרם עת עקב עומסי 
חום ב-2018 וב-2019 בקפריסין ובירדן היו גבוהים בכ-30% ובסעודיה ובאיחוד האמירויות 

הם היו גבוהים פי 10.

ישראל ב"ארה OECD
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 תרשים 9. מספר מקרי מוות בטרם עת למיליון נפש מטמפרטורות גבוהות 
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אל לנו להיות שאננים. תחזיות אקלים לטווח בינוני עד ארוך מראות שבמונחים של חום, 
האקלים בישראל נע לעבר האקלים השורר היום באיחוד האמירויות, כלומר לעבר עומסי 
חום כבדים הרבה יותר. מצב זה מחייב מדיניות חדשה ושינוי של ההתנהגות הבריאותית 
במטרה למנוע מן העלייה במעלות החום להחריף בעיות בריאות אחרות שמובילות למוות 
בטרם עת, כגון הפחתה בפעילות הגופנית ועלייה ברמות השמנוּת בעקבות גלי חום ארוכים 
וקשים יותר המונעים פעילות גופנית מחוץ לבית )Obradovich & Fowler, 2017(; ונקיטת 
פעולות לצמצום התפשטות המחלות המידבקות הקשורות לשיבושים במערכת האקולוגית 
ולשינוי דפוסים של אורגניזמים שמעבירים מחלות.14 למודל מקיף שמדגים כיצד הדבר 

.Helldén et al., 2021 יכול להשפיע על בריאותם של ילדים ראו
עקב  האוכלוסייה  של  והתמותה  הבריאות  על  הצפויות  ההשפעות  את  לצמצם  כדי 
הצללת  למשל  יותר;  גבוהות  לטמפרטורות  המחיה  מרחב  של  התאמה  תידרש  החום 
רחובות ומרחבים ציבוריים פתוחים באמצעות ברירה זהירה של עצים שיכולים להתקיים 
בעומסי חום הולכים וגדלים )Esperon-Rodriguez et al., 2022(, וכן יישום תקנים של 

דוגמה ספציפית: הטמפרטורות ההולכות ועולות והדפוסים החריגים של המשקעים עלולים לסייע   14
למינים חדשים של יתושים להתאקלם בישראל. מקצתם מעבירים מחלות שרווחות יותר באזורים 
אחרים של העולם )למשל קדחת דנגי, צ'יקונגוניה או קדחת מערב הנילוס(, שיובילו קרוב לוודאי 
להעברה מקומית של הנגיפים האלה בתוך ישראל )בניגוד להידבקות שקשורה למטיילים חוזרים( 

.)Leshem et al., 2012(
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"בנייה ירוקה". מבחינה זו לישראל יש יתרון על מדינות מפותחות רבות: היא בונה הרבה יותר, 
ובכלל זה שכונות וערים חדשות; יש לה ניסיון ניכר בהרחבת שטחים ירוקים ובמחויבות 
יותר  וזול  וקל   ;)Troen & Rabineau, 2014( הציונית  אידיאולוגית מאז ראשית התנועה 
לשלב את ההתאמות הקשורות לאקלים, ובכלל זה עיצוב ידידותי לסביבה ותומך בריאות 
כגון "ערי 15 דקות" רב-מוקדיוֹת או "ערי הליכה" ככלל, בתוכניות עירוניות חדשות, לעומת 
התאמת מבנים או שכונות שנבנו לפני תחילת המודעות לשינוי האקלים. זה מאתגר, אבל 
אפשר לעשות זאת. פירוש הדבר שאפשר למשוך חלק הולך וגדל מן האוכלוסייה הצומחת 
של ישראל לדירות ושכונות שמתאימות יותר לאקלים, וזה בתורו אמור לצמצם את מספר 
מקרי המוות בטרם עת או בעיות בריאות אחרות שקשורות לעלייה בטמפרטורות או לפחות 

לעצור את עלייתם.

סיכום
אך  מתונות  ירידות  של  סימנים  אף  על  מהיר.  בקצב  לגדול  מוסיפה  ישראל  אוכלוסיית 
לכן  נמוכה.  והתמותה  בבירור  חיוביים  להיות  מוסיפים  ההגירה  שיעורי  בפריון,  נמשכות 
היא  נפש  מיליון  שלושה  בעוד   2040 עד  תגדל  ישראל  שאוכלוסיית  שההערכה  נראה 

מדויקת.
לבחון  יותר  אף  חשוב  וסביבתיים  אקלימיים  שינויים  של  מתמשכים  דפוסים  בשל 
של  אינדיקטורים  לכמה  עצמנו  את  הגבלנו  כאן  הזה.  לגידול  להיערך  כיצד  בזהירות 
הגידול  שלמרות  להראות  בהם  די  באוכלוסייה.  הגידול  מן  ישירות  שמושפעים  שינויים 
הדמוגרפי המהיר נחלה ישראל בעשרים השנים האחרונות הצלחה יחסית בהגדלת כיסוי 
ציפוף  ידי  על  בנויים  שטחים  של  המצרפית  ההתפשטות  ובהגבלת  כולה  בארץ  העצים 
מגמות  גם  יש  אלו  חיוביות  מגמות  לצד  שלה.  ומתרבים  ההולכים  העירוניים  השטחים 
ברוב  למקביליהם  בהשוואה  עדין  חלקיקי  לחומר  יותר  חשופים  ישראלים  מדאיגות: 
המדינות המפותחות – מצב זה יעלה קרוב לוודאי את רמות התחלואה והתמותה בעתיד; 
המדינה,  של  ביותר  המאוכלסים  באזורים  מוגנים  אזורים  של  מוגבל  מספר  יש  לישראל 
בעיקר בגוש דן – מה שהופך אותם לאתרים מבוקשים להתרחבות עירונית או פרוורית 
ומקרבת את האזור להיות המגלופוליס הראשון של ישראל; ומיקומה של ישראל באזור 
של העולם שצפוי לחוות עלייה ניכרת בטמפרטורות יעשה אותה רגישה יותר לשיבושים 
על  מאוד  שישפיע  מה   – ענק  שרפות  של  יותר  רב  מספר  כולל  לאקלים,  שקשורים 
ויגדיל במידת מה את התמותה בטווח הארוך. התחלואה ועל איכות החיים בטווח הקצר 
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יביאו  זה  וחזו צופים מלתוסיאנים15 שאתגרים מסוג  מאז המאה השמונה-עשרה חזרו 
פול  הנודע  האוכלוסין  וחוקר  הביולוג  הוא  בעידן שלנו  הבולט שבהם  ולקריסה.  למשבר 
 )1968( ארליך, שפרסם סדרה ארוכה של קינות אקולוגיות ובראשן "פצצת האוכלוסין" 
ו"התפוצצות האוכלוסין" )1990(. ככלל, דמוגרפים וכלכלנים מטילים ספק בטענות כאלה 
כיוון ששוב ושוב נמצא שהן שגויות עקב השיפור הנמשך בבריאותו וברווחתו של הציבור 

.)Simon, 1980; Desrochers et al., 2021( הודות לקדמה הטכנולוגית
ביותר.  המלומד  הנאו-מלטוסיאני  התיאור  את  מספק   )Tal, 2016( טל  ישראל,  לגבי 
במחקרים עתידיים נתאר בזהירות במה אנחנו שותפים לחששותיו ובמה אנחנו חולקים 
עליו. לפי שעה, על כל פנים, נאמר רק שבאופן כללי אנחנו אופטימיים יותר בנוגע למגמות 
הדמוגרפיות, הכלכליות והאקולוגיות בישראל ואנחנו סבורים שיהיה אפשר להתגבר על 
רוב הקשיים שטל ואחרים מזהים אשר קשורים לגידול המהיר באוכלוסייה. כדי להדגים 
את דברינו נסיים בדוגמה: צפיפות האוכלוסין בתל אביב )7,600 נפש לקמ"ר( אולי נראית 
גבוהה בעיניים ישראליות, אבל היא מחווירה בהשוואה לצפיפות האוכלוסין בפריז )20,500 
יש להדגיש   .)11,300( יורק  בניו  )17,300( או  )19,100(, בסיאול  נפש לקמ"ר(, באתונה 
למטרופולינים  שמאפשר  מה  זה  טוב.  תכנון  הוא  צומחת  אוכלוסייה  לשיכון  שהמפתח 
מוצלחים בעולם להיות מיושבים בצפיפות. וזה האתגר שמעמיד הגידול הדמוגרפי המהיר 

והמתמשך לפני מתכננים עירוניים וקובעי מדיניות.

על שם תומאס מלתוס, כומר בריטי שעם פרסום ספרו "A Theory of Population" ב-1798 היה   15
לאחד המייסדים של הדמוגרפיה כתחום מחקר מדעי.
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מגמות עכשוויות בנישואים 
וגירושים בישראל

אלכס וינרב

מבוא
של  ההתרחקות  היא  האחרונות  השנים  בארבעים  השקטות  הגלובליות  התמורות  אחת 
ניתן  לכך  ברורים  סימנים  להינשא.  הכמעט-אוניברסלי  הנוהג  מן  הצעירות  הגיל  קבוצות 
40 שמעולם לא נישאו ב-28 מדינות  1, המציג את שיעור הנשים בנות  לראות בתרשים 
המאה  של  השמונים  שנות  במהלך  תרבותיים.1  או  גיאוגרפיים  אזורים  כמה  המייצגות 
העשרים, גם כאשר נצפו עליות חדות בשיעור זה במדינות צפון אירופה ובמדינות דוברות 
אנגלית, השינוי נותר בטווח של 3%–10%. ב-2016 – כעבור דור אחד בלבד – חלקן של 
הנשים עד גיל 40 שמעולם לא נישאו היה במגמת עלייה כמעט בכל מקום, והשינוי ניכר 
דוברות  ובמדינות  הנשים,  מן  ל-28%  השיעור  טיפס  שם  אירופה,  צפון  במדינות  במיוחד 

אנגלית ומערב הים התיכון – כמעט 20%.

פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.  *

בקרב גברים המגמות דומות.  1
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תרשים 1. שיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו, לפי אזור
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אמריקה הלטינית מדינות מזרח אסיה (מדינות 27)ממוצע 
מדינות דוברות אנגלית צפון אירופה מדינות מזרח הים התיכון
מדינות מערב הים התיכון ישראל

הערה: ישראל אינה נכללת ב"ממוצע". מדינות צפון אירופה: בלגיה, דנמרק, גרמניה, הולנד, נורווגיה, שוודיה; מדינות מערב 
ארה"ב;  המאוחדת,  הממלכה  קנדה,  אוסטרליה,  אנגלית:  דוברות  מדינות  ספרד;  פורטוגל,  איטליה,  צרפת,  התיכון:  הים 
מדינות דרום אמריקה: ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, מקסיקו; מדינות מזרח אסיה: יפן, סינגפור, קוריאה הדרומית; מדינות מזרח 

הים התיכון: קפריסין, מצרים, יוון, ירדן, טורקיה.
United Nations :מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים

מגמות העלייה בשיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו באותה תקופה בישראל, כמו 
כלל- על שימור  והצביעו  יותר  צנועות  היו  הים התיכון,  מזרח  באזור  במדינות אחרות  גם 
אזורי של נורמות נישואים מסורתיות יותר. בישראל במיוחד, שיעור זה עלה מפחות מ-4% 

ב-1980 לכמעט 12% ב-2016. כיוונים דומים ורמות דומות נמצאו בקפריסין, יוון וירדן.
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 תרשים 2. שיעור הנשים בנות 40 שמעולם לא נישאו, מדינות נבחרות 
במזרח הים התיכון
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יוון ירדן קפריסין טורקיה מצרים ישראל

United Nations :מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים

המניעים  הגורמים  על  שנכתבה  החברה  מדעי  תחומי  בכל  ענפה  מחקרית  ספרות 
מתבוננת  נישואים,  ללא  משותפים  ממגורים  אותה  מבחינה  הזאת  התופעה  את 
חברות  עבור  לא  או  טוב  דבר  זה  אם  וקובעת  אתני  ומוצא  גזע  מעמד,  לפי  בהבדלים 
 ;Bloome & Ang, 2020; Cherlin, 2004 )למשל  וסוציולוגיים  אישיים  היבטים   ממגוון 
 2.)Grossbard-Schechtman et al., 2003; Perelli-Harris et al., 2019; Waite, 1995
הים  במזרח  חברות  מדוע  להסביר  או  הזאת  הספרות  את  לסכם  אינה  זה  מאמר  מטרת 
התיכון, לרבות ישראל, אימצו את הדפוסים החדשים הללו לאט יותר. המטרה היא לספק 
סקירה אמפירית קצרה של מגמות חדשות בשיעורי נישואים וגירושים סגוליים לפי גיל 

בקרב תת-אוכלוסיות בישראל.

יותר  המאפשרת  נשים  של  ובתעסוקה  בהשכלה  עלייה  נמנים:  לתופעה  העיקריות  הסיבות  עם   2
אינדיווידואליזציה  וצרכנות;  בית  בעבודות  מגדרית  התמחות  ופחות  ורגשית  כלכלית  עצמאות 
"קפיטליזם  עלייתו של  מונוגמיה;  כמו  נישואים  נורמות  מיסודן של  ופירוק  נישואים  גוברת של 
אישיים(;  יחסים  על  ויותר  יותר  משפיעים  והון  חליפין  של  ופוליטיים  כלכליים  )מודלים  רגשי" 
ללא  וביחסים  משותפים  במגורים  גוברת  וממסדית  חברתית  והכרה  וילודה  נישואים  של  פיצול 
המחיה  ביוקר  ועלייה  אוניברסיטאי  לימוד  שכר  בגין  תופחים  חובות  כללי;  באופן  נישואים 
בעבודות  צמצום  לעד;  לעיתים  העניים,  בקרב  במיוחד  הנישואים  לדחיית  הגורמים  כללי,  באופן 
הנישואים;  בשוק  אטרקטיביים  לפחות  אותם  שהופך  פחות,  משכילים  אנשים  עבור  הייצור 
והעדפת  עצמי  מימוש  לכיוון  )אונטולוגיות(  בסיסיות  קיומיות  שאיפות  של  תנועה  וכן 
 האוטונומיה – המועצמת על ידי הנטייה העכשווית לאגירה שמובילה תרבות הצריכה – על פני 
 ;Addo et al., 2019; Autor et al., 2019; Becker, 1973; Bumpass et al., 1991( הקמת משפחה 

 .)Cherlin, 2004; Goode, 1963 ;Illouz, 2007; Lesthaeghe, 2020
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התשואות שבנישואים
מעקב אחר מגמות בדפוסי הנישואים הוא חשוב משום שעל אף העלייה בשיעורי המגורים 
המשותפים ללא נישואים במגוון מדינות עשירות, משפחות, המקבלות את תוקפן החוקי 
מקשרי נישואים מוכרים ציבורית הן עדיין יחידות הליבה של הסדר החברתי והכלכלי ברוב 
החברות בנות זמננו. זהו לבטח המצב בישראל, שבה לאורך השנים היו שיעורי הנישואים 
גבוהים מברוב המדינות המפותחות )Lavee & Katz, 2003; Peres & Katz, 1981(. זיהוי 
אי- עוני,  של  מתפתחים  דפוסים  להבין  אפוא  לנו  מסייע  וגירושים  נישואים  של  מגמות 

שוויון, תעסוקה, רווחה ובריאות – הנושאים הקלאסיים שמרכז טאוב מתמקד בהם. 
באופן ספציפי יותר, גם אם קשר נישואים נתון אינו מוצלח עבור שני שותפיו העיקריים, 
במיוחד  יציבים,  נישואים  של  וגדל  הולך  משיעור  מרוויחות  עשירות  חברות  ככלל,  הרי 

נישואים שוויוניים או "חבריים" )Grossbard-Schechtman et al., 2003(. לדוגמה:

הלא-נשואים,  	 מקביליהם  של  מזו  יותר  גבוהה  נשואים  זוגות  של  הפנויה  הכנסתם 
בהכנסה  הגידול  השכלתיים.  מאפיינים  לפי  בררנית  בזוגיות  העלייה  בשל  במיוחד 
)לעומת  בנישואים  והמשכילים  העשירים  של  וגוברת  הולכת  מבחירה  נובע  הפנויה 
מגורים משותפים(, ממשאבים מאוחדים של שתי הכנסות או מ"פרמיית הנישואים". 
סטיות ממודל המשאבים המאוחדים נסקרו לאחרונה בפרסום מיוחד של כתב העת 
European Journal of Population )ראו Lersch et al., 2022(, ופרמיית הנישואים 

בישראל נדונה בפירוט על ידי דבאוי ואחרים )2022(. 

כאשר שני בני הזוג עובדים, או כאשר הנישואים הקלו על בני הזוג לצבור יותר עושר  	
או כאשר הם מאפשרים למשק הבית היצע עבודה גמיש יותר, משקי בית של בני זוג 

 .)Blundell et al., 2016( נשואים פחות רגישים לזעזועים כלכליים

הכנסתם הגבוהה יותר של זוגות נשואים מאפשרת יותר חיסכון ויותר השקעה בילדים.  	
ולאלה, בהתאמה, יש השפעה מאקרו-כלכלית חיובית והשפעה על ניידות חברתית ואי-

 .)Lundberg & Pollak, 2015( שוויון בין-דורי

סובייקטיבית  	 רווחה  תחושת  של  יותר  גבוהה  מרמה  נהנים  נשואים   זוגות 
)Kapelle et al., 2022(, והם גם נוטים להיות בריאים יותר ולחיות זמן רב יותר, בתנאי 
שהתרומה להכנסות היא הדדית )Stolzenberg & Williams, 2008(. יש לציין שניתן 
לראות את ההשפעות האלה לאחר בקרה על ּבְִריָרה תלוית-בריאות בכניסה לנישואים, 

כלומר, סביר להניח שאנשים בריאים יותר יינשאו זה לזה מלכתחילה.

זוגות נשואים נוטים יותר להתחבר למוסדות חברתיים אחרים )למשל דת(, המגדילים  	
 )Kapelle et al., 2022( את הרווח השולי בנושאי בריאות ורווחה אישית סובייקטיבית

ונקשרים גם לשיעורים גבוהים יותר של התנדבות. 
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לא-אחראית,  	 התנהגות  שמצמצם  פסיכולוגי  עוגן  לספק  גם  יכולים  הנישואים 
 במיוחד בקרב גברים צעירים בחברות ששיעורי ההשכלה בהן נמצאים במגמת עלייה 

.)Hudson & Boer, 2005; Weber, 2019(

נוספים עשויים  גורמים  אלו הן התשואות הכלליות של הנישואים בכל מדינה. בישראל 
להגדיל את התשואות הללו. בראש ובראשונה, לאנשים מכל המעמדות יש אינטראקציה 
תכופה עם בני משפחה, ובמיוחד בין הדורות, והקשרים הרגשיים הם עמוקים יותר מאשר 
באירופה מבחינת הבעת רגש )"affect"( וקונצנזוס )Katz, 2009(. שנית, בישראל יחידים 
לא-דתיים בגיל העבודה מקבלים מסביהם סיוע ניכר, כספי ושווה ערך. זהו אחד המנגנונים 

 .)Okun & Stecklov, 2021( העומדים בבסיס הפריון יוצא הדופן בישראל
כל הגורמים הללו מצביעים על כך שהחברה הישראלית הרוויחה משיעורי הנישואים 
הגבוהים שהיא מתאפיינת בהם יחסית לרוב המדינות העשירות האחרות. במילים אחרות, 
אלמלא שיעורי הנישואים הגבוהים בישראל, רמת אי-השוויון הייתה כנראה גבוהה יותר, 
תוחלת החיים הייתה נמוכה יותר ואנשים היו פחות מאושרים. מסיבה זו, כל שינוי במשטר 
השפעת  לב.  לתשומת  ראוי  ו-2,   1 מתרשימים  העולים  אלה  כמו  בישראל,  הנישואים 
הירידה בשיעורי הנישואים לא תהיה מוגבלת ליחידים ולמעגלי התמיכה הקרובים שלהם; 

היא תורגש לרוחב החברה כולה.

שינויים בנורמות הנישואים?
אפשר לטעון כי שיעורם העולה של ישראלים הנותרים לא-נשואים בגיל 40 משקף את 
במגורים  הבוחרים  הזוגות  שיעור  את  בישראל,  הלאומית  האוכלוסייה  בהרכב  השינויים 
את  בקצרה  אסקור  להלן  לנישואים.  בנוגע  הציבורי  בשיח  השינויים  את  וכן  משותפים, 

העניינים האלה, הקשורים זה בזה.
בהשוואה למדינות OECD אחרות, המאפיין הייחודי של נישואים בישראל הוא היעדרם 
אזרחיים  בנישואים  מכירה  אינה  ישראל  הערבים,  שכניה  כמו  אזרחיים.  נישואים  של 
ידי הרשויות המוסמכות,  נישואים בישראל נערכים על  הנערכים בתחומה. במקום זאת, 
במסגרת דתית אחת. עובדה זו ידועה היטב לציבור הישראלי. בהיעדר נישואים אזרחיים, 
להמיר  חייב  הצדדים  אחד   – בישראל  להינשא  יכולים  אינם  שונות  דתות  בני  אנשים 
המוגדרים  לאנשים  מאפשר  אינו  גם  הישראלי  החוק  זוגו.  בת  או  בן  של  לדתו  דתו  את 
"חסרי דת" להינשא במדינה, היות שאין גוף דתי שמוסמך להעניק להם תעודת נישואים 
 רשמית. זוהי בעיה, כי אוכלוסיית האנשים המוגדרים חסרי דת גֵדלה בקצב המהיר ביותר 
בחברה  מלא  באופן  משולבים  והם   – זו  בקבוצה  אנשים  מיליון  כחצי  ישנם   – בישראל 
בשוק  השתתפות  שפה,  צבאי,  שירות  חינוך,  תושבות,  מבחינת  החילונית  הישראלית 
העבודה וכדומה. המרחבים החברתיים המשותפים הנובעים משיעור ההשתלבות הגבוה 
שלהם יוצרים קרקע פורייה ליחסים רומנטיים, שחלקם מתפתחים לכדי שותפויות ארוכות 

טווח ונישואים.
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בקרב האוכלוסייה היהודית ישנן אפילו יותר מגבלות על בחירת בני זוג לנישואים, מאחר 
שרק הרבנות האורתודוקסית מוכרת. כתוצאה מכך, ישראלי יהודי לפי ההלכה אינו יכול 
להינשא למי שאינו מוכר כיהודי לפי הפרשנות האורתודוקסית, גם אם אותו בן זוג הוא 
יהודי מצד אביו או שיש לו זכות לאזרחות בזכות אבותיו היהודים עד שני דורות אחורנית. 
שליטת הרבנות האורתודוקסית בנישואים בישראל מונעת גם נישואים חד-מיניים, נישואים 
בין כהן לגרושה או לגיורת, ונישואים אחרים שבהם ניתן להטיל ספק במעמד הדתי, האישי 
או הלידתי של אחד מבני הזוג )למשל ממזרות, המתייחסת למצבים שונים שבהם אנשים 

נולדו כתוצאה מיחסי מין אסורים(. 
ההשפעות המצטברות של החסמים המשפטיים הללו על שיעורי הנישואים ועל מספרם 
ארגון  )למשל  ומשפטנים  עיתונאים  ידי  על  הללו  הנושאים  סיקור  במלואן.  ידועות  אינן 
חידוש( מגלה הערכות מגוונות למדי. מה שברור הוא שרבים מאלה שאינם יכולים להינשא 
בישראל, וגם חלק מאלה שכן יכולים, נישאים בנישואים אזרחיים בחו"ל3 – כמה נתונים על 
כך מוצגים בהמשך. ובאותה מידה, זוגות יהודיים רבים שיכולים להינשא בישראל בוחרים 
נישואים  לעשות זאת באמצעות רבנים השייכים לארגונים כמו צוהר, אשר מציע טקסי 
הלכתיים יהודיים אשר כפסע בינם ובין הטקסים הסטנדרטיים של הרבנות הראשית, או 
מבוי סתום, המציע טקסי נישואים דתיים עצמאיים לחלוטין ומוסיף הטבות נוספות כמו 
הגנה מוגברת לאישה במקרה של גירושים )למשל באמצעות הסכם טרום-נישואים מבוסס 

הלכה המבטיח את זכותה להתגרש(.
חשוב להבין את המסלולים השונים הללו לנישואים ואת המהלכים הנלווים להם כתופעה 
תרבותית וכדגשים בוויכוחים ובמחלוקות העולים בחברה הישראלית, ובמיוחד בקרב הרוב 
שהסטטיסטיקה  היות  זה,  מאמר  של  הצרה  האמפירית  המבט  מנקודת  ואולם  היהודי. 
הרשמית כוללת הן נישואים שנערכו על ידי רשויות הדת בישראל והן כאלה שנערכו על 
ידי רשויות אזרחיות בחו"ל, המסלולים החלופיים הללו אינם רלוונטיים ברובם. הם הופכים 
לרלוונטיים רק כאשר זוג מחליט לגור ביחד ולוותר לחלוטין על נישואים מסורתיים; רק אז 

יש להם השפעה ממשית או נצפית על שיעורי הנישואים.

באופן  בארה''ב  יוטה  במדינת  הנערכים  נישואים   – יוטה"  "נישואי  את  כולל  אני  זו  בקטגוריה   3
של  זה  סוג  כי  גם  לציין  יש  לים.  מעבר  אל  פיזי  באופן  לנסוע  חייבים  אינם  הזוג  ובני  וירטואלי 
נישואים אינו רק בחירתם של אנשים המוגדרים חסרי דת או כאלה שרוצים להינשא לבן מינם. 
מספר ניכר של זוגות הטרוסקסואליים עושים זאת גם כאשר מבחינה הלכתית הם יכולים להינשא 
בישראל. בשנים 2010–2014, למשל, נרשמו מדי שנה בין 2,000 ל-2,400 חתונות שנערכו בחו''ל 
שבהן שני בני הזוג היו ישראלים. בתקופה זו, ב-1,300–1,500 מהמקרים שני בני הזוג היו רשומים 
כיהודים בתיקי משרד הפנים, ומהם בין 0.9% ל-4.5% היו נישואים חד-מיניים. בשנים אלו נרשמו 
במשרד הפנים עוד כ-5,000 חתונות בשנה שבהן רק אחד מבני הזוג היה ישראלי, אם כי לא ידוע 

כמה מהזוגות האלה גרים בישראל.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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מגמות עכשוויות במגורים משותפים של בני זוג בישראל
כפי  רבות,  מפותחות  במדינות  ומקובל  נפוץ  למסלול  הפכה  נישואים  על  לוויתור  זו  דרך 
בישראל  היו   2015 בשנת  בישראל.  נכון  גם  זה  מוחלטים  במונחים   .1 מתרשים  שנרמז 
גם  משתקף  זה  גידול   .101,000  – וב-2020  בזוגרוּת,4  לא-נשואים  זוגות   87,000
בהתפתחויות אחרות, ובייחוד באישורי "איחוד אזרחי" )תעודת זוגיות( שמונפקים על ידי 
ארגון משפחה חדשה, שמשמעותם הכרה בנישואי ידועים בציבור שיש לה משקל משפטי 
הונפקו   2008 בשנת  יותר.  פופולריים  ונעשים  הולכים  אשר  האירופי,  האיחוד  במדינות 
2014, שבה הונפקו  בישראל 2,800 אישורים כאלה. המספרים עלו בכל שנה עד שנת 

5,400 אישורים.5
עם זאת, מבחינת אחוזים, זוגרוּת ללא נישואים נותרה יציבה ביותר. שיעור הזוגות הגרים 
2013 ל-2020. במילים  יחד ובוחרים שלא להינשא היה כ-5% לאורך כל התקופה שבין 
גידול  משקפת  יחד  שחיים  לא-נשואים  זוגות  של  המוחלטים  במספרים  העלייה  אחרות, 
במספר הזוגות, לא שינוי בחלקו של סוג זה של שותפות זוגית באוכלוסייה. חשוב גם לציין 
ששיעור זה של 5% נמוך בהרבה מהשיעור המדווח במדינות מפותחות אחרות בתחילתה 
של התקופה האמורה )2013(: 12% בארה"ב, 13% בגרמניה, 14% באירלנד, 21% בהולנד, 

24% בדנמרק ו-27% בנורווגיה )טל ספירו, 2015(.
 – ושנה  לידה  לפי קבוצות  בייחוד כשממיינים אותם   – לעומק  בנתונים  כשמתבוננים 
לראות  ניתן  כאן  ברורים.  דפוסים  5% מסתיר למעשה שני  זה של  יציב  רואים ששיעור 

התפתחות סימנים של שינוי, כפי שמוצג בלוח 1.
ב-2015, הייתה  זוגות בשנות השלושים והארבעים המוקדמות לחייהם  ראשית, בקרב 
תנועה משמעותית לעבר נישואים ב-2020. תופעה זו רווחה במיוחד בקרב אנשים שהיו 
ב-2015,  הקודמת(.  המאה  של  המאוחרות  השמונים  בשנות  )נולדו  ב-2015   34–30 בני 
13.8% מהנשים בעוּקּבַת לידה )birth cohort( זו שגרו עם מישהו, ו-18.2% מהגברים, לא 
היו נשואים. עד 2020, חלקם של בני עוקבת לידה זו צנח ל-6.8% ו-9.5%, בהתאמה. ירידות 
35–44 ב-2015. במילים אחרות, ניכרת  בשל גיל ניתן לראות גם בקבוצות הגיל של בני 

השפעה ברורה של "גורם הגיל" בהקשר של תנועה לכיוון נישואים.

.)cohabitation( מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה  4
הנתונים לאחר שנת 2014 אינם זמינים באתר הארגון.   5 

אפשרות פופולרית פחות מסופקת על ידי המדינה. מאז 2010, אנשים "חסרי דת" יכולים לבקש 
שמערכת היחסים שלהם תוכר מבחינה משפטית. לאחר חמש שנים בספרי החוקים, רק 120 

זוגות ביקשו שינוי מעמד מסוג זה. 

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל
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 לוח 1. שיעור הלא-נשואים מכלל הזוגות המתגוררים יחד, לפי עוקבת הלידה, 
2015 ו-2020

גבריםנשים

2015202020152020גיל ב-2020גיל ב-2015שנת לידה

2000–199624–2029–2514.8%18.2%

1995–199129–2534–3011.8%14.1%13.6%18.0%

1990–198634–3039–3513.8%6.8%18.2%9.5%

1985–198139–3544–405.8%4.7%7.9%4.9%

1980–197644–4049–454.1%3.2%4.1%3.8%

1975–197149–4554–503.5%4.6%3.4%4.1%

1970–196654–5059–552.6%4.2%2.9%3.5%

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס )מתוך לוחות שפורסמו מדי שנה לכבוד יום המשפחה(

בניגוד לכך, וזהו הדפוס השני, הן בקרב זוגות צעירים והן בקרב זוגות מבוגרים יותר ישנם 
סימנים של גידול בשיעור הזוגרות ללא נישואים. כך למשל, בקרב עוקבת הלידה 1991–

1995 )בני 25–29 ב-2020(, בין השנים 2015 ו-2020 גדל שיעור הנשים שחיות בזוגרות 
מ-11.8% ל-14.1%, ושיעור הגברים שחיים בזוגרות גדל מ-13.6% ל-18.0%. עדיין איננו 
בעקבות  ילכו  שלהם  המקודמות  השלושים  בשנות  הללו  מהזוגרים  כמה  לדעת  יכולים 

קבוצות הלידה הבוגרות יותר ויינשאו.
גם בקרב זוגות מבוגרים יותר נראה כי יש עלייה קטנה בשיעור הזוגרים. ב-2020, כ-4.4% 
מהנשים שנולדו בשנים 1966–1975 וגרו עם בן זוגן היו לא-נשואות – עלייה מכ-3.3% 
בשנת 2015. עלייה צנועה יותר – מ-3.2% ל-3.8% – נראית בקרב גברים מבוגרים יותר. 

אלה כמעט בוודאות משקפים פרק ב' לאחר גירושים.
לסיכום, היה גידול מתון בזוגרות ללא נישואים בישראל ברמה הלאומית. אולם תופעה 
רוב  כי  ו-2. מכך עולה   1 גיל הסף המופיע בתרשימים   ,40 גיל  נפוצה מעל  נותרת לא  זו 
העלייה בשיעור האנשים שנותרים לא-נשואים משקפת עלייה בחלקם של יחידים שאינם 

מתגוררים עם אדם נוסף.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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נישואים וגירושים 
כעת נתבונן בנתונים על מגמות בנישואים וגירושים יותר לעומק, לרבות לפי דת, היות שזהו 
הגורם העיקרי המבדיל בין שוקי הנישואים באוכלוסיית ישראל, והוא גם חופף לפערים 
הברורים בהשכלה ובשאיפות בין צעירות וצעירים בישראל )פוקס, 2017; וינרב, 2021(. 
אנחנו מתבוננים במיוחד על גיל בזמן הנישואים, על שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל ועל 
שיעור הנישואים הכולל; ואז על שיעורי גירושים גולמיים ועל שיעורי גירושים סגוליים לפי 
גיל. כלל המגמות בפרמטרים הללו מצביעות על סימנים לכך שקשרי הנישואים נחלשים 
בכל תת-האוכלוסיות, אך נראה כי זוהי תופעה חדשה יחסית, לאחר 2016. כמו כן, ברוב 
תת-האוכלוסיות בישראל מקרי הגירושים מתרבים גם הם. יחד, מגמות אלו מצביעות על 

כך שמוסד הנישואים איבד מעט ממרכזיותו בחברה הישראלית.

נישואים 
גיל בעת הנישואים 

שונות  נראות  ל-2019   2000 שבין  בתקופה  ראשונים  בנישואים  החציוני  בגיל  המגמות 
מאוד זו מזו בקרב תת-האוכלוסיות בישראל. הן בקרב נשים והן בקרב גברים היה שינוי 
הגיל מ-26.5 בשנת  3. בקרב הגברים עלה  זאת בתרשים  רואים  ברור בתנועת העקומה. 
2000 ל-27.5 בשנת 2011, ואז הוא ירד שוב ל-26.9 בשנת 2019. בקרב הנשים הוא עלה 
והן  נשים  הן בקרב  ב-2019.  ל-24.2  ירד  ואז   ,2013 ל-24.7 בשנת   2000 מ-23.7 בשנת 
בגיל  השינויים  את  משקפות  לרוב  הלאומית  ברמה  אלו  ממוצעות  תנודות  גברים,  בקרב 

החציוני בנישואים ראשונים באוכלוסייה היהודית.
בקרב שלוש תת-האוכלוסיות האחרות בישראל – דרוזים, נוצרים ומוסלמים – המגמות 
החציוני  בגיל  למדי  חדות  עליות  היו   2019–2000 התקופה  לאורך  שונות.  זמן  לאורך 
בנישואים ראשונים בקרב נשים וגברים דרוזים )יותר מ-3.5 שנים בשניהם( ונשים נוצריות 
)3 שנים(. בקרב נשים מוסלמיות, הגיל החציוני בעת הנישואים נותר יציב למדי. הוא החל 
לעלות ב-2008, ועד 2019 הגיע לעלייה של 1.7 שנים. בכל התקופה הזאת גיל הגברים 

נותר יציב פחות או יותר, והדבר מלמד על צמצום בפערי הגילים בין בני זוג.

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל
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תרשים 3. מגמות בגיל החציוני בזמן הנישואים, לפי תת-אוכלוסיות
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מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס

עלייה בגיל החציוני בזמן הנישואים היא צפויה, בייחוד באוכלוסיות שבהן מתרחש גידול 
השכלה  בישראל.  תת-האוכלוסיות  בכל  שקורה  כפי  גבוהה,  להשכלה  בהרשמה  מהיר 
גבוהה דוחה נישואים. היא גם מרחיבה את אפשרויות הבחירה של גברים ונשים בשאלה 
 Manglos-Weber &( למי להינשא, וגם מעוררת את השאלה המכרעת אם להינשא כלל

 .)Weinreb, 2017
בקרב  העקומה  תנועת  את  הופכת  נישואים  על  הגבוהה  ההשכלה  של  הזו  ההשפעה 
האוכלוסייה היהודית לתמוהה עוד יותר, לפחות במבט ראשון; שכן הצניחה בגיל החציוני 
בעת הנישואים באוכלוסייה היהודית בישראל יכולה גם לשקף חולשה של אמצעי המדידה 
הזה: הגיל החציוני בעת הנישואים מבוסס רק על אלה שמתחתנים בפועל, והדבר מוביל 
בהכרח לשאלה, מהו חלקם של האנשים שנישאים באוכלוסייה בישראל, והאם זה משתנה?
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שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל
לידה  בעוקבת  הפרטים  שכל  עד  לחכות  תהיה  זו  בשאלה  להכריע  ביותר  הטובה  הדרך 
נתונה יגיעו לגיל מסוים – למשל 50 – ואז להעריך את המספר היחסי מתוכם שנישאו 
אי פעם. מאחר שגישה זו אינה מאפשרת לנו להתבונן בשינויים אחרונים או מתמשכים 
על  המבוססת  ישירה  בלתי  במדידה  משתמשים  אנחנו  יותר,  צעירים  בגילים  בנישואים 

שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל.
בתרשים 4 מוצגים שיעורי נישואים סגוליים לפי גיל בכל אחת מתת-האוכלוסיות הדתיות 
נתונה  גיל  בקבוצת  ונשים  גברים  של  השנתי  כשיעור  מוצגים  הם  בישראל.  העיקריות 
שנישאו בפעם הראשונה. ניתן לראות שתי מערכות עיקריות של תוצאות: אלה המתייחסות 
תת-האוכלוסיות;  ארבע  כל  בקרב  ראשונים  לנישואים  שכיחה  גיל  בקבוצת  לשינויים 
.2019–2010 התקופה  במהלך  זו  שכיחה  גיל  בקבוצת  לשינויים  המתייחסות  ואלה 

בקרב נשים ישנו גיוון ניכר בגיל הנישואים השכיח בכל אחת מארבע תת-האוכלוסיות. 
שיעורי הנישואים הגבוהים ביותר הם בגיל 20–24 בקרב נשים מוסלמיות ודרוזיות, ודומה 
לשיעורים בקרב יהודים בקבוצות הגיל 20–24 ו-25–29. בקרב נשים נוצריות היה שינוי 
בולט לאורך עשר השנים הללו. ב-2010–2011 נישאו בכל שנה נתונה 7%–8% מהנשים 
הנוצריות בגילי 20–24. ב-2018–2019 ירדו שיעורי הנישואים בגילים אלו כמעט במחצית, 
אם כי השיעורים הללו התקזזו עם עלייה חדה יחסית בשיעורי הנישואים של נשים בשנות 

העשרים המאוחרות שלהן. 
חדות  אפילו  היו  לא-יהודיות  באוכלוסיות  הנישואים  בשיעורי  הירידות  באחוזים, 
ובכ-40%  והנוצרית  20: הן קטנו בכשני שלישים באוכלוסייה הדרוזית  לגיל  יותר מתחת 
באוכלוסייה המוסלמית. מעניין לציין ששיעורי הנישואים בקרב נשים יהודיות מתחת לגיל 

20 נותרו יציבים יחסית. בקבוצה זו נמצאות בעיקר נשים חרדיות ודתיות.
לסיום, בכל ארבע תת-האוכלוסיות היו שיעורי הנישואים בקרב נשים בנות 35 ומעלה 
נמוכים ויציבים לאורך התקופה 2010–2019. אפילו בקרב האוכלוסייה היהודית והדרוזית, 
שבהן השיעורים היו הגבוהים ביותר בגילים אלו, הם מעולם לא עלו על 0.4% מהנשים 
השיעורים  השכיחות.  הנישואים  גיל  בקבוצות  הנשים   8%–6% מתוך  שבריר   – בשנה 
הנמוכים והיציבים יחסית כשלעצמם מרמזים על כך שכל עלייה בגיל הנישואים השכיח 
העלייה   .35 מעל  גיל  קבוצות  אל  מתרחבת  אינה  כמעט  לעיל,  שצוין  כפי  נשים,  בקרב 
מוּנעת מן המעברים משנות העשרים המוקדמות אל שנות העשרים המאוחרות, או משנות 

העשרים המאוחרות אל שנות השלושים המוקדמות.
2010–2019 לא השתנה. בכל  גיל הנישואים הראשונים השכיח בקרב גברים בשנים 
האוכלוסיות הוא היה הגבוה ביותר בקבוצת בני 25–29. בשאר קבוצות הגיל נצפו הבדלים 
בין האוכלוסיות: בקרב גברים יהודים, בשנים 2010–2013 היו שיעורי הנישואים בקבוצות 
 34–30 בני  ירדו בעקביות בקרב  דומים מאוד. לאחר מכן הם  ו-30–34   24–20 בני  של 
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ונותרו יציבים בקרב בני 20–24. באף תת-אוכלוסייה אחרת בישראל לא נצפה דפוס כזה. 
בקרב גברים מוסלמים ודרוזים, שיעורי הנישואים צנחו בקרב בני 20–24 ועלו בקרב בני 

30–34, ובקרב גברים נוצרים השיעורים צנחו בשתי קבוצות הגיל האלה.

תרשים 4. שיעורי נישואים סגוליים )נישואים ראשונים בלבד( לפי גיל, דת ומגדר
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 תרשים 4 )המשך(. שיעורי נישואים סגוליים )נישואים ראשונים בלבד( לפי גיל, 
דת ומגדר
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0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

גברים דרוזים                                                          נשים דרוזיות    

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס 

19–15 24–20 29–25 34–30 44–35 54–45

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

 מגמות עכשוויות בנישואים וגירושים בישראל



236

2010 ל-2019 מצביעות על אפשרות של שינוי חשוב  מגמות אלו לאורך התקופה שבין 
בעניין הנישואים בישראל. נראה כי בקרב גברים ונשים יהודים, מוסלמים ודרוזים, השנים 
2015–2016 היו תקופה מכרעת, בייחוד בשלוש קבוצות הגיל החשובות 20–34. בקרב 
היהודים, תקופה זו סימנה את תחילת הירידה בשיעורי הנישואים הסגוליים לפי גיל של 
המוסלמים,  בקרב   ;34–25 הגיל  בקבוצות  גברים  ושל  הגיל,  קבוצות  שלוש  בכל  נשים 
בנות  בקרב  איטי  גידול   ,24–20 בנות  נשים  בקרב  ירידות  רואים  אנחנו  מ-2015–2016 
25–29, ויציבות בקרב בנות 30–34. בקרב גברים מוסלמים ישנן ירידות בקרב בני 20–29, 
ללא גידול שיקזז זאת בקבוצות גיל מבוגרות יותר; ובקרב הדרוזים, השנים 2015–2016 הן 
התקופה שבה שיעורי הנישואים מתחילים לרדת – בקבוצת הגברים בני 25–29 ובקבוצת 
הנשים בנות 20–24 – או שחלה ירידה מואצת )גברים בני 20–24( או סופה של מגמת 
25–29(. רק באוכלוסייה הנוצרית בישראל אין הבדל ברור בשיעורי  בנות  )נשים  עלייה 

הנישואים לפני ואחרי השנים 2015–2016.

אחוז הנישאים
 )ASMR( כדי להעריך את אחוז הנישאים אני סוכם את שיעורי הנישואים הסגוליים לפי גיל
לשיעור נישואים כולל )TMR(.6 תרשים 5 מציג את ה-TMR בישראל בין 2010 ל-2019. הן 
בקרב גברים והן בקרב נשים בכל ארבע תת-האוכלוסיות אנחנו רואים ירידה ב-TMR לאורך 
הבדלים  שיש  אף  נשים,  בקרב  והאוכלוסיות.  המגדרים  בין  משתנה  העיתוי  כי  אם  זמן, 
המוסלמית  היהודית,   – האוכלוסיות  שלוש  בין  גיל  לפי  הסגוליים  הנישואים  בשיעורי 
והדרוזית – ה-TMR הולך בנתיב דומה במשך רוב עשר השנים הללו, מיוחד אחרי 2015. 
ה-TMR באוכלוסיות אלו פחת מסביבות 80%–84% ב-2016 ל- 70%–74% ב-2019. יש 
לשים לב שעבור נשים יהודיות מדובר בירידה חדה: מיותר מ-80% ב-2012–2014 ל-70% 
ב-2019. ה-TMR של נשים נוצריות פחת בשלב מוקדם יותר ועומד על כ-70% מאז 2016.

שיעור הנישואים הכולל, המכונה לעיתים "שיעור הנישואים הראשונים הכולל", הוא הערכה של   6
גיל.  לפי  הנישואים הסגולי  נישואים ראשונים בשיעור  או הנשים שיינשאו  חלקם של הגברים 
מבחינה רעיונית הוא דומה לשיעור הפריון הכולל )TFR( בכך שהוא מספק הערכה עבור עוקבה 

היפותטית, המבוססת על נתונים סגוליים )לפי גיל( בחתך זמן נתון. וכך,

 

כאשר a ו-β הם הגיל המינימלי והמקסימלי בנישואים )15 ו-55 בחישובים אלה(, M הוא שיעור    
כמו  שנים,  חמש  כלל  )בדרך  עוקבה  בכל  הגילים  טווח  הוא   n-ו לגיל,  מפתח  הוא   x הנישואים, 

15–19, 20–24 וכן הלאה(. 
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בקרב גברים ה-TMR היה קצת יותר מגוון בתחילת התקופה, עם שיעורים נמוכים יותר 
בקרב יהודים ודרוזים. בקרב גברים נוצרים, כמו אצל הנשים באותה אוכלוסייה, הירידה 
יהודים  בקרב  השיעורים  עם  בקרבם   TMR-ה שיעור  התלכד  ב-2015  קודם.  קצת  החלה 
ודרוזים, ומאז ועד 2019 ה-TMR בשלושתם צנח אל מתחת ל-70%. בקרב גברים מוסלמים 
הירידה ב-TMR התחילה מאוחר יותר. בשנים 2010–2016 הוא היה בממוצע מעל 85%, 

ועד 2019 הוא צנח ל-78%.

תרשים 5. שיעור הנישואים הכולל )TMR( לפי דת
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ונעשית  הולכת  ישראל  האחרונות  שבשנים  מלמדות  הן  מאוד.  מהותיות  הן  אלו  ירידות 
שנצפו  גיל  לפי  הסגוליים  הנישואים  שיעורי  אם  הכול,  אחרי  ממוקדת-נישואים.  פחות 
לצפות  סוציולוגית  סיבה  שום  ואין   – הבאות  השנים  בשלושים  יציבים  יישארו  ב-2019 
תינשאנה;  לא  לעולם  בישראל  מהנשים  רבע  לפחות   – הללו  בשיעורים  חוזרת  לעלייה 
המוסלמים,  מהגברים  וכ-20%  והדרוזים,  הנוצרים  היהודים,  בקרב  הגברים  מסך  וכ-30% 
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גם הם לא יינשאו. אל חלק מההשלכות של מגמות אלו, והמגבלות של מדידותיהן, נחזור 
שוב בסיכום.

גירושים
הדפוסים  תת-אוכלוסיות.  לפי  גולמיים  גירושים  שיעורי  של  סוגים  שני  מציג   6 תרשים 
הכוללים בשניהם דומים מאוד. הם מצביעים על מגמות לאומיות יציבות יחסית, עם ירידה 
ביותר  הגירושים הגבוהים  2008 בערך. מכל ארבע תת-האוכלוסיות, שיעורי  זעירה מאז 
הם באוכלוסייה היהודית, אם כי בין 2008 ל-2019 הם ירדו מכ-10 ל-9.1 מקרים ל-1,000 
זוגות. השיעורים באוכלוסייה המוסלמית עלו מכ-5.6 ל-1,000 זוגות בשנים 2005–2007 
ל-8.2 ב-2019 והתקרבו לרמות של האוכלוסייה היהודית. גם בקרב הדרוזים והנוצרים עלו 
שיעורי הגירושים, אם כי הם היו נמוכים יותר מלכתחילה. ב-2019 היו שיעורי הגירושים 

באוכלוסיות האלה כ-60% ו-40% מהשיעור בקרב האוכלוסייה היהודית, בהתאמה.

תרשים 6. שיעורי גירושים גולמיים לפי תת-אוכלוסייה

הערות: כל השיעורים הם ממוצעים מצטברים לשלוש שנים. הקו המלא מייצג את המספר השנתי של מקרי גירושים 
ל-1,000 זוגות נשואים והקו המקווקו מייצג את המספר השנתי של מקרי גירושים ל-1,000 פרטים באוכלוסייה. בהינתן 

ההבדלים במכנה, ציר ה-y לוגריתמי.
מקור: אלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ''ס
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לפי  סגוליים  גירושים  בשיעורי  למצוא  אפשר  האלה  המגמות  על  יותר  ספציפי  מידע 
והנוצרים  הדרוזים  של  יחסית  הקטן  מספרם  שבשל  הוא  אלה  של  היחיד  חסרונם  גיל. 
בישראל והרמות הנמוכות של גירושים בקרבם אנחנו מתמקדים רק באוכלוסייה היהודית 

ובאוכלוסייה המוסלמית. את אלה ניתן לראות בתרשים 7.

תרשים 7. מספר מקרי הגירושים ל-1,000 נשים נשואות, לפי קבוצת גיל ודת 
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ל-744 התגרשו   20 בין  גיל  יהודיות נשואות בכל קבוצת  2000, מכל 1,000 נשים  בשנת 
בין 11 ל-20 נשים. השיעורים הסגוליים הללו לפי גיל היו הגבוהים ביותר בקבוצת בנות 

20–24, נמוכים יותר בקבוצת בנות 25–29, וכן הלאה. 
עד 2019 הצטמצמו שיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל בקרב נשים יהודיות מעל גיל 
20 לטווח הרבה יותר קטן, בין 12 ל-14 מקרי גירושים לכל 1,000 נשים נשואות בכל שנה. 
צמצום הטווח מצביע על תופעה מעניינת: יציבותם היחסית של שיעורי הגירושים במגזר 
מגמות  מסתירה   –  6 בתרשים  הנראים  הגולמיים  בשיעורים  המשתקפת   – כולו  היהודי 

כל  אולם  שנה,  בכל  אמינות  הערכות  לבסס  כדי  נישואים  מקרי  מספיק  אין   20 לגיל  מתחת   7
האינדיקציות מצביעות על כך שהשיעורים אפילו גבוהים יותר בגילאים נמוכים אלה – זהו דפוס 

)Kalmijn, 2007; Kennedy & Ruggles, 2014( רגיל בכל המדינות העשירות
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סותרות בקרב קבוצות גיל שונות. לעומת שנת 2000, בקרב הנשים הצעירות פחתו שיעורי 
הגירושים: בכ-18% בקרב בנות 20–29 ובכ-9% בקרב נשים בשנות השלושים שלהן. בקרב 
נשים מבוגרות יותר, לעומת זאת, עלו שיעורי הגירושים: ב-3% בקרב נשים בנות 40–44, 

ב-17% בקרב בנות 45–49, ב-23% בקרב בנות 50–54 וב-11% מעל גיל 55.
השיעורים  ממחצית  פחות   2000 בשנת  הגירושים  שיעורי  היו  מוסלמיות  נשים  בקרב 
בכל  הגולמיים.  השיעורים  מן  העולה  מזה  יותר  אף  גדול  זה  הבדל  יהודיות.  נשים  בקרב 
אוכלוסיית הנשים המוסלמיות הנשואות בנות 25 ומעלה, רק בסביבות 5 נשים התגרשו 
20–24, אך הוא עדיין עמד על  יותר בקבוצת בנות  זה היה גבוה  נתון  לכל 1,000 נשים. 

כמחצית ממקרי הגירושים באוכלוסייה היהודית.
עד 2019 טיפסו שיעורי הגירושים בקרב הנשים המוסלמיות בהשוואה לשנת 2000 בכל 
קבוצות הגיל: ב-33% בקרב בנות 20–24, ב-70% בקרב בנות 25–29, ב-90% בקרב בנות 
30–34, וביותר מ-100% בקרב בנות 35–44. ככלל, גם אם שיעורי הגירושים באוכלוסייה 
זו נמוכים מן הרמות הנצפות באוכלוסייה היהודית, בייחוד בגילים המבוגרים, השיעורים 
בשתי האוכלוסיות מתקרבים זה לזה. מעניין לשים לב שמתחת לגיל 25, שיעורי הגירושים 

באוכלוסייה המוסלמית הפכו גבוהים בהרבה משיעורם באוכלוסייה היהודית.
למדוד  אחת  דרך  שלהם.  הנראות  היא  גירושים  בענייני  לציין  שחשוב  אחרונה  מגמה 
נראות היא השינוי במספר המוחלט של מקרי הגירושים, שמתקבל משילוב של השינויים 
במספר האנשים ובשיעור הגירושים. בשנים 2002–2019 גדל המספר השנתי של מקרי 
גירושים באוכלוסייה היהודית ב-25%. מאחר ששיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל צנחו, 
הגידול במספר המוחלט נוצר אך ורק בשל הגידול באוכלוסייה. בניגוד לכך, האוכלוסייה 
המוסלמית חוותה גם גידול באוכלוסייה וגם גידול בשיעורי הגירושים הסגוליים לפי גיל. 
עקב כך גדל מספר מקרי הגירושים השנתי ב-130%, מכ-1,100 בכל שנה בשנים 2000–

2007, עד כמעט 2,600 ב-2018 וב-2019.

גירושים – סיכום
שיעורי הגירושים הכוללים בישראל בעשרים השנים האחרונות היו יציבים למדי. עם זאת, 
היציבות הזאת היא ברובה תוצאה של "קיזוז מגמות" בין קבוצות גיל שונות באוכלוסייה 
ירדו, הם המשיכו לעלות בקרב  30 השיעורים  לגיל  יהודים מתחת  היהודית: בעוד בקרב 
נמוכות  מרמות  אם  גם   – בחדות  עלו  גם  הם   .40 גיל  מעל  בייחוד  יותר,  מבוגרים   זוגות 
עלו  הגולמיים  הגירושים  שיעורי  המוסלמית.  באוכלוסייה  הגיל  קבוצות  בכל   – בהרבה 
באופן ניכר גם בקהילות הדרוזיות והנוצריות, הקטנות בהרבה, אם כי, כאמור, בשל גודלן 

הקטן איננו יכולים לזהות דפוסים נסתרים תלויי גיל באוכלוסיות הללו.  
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הירידה  מידה  באיזו   – חשוב  הכי  ואולי  ראשית,  שאלות.  כמה  מעלות  אלו  מגמות 
שונים  בחירה  דפוסי  משקפת  צעירים  יהודים  וגברים  נשים  בקרב  הגירושים  בשיעורי 
בכניסה לנישואים? בהינתן העלייה בגיל הנישואים והירידה בשיעורי הנישואים, יש לשער 

שהבחירה מילאה תפקיד בירידה בשיעורי הגירושים בקרב צעירים יהודים.
שנית, מה גורם לעלייה בשכיחות הגירושים, במיוחד בקהילות הערביות? בהנחה שהעלייה 
חברתיות-תרבותיות  השפעות  אילו   – הגירושים  של  הנראות  את  גם  מגבירה  בשכיחות 
יש לכך על הקהילות הערביות, ובייחוד על בחירתם של נשים וגברים מוסלמים צעירים 
יותר בנוגע לנישואים? הדיון בכל אלה הוא מחוץ לגבולות מאמר זה, אולם בחברה שבה 
מתרחשים שינויים רבים ומגוונים כל כך, אלה שאלות חשובות שיש לתת עליהן את הדעת. 

דיון ומסקנות 
מבחינה היסטורית, הישראלים נישאו בשיעורים גבוהים יחסית למדינות מפותחות אחרות, 
והחברה הישראלית נהנתה מהפירות של הנורמה הזאת. אלמלא רמות הנישואים הגבוהות, 
היו  והאנשים  יותר  נמוכה  הייתה  החיים  תוחלת  יותר,  גבוה  הנראה  כפי  היה  אי-השוויון 

מאושרים פחות.
 ,2019–2015 בשנים  במיוחד  אלו,  בדפוסים  שינוי  של  סימנים  כמה  תיעד  זה  מאמר 
המצביעים על כך שישראל הופכת לחברה הרבה פחות ממוקדת-נישואים. בכל ארבע תת-
ירידות ניכרות בשיעור הנישואים  והן גברים חוו  האוכלוסיות הדתיות בישראל, הן נשים 
)TMR( באותן שנות טרום-קורונה. בקרב נשים, על אף שיעורי נישואים סגוליים  הכולל 
לפי גיל שונים למדי באוכלוסיות היהודית, המוסלמית והדרוזית, ה-TMR פחת ב-10 נקודות 
אחוז ל-70%–74% ב-2019. אשר לגברים, ה-TMR של גברים יהודים, דרוזים ונוצרים היה 
מהודק סביב 70%, וזה של גברים מוסלמים, אשר בין 2010 ל-2016 עמד בממוצע על 85%, 

ירד ל-78%.
אלו הם שינויים משמעותיים, והם משקפים בראש ובראשונה גידול בחלקם של האנשים 
הנותרים יחידים. במילים אחרות, ישראל עדיין אינה חווה תנועה של ממש לעבר זוגרות 
כתחליף ארוך טווח לנישואים, לפחות כחלק מסך השותפויות הזוגיות. אנחנו יודעים זאת 
נשואים  ואינם  יחד  הגרים  הזוגות  בכל הקבוצות, שיעור   TMR-ב משום שלצד ההפחתה 

נשאר יציב סביב ה-5% מכל השותפויות הזוגיות מ-2013 ועד 2020.
עולים  הם  גדלים.  הישראלית  בחברה  מסוימים  בחלקים  הזוגרות  שיעורי  זאת,  למרות 
בגילים מבוגרים יותר – כנראה בזוגיות שנייה )ולעיתים יותר(. עלייה זו מקבילה לעלייה 
יותר, הן בקרב יהודים והן בקרב מוסלמים. הזוגרות  בשיעורי הגירושים בגילים מבוגרים 
עולה גם בקרב יהודים צעירים יותר, אם כי אפשר שזוהי תוצאה של הימשכות המגורים 

המשותפים זמן רב יותר לפני המעבר לנישואים ראשונים, למשל. 
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שינוי נוסף שנרשם כאן הוא העלייה בשיעורי הגירושים בקרב מוסלמים צעירים. עלייה 
הפער  ואת  ערביות  נשים  של  והתעסוקה  ההשכלה  אפשרויות  התרחבות  את  תואמת  זו 
המגדרי המתרחב בינן ובין הגברים הצעירים בחברה זו באותם מדדים. בניגוד לכך, בקרב 
יהודים צעירים שיעורי הגירושים פוחתים, ככל הנראה כתוצאה משיעורי נישואים נמוכים 

יותר ובחירה זהירה יותר בכניסה לנישואים בגילים צעירים.
גם אם שינויים אלו בדפוסי הנישואים בישראל צנועים יותר מן הדפוסים ברוב המדינות 
המפותחות, הם מרמזים על שינויים התנהגותיים חשובים שצפויים להשפיע על החברה 
הישראלית בהמשך הדרך בכמה דרכים: אובדן "פרמיית הנישואים" בקרב אלה הבוחרים 
 – בישראל  הפריון  ברמות  ירידה   ;)2022 ואחרים,  דבאוי  אצל  )מתואר  יחידים  להישאר 
מאחר שיותר מ-90% מהפריון בישראל הוא במסגרת הנישואים; עלייה בביקוש לדירות 
קטנות יותר המתאימות ליחידים, לעומת המודל של דירות 4–5 חדרים הנפוץ היום; דפוסי 
פנאי וצריכה שבמרכזם עומדים יחידים ללא ילדים, לעומת "מתרבים", כפי שהראשונים 

מכנים לעיתים את האחרונים.
נפרד.  נושא למאמר  הנישואים הם  מן  המניעים מאחורי ההתרחקויות המתונות הללו 
מלכתחילה אנחנו מניחים שמעבר זה מתרכז בעיקרו בקרב החילונים בכל תת-אוכלוסייה; 
לכן אנחנו גם מניחים שהוא משקף את העובדה שהאוכלוסייה הישראלית נעשית יותר 
ויותר הטרוגנית ועל-לאומית, וגם את אותם שינויים רעיוניים ואונטולוגיים שהניעו מעברים 
דומים במדינות מערביות אחרות. אלה כוללים למשל שינויים לכיוון חיפוש אחר משמעות 
מטרות  לעבר  בית  על  ובבעלות  משפחה  בבניית  המתמקדת  מבורגנות   – החיים  ומטרות 
אגוצנטריות יותר המתמקדות בהעשרת החוויות האישיות. שינויים אלה ואחרים נקשרים 
למה שהדמוגרפים מכנים "המעבר הדמוגרפי השני" )2DT(. ישראל מאחרת במעבר הזה – 
היא עדיין לא השלימה את "מעבר הפריון הראשוני" – וכמעט בטוח שאוכלוסייתה היהודית 
המסורתית, הדתית והחרדית ואוכלוסייתה הערבית ימנעו את השתלבותה בנורמות המעבר 
במסלול  נמצאות  בישראל  תת-האוכלוסיות  זאת,  עם  הלאומי.  במישור  השני  הדמוגרפי 

לכיוון ה-2DT, או אף קרובות לנקודת ההתחלה שלו.
נסיים בנימה כללית יותר. גם אם שיעורי הנישואים בישראל יורדים, הם נשארים גבוהים 
הביקורות  אחת   .1 תרשים  של  המסרים  אחד  זהו   – אחרות  מפותחות  למדינות  יחסית 
הנפוצות על הגבלת חופש הנישואים בישראל מבוססת על הטענה שהיא מפחיתה את 
שיעורי הנישואים; אלא שהדפוסים האמפיריים המתועדים כאן מצביעים לכיוון ההפוך. 
לכן אפשר בהחלט לטעון שההגבלות המוטלות על חופש הנישואים בישראל סייעו, באופן 
אירוני, לשמר את שיעורי הנישואים הגבוהים בישראל מעל לממוצע הבין-לאומי. השפעה 
בלתי מכוונת זו תואמת את מה שניתן לכנות "עקרון הפרי האסור" של המדיניות הציבורית. 
על פי עיקרון זה, מגבלות שממשלות בחברות ליברליות מטילות על תופעה מסוימת גורמות 
נוספות  דוגמאות  ישנן  התופעה.  של  וחשיבותה  הסמלי  ערכה  להעלאת  דבר  של  בסופו 
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שההפרדה  פי  על  אף  מהאירופים  יותר  דתיים  האמריקאים  זו.  מכוונת  בלתי  להשפעה 
בין דת ומדינה ברורה הרבה יותר בארצות הברית; משטרים פוסט-טוטליטאריים )ומדינות 
באותו  מנהיגיהן.  ידי  על  הילודה  עידוד  למרות  נמוך  פריון  בעבר  חוו  באירופה(  קתוליות 
אופן, ייתכן שההגבלות על חופש הנישואים בישראל שימרו את ערכו הסמלי של מוסד 
על  להתבסס  מוטב  האלה,  המגבלות  את  לבטל  מנת  על  כי  לטעון  ניתן  מנגד  הנישואים. 
שיעורי  על  אפשריות  השפעות  של  מושגים  על  מאשר  האזרח  זכויות  מתחום  מושגים 

הנישואים עצמם. 
אף  פשוטה.  היא  האמפירית  התחתונה  השורה  זה.  מאמר  של  העיקרי  למוקד  נחזור 
 – עלייה  במגמת  נמצא  טווח  ארוכת  בזוגרות  נמצאים  שאינם  האנשים  של  ששיעורם 
שהייתה חדה במיוחד בשנים שקדמו למגפת הקורונה – מוסד הנישואים שימר על פי רוב 
את כוח המשיכה שלו עבור אלה שבוחרים להיות במערכת יחסים כזאת. נורמות הנישואים 
בישראל עודן שונות מאוד מאלה שברוב המדינות העשירות באירופה ובאמריקה. השינוי 

מכרסם בקצוות, אך עדיין אינו מאיים על הליבה. 
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שוק העבודה





באושר ובעושר? פרמיית 
הנישואים בשוק העבודה בישראל

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

מבוא
גברים  של  העקבית  נטייתם   – הנישואים"  "פרמיית  היא  העבודה  בשוק  מוכרת  תופעה 
נשואים להשתכר יותר מעמיתיהם הרווקים, גם בהינתן כל גורם נצפה שיכול לקשור בין 
השכר לנישואים )גיל, מקום עבודה ומגורים, הון אנושי וכיוצא באלה(. התופעה, המתועדת 
 Hill, מאז המחצית השנייה של המאה העשרים בקרב גברים )במיוחד בארצות הברית, ראו
גם  כוללת  והיא  האחרונים  בעשורים  התרחבה   )1979; Korenman & Neumark, 1991
נשים, ובמדינות מפותחות רבות מתועדת פרמיית נישואים הן לגברים והן לנשים )אם כי 
בקרב נשים היא צנועה יותר(. כמו כן, התופעה תועדה בהיקפים שונים עבור זוגות נשואים 
חד-מיניים )Burn & Jackson, 2014; Martell & Nash, 2020( ועבור בני זוג לא-נשואים 

.)Barg & Beblo, 2009; Cohen, 2002( המנהלים משק בית משותף
בהקשר הישראלי, ככל הידוע לנו, רק שהרבני )2004( בדקה את העניין, בהתבסס על 
נרחבות  תמורות  חלו  היום  ועד  מאז  אך  ו-1995,   1983 של  האוכלוסין  ממפקדי  נתונים 
במבנה המשפחה ובמוסד הנישואים בישראל – תמורות שהצטרפו לתהליכים דמוגרפיים, 
כלכליים וחברתיים שהחלו עוד קודם לכן. לצד שינויים שחלו בשיעורי הילודה ועלייה ניכרת 
בשיעור התעסוקה של נשים, נצפו בשנים האחרונות גם ירידה בשיעורי הנישואים, עלייה 
בגיל הנישאים ואיחור בגיל שבו נשים יולדות לראשונה. הירידה בשיעור הנישאים רשמית 
דרוזים בקרב  ב-2010  ומוסלמים,  יהודים  בקרב  ב-2009  החלה  הלא-נשואים  כלל  מתוך 

מיכאל דבאוי, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; פרופ' גיל אפשטיין, חוקר   *
בר-אילן;  אוניברסיטת  החברה,  למדעי  הפקולטה  ודיקן  לכלכלה  פרופסור  טאוב,  במרכז  ראשי 

פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן.
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בשיעור  הגידול  בהם  גורמים,  כמה  יש  זו  לירידה   .)1 )תרשים  נוצרים  בקרב  וב-2014 
הזוגות שבוחרים להינשא ללא הכרה רשמית של מוסדות המדינה והגידול בשיעור הזוגות 
המתגוררים במגורי יחד )תרשים 2(.1 כמו כן חלה עלייה עקבית בגיל הנישאים: ב-2019 
)וספציפית  בהתאמה  ו-24.9   27.3 באוכלוסייה  והכלות  החתנים  של  הממוצע  הגיל  היה 
בקרב יהודים – 27.4 ו-25.6( – עלייה של יותר משנתיים בגיל החתנים מאז 1970, ועלייה 
בני  הרווקים  הגברים  אחוז  לכך,  בהתאם   .)2021 )הלמ"ס,  הכלות  בגיל  שנים  ארבע  של 
25–29  עלה יותר מפי שניים )מ-28% ל-63%( בין 1970 ל-2019, ואחוז הרווקות באותו 
גדולה  עלייה  הייתה  יותר  מבוגר  בגיל  גם   .)3 )תרשים  ל-48%  מ-13%  זינק  גילים  טווח 
בשיעורי הרווקים והרווקות. לתהליכים אלו ואחרים יש השפעה ניכרת על שוק העבודה 
ועל התנהגות הפרטים בו. לזוגיות, למשפחה ולניהול משק בית משותף יש השפעה על 
העדפות העובדים, על אילוציהם, על כוח המיקוח שלהם ועל יכולתם לנהל סיכונים בפני 

מעסיקים פוטנציאליים. 

תרשים 1. מספר הנישאים לכל 1,000 לא-נשואים בני 15 ומעלה, לפי דת
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021

מגורי יחד הם מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה.  1
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תרשים 2. שיעור הגרים במגורי יחד מכלל הזוגות היהודים
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תרשים 3. שיעור הרווקים והרווקות בקבוצות גיל נבחרות, 2019 לעומת 1970 
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הערה: הנתונים מבוססים על רישום נישואים בארץ ובחו"ל במרשם האוכלוסין. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2021
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ההתפתחויות  של  שונות  השפעות  נצפו  דומים  תהליכים  שעברו  מפותחות  במדינות 
הדמוגרפיות הללו על שוק העבודה, ובפרט על מצבם היחסי של עובדים ועובדות נשואים 
שיעורי  בישראל  למשל,  רבים.  במובנים  ייחודית  ישראל  אלו,  מדינות  לעומת  ורווקים. 
כ-8%  ורק  יותר,  נמוכים  הגירושים  שיעורי  יותר,  גבוהים  הקבוצות  כל  בקרב  הנישואים 
מהילדים נולדים מחוץ למסגרת הנישואים )לעומת כמעט 50% בארצות הברית, למשל(. 
העבודה  בשוק  ושכר  לתעסוקה  נישואים  שבין  הקשר  את  לבחון  היא  אפוא  מטרתנו 
הישראלי בשנים האחרונות לפי נתונים מעודכנים ולאור תמורות ותהליכים שחלו במבנה 
המשפחה ובמוסד הנישואים בשני העשורים האחרונים, וכן לאמוד את "פרמיית הנישואים" 

עבור עובדים ועובדות מאוכלוסיות שונות. 
הלשכה  של  הבית  משקי  והכנסות  הוצאות  סקר  הוא  עליו  שהסתמכנו  הנתונים  מסד 
על  הפרט  ברמת  נתונים  כולל  הסקר  ו-2018.   2017 לשנים  לסטטיסטיקה  המרכזית 
תעסוקה, שכר, שעות עבודה, השכלה, גיל, מגדר, מצב משפחתי, רמת דתיות, מוצא ולאום, 
מרבית  הלמ"ס,  בסקרי  המקובלות  השיטות  לפי  גיאוגרפי.  ומחוז  כלכלי  ענף  יד,  משלח 
הנתונים מתבססים על דיווח עצמי של הנסקרים, כולל מצבם המשפחתי. מכאן שההגדרה 
המשתמעת לנישואים מתבססת על הזדהות הפרטים ולא על הכרה רשמית של מוסדות 
המדינה. מסד הנתונים מונה כ-34,000 תצפיות של פרטים בגיל העבודה, מתוכם כ-61% 
היו נשואים בעת עריכת הסקר וכ-9% נוספים היו נשואים בעבר – קבוצה הכוללת גרושים 
שעדיין  אנשים   –  1.1%( ופרודות  ופרודים   ;)1.6%( ואלמנות  אלמנים   ;)6.1%( וגרושות 

נשואים רשמית אך אינם מנהלים משק בית משותף(.
נוסף על  והרווקים  בין אוכלוסיות הנשואים  ניכרים  מניתוחנו עולה שקיימים הבדלים 
נישואים  בין  מובהק  קשר  שקיים  נראה  גברים  בקרב  הגיל.  מהתפלגות  הנובע  ההבדל 
בגיל  נקודות האחוז בהסתברות שגבר  נישואים תואמים עלייה של 10  ולפיו  לתעסוקה, 
העבודה יעבוד. לעומת זאת בקרב נשים יהודיות הנישואים חוזים תעסוקה דומה לזו של 
הרווקות או גבוהה יותר, ובקרב נשים לא-יהודיות הנישואים חוזים תעסוקה נמוכה יותר מזו 
של הרווקות. עוד נראה שנישואים חוזים שכר גבוה יותר באופן מובהק לכלל העובדים: 
גברים נשואים ונשים נשואות משתכרים 30% ו-20% יותר מעמיתיהם הרווקים, בהתאמה 
גורמים  של  השפעתם  עקב  אפשרית  הטיה  המונע  תיקון  לאחר  בהתאמה,  ו-12%   21%(
שונים על התעסוקה ועל הנישואים(. כאשר מבחינים בין עובדות ועובדים העוסקים במגוון 
משלחי יד, תוצאה זו נשמרת עבור עובדי "צווארון כחול", ואילו עובדים ועובדות נשואים 
ממגזר "הצווארון הלבן" משתכרים 16% יותר ממקביליהם הרווקים, בלא קשר למגדר. זאת 
ועוד, במקרה של קץ הנישואים, נשות "הצווארון הלבן" צפויות ליהנות מיתרון שכר של 

כ-12% על פני עמיתותיהן הרווקות, ואילו יתרונם של הגברים נעלם.
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סקירת ספרות
אין הסבר אחד מוסכם בקרב כלכלנים, דמוגרפים וסוציולוגים לתופעת פרמיית הנישואים, 
והספרות מציעה כמה הסברים אפשריים. הסבר אחד הוא שאין קשר ישיר בין נישואים 
גורמים בלתי נצפים – כמו תכונות אופי של  לשכר, אלא קיים קשר עקיף שמוּנע בידי 
להינשא. מאפיינים אישיים  על ההסתברות שלו  והן  על שכרו  הן  הפרט – שמשפיעים 
כגון התמדה, מסירות, נאמנות או כריזמה לא יתועדו בנתונים, אך סביר שישפיעו הן על 
שכרו והן על מצבו המשפחתי של העובד, ועל כן יציגו מצג שווא של מתאם ביניהם. דוגמה 
נוספת, שתועדה בעקיפין, היא בריאות: כמה מחקרים הראו שמצב בריאותי משפיע גם על 
ההסתברות להינשא וגם על התעסוקה והשכר, אך כמעט אין מסדי נתונים המאפשרים 
לצפות במצב בריאותי, בשכר ובנישואים במשולב, ולפיכך בדרך כלל בלתי אפשרי לפקח 

על משתנה הבריאות על אף השפעתו הידועה.2 
הסבר נוסף הנגזר מאותה גישה הוא שהשכר הוא שמשפיע על הנישואים ולא להפך. 
זוג  כבני  נתפסים  כך  להשתכר  פוטנציאל  להם  שיש  או  נאות  ששכרם  גברים  כלומר, 
אטרקטיביים יותר, ועל כן שיעורי הנישואים שלהם גבוהים מאלה של עמיתיהם שנתפסים 
רוחביים  נתונים  בעזרת  זו  השערה  בחנו   )2018( Ludwig & Brüderl פחות.  מוכשרים 
שעקבו אחר עובדים אמריקאים בשנים 1979–2012, ומצאו שבסיס שכר גבוה או אפיק 
פרמיה  אין  לטענתם  להינשא.  גברים  של  סיכוייהם  את  מגדילים  תלולה  שכר  צמיחת 
לנישואים, אלא שעובדים בעלי פוטנציאל גדול להשתכר היטב נוטים להינשא בשיעורים 
)2007( ערך אמידה מקבילה עבור עובדים בטייוואן )הדומה לישראל  Chen .גבוהים יותר

יותר מלארצות הברית מבחינת שיעורי הנישואים( והגיע למסקנה דומה.
בחנו  הן  זו.  תפיסה  על  תיגר  קוראים   )2011( Cornaglia & Feldman של  ממצאיהן 
את הקשר הישיר בין תפוקת עובדים לנישואים בקרב קבוצה ייחודית – שחקני בייסבול 
אמריקאים, עובדים שביצועיהם )כלומר, תפוקתם( מתועדים לפרטי פרטים. הן הראו שאין 
לעתיד(,  בצפי  או  נתון  רגע  )בכל  לביצועיהם  השחקנים  של  המשפחתי  מצבם  בין  קשר 
וכי פיקוח על תפוקתם באמידת השכר אינו משפיע על פרמיית הנישואים. הסבר חלופי, 
לדעתן, הוא שיש אפליה נגד שחקנים רווקים, אם כי הן מזהירות שייתכן שמדובר בתופעה 

ייחודית לעולם הספורט האמריקאי, והיא אינה משקפת את שוק העבודה בכללותו.
משק  מטלות  חלוקת   – הבית  במשק  לדינמיקה  נוגע  הנישואים  לפרמיית  אחר  הסבר 
הבית )division of labor( וה"יתרון לגודל" )economy of scale( שיש לניהול משק בית 
משותף. לפי אסכולה זו, בני הזוג יכולים לחלוק ביניהם את מטלות הבית ולפנות זמן רב יותר 
לעבודה )בחברות מסורתיות המשמעות היא הגדלת שעות העבודה של הגבר על חשבון 

להשפעת הבריאות על ההסתברות להינשא ראו למשל Guner et al., 2018; להשפעת הבריאות   2
.Halla & Zweimüller, 2011 על תעסוקה ושכר ראו למשל
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ההתפתחות  את  וניתחו  זו  השערה  בחנו   )2005( Ahituv & Lerman האישה(.  של  אלו 
בשעות העבודה ובשכר של גברים רווקים ונשואים לאורך זמן )בהתבסס על אותם נתוני 
2018[(. נמצא  [  Ludwig & Brüderl רוחב אמריקאיים מ-1979–2012 שבהם השתמשו 
שבעקבות נישואים חלה עלייה תלולה בשעות העבודה של גברים, ועלייה מתונה בשכר 
ניכר אחריה. לטענתם, הממצאים מרמזים שפרמיית הנישואים מתעדת  המגיעה בפיגור 
עלייה אמיתית בתפוקתם של גברים נשואים, והיא באה עקב צבירת ניסיון מואצת, שכן הם 
יכולים להרשות לעצמם לעבוד שעות רבות יותר מעמיתיהם הרווקים. החוקרים קובעים 

אפוא ששכר גבוה והנטייה להישאר נשוי מחזקים זה את זה.
)2019( הראו, באופן דומה, ש"רשת הביטחון" שמעניק משק הבית  Pilossoph & Wee
המשותף מאפשרת לבני הזוג להשקיע זמן ומשאבים רבים יותר בחיפוש עבודה, למצוא 
עבודה שבה ימצו טוב יותר את כישוריהם ויוכלו לדרוש שכר גבוה יותר במקום להתפשר 
על עבודה קלה להשגה שבה ישתכרו פחות. החוקרות מוסיפות שבמצב כזה יש לבני הזוג 
תמריץ נוסף למצוא עבודה בשכר גבוה – רשת הביטחון שהם עצמם יפרשו עבור בן או בת 

הזוג כשאלו יחפשו בעתיד עבודה שהשכר בה גבוה אף יותר.
הסיבתית  ההשפעה  בבירור  התמקדו   )2020( McConnell & Valladares-Esteban
של נישואים על שכר. הם בחנו את נתוני הרוחב מהשנים 1977–2018 בארצות הברית, 
והתמקדו בהנחה שיש נורמות תרבותיות המשפיעות על ההסתברות של פרטים להינשא 
בלי קשר לשכרם. החוקרים ניסו לאמוד את הנורמות הללו באמצעות חישוב גס – עבור כל 
פרט – של שיעור הנשואים בקרב הפרטים בעלי אותה רמת השכלה המתגוררים באותו 
מקום ומבוגרים ממנו בכמה שנים. אותו "אחוז הדומים לי הנשואים" שימש משתנה עזר 
לזיהוי ׁשוֹנוּת במצב האישי שנובעת מגורמים "חיצוניים" לפרט, כאשר הקשר בין ׁשוֹנוּת זו 
לבין הׁשוֹנוּת בשכר הפרטים מהווה את ההשפעה הסיבתית של נישואים על שכר. בשיטה 
השנים:  לאורך  אמריקאיות  לנשים  הנישואים  פרמיית  התפתחות  על  החוקרים  עמדו  זו 
בשנות השבעים והשמונים היא הייתה שלילית, ובזמן המחקר )2020( היא הייתה חיובית 

ועמדה על כ-9% )לעומת כ-20% לגברים – נתון שנשאר יציב לאורך רוב התקופה(.
מבנה  השפעת  על  במחקרה  יותר.  דלה  הנישואים  פרמיית  בנושא  הספרות  בישראל 
המשפחה על פערי שכר מגדריים אמדה שהרבני )2004( את פרמיית הנישואים בישראל, 
התמקדה  החוקרת  ו-1995.   1983 של  האוכלוסין  מפקדי  נתוני  על  כאמור  בהתבסס 
כוח העבודה  ליבת  ובנות 23–44 העובדים במשרה מלאה, המרכיבים את  בני  בשכירים 
יציבה  גברים  של  הנישואים  פרמיית  הייתה  רקע  גורמי  כמה  שבהינתן  נמצא  הישראלי. 
באותה התקופה, ועמדה על כ-11%, ואילו פרמיית הנישואים של נשים – חיובית גם היא – 
עלתה מ-6% ל-7% לאורך התקופה. כפי שנראה בסיכום, ההפרשים הגדולים בין ממצאינו 
לממצאיה של שהרבני נובעים בעיקר מהסלקציה במחקרה; שכפול האמידה של שהרבני 
)כולל הסלקציה( על הנתונים העדכניים יותר שבהם אנחנו משתמשים במחקר זה מניב 
ועבור  הקודמת,  והתשעים של המאה  לאלו שנות השמונים  דומות  תוצאות  גברים  עבור 

נשים נמצא שפרמיית הנישואים עלתה במעט. 
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תעסוקה, שכר ונישואים בישראל: ניתוח סטטיסטי
כדי לבחון אם קיימת "פרמיית נישואים" בתעסוקה ובשכר אמדנו מודל רב-משתני הבוחן 
גם את מצבו המשפחתי של הפרט,  כולל  נצפים. המודל  בין כמה מאפיינים  את הקשר 
"נשואים  בזמן הסקר(,  נשואים  ועובדים שהיו  )עובדות  בהווה"  "נשואים  בין  והוא מבחין 
בעבר" )קבוצה הכוללת גרושים, פרודים ואלמנים( ועובדים ועובדות ש"לא נישאו מעולם".3 
של  ראשונית  אמידה  גם  וכולל   ,)Heckman( הקמן  בתיקון  משתמש  הדו-שלבי  המודל 
הנישואים  פרמיית  לפיכך,  לעבוד.  הפרט  של  ההסתברות  על  השונים  הגורמים  השפעת 
גורמים שונים – לרבות  נאמדת לאחר תיקון המונע הטיה אפשרית עקב השפעתם של 
ואחרים  דבאוי  אצל  שמוצג  לזה  זהה  כמעט  שנאמד  המודל  התעסוקה.4  על   – נישואים 
)2021(, וכולל משתני בקרה רבים כגון השכלה, ניסיון, משלח יד, ענף כלכלי, שעות עבודה, 
מיקום גיאוגרפי, מגדר, מוצא, לאום )כולל משתני דמי נפרדים ל"אחרים"5 ולערבים( ורמת 
דתיות. תוצאות האמידה מוצגות בלוח נ'1 בנספח. כמו כן ביצענו סדרה נוספת של אמידות 
במסגרת מודל דו-שלבי הנשען על סלקציה כפולה בשלב הראשון – כלומר, אמידה בד 
 בבד של ההסתברות של הפרט הן להינשא והן לעבוד – כך שפרמיית הנישואים הנאמדת 
מנוּכה מגורמים בלתי נצפים שמשפיעים הן על הנישואים והן על התעסוקה )לוח נ'2 בנספח(.6

אנו עומדים על הבחנה זו רק במודל הרב-משתני, שכן משמעותה זניחה בכל הנוגע לסטטיסטיקה   3
התיאורית, בין השאר משום שפרטים שהיו נשואים בעבר ואינם נשואים בהווה מעטים יחסית 
)פחות משביעית מסך הנשואים בעבר ובהווה במדגם( ודומים יחסית במאפייניהם הדמוגרפיים 

לנשואים בהווה.
לצורך השלב הראשוני השתמשנו בשני משתני עזר )instrumental variables( – מספר הילדים   4
מתחת לגיל 10 במשק הבית ו"השכר המקובל" שפרט יכיר מסביבתו, בין שהוא עובד ובין שלא 
)ממוצע השכר של פרטים עובדים המשתייכים לאותו מגדר, מגזר, רמת השכלה, נפה גיאוגרפית 
בלבד  מקובל"(  )"שכר  השני  העזר  משתנה  בעזרת  המודל  של  אמידה  הפרט(.  של  גיל  וקבוצת 

העלתה תוצאות כמעט זהות. 
ערבים הם קצת יותר משלושה רבעים מהלא-יהודים, וה"אחרים" הם קצת פחות מרבע מקבוצה   5
"לא- עבור  כאן  בנפרד, מרבית האפקטים המוצגים  ול"אחרים"  נאמד לערבים  זו. כאשר המודל 
יהודים" דומים בכיוונם ובגודלם לאלו שנאמדים עבור ערבים בלבד, ואילו עבור "אחרים" לא נמצאו 

אפקטים מובהקים )בין השאר כיוון שמדובר בתת-מדגם קטן מאוד בנתוני הסקר(.
)2003(, אך הוא אומד את ההסתברות להיות  Wetzels & Zorlu מודל זה דומה בשיטתו למודל של  6
בדירוג במסגרת  כפולה  לעומת סלקציה  )זאת  סימולטני   Probit ולעבוד במקביל במסגרת  נשוי 
Heckman Probit במקור(. משתני העזר שבהם השתמשנו לחיזוי ההסתברות להיות מועסק הם 
השכר המקובל ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית, ומשתנה העזר לחיזוי ההסתברות 
להיות נשוי הוא שיעור הנישואים של פרטים אחרים מאותה קבוצת מגדר-מוצא-לאום-דתיות של 
הפרט ובטווח גילים של עד חמש שנים מבוגרים או צעירים ממנו, כמדד גס לנורמת הנישואים 

החברתית-תרבותית שהפרט מכיר. 
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פרמיית התעסוקה בישראל
לוח 1 מציג את תוצאות השלב הראשון של הרגרסיה – אומדן של ההתאמה בין נישואים 
לתעסוקה בהינתן כל שאר הגורמים הנצפים שמשפיעים על תעסוקה. ההסתברות שגבר 
נשוי בהווה יעבוד גבוהה ב-10 נקודות האחוז מעמיתו שלא נישא מעולם, ולנשואים בעבר 
מעולם;  נישאו  שלא  עמיתיהם  פני  על  לעבוד  בהסתברות  אחוז  נקודות   3 של  יתרון  יש 
גורמים  מבטא  זה  שיתרון  לשער  יש  הספרות  בסקירת  שהוצגו  השונים  המנגנונים  לפי 
לקבוצת  להשתייך  שלו  להסתברות  והן  הפרט  של  לתעסוקה  הן  הקשורים  נצפים  בלתי 
ה"נשואים בעבר", או לחלופין שיתרון זה מבטא השפעה ארוכת טווח של הנישואים על 
תעסוקת הפרט, המשפיעה גם אם הנישואים באו אל קיצם. חשיבותה של הבחנה זו בין 
נישואים בעבר לנישואים בהווה גדולה עוד יותר בקרב נשים: ההסתברות שנשואות יעבדו 
נמוכה בכ-2 נקודות האחוז מזו של רווקות, ואילו גרושות, פרודות ואלמנות צפויות לעבוד 

בהסתברות גבוהה מזו של רווקות בכ-2 נקודות האחוז.

לוח 1. ההבדל בהסתברות לעבוד לפי מצב הנישואים
בנקודות אחוז

לפי מוצא ולאוםסך הכול

יהודים 
אשכנזים

יהודים, הורים ילידי 
הארץ או ילידי 
יבשות שונות

יהודים 
מזרחים

לא-יהודים

נשואים בהווה לעומת 
אנשים שמעולם לא 

נישאו 

8.415.8 10.08.98.7גברים

2.7- 2.2-1.53.22.5-נשים

נשואים בעבר לעומת 
אנשים שמעולם לא 

נישאו

3.01.07.43.72.7גברים

2.21.89.63.8-7.2נשים

מובהקים סטטיסטית. הממצאים  ערכים  מייצג  עבור הקבוצה. הצבע הטורקיז  הנקודה  אומדן  מציג את  כל תא  הערה: 
המוצגים בלוח מתבססים על אומדן ההשפעה השולית הממוצעת )AME( של משתני דמי לנישואים בהווה ולנישואים 
בעבר בהינתן גיל, השכלה, ניסיון, מיקום גיאוגרפי, רמת דתיות, מגדר, מוצא ולאום, מעמד העסקה, שווי הבית שבבעלות 

המשפחה ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית. ממצאי המודל מוצגים בלוח נ'1 בנספח.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס 
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יהודים  של  ההסתברות  גדולים.7  הבדלים  נמצאו  ולאום  מוצא  לפי  התוצאות  בבחינת 
נשואים לעבוד גבוהה ב-8–9 נקודות האחוז מזו של עמיתיהם הרווקים, ובקרב לא-יהודים 
יבשות  ילידי  או  ילידי הארץ  יהודים שהוריהם  נקודות האחוז. בקרב  ב-15.8  גבוהה  היא 
הנישואים,  קץ  עם  מעט  קֵטן  זה  פער  מעורב"(  וממוצא  שלישי  דור  "ילידי  )להלן  שונות 
בקרב מזרחים הוא קֵטן במחצית ובקרב אשכנזים נעלם כליל. עוד מתברר כי בקרב כלל 
התאמות  מסתירה  תעסוקה  לבין  בהווה  נשואות  נשים  בין  השלילית  ההתאמה  הנשים, 
דור  ילידות  נשואות  יהודיות  בקרב  לעבוד  ההסתברות  שונים.  ממגזרים  לנשים  מנוגדות 
שלישי וממוצא מעורב גבוהה מזו של רווקות; שיעורי התעסוקה החזויים של אשכנזיות 
ומזרחיות נשואות דומים לאלו של רווקות; ולא-יהודיות נשואות נוטות לעבוד פחות מלא-
נשואות, בהינתן יתר הגורמים. באופן דומה, נישואים בעבר תואמים תעסוקה גבוהה יותר 
ב-4–10 נקודות האחוז עבור יהודיות לא-מזרחיות, ותעסוקה נמוכה בכ-7 נקודות האחוז 

עבור לא-יהודיות.
ונשים  שגברים  ההסתברות  הגורמים,  שאר  כל  את  בחשבון  מביאים  כאשר  לסיכום, 
ישראלים שנישאו בעבר יעבדו גבוהה מזו של עמיתיהם שמעולם לא נישאו בכ-2–3 נקודות 
האחוז. כאמור, נתון זה יכול לשקף גם השפעה של מאפיינים בלתי נצפים על התעסוקה 
ועל הנישואים במקביל, וגם השפעה ארוכת טווח של הנישואים עצמם )שנותרת לאחר קץ 
הנישואים(. עם זאת, גברים שנשואים בהווה צפויים לעבוד בהסתברות גבוהה עוד יותר, 
וקיים הבדל סטטיסטי מובהק בינם לבין הנשואים בעבר )יתרון התעסוקה של הנשואים על 
עמיתיהם הרווקים הוא כ-10 נקודות האחוז, ואילו יתרונם של הנשואים בעבר על הרווקים 
הוא כ-3 נקודות האחוז(. יהודיות לא-אשכנזיות מראות דפוסי תעסוקה דומים, אם כי אפקט 
התעסוקה קטן יותר בקרבן ואף גֵדל עם קץ הנישואים. לעומתן, בקרב יהודיות אשכנזיות 
ובקרב לא-יהודיות נישואים בהווה או בעבר אינם תואמים תעסוקה גבוהה יותר, ובקרב לא-
יהודיות הם אף תואמים תעסוקה נמוכה יותר. ייתכן שהבדל מגדרי זה נובע ממנגנון חלוקת 
ומכך  שונות,  אוכלוסיות  בקרב  שונה  בדרך  ביטוי  לידי  בא  אשר  הבית,  במשק  המטלות 
זו של האישה.   נוטים לתעדף את תעסוקת הגבר על חשבון  לא-יהודים  נשואים  שזוגות 

באירופה  נולדו  הוריהם  שני  או  שהם  יהודים   – אשכנזים  קבוצות:  לארבע  חולקו  הפרטים   7
שאר  כל  באפריקה;  או  באסיה  נולדו  הוריהם  שני  או  שהם  יהודים   – מזרחים  באמריקה;  או 
נולד  אחד  הורה  )כלומר  שונות  יבשות  ילידי  או  הארץ  ילידי  שהוריהם  כאלה   – היהודים 
"אחרים".  וגם  ערבים  גם  הכוללים  ולא-יהודים,  באסיה/אפריקה(;  והשני  באירופה/אמריקה 
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פרמיית הנישואים בישראל
מהמודל, שממצאיו העיקריים מובאים בלוח 2, ניתן ללמוד כי בישראל בעשור השני של 
המאה העשרים ואחת קיימת פרמיית נישואים חיובית ומובהקת עבור עובדים ועובדות. 
שכרם השעתי של גברים נשואים נוטה להיות גבוה בכ-30% מזה של עמיתיהם הרווקים 
)יתרון שנמחק לחלוטין עם קץ הנישואים(, ושכרן השעתי של נשים נשואות הוא בממוצע 
כ-20% יותר מזה של הרווקות )ולאחר קץ הנישואים יתרון זה צפוי לרדת ולהגיע ל-10%(. 
אומדנים אלו והיחס ביניהם עולים בקנה אחד עם אומדנים מקבילים ממדינות מפותחות 
אחרות. עם זאת, גם בישראל האומדנים הכלליים מסווים שונות בין עובדים מאוכלוסיות 

שונות, בדגש על הפער שבין יהודים ללא-יהודים.

לוח 2. פרמיית הנישואים, כלל האוכלוסייה העובדת

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםסך הכול

יהודים 
אשכנזים

יהודים, הורים 
ילידי הארץ או 

ילידי יבשות שונות

יהודים 
מזרחים

לא-
יהודים

"צווארון 
כחול"

"צווארון 
לבן"

נשואים בהווה 
לעומת אנשים 

שמעולם לא נישאו 

5.6%36.1%16.6%-29.5%27.3%36.5%25.5%גברים

10.3%23.6%14.5%-20.4%17.0%30.8%22.1%נשים

נשואים בעבר 
לעומת אנשים 

שמעולם לא נישאו

2.9%-15.9%7.9%-8.8%-4.3%8.4%27.8%גברים

16.1%9.6%11.9%-10.4%3.7%19.0%15.1%נשים

מובהקים סטטיסטית. הממצאים  ערכים  מייצג  עבור הקבוצה. הצבע הטורקיז  הנקודה  אומדן  מציג את  כל תא  הערה: 
המוצגים בלוח מתבססים על אומדן המקדם של משתני דמי לנישואים בהווה ונישואים בעבר בהינתן גיל, השכלה, ניסיון, 
יד, מיקום גיאוגרפי, רמת דתיות, מגדר, מוצא ולאום, מעמד העסקה, שעות עבודה וההסתברות לעבוד. ממצאי  משלח 

המודל מוצגים בלוח נ'1 בנספח. 
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

בחלוקה על פי מוצא ולאום, הפרמיות לגברים ולנשים מציגות התפלגות שונה בתכלית. 
 ,)36.5%( ביותר  הגבוהה  מהפרמיה  נהנים  מעורב  וממוצא  שלישי  דור  יהודים  גברים 
אחריהם נמצאים גברים אשכנזים ומזרחים עם פרמיות של כ-25%–27%, והנשואים הלא-
יהודים משתכרים כמו רווקים )כלומר, אין להם כלל פרמיה מהנישואים(. כל האמור לעיל 
נכון לנשואים בהווה בלבד; לעובדים שהיו נשואים בעבר ואינם נשואים עוד אין יתרון שכר 
על רווקים, למעט יהודים דור שלישי וממוצא מעורב )אשר אצלם מרבית הפרמיה צפויה 

לשרוד לאחר קץ הנישואים(. 
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כ-62% מהפרמיה  )שהיא  כ-20%  נהנות מפרמיה של  נשואות  נשים, אשכנזיות  בקרב 
הנמוכה  מפרמיה  נהנות  נשואות  לא-אשכנזיות  יהודיות  ואילו  האשכנזים(,  הגברים   של 
לא- יהודיות  ואלמנות  פרודות  גרושות,  מוצא.  מאותו  הגברים  של  מזו  בכ-13%–16% 
בקרב  בעוד  הנשואות,  מקבילותיהן  של  לזו  דומה  מפרמיה  רוב  פי  על  נהנות  אשכנזיות 
האשכנזיות רק נשואות בהווה נהנות מהפרמיה. בקרב נשים לא-יהודיות, נישואים בהווה 

ובעבר תואמים שכר נמוך משל רווקות בכ-10% ו-16%, בהתאמה.
פילוח נוסף שמציג הבדלים מעניינים הוא לפי משלח יד )הקשר בין נישואים לתעסוקה 
עבור אנשים שעובדים  רק  יד  סיווג משלחי  כוללים  הנתונים  זה, שכן  בפילוח  נאמד  לא 
הנדסאים  אקדמי,  יד  משלח  בעלי  )מנהלים,  הלבן"  "הצווארון  עובדי  בקרב  בפועל(. 
עובדי  בקרב  כ-14%–16%;  של  דומה  לפרמיה  זוכים  נשואים  ונשים  גברים  וטכנאים( 
"הצווארון הכחול" ההבדל המגדרי מובהק יותר, והפרמיה גדולה במקצת מרמתה הממוצעת 
בכלל האוכלוסייה. לנשואות בעבר יש יתרון שכר דומה במשלחי היד השונים, ונשואים 

בעבר שהם עובדי "הצווארון הכחול" זוכים לפרמיה של כ-8%.
להשלמת התמונה אמדנו את פרמיית הנישואים במודל שבו בשלב הראשון מחושבת 
ההסתברות להיות נשוי )במקביל להסתברות לעבוד( ובשלב השני נאמד השכר השעתי 
ברוטו כך שמובאת בחשבון השפעתם של גורמים בלתי נצפים המשפיעים הן על הנישואים 
לא-נשואים  לעומת  בהווה  בנשואים  התמקד  זה  ניתוח  בנספח(.  נ'2  )לוח  השכר  על  והן 
בהווה. התוצאות מצביעות על פרמיות נישואים צנועות יותר מאלו שעלו ממודל הבסיס, 
אם כי הפערים היחסיים בין הקבוצות נשמרים. על פי אמידה זו, הפרמיה הממוצעת לגברים 
נשואים עומדת על כ-21% ולנשים נשואות על כ-12%. הדבר נובע מפרמיות קטנות מעט 
לא-יהודים  עבור  בעוד  ויהודיות מכל המוצאים,  יהודים  עבור  במודל הבסיס  יותר מאשר 

הקשר בין נישואים לשכר נשאר כפי שהיה ללא מידול הסלקציה לנישואים.
בסיכומו של דבר, הממצאים מתכנסים לכדי עדות מוצקּה למדי לקיומה של פרמיית 
מפותחות  במדינות  לאומדנה  דומה  בגודל  יהודים,  ונשים  גברים  עבור  בישראל  נישואים 
אחרות. נישואים חוזים שכר שעתי גבוה יותר עבור גברים ונשים גם בהינתן שפע גורמים 
נוספים הקשורים לשכר ולנישואים. פרמיה זו אינה אחידה, והיא משתנה לפי מגדר ומשלח 
יד; עובדות ועובדי "הצווארון הלבן" נהנים מפרמיה קטנה יותר מהממוצע, והיא דומה בקרב 
גברים ונשים. לעומת זאת, עובדות ועובדי "הצווארון הכחול" נהנים מפרמיה גדולה במקצת 
לפי  גם  משתנה  הנישואים  פרמיית  נשים.  פני  על  מובהק  יתרון  יש  ולגברים  מהממוצע, 
מוצא ולאום – עובדים לא-יהודים אינם נהנים ממנה, ועובדות לא-יהודיות אף נפגעות עקב 
נישואיהן בכל הנוגע לשכר החזוי. עם זאת, פרמיית הנישואים נותרת חיובית ומובהקת עבור 
עובדים ועובדות יהודים מכל קבוצות המוצא. מעניין לציין כי בקרב אשכנזים ואשכנזיות 
הפרמיה אינה צפויה להישמר עם קץ הנישואים )כלומר, אין יתרון ל"נשואים בעבר" אלא 
רק ל"נשואים בהווה"(; לעומתם, בקרב מזרחיות ובקרב יהודים ויהודיות דור שלישי וממוצא 

 באושר ובעושר? פרמיית הנישואים בשוק העבודה בישראל



260

מעורב רוב הפרמיה צפויה להישמר עם קץ הנישואים – הבדל הדומה לתוצאות הקשר 
והבדלים  נצפים(  ובלתי  )נצפים  רקע  בגורמי  שהבדלים  ייתכן  לתעסוקה.  נישואים  בין 
ושכר, אשר באים  נישואים לתעסוקה  מנגנונים שונים בקשר שבין  תרבותיים מפעילים 

לידי ביטוי בהבדל זה. 

סיכום 
הן  הישראלי  העבודה  בשוק  קיימת  הנישואים  פרמיית  שתופעת  הראינו  זה  במאמר 
בתעסוקה והן בשכר. ההסתברות של גברים נשואים לעבוד גבוהה בכ-10 נקודות האחוז מזו 
של רווקים. כמו כן, שכרם של גברים נשואים גבוה בכ-30% מזה של רווקים באוכלוסייה 
הכללית, ויהודים נשואים ממוצאים שונים זוכים לפרמיות הנעות בין 25% ל-36%. בעוד 
ההסתברות של נשים נשואות לעבוד נמוכה ב-2 נקודות האחוז מזו של רווקות באוכלוסייה 
הכללית, בחלוקה לפי מוצא ולאום נמצא כי רק נשים נשואות לא-יהודיות צפויות לעבוד 
יהודיות נשואות צפויות לעבוד בשיעורים דומים  יותר מרווקות, בעוד  בשיעורים נמוכים 
או אף גבוהים יותר מרווקות. הסתברות התעסוקה של גרושות, פרודות ואלמנות יהודיות 
לא-אשכנזיות גבוהה מזו של רווקות שמעולם לא נישאו, בעוד הקשר בין נישואים בעבר 
ותעסוקה בקרב לא-יהודיות הוא שלילי. שכרן של נשים נשואות גבוה בכ-20% משכרן של 
רווקות. בקרב הנשים היהודיות, נשים ששני הוריהן נולדו בארץ או ביבשות שונות נהנות 
מהפרמיה הגבוהה ביותר לנישואים )31%( ואשכנזיות מהפרמיה הנמוכה ביותר )17%(, 
בעוד נשים נשואות לא-יהודיות לא רק שאינן זוכות לפרמיה אלא אף סובלות מירידה של 

10% בשכרן. 
כמו כן מצאנו שפרמיית הנישואים קטנה משמעותית בקרב עובדות ועובדי "הצווארון 
הלבן"; עובדי "הצווארון הכחול" שהיו נשואים בעבר זוכים לפרמיה חיובית מסוימת, ובקרב 
רקע  גורמי  אחר  להתחקות  ניסיון  ידן.  למשלח  קשר  בלא  דומה  הפרמיה  בעבר  נשואות 
בלתי נצפים המשפיעים הן על ההסתברות להינשא והן על השכר ולפקח עליהם באמידה 
הסטטיסטית רומז כי מרבית המספרים המצוטטים לעיל גדולים ב-30%–40% מהפרמיה 
האמיתית, אך הכיוון שלהם, מובהקותם והיחס ביניהם כנראה משקפים נכונה את הקשר 

בין מוסד הנישואים ובין שוק העבודה הישראלי.
במפקדי  השנים  עם  שנעשו  השינויים  בישראל,  זה  בנושא  העבר  מחקרי  מיעוט 
האוכלוסין והתמורות הניכרות שחלו במוסד הנישואים בישראל בשנים האחרונות מקשים 
לערוך השוואות ארוכות טווח שיאפשרו להסיק מסקנות מוצקות בנושא. כאמור, המחקר 
העיקרי שנעשה בנושא זה הוא של שהרבני )2004(, ומחקרנו נבדל ממנו בכמה היבטים 
הרקע  משתני  שלהם,  התעסוקה  היקף  הפרטים,  של  הגילים  טווח  בהם  משמעותיים, 
המובאים בחשבון, התמקדות בשכר שעתי לעומת שכר חודשי ובחירת המודל הסטטיסטי. 
בין  הממצאים  הבדלי  כמה  עד  ולבחון  העבר  לממצאי  כלשהי  השוואה  לאפשר  מנת  על 
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שני המחקרים נובעים מתמורות אמיתיות שחלו במשק הישראלי ועד כמה הם נובעים מן 
ההבדלים שנמנו לעיל ביצענו אמידה נוספת של הנתונים העדכניים שבידינו, מקבילה ככל 

האפשר לזו של שהרבני.
פרמיית  מצאנו  ו-2018   2017 של  הנתונים  על  שהרבני  של  במתודולוגיה  בשימוש 
ההשערה  את  לשלול  אי-אפשר  לנשים.  ו-12.5%  לגברים   13.9% של  חודשית  שכר 
מובהק  אמנם  ההבדל  נשים  בקרב  שהרבני.  שאמדה  ל-11%  זהה  לגברים  שהפרמיה 
את  כולל  כמעט  נשים  עבור  הפרמיה  לאומדן  בר-הסמך  הרווח  אבל  סטטיסטית, 
השמונים  שנות  מאז  כי  לקבוע  מניעה  אין  כן  על  נשים.  עבור  שהרבני  שאמדה  ה-7% 
של  וזו  השתנתה,  לא  גברים  של  הנישואים  פרמיית  שעברה  המאה  של  והתשעים 
של  אלה  כמו  אחרות,  ממדינות  ממצאים  תואמת  זו  מגמה  עלתה.  הנראה  ככל   נשים 

 .)2020( McConnell & Valladares-Esteban
עם כל זאת, הניתוח שעשינו והנתונים שעמדו לרשותנו לא אפשרו להביא בחשבון את 
כל התמורות שחלו במוסד הנישואים בישראל, ובראשן הגידול בשיעור הזוגות שבוחרים 
לחיות יחד ללא נישואים )תרשים 2(. למשל, מעניין לדעת אם פרמיה דומה מתקבלת גם 
במצבים אלו או רק בנישואים רשמיים: ייתכן שאחד הגורמים לקיומה של הפרמיה הוא 
)2019( – יציבות  Pilossoph & Wee יציבות ההסדר – כמו שמשתמע למשל ממחקרן של
שקיימת גם אצל זוגות שאינם נשואים רשמית אך לא בהכרח אצל כל זוג שבוחר להתגורר 
יחד. שאלה מעניינת נוספת היא אם לעלייה בגיל הנישואים ובשיעורי הרווקּות )תרשים 3( 
בשכבות גיל שונות יש השפעה על גודלה של הפרמיה מנישואים. כדי להשיב על שאלות 
אלו ואחרות דרושים נתונים לאורך זמן אשר יאפשרו להבחין בין דפוסים שונים של זוגיות 

ולהתחשב בהתפתחויות הדמוגרפיות שחלו בתחום זה.
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נספח
לוח נ'1. ממצאי המודל הרב-משתני: ההסתברות לעבוד והשכר השעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

נישואים — קבוצת ייחוס: לא נישאו מעולם

***0.2947***0.4399נשוי בהווה X גבר
)0.0335()0.0181(

***0.2041*0.0755-נשוי בהווה X אישה
)0.0313()0.0173(

0.043*0.1302נשוי בעבר X גבר
)0.0626()0.04(

***0.07020.1036נשוי בעבר X אישה
)0.0429()0.0228(

***0.3899***0.3899נשוי בהווה X גבר X אשכנזי
)0.0558()0.0558(

נשוי בהווה X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.3898***0.3898***
)0.0432()0.0432(

***0.4049***0.4049נשוי בהווה X גבר X מזרחי
)0.0673()0.0673(

***0.5744***0.5744נשוי בהווה X גבר X לא-יהודי
)0.0504()0.0504(

0.056-0.056-נשוי בהווה X אישה X אשכנזי
)0.0521()0.0521(

נשוי בהווה X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.1273**0.1273**
)0.0419()0.0419(

0.09340.0934נשוי בהווה X אישה X מזרחי
)0.0649()0.0649(

***0.4814-***0.4814-נשוי בהווה X אישה X לא-יהודי

)0.0458()0.0458(

0.0320.032נשוי בעבר X גבר X אשכנזי

)0.113()0.113(

נשוי בעבר X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ או 
ילידי יבשות שונות

0.3377**0.3377**
)0.1246()0.1246(

0.16670.1667נשוי בעבר X גבר X מזרחי
)0.1072()0.1072(
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לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

0.09270.0927נשוי בעבר X גבר X לא-יהודי
)0.1486()0.1486(

0.05310.0531נשוי בעבר X אישה X אשכנזי
)0.0692()0.0692(

נשוי בעבר X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ 
או ילידי יבשות שונות

0.3553***0.3553***
)0.0978()0.0978(

0.14490.1449נשוי בעבר X אישה X מזרחי
)0.0792()0.0792(

**0.2122-**0.2122-נשוי בעבר X אישה X לא-יהודי
)0.0793()0.0793(

***0.3609נשוי בהווה X גבר X "צווארון כחול"
)0.0190(

***0.1659נשוי בהווה X גבר X "צווארון לבן"
)0.0197(

***0.2364נשוי בהווה X אישה X "צווארון כחול"
)0.0199(

***0.1449נשוי בהווה X אישה X "צווארון לבן"
)0.0216(

*0.0798נשוי בעבר X גבר X "צווארון כחול"
)0.0513(

-0.0292נשוי בעבר X גבר X "צווארון לבן"
)0.0318(

**0.0956נשוי בעבר X אישה X "צווארון כחול"
)0.0436(

*0.1193נשוי בעבר X אישה X "צווארון לבן"
)0.0691(

מוצא ולאום — קבוצת ייחוס: יהודים אשכנזים

יהודי, הורים ילידי הארץ או 
ילידי יבשות שונות

0.04090.0133-0.0330.01330.0124
)0.0243()0.0125()0.0419()0.0125()0.0125(

***0.0606***0.08450.0603***0.0603***0.1634מזרחי
)0.0285()0.0152()0.0649()0.0152()0.0152(

0.01080.0078***0.0108-0.4720***0.5501-לא-יהודי
)0.032()0.0187()0.0494()0.0187()0.0189(
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לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד1

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
ההסתברות 

לעבוד

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

משתנה תלוי:
לוג שכר 

שעתי ברוטו

***5.7937***5.7250***2.4673-***5.7143***2.4994-חותך
)0.1155()0.1091()0.1208()0.1115()0.1120(

משתנים נוספים: גיל, 
השכלה, מגדר, ניסיון, משלח 
יד, ענף כלכלי, שעות עבודה, 
מעמד העסקה, מוצא ולאום, 
מחוז גיאוגרפי, רמת דתיות, 

שנת סקר

כןכןכןכןכן

משתנים נוספים: מספר 
ילדים מתחת לגיל 10 במשק 

הבית, "שכר מקובל"

לאלאכןלאכן

משתנים נוספים: ההסתברות 
לעבוד

כןכןלאכןלא

λ0.0675***0.0454******0.0688
)0.0069()0.0082()0.0103(

ꭕ2 26,292.226,033.325,182.9

)p-value()0.0000()0.0000()0.0000(

 34,401 34,401 34,401מספר תצפיות

 24,867 24,867 24,867מספר עובדים ועובדות

הערה: הלוח מציג את ממצאי המודל הרב-משתני בנוגע להסתברות הפרט לעבוד ולשכר השעתי ברוטו. שתי העמודות 
הימניות מציגות את אומדני השלב הראשון והשני במודל האומד את הפרמיה הכללית, שתי העמודות השמאליות מציגות 
את אומדני השלב הראשון והשני במודל שבו הפרמיה נאמדת בנפרד לפי מוצא ולאום, והעמודה השמאלית הקיצונית 

מציגה את האומדן לפי משלח יד.
 .***p > 0.01 ;**p > 0.05 :רמת מובהקות

1 עבודה בשכר כלשהו, בכל היקף.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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לוח נ'2. ממצאי מודל הסלקציה הכפולה: שכר שעתי ברוטו

משתנה תלוי: לוג שכר שעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

נישואים — קבוצת ייחוס: לא נישאו מעולם

***0.2063נשוי בהווה X גבר
)0.0148(

***0.1155נשוי בהווה X אישה
)0.0127(

***0.2372נשוי בהווה X גבר X אשכנזי
)0.0232(

נשוי בהווה X גבר X יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי 
יבשות שונות

0.3080***
)0.0238(

***0.2203נשוי בהווה X גבר X מזרחי
)0.0325(

*0.0583-נשוי בהווה X גבר X לא-יהודי
)0.0247(

***0.1230נשוי בהווה X אישה X אשכנזי
)0.0199(

נשוי בהווה X אישה X יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי 
יבשות שונות

0.1896***
)0.0204(

***0.1580נשוי בהווה X אישה X מזרחי
)0.0266(

***0.1160-נשוי בהווה X אישה X לא-יהודי
)0.0264(

***0.2663נשוי בהווה X גבר X "צווארון כחול"
)0.0193(

***0.1631נשוי בהווה X גבר X "צווארון לבן"
)0.0185(

***0.1816נשוי בהווה X אישה X "צווארון כחול"
)0.0169(

**0.0461נשוי בהווה X אישה X "צווארון לבן"
)0.0166(

מוצא ולאום — קבוצת ייחוס: יהודים אשכנזים

0.0055-0.03100.0061יהודי, הורים ילידי הארץ או ילידי יבשות שונות
)0.0124()0.0209()0.0125(

*0.02010.00770.0329מזרחי
)0.0162()0.0259()0.0156(
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משתנה תלוי: לוג שכר שעתי ברוטו

לפי משלח ידלפי מוצא ולאוםכללי

0.0000***0.02120.1885לא-יהודי
)0.0190()0.0262()0.0201(

***3.0652***3.8089***3.7767חותך
)0.2548()0.2446()0.2282(

משתנים נוספים: גיל, השכלה, מגדר, ניסיון, משלח יד, 
ענף כלכלי, שעות עבודה, מעמד העסקה, מוצא ולאום, 

מחוז גיאוגרפי, רמת דתיות, שנת סקר

כןכןכן

משתנים נוספים: ההסתברות לעבוד, הסתברות להיות 
נשוי

כןכןכן

***λ-0.0422***-0.0438***-0.0338 תעסוקה
)0.0076()0.0067()0.0070(

***λ-0.0211***-0.0219***-0.0224 נישואים
)0.0023()0.0023()0.0022(

ꭕ221,496.124,511.730,351.3

)p-value()0.0000()0.0000()0.0000(

 34,401 34,401 34,401מספר תצפיות

 24,867 24,867 24,867מספר עובדים ועובדות

)2003(. בשלב הראשון  Wetzels & Zorlu הערה: הלוח מציג את ממצאי השלב השני במסגרת מודל סלקציה כפולה ברוח
נאמדת ההסתברות של הפרט לעבוד ולהיות נשוי במסגרת מודל Probit סימולטני. משתני העזר לחיזוי ההסתברות להיות 
מועסק הם השכר המקובל ומספר הילדים מתחת לגיל 10 במשק הבית, ומשתנה העזר לחיזוי ההסתברות להיות נשוי 
הוא שיעור הנישואים של פרטים אחרים מאותה קבוצת מגדר-מוצא-לאום-דתיות של הפרט ובטווח גילים של עד חמש 

שנים מבוגרים או צעירים ממנו. 
 .***p > 0.01 ;**p > 0.05 :רמת מובהקות

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

לוח נ'2 )המשך(. ממצאי מודל הסלקציה הכפולה: שכר שעתי ברוטו
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 תרשים נ'1א. פערי התעסוקה בין נשואים בהווה לבין אנשים שמעולם לא נישאו, 
לפי קבוצת גיל

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

17–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60+

נשואים נשואים בעבר

 תרשים נ'1ב. פערי השכר השעתי ברוטו בין נשואים בהווה לבין אנשים שמעולם 
לא נישאו, לפי קבוצת גיל

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

17–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60+

נשואים נשואים בעבר

הערה: התרשימים מציגים הבדלים ממוצעים בין נשואים או נשואים בעבר לבין רווקים שלא נישאו מעולם, בקבוצות גיל 
שונות. תרשים נ'1א מציג את ההבדל באחוזים בשיעורי התעסוקה ותרשים נ'1ב מציג את ההבדל באחוזים בשכר השעתי 
ברוטו. יש להביא בחשבון שבגילים מבוגרים יותר )50 ומעלה(, אלה שמעולם לא נישאו מהווים תת-מדגם הולך וקטן, 
כך שהפער המתועד מבוסס על מספר מועט של תצפיות רווקים, וככל הנראה זה מקורם של הפערים החריגים הנצפים 

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

גיל

גיל
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 שוק העבודה בישראל: 
מבט-על

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

מבוא
וחוללו  הישראלי  העבודה  בשוק  הכו  אליה  שנלווה  הכלכלי  והמשבר  הקורונה  מגפת 
הזעזועים הקשים  ובשכר. לאחר  והאבטלה  ומהירים ברמת התעסוקה  קיצוניים  שינויים 
של 2020, שנת החל"תים והסגרים, החל תהליך של שיקום, שנכנס להילוך גבוה במחצית 
השנייה של 2021 ובעצם הושלם במהלך שנת 2022. במחצית הראשונה של שנת 2022 
חזרה רמת התעסוקה במשק להיקפה ב-2019, ושיעור האבטלה הצר אף ירד מתחת לרמתו 
והצרה,  זעירה בשיעור האבטלה בהגדרתו הרחבה  ערב המשבר; בסוף הקיץ חלה עלייה 
ומאז הוא נמצא בטווח של פחות מנקודת אחוז ופחות מחצי נקודת אחוז מעל ערכו בסוף 

2019, בהתאמה. 
העבר  תחזיות  מול  אל  בהן  ונדון  העבודה  בשוק  ההתפתחויות  את  נסקור  זה  במאמר 
לשכר  וכן  שונים  בענפים  העבודה  ולשעות  התעסוקה  לרמת  נידרש  לעתיד.  והתחזיות 
ואת השינויים  ומחוז  גיל  נציג את ההבדלים בתעסוקה לפי מגדר, מגזר,  ולעליית השכר, 
של  בתחזיות  ונדון  המקצועיות,  ובהכשרות  הגבוהה  בהשכלה  האחרונות  בשנים  שחלו 

גופים מקצועיים לגבי עתידו של שוק העבודה הישראלי.

במחלקה  ודוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  חוקר  דבאוי,  מיכאל   *
פרופסור  טאוב,  במרכז  ראשי  חוקר  אפשטיין,  גיל  פרופ'  בנגב;  בן-גוריון  אוניברסיטת  לכלכלה, 
לכלכלה ודיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב 

והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן.
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אבטלה, תעסוקה ושכר
תרשים 1 מציג את האבטלה ואת מרכיביה בשנתיים האחרונות. במהלך משבר הקורונה 
הורחבה הגדרת האבטלה כך שמניין המובטלים יכלול גם עובדים שיצאו לחל"ת )או נעדרו 
מעבודתם מסיבה אחרת הקשורה בקורונה( ואנשים שיצאו מכוח העבודה עקב הקורונה. 
תרומתן של שתי הקבוצות הללו לשיעור האבטלה ב-2020 וב-2021 הייתה בנוסף לשיעור 
האבטלה לפי ההגדרה הצרה בתקופה זו )שיעור מחפשי העבודה מסך העובדים ומחפשי 
על  לשיעור האבטלה  תרמו  הן  זאת,  לעומת   ,2022 בשנת  העבודה(, שעלה משמעותית. 

פחות מ-2% )1.2% ביולי 2022(.
שיעור האבטלה בהגדרתו הצרה צנח גם הוא באופן משמעותי בין 2021 ל-2022 והגיע 
באביב 2022 לפחות מ-3.5%, לפני שעלה שוב בקיץ ובסתיו )4.3% באוקטובר 2022(. גם 
אם כוללים במובטלים עובדים שנעדרו מעבודתם עקב הקורונה, שיעור האבטלה במחצית 
לא  הוא  השנה  של  השנייה  ובמחצית  ב-2019,  משיעורו  נמוך  היה   2022 של  הראשונה 
עלה על זה של סוף 2019 ביותר ממחצית נקודת אחוז. על פי מדד פשוט זה, התעסוקה 
פעם,  אי  בהם  שהייתה  ביותר  הטובים  המצבים  לאחד   2022 במהלך  הגיעה  הישראלית 

ונותרה במצב דומה גם בסופה של השנה.

תרשים 1. שיעור הבלתי מועסקים
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נעדרים זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה

בלתי מועסקים

בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה   2020אינם משתתפים בכוח העבודה ממרץ 

נואשו מחיפוש עבודה

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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העליות והמורדות בתעסוקה בשנתיים האחרונות הלכו יד ביד עם שינויים בשכר העובדים. 
תרשימים 2א ו-2ב מציגים את מספר משרות השכיר במשק ואת השכר החודשי הממוצע 
למשרת שכיר בין תחילת 2019 לספטמבר 2022. הקווים המקווקוים מציגים מגמה ארוכת 
טווח המבוססת על נתוני טרום המשבר. כידוע, הצניחה בשיעורי התעסוקה עם פרוץ משבר 
הקורונה לוותה בעלייה בשכר הממוצע, שכן המשרות שנותרו היו בממוצע עתירות שכר 
יותר מהמשרות שאבדו. במהלך המחצית השנייה של 2021 החל מספר המשרות לחזור 
לרמתו טרם המשבר, ובד בבד ירד השכר הממוצע. על כל פנים, אף שקצב הגידול במספר 
משרות השכיר חזר לרמתו טרם המגפה כבר בתחילת 2022, השכר הממוצע המשיך להיות 
גבוה )במונחים ריאליים( מערכו הצפוי, ונותר גבוה בכ-1% בספטמבר 2022. סביר להניח 
שממצא אחרון זה משקף את הקושי לגייס עובדים במהלך השיקום ואת העלאות השכר 
שנאלצו מעסיקים לתת כדי לשכנע עובדים לשוב לעבודה – סוגיה שנדונה בהרחבה בשיח 

הציבורי )לביא, 2021; ת"ש, 2021; ארלוזורוב, 2022(.

 תרשים 2א. השכר החודשי הממוצע
 למשרת שכיר במשק
ש"ח, במחירים שוטפים
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הערה: הקווים הכהים נמשכים עד מרץ 2020, והם הבסיס לחישוב קווי המגמה המוצגים לאורך התקופה )בהתבסס על 
נתונים חודשיים מנוכי-עונתיות החל מינואר 2017(.

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

תרשים 2ב. משרות שכיר במשק
באלפים
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תעסוקה ושכר לפי ענף
כפי שתועד בסקירתנו הקודמת, למשבר הקורונה הייתה השפעה שונה בתכלית על ענפים 
שונים במשק )דבאוי ואחרים, 2021א(. במקביל לזעזועים שונים בביקוש לתוצר בכל ענף 
הענפים  המשיכו  ענף,  בכל  הייצור  מאופי  הנגזרות  הייצור  פעילות  על  שונות  ולמגבלות 
ותנודות במסחר  כגון שינויים טכנולוגיים  נוספים  השונים להיות מושפעים מגורמי רקע 
 2022 1 מציג את השינוי במספר המשרות בענפי המשק עד ספטמבר  הבין-לאומי. לוח 
בחל"ת(.  עובדים  כוללים  )הנתונים  ב-2019  רבעון  לאותו  או  השנתי  לממוצע  בהשוואה 
ב-2019  למספרן  בהשוואה  ניכרת  במידה  מועט  המשרות  מספר  היה  ב-2020–2021 
ל-2020(,  בהשוואה  שיפור  הענפים  בכל  נרשם  ב-2021  כי  )אם  הענפים  בכל   כמעט 
וב-2022 חזר מספר המשרות לקדמותו במרביתם. ואולם מבחינת היקף התעסוקה נשארו 

כמה מהענפים קטנים יותר משהיו ב-2019. 
ענף החקלאות  נמנים  טרם המשבר  קטן משהיה  בהם  הענפים שמספר המשרות  עם 
)שמספר המשרות החודשיות שאייש בתשעת החודשים הראשונים של 2022 היה נמוך 
והחציבה  הכרייה  ענף  ב-2019(,  המקבילה  בתקופה  ממספרן  בממוצע  משרות  ב-1,200 
)400 משרות פחות(, שירותי תחבורה ואחסנה )1,400(, שירותי אירוח ואוכל )12,100(, 
אמנויות ובידור )4,600( ושירותי ניהול ותמיכה – ענף שאבדו בו למעלה מ-33,000 משרות 

במהלך השנתיים הללו.
ביתר ענפי הכלכלה נרשם גידול במספר המשרות, בכמה מהם גידול בולט במיוחד. ענף 
2019 לאלה של  בין שלושת הרבעונים הראשונים של  בכ-26%;  גדל  והרווחה  הבריאות 
2022 נוספו בו למעלה מ-112,000 משרות חדשות מתוך 190,000 המשרות שהתווספו 
בכלל המשק. בענף המידע והתקשורת נוספו כ-44,700 משרות, וב"ענף ההיי-טק" )הגדרה 
בענף  משרות.   60,000 נוספו  אחרים(  ראשיים  ענפים  לכמה  חלקית  החופפת  חלופית 
מ-19,000  פחות  קצת  נוספו  והטכניים  המדעיים  המקצועיים,  השירותים  ובענף  החינוך 
בו  ונוספו  השתקם  המשבר,  במהלך  מהלומה  שספג  הבינוי,  ענף  גם  אחד.  בכל  משרות 
כ-17,800 משרות; לא מן הנמנע שנתון אחרון זה קשור ישירות לשיקום התעסוקה בקרב 

גברים ערבים, כפי שיוצג בהמשך הדברים.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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לוח 1. שיעור השינוי במספר המשרות )כולל עובדות ועובדים בחל"ת( ב-2020–2022 
ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, לפי ענף כלכלי

ממוצע 
2020

ממוצע 
2021

רבעון 1 
2022

רבעון 2 
2022

רבעון 3 
2022

3%5%5%5%-10%-כלל המשק

4%-2%-1%-4%-5%-חקלאות, ייעור ודיג

7%-7%-8%-11%-10%-כרייה וחציבה

3%1%1%2%-6%-תעשייה וחרושת

אספקת חשמל, מים, שירותי ביוב 
ופסולת

1%3%3%4%3%

4%8%8%10%-9%-בינוי

מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב 
מנועיים

-13%-6%2%2%2%

1%-1%-1%-8%-15%-שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

5%-6%-2%-23%-40%-שירותי אירוח ואוכל

1%9%23%23%23%-מידע ותקשורת

5%0%1%2%-6%-שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

3%7%8%9%-10%-פעילויות בנדל"ן

1%8%8%8%-8%-שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

11%-10%-11%-17%-22%-שירותי ניהול ותמיכה

1%1%2%1%2%-מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון

1%4%4%3%-4%-חינוך

6%17%26%26%26%שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

5%-7%-6%-24%-36%-אמנויות, בידור ופנאי

10%2%3%6%-17%-שירותים אחרים

0.2%8%18%19%19%היי-טק

הערה: ענפי ההיי-טק כוללים מספר ענפי משנה המשתייכים לענפים ראשיים שונים – תעשייה וחרושת; מידע ותקשורת; 
שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – ועל כן מדובר במשרות חופפות חלקית לאלו המוצגות באותם ענפים. 

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

בשל קיצוץ שעות העבודה של העובדים הנותרים, שתועד כמעט בכל ענף כלכלי, הייתה 
הפגיעה בתעסוקה במשבר הקורונה גדולה אף מהפגיעה במספר המשרות. לוח 2 מציג את 
השינוי שחל בשלוש השנים האחרונות במספר שעות העבודה השבועיות לעובד בענפים 
ב-2019.  לרבעון המקביל  מוצגת השוואה   2022 עבור שנת   ;2019 ביחס לשנת  השונים 
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2020 כמעט על כל הענפים, התמתנה  ניתן להבחין בפגיעה הרוחבית שהשפיעה בשנת 
דואר  אחסנה,  תחבורה,  בענף  במיוחד  אחדים,  בענפים  גבוהה  נותרה  אך   2021 בשנת 
ובלדרות. עם זאת, במהלך שנת 2022 גדל מספר שעות העבודה במרבית הענפים, לרבות 
ענף זה, כך שמספר שעות העבודה הממוצע לעובד נותר מרחק אחוזים בודדים ממספרן 

במחצית הראשונה של 2019.

לוח 2. שיעור השינוי בממוצע שעות העבודה השבועיות לעובד ב-2020–2022 ביחס 
לתקופה המקבילה ב-2019, לפי ענף כלכלי

ממוצע 
2020

ממוצע 
2021

רבעון 1 
2022

רבעון 2 
2022

רבעון 3 
2022

1%-1%3%-3%1%כלל המשק

2%-1%0%3%-2%-חקלאות, ייעור ודיג

1%-2%-1%5%3%-כרייה וחציבה

7%6%0%-1%-0%תעשייה וחרושת

אספקת חשמל, מים, שירותי ביוב 
ופסולת

-6%-1%1%1%-3%

1%0%-1%-3%-10%-בינוי

מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב 
מנועיים

-13%-3%-2%-3%-1%

4%2%-13%0%-30%-שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

1%2%1%3%0%שירותי אירוח ואוכל

0%2%1%5%3%מידע ותקשורת

5%3%-3%2%-12%-שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

1%3%3%-1%-6%-פעילויות בנדל"ן

3%1%-6%-6%-14%-שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

0%0%0%1%4%שירותי ניהול ותמיכה

1%1%-1%-6%0%-מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון

3%3%1%-5%1%-חינוך

1%2%-7%2%-28%-שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

6%5%-3%-7%-19%-אמנויות, בידור ופנאי

4%12%14%5%3%שירותים אחרים

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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רווחה וסעד, שירותי בריאות
ביטוח לאומי חובה, ביטחון, מינהל ציבורי

שירותים אחרים
דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה

בידור ופנאי, אמנויות
שירותי ביוב ופסולת, מים, אספקת חשמל

חינוך
תיקון כלי רכב ואופנועים, מסחר סיטוני וקמעוני

שירותי אירוח ואוכל
כלל המשק

שירותי ניהול ותמיכה
מדעית וטכנית, פעילות מקצועית

ן"פעילויות בנדל
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

ייעור ודיג, חקלאות
תעשייה וחרושת

בינוי
כרייה וחציבה

*טק-היי
מידע ותקשורת

שינוי בשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר 

משקל בתעסוקה  
(2022ספטמבר –ינואר)
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והשיקום  המשבר  בשנות  חלו  השונים  בענפים  התעסוקה  בהיקפי  השינוי  עם  בבד  בד 
שינויים מרחיקי לכת גם בשכר. תרשים 3 מציג את השינוי בשכר החודשי הממוצע למשרת 
שכיר בין שלושת הרבעונים הראשונים של 2019 לאלה של 2022 לפי ענף כלכלי.1 בקצה 
כל עמודה מופיע חלקו )באחוזים( של הענף מסך התעסוקה במשק בשלושת הרבעונים 
ירד  בו  הממוצע  שהשכר  והרווחה,  הרפואה  ענף  לרעה  בולט   .2022 של   הראשונים 
בכ-9%. כאמור לעיל, בענף זה חל בתקופת המשבר גידול מטאורי במספר המשרות; רבות 
מהמשרות הללו הן משרות בשכר נמוך )של עורכי בדיקות קורונה למשל(, ונראה שהגדלת 
מספר המשרות פעלה להורדת השכר הממוצע בענף. מנגד מתבלטים לחיוב ענפי התעשייה 
והבינוי )עליית שכר של 9%–11%(, ענף המידע והתקשורת וענף ההיי-טק )18%–19%(, 

ענף החקלאות )9%(, ענף הפיננסים והביטוח )9%( וענף הכרייה והחציבה )13%(.

תרשים 3. שיעור השינוי בשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בין 2019 ל-2022, 
לפי ענף כלכלי

הערות: ענפי ההיי-טק כוללים כמה ענפי משנה המשתייכים לענפים ראשיים שונים – תעשייה וחרושת; מידע ותקשורת; 
ועל כן מדובר במשרות חופפות חלקית לאלו המוצגות באותם הענפים. אורך  שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – 
העמודה מייצג את השינוי בשכר )באחוזים( בין שלושת הרבעונים הראשונים של 2019 לאלה של 2022, והערך המוצג 

בקצה העמודה מייצג את נתח הענף מסך התעסוקה במשק בשלושת הרבעונים הראשונים של 2022.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

הלמ"ס לא פרסמה נתונים על שעות העבודה בענף ההיי-טק.  1
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להיי-טק( בשל  ברובו  והתקשורת, החופף  )וענף המידע  ההיי-טק  ענף  על  ראוי להתעכב 
משקלו הרב בתעסוקה )כ-10%(, עליות השכר הגבוהות בו )ורמת השכר הגבוה מלכתחילה( 
והשתלבותם של עובדים מאוכלוסיות שונות בענף בעשור האחרון )כהן קובץ', 2022( – 
גורמים בעלי משמעות רבה להתפתחות השכר במשק כולו. על פי ההגדרה הענפית של 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ענף ההיי-טק מורכב ממספר ענפי משנה המשתייכים 

לענפים ראשיים שונים, ועל כן הוא חופף להם במידת מה.2
כאשר מבחינים בין תת-ענפי ההיי-טק בענף ראשי מסוים ובין תת-הענפים שאינם היי-
טק באותו ענף, מתגלה תמונה מעניינת. תרשים 4 מציג את שיעור השינוי בשכר החודשי 
הממוצע למשרת שכיר בענפים ראשיים נבחרים בין 2019 ל-2022. בכל ענף ראשי מוצג 
שיעור השינוי בתת-ענפי ההיי-טק השונים ובתת-הענפים שאינם היי-טק באותו ענף, לצד 

משקלה היחסי של כל קבוצה באותו ענף.
שהסתכמו   – בהיי-טק  השכר  עליות  בניכוי  כי  רואים  המשק  כלל  על  ממבט   ראשית, 
בכ-18% בתקופה הנדונה – עליית השכר הממוצע במשק הייתה מתונה הרבה יותר. השכר 
מחוץ לענפי ההיי-טק עלה ב-4% )לעומת כ-7% בכל הענפים כולל ההיי-טק(. שנית, בענף 
המידע והתקשורת, המורכב ברובו הגדול מהיי-טק )93%(, ובעיקר מתכנות וייעוץ בתחום 
בתת-הענפים  מכפי שגדל   3–2 פי  ההיי-טק  בתת-ענפי  גדל השכר   –  )83%( המחשבים 
שאינם היי-טק. גם בענף הפעילות המקצועית והמדעית עלה השכר בתת-ענפי ההיי-טק 
יותר משעלה בשאר הענף )13% לעומת 10%(. בענף התעשייה המצב היה שונה: עליות 
לעומת 14.3%  לכ-13.6% בממוצע,  הגיעו  השכר בשלושת תת-ענפי ההיי-טק של הענף 
הייתה  זה הוא היחיד שעליית השכר בכמה מתת-ענפי ההיי-טק שלו  בשאר הענף. ענף 

מתונה מעליית השכר של העובדים בתת-הענפים שאינם היי-טק. 

אלקטרוני  ומכשור  מחשבים  ייצור  תרופות,  ייצור  האלה:  המשנה  מענפי  מורכב  ההיי-טק  ענף   2
ואופטי וייצור כלי תחבורה והובלה )המשתייכים לענף הראשי תעשייה וחרושת(; שירותי תקשורת, 
שירותי מידע ותכנות וייעוץ בתחום המחשבים )המשתייכים לענף הראשי מידע ותקשורת(; מחקר 

מדעי ופיתוח )המשתייך לענף הראשי פעילות מקצועית, מדעית וטכנית(.
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תרשים 4. שיעור השינוי בשכר בתת-ענפי ההיי-טק לעומת תת-ענפים שאינם היי-טק 
בין 2019 ל-2022, בענפים ראשיים נבחרים 

הערה: אורך העמודה מייצג את השינוי בשכר )באחוזים( בין שלושת הרבעונים הראשונים של 2019 לאלה של 2022, 
והערך המוצג בקצָה הימני מייצג את חלקו של תת-הענף בסך התעסוקה בענף הראשי בשלושת הרבעונים הראשונים 

של 2022.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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משקל בענף הראשי  
(2022מחצית ראשונה )
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כיוון שענפי ההיי-טק אחראים ישירות לנתח נכבד מעליית השכר המצרפית 
במשק, ובחלק מהמקרים הייתה עליית השכר בהם גבוהה מהעלייה בשאר 
תורמות  בהיי-טק  השכר  עליות  אם  השאלה  נשאלת  הראשיים,  הענפים 
להגברת  גורמות  שהן  משום  אחרים  בענפים  גם  השכר  לעליית  בעקיפין 
ואכן,  הענף.  לגבולות  מעבר  גם  העובדים  על  המעסיקים  בין  התחרות 
בשיח הציבורי נשמעת לעיתים הטענה שמעסיקים שאינם בתחום ההיי-

טק נאלצים להעלות את שכר עובדיהם כדי למנוע מהם "לברוח להיי-טק" 
)גרינצייג, 2021; פישר, 2022(. התיאוריה הכלכלית חוזה כי ייתכן שבטווח 
הקצר אכן תהיה היוזמה בידי הענף בעל תוצר העבודה השולי הגבוה יותר, 
ענפים  בין  או  בין עסקים  להיות תחרות הדדית  בטווח הארוך עתידה  אך 
שונים  לענפים  המתאימים  כישורים  יש  שלעובדים  )בהנחה  עובדים  על 
הקצר  בטווח  תקפה  להיות  אפוא  צפויה  זו  טענה  לרכישתם(.  זמן  די  או 
בלבד )ואולי אף לא בטווח הקצר(, ואילו בטווח הארוך הן ענף ההיי-טק והן 

מתחריו יגיבו לעליות השכר זה של זה.
או  הטענה  את  לאשש  מאפשרים  אינם  שבידינו  השכר  נתוני  אמנם 
להפריך אותה, אך הם מאפשרים איסוף "ראיות נסיבתיות" בנוגע לקשר 
בדיקתנו  הענפים.  בשאר  השכר  לשינויי  בהיי-טק  השכר  שינויי  שבין 
האמפירית משתמשת במבחן גריינג'ר )Granger, 1969( לבחינת ההשערה 
שהתפתחות השכר בהיי-טק בעבר אינה משפרת את דיוק תחזית השכר 
בענפים אחרים לאחר שכבר הבאנו בחשבון את התפתחות השכר באותם 

זרקור
הקשר בין השכר בהיי-טק לשכר בשאר 

הענפים במשק
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טמון  בענף  השכר  במגמת  או  בהיי-טק  בשכר  אם  בדקנו  כלומר,  ענפים. 
מידע על עתיד השכר בענפים אחרים. בדיקה זו, שביצענו על בסיס נתוני 
2022, נשענת על מודל רב-משתני  2012 ועד יולי  שכר חודשיים מינואר 
האומד את הקשר ההדדי בין סדרות שכר עיתיות ובין גורמים נוספים כגון 
מגמה ארוכת טווח, עונתיות וסגרים.3 מובהקות התוצאות, לצד סטטיסטים 

אחרים של המודלים, מוצגת בלוח נ'1א בנספח.
מצאנו שבטווח הקצר )עד שלושה חודשים(, רמת השכר בהיי-טק או 
השינוי החודשי בה חוזים את רמת השכר והשינוי החודשי בשאר המשק, 
ואילו השכר בשאר המשק אינו חוזה את השכר בהיי-טק. בטווח של שישה 
חודשים ההשפעה הדדית ברובה, אם כי השפעת ההיי-טק על שאר המשק 
עדיין מובהקת יותר, ובטווח של תשעה חודשים ההשפעה הדדית לחלוטין. 
ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם הסברה שעליות השכר בהיי-טק גוררות 
עליות שכר בענפים אחרים, וגם עם התחזית התיאורטית שבטווח הארוך 

צפויה גם השפעה של הענפים האחרים על ההיי-טק.
בכל הנוגע למשך ההשפעה ועוצמתה, מרבית האמידות חזו כי עלייה 
 0.12%–0.11% של  לעלייה  תוביל  בהיי-טק  הממוצע  בשכר  אחוז  של 
בשכר הממוצע בשאר ענפי המשק לאחר 3–4 חודשים. תרשים 5 להלן 
מציג פונקציית תגובה שכזו. הציר האנכי בתרשים מציג את תגובת השכר 
הממוצע בשאר המשק לעלייה של אחוז בשכר הממוצע בהיי-טק, והציר 
האופקי מציג את מספר החודשים מאז אותה עלייה. ניתן להבחין כי הרווח 
והרביעי;  השלישי  החודש  זולת  נקודה  בכל  ה-0  ציר  את  כולל  בר-הסמך 
 4–3 לפני  תגובה  שאין  האפשרות  את  לשלול  ניתן  לא  אחרות,  במילים 
של  בטווח  זאת,  לעומת  מכן.  לאחר  לחלוטין  דועכת  ושהתגובה  חודשים 
3–4 חודשים התגובה נאמדת בכ-0.05% לכל הפחות ו-0.19% לכל היותר 

)כאמור, 0.11%–0.12% בממוצע(.

השכר  סדרות  של  לסטציונריות   Augmented Dicky-Fuller מבחני  תוצאות   3
מוצגות בלוח נ'1ב בנספח.
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תרשים 5. תגובת השכר הממוצע בתת-הענפים שאינם היי-טק לעלייה 
של אחוז בשכר הממוצע בתת-ענפי ההיי-טק
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טק-חודשים מאז העלייה של אחוז בשכר הממוצע בהיי

)אחוזים(שינוי בשכר  95%סמך -רווח בר

)impulse response function( של רמת השכר הממוצע  הערה: התרשים מציג פונקציית תגובה 
בשאר המשק לרמת שכר הממוצע בהיי-טק, בהתבסס על המודל הבוחן את הקשר בין השתיים עם 

9 פיגורים )מוצג בלוח נ'1א(.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

הממוצע  השכר  נתוני  ראשית,  חסרונות:  כמה  יש  זה  פשטני  לניתוח 
מסתירים תמונה מורכבת הרבה יותר של רמות שכר שונות לבעלי מיומנויות 
ותפקידים שונים. שנית, השמטת הכנסות של עצמאים עלולה לשבש את 
אומדן השכר הממוצע האמיתי; ושלישית, ייתכן שההגדרה הרשמית של 
"ענף ההיי-טק" צרה מדי ואינה כוללת עסקים שכל אדם מן השורה היה 
מסווג כ"היי-טק", או רחבה מדי וכוללת עסקים שאדם מן השורה לא היה 
הן עם  כן, בדיקתנו חשפה דפוס מעניין שמתיישב  פי  מסווג כך. אף על 
ענף  כי  ורומז  הכלכלית  התיאוריה  עם  והן  הציבורי  בשיח  הרווחת  הדעה 
ההיי-טק הצומח – אותו "קטר של המשק הישראלי" – אכן דוחף את שכר 

העובדים מעלה גם בענפים אחרים. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



283

תעסוקה ושכר לפי מגזר
25–64 מאוכלוסיות שונות  6 מציג את שיעורי התעסוקה של גברים ונשים בני  תרשים 
ירדה  שתעסוקתם  חרדים,  שאינם  יהודים  גברים  האחרונות.  בשנים  הישראלית   בחברה 
בראשית  כבר  שלפניו  התעסוקה  לשיעור  חזרו  המשבר,  במהלך  אחוז  נקודות  בכ-3–4 
2022. ירידת שיעור התעסוקה בקרב גברים ערבים, שהחלה עוד בשנת 2019 והתעצמה 
ורושמת מאז שיקום עקבי. מנגד נשארה תעסוקת   ,2021 נבלמה בקיץ  במהלך המגפה, 

הגברים החרדים נמוכה במקצת מרמתה טרום המשבר )בכ-4 נקודות אחוז(.
גם אצל נשים יהודיות שאינן חרדיות, ששיעור ירידת התעסוקה בקרבן במהלך המשבר 
דמה לשיעור אצל הגברים באותו מגזר, חזרה רמת התעסוקה לרמתה לפני המשבר כבר 
ושיעור התעסוקה בקרבן אף עלה עליו במהלך השנה. במקביל המשיך   ,2022 בתחילת 
לעלות שיעור התעסוקה של הנשים החרדיות עד כדי שוויון זמני עם יהודיות לא-חרדיות 
ברבעון השלישי של 2021. גם בקרב הנשים הערביות חזר מצב התעסוקה לקדמותו עד 

תחילת 2022, ומאז אף עלה עליו בכמה נקודות אחוז.

תרשים 6. שיעורי התעסוקה בקרב בני ובנות 25–64, לפי מגזר
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 2019 בקיץ  לשיעורו  שווה  היה   2022 בקיץ  הגברים  של  התעסוקה  שיעור  בעוד  ככלל, 
)82%(, בקרב הנשים נרשמה עלייה של כ-2 נקודות אחוז )77% לעומת 75%(. זאת ועוד, 
לתום  בהשוואה  עלה  ואף  לקדמותו  התעסוקה  שיעור  חזר  המגזרים  בכל  הנשים  בקרב 
העשור הקודם, ובקרב גברים ערבים חזר שיעור התעסוקה לקדמותו. לעומת זאת, בקרב 

גברים חרדים שיעור התעסוקה עדיין לא חזר לחלוטין לקדמותו.
גידול זה בתעסוקת נשים נראה כהמשך טבעי למגמה של העשורים האחרונים, שלוותה 
גם בעלייה משמעותית בשכרן של הנשים, שכמעט לא נפלה מעלייתה של שכר הגברים 
)במונחים יחסיים( בשום מגזר. לדוגמה, מ-1999 עד 2019 עלה השכר השעתי הממוצע 
של ערבים וערביות ב-103% ו-100% בהתאמה, לעומת 83% ו-90% בקרב יהודים ויהודיות 
שאינם חרדים ו-65% ו-57% בקרב חרדיות וחרדים )תרשים 7(. ראוי לציין כי עליית שכר 
)פער  לערביות  יהודיות  בין  השעתי  השכר  פערי  של  מסוים  בצמצום  לוותה  זו  מרשימה 
השכר השעתי בין יהודיות שאינן חרדיות לחרדיות מעולם לא היה גדול או עקבי(, ואולם 
פער השכר החודשי דווקא גדל )תרשים נ'1 בנספח(. פערי השכר בין גברים יהודים שאינם 

חרדים לגברים ערבים וחרדים גדלו.

תרשים 7. השכר השעתי של בני ובנות 25–64, לפי מגזר
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8 מציג את שיעורי  המשבר וההתאוששות ניכרו ביתר שאת בתעסוקת צעירים. תרשים 
התעסוקה של גברים ונשים בגילי 20–24 לפי מגזר ומגדר. ניתן להבחין כי שיעור התעסוקה 
של צעירים אלו, שנוטה להיות נמוך בכמה נקודות אחוז משיעורה אצל המבוגרים יותר, 
הפרופיל  לנוכח  סביר  ממצא  זהו  הקורונה.  משבר  במהלך  יותר  משמעותי  באופן  נפגע 
הדמוגרפי של העובדים בענפים שפעילותם שובשה באופן הקשה ביותר. בקרב צעירים 
הרבעון  בין  )בהתאמה(  ו-27%  ב-24%  התעסוקה  שיעור  ירד  לדוגמה,  ערבים,  וצעירות 
האחרון של 2019 לרבעון האחרון של 2020 – לעומת ירידות של 12% ו-3% בקרב ערבים 
וערביות בני 25–64. עם זאת, גם בקרב אוכלוסייה זו ניכרה התאוששות מרשימה במהלך 
2021–2022. מאז אביב 2022 עומדת תעסוקת הצעירים היהודים והצעירות היהודיות על 
רמתה ערב המשבר, ובקרב ערבים וערביות צעירים היא אף עברה את רמתה טרם המשבר. 
הצעירות הערביות אף חזרו לרמת התעסוקה בתחילת 2019 – לפני תחילתה של מגמת 
זו, אך טרם  לרמה  בעוד הצעירים הערבים התקרבו   – צעירי המגזר  אי-התעסוקה בקרב 

חזרו אליה.

תרשים 8. שיעורי התעסוקה בקרב בני ובנות 20–24, לפי מגדר ומגזר
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

שיקום התעסוקה מאז אמצע שנת 2021 עקבי גם בפילוח גיאוגרפי. תרשים 9 מציג את 
לרמת  חזרה  נרשמה  המחוזות  בכל  מחוז;  פי  על  ומעלה   15 בני  בקרב  התעסוקה  שיעור 
והצפון,  הדרום  ירושלים,  במחוזות   .2022 בתחילת  כבר   2019 של  הממוצעת  התעסוקה 
שהיו בהם ירידות של 10% ויותר בשיעורי התעסוקה במהלך המשבר, השתקמה התעסוקה 
במידה הרבה ביותר, אם כי רמת התעסוקה במחוזות אלו נותרה נמוכה מרמתה במחוזות 

המרכז ותל אביב, כמו שהיה טרם המשבר.
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תרשים 9. שיעורי התעסוקה בקרב בני ובנות 15 ומעלה, לפי מחוז
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ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב דרום כ"סה

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

השכלה גבוהה
משבר הקורונה והסגרים במהלכו הביאו לזינוק חד במספר הסטודנטים החדשים בשנת 
התעסוקה  שאפשרויות  הגילים  בני  בקרב  בעיקר   ,)2020/2021( תשפ"א  הלימודים 
והפנאי שלהם נפגעו במיוחד מהמגפה, כגון צעירים שנמנע מהם לטייל בעולם או לעבוד 
בשירותים שונים. שאלה חשובה בהקשר זה היא כמה מאותם סטודנטים חדשים התכוונו 
ללמוד בלאו הכי ורק הקדימו את לימודיהם, וכמה מהם לא היו רוכשים השכלה גבוהה 
גדול  הראשונה  הקבוצה  של  שחלקה  ככל  שיצר.  הייחודיות  והנסיבות  המשבר  אילולא 
הקורונה,  שלאחר  בשנים  החדשים  הסטודנטים  במספר  יותר  גדולה  ירידה  צפויה  יותר, 
שכן מי שהתכוונו ממילא להתחיל ללמוד כבר נכנסו למערכת. בשנת הלימודים תשפ"ב 
לשנת  יחסית  ב-9.5%  ראשון  לתואר  החדשים  הסטודנטים  מספר  ירד   )2021/2022(
הלימודים תשפ"א )2020/2021( — ירידה משמעותית אך צנועה ביחס לזינוק במספרם 
בתשפ"א, כך שמספר הסטודנטים בשנה זו גדל מעבר למספר שהיה מתקבל אילו המגמה 
מהסטודנטים  שרבים  אפוא  נראה   .)10 )תרשים  נשמרת  הייתה  המגפה  לפני  שהייתה 
החדשים בתשפ"א לא היו בוחרים ללמוד כלל אילולא המגפה ונכנסו למערכת רק בשל 
אילוצים. מעניין יהיה לחקור זעזוע חד-פעמי זה ואת השלכותיו על הלומדים ועל המשק 

לאורך השנים הבאות. 
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 תרשים 10. מספר הסטודנטיות והסטודנטים החדשים לתואר ראשון 
ושיעור השינוי במספרם
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גובה הקו מייצג את מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון בארץ, והמספר שמעליו או מתחתיו מייצג את  הערה: 
שיעור הגידול במספר זה )באחוזים( ביחס לשנה האקדמית הקודמת. הקו הישר המקווקו מייצג את המגמה ארוכת הטווח, 

והוא מבוסס על שנות הלימודים תש"ע עד תש"ף בלבד.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

אשר למקבלי תארים, מספרם המשיך לגדול, במיוחד בקרב מקבלי ומקבלות תואר ראשון 
האחרונים.  העשורים  בשלושת  בישראל  התארים  מקבלי  מספר  את  מציג   3 לוח  ושני. 
מקבלי  במספר  עצום  גידול  היה  הנוכחית  המאה  של  הראשון  ובעשור  התשעים  בשנות 
אך  הגידול,  קצב  הואט  האחרון  בעשור  המכללות".  "מהפכת  בזכות  היתר  בין  התארים, 
עדיין ישנה מגמה של עלייה במספר מקבלי התארים בכל תואר. משנת הלימודים תש"ס 
)1999/2000( ועד שנת הלימודים תשפ"א )2020/2021( גדל מספרם של מקבלי תואר 
ראשון בכ-21%, של מקבלי תואר שני בכ-68%, ושל מקבלי תואר שלישי – ב-7%. עם זאת, 

יש לזכור כי אוכלוסיית ישראל גדלה באותה תקופה ב-50% בקירוב.
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לוח 3. מספר מקבלי ומקבלות תארים אקדמיים בישראל, 1990–2020

תואר שלישיתואר שניתואר ראשוןשנה אקדמית

1989/1990 11,528 2,790 450

1999/2000 29,322 7,528 800

2009/2010 42,934 15,649 1,534

2019/2020 50,395 24,022 1,811

2020/202152,15726,2891,640

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2022

סטודנטים  של  בשיעורם  בגידול  שאת  ביתר  התבטאה  הגבוהה  ההשכלה  התרחבות 
הלומדים  הערבים  הסטודנטים  שיעור  את  מציג   11 תרשים  ערבים.  וסטודנטיות 
)ואת מספרם המוחלט( לאורך העשור האחרון. משנת הלימודים תש"ע  לתארים שונים 
)2009/2010( עד שנת תשפ"א )2020/2021( הוכפל ואף יותר מזה מספר הסטודנטים 
והסטודנטיות הערבים לתואר ראשון, ושיעורם בכלל הסטודנטים לתואר זה גדל מ-10% 
ל-18%, נקודות אחוז בודדות פחות משיעורם בכלל האוכלוסייה. שיעור הלומדים לתארים 
מתקדמים בקרב הערבים גדל אף יותר )באופן יחסי(: שיעור הסטודנטים לתואר שני עלה 
במהלך העשור מפחות מ-7% מכלל הסטודנטים לתואר זה לכ-16%, ושיעור הסטודנטים 

לתואר שלישי הוכפל מ-4% ל-8%.

 תרשים 11. שיעור הסטודנטיות והסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה, 
לפי תואר

22,268 
24,346 25,843 

28,481 
30,969 

33,571 
35,758 

37,441 
39,160 

41,087 
43,454 45,856 

3,270 
4,243 

4,847 5,233 
5,692 6,165 

6,929 

8,197 
8,708 

9,251 9,252 
10,735 

413 457 467 511 556 615 624 694 759 828 855 
961 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

 מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: המל"ג
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נגלית  במיוחד,  האחרונה  ובתקופה  התארים,  את  המעניקים  במוסדות  מתמקדים  כאשר 
הלימודים  בשנות  שהוענקו  התארים  מספר  את  מציג   12 תרשים  יותר.  מעניינת  תמונה 
תארים  בהענקת  ביותר  הרב  הגידול   .)2020/2021( ותשפ"א   )2019/2020( תש"ף 
תארים  יותר  לראשונה  העניקו  תשפ"א  הלימודים  שבשנת  האקדמיות,  במכללות  ניכר 
העניקו   )2020/2021( תשפ"א  הלימודים  בשנת  האוניברסיטאות.  משהעניקו  ראשונים 
יותר מאשר בשנת הלימודים תש"ף  המכללות האקדמיות כמעט אלפיים תארים שניים 
)2019/2020( – גידול של יותר מ-33%. בעוד ב-2019 העניקו המכללות האקדמיות פחות 
מ-50%  יותר  העניקו  הן  ב-2020  האוניברסיטאות,  שהעניקו  השניים  מהתארים  מ-40% 

מאלה שהעניקו האוניברסיטאות.

תרשים 12. מספר מקבלי ומקבלות תארים אקדמיים בשנים 2019/2020 ו-2020/2021, 
לפי התואר וסוג המוסד
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תואר ראשון תואר שני תואר שלישי תעודה

לשון,  בעריכת  או  במוזיקולוגיה  בתרגום,  תעודה  הוראה,  תעודת  )כגון  אקדמיות  ותעודות  שלישיים  תארים  הערה: 
האוניברסיטה  למעט  אוניברסיטאות,  מטעם  רק  ניתנו  ראשון(  לתואר  לימודים  בסיום  מותנים  לקבלתן  שהלימודים 

הפתוחה.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, 2022

הגידול המזהיר במספר מקבלי תואר שני תואם גם את הגידול ארוך הטווח שהוזכר לעיל 
)68% ב-21 שנים(. תרשים 12 מראה שמגמה זו נשמרת גם בטווח הקצר, וכן שרק תארים 
שניים הוענקו במספר גדול יותר באוניברסיטאות ב-2020/2021 מאשר ב-2019/2020. 
ראוי להזכיר כי תארים שניים הם מהקצרים ביותר במשך הלימוד שלהם – לרוב שנתיים 
ולעיתים אף שנה – ועל כן ייתכן שבקרב אלו שקיבלו תואר שני ב-2020/2021 היו שהחלו 

את לימודיהם באותה שנה כחלק מהזינוק בהרשמה ללימודים בעקבות המגפה והסגרים.
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באוכלוסיות  כשמתבוננים  במיוחד  מעודדת  תארים  בהענקת  המכללות  של  הובלתן 
בבד עם הרחבת פעילות  בד  הסטודנטים שהן משרתות. אכן, בחמש השנים האחרונות, 
)אשכולות  נמוך  חברתי-כלכלי  במעמד  מיישובים  הסטודנטים  מספר  גדל  המכללות 
הסטודנטים  במספר  הגידול  מסך  מוחלט  רוב  זהו  בכ-14,000.   )4–1 חברתיים-כלכליים 
לתואר ראשון, שעמד על כ-21,000 )המל"ג, 2022(. תרשים 13 מציג את תמונת התפלגות 
חברתי- רקע  לפי   )2020/2021( תשפ"א  הלימודים  בשנת  ראשון  לתואר  הסטודנטים 

כלכלי וסוג המוסד. המכללות, בעיקר המכללות המתוקצבות, רשמו שיעור גדול יותר של 
סטודנטים מהחציון התחתון, ושיעור הסטודנטים מאשכולות 1–4 במכללות המתוקצבות 
המשתייכים  ביישובים  המתגורר  הכללית  האוכלוסייה  לשיעור  דומה   –  35% על  עמד 
חזק  חברתי-כלכלי  מרקע  הסטודנטים  שיעור  באוניברסיטאות  מנגד,  אלו.  לאשכולות 
בין  ההבדלים  כי  לציין  ראוי  זאת,  עם  במכללות.  משיעורם  יותר  גדול   )10–7 )אשכולות 
המכללות לאוניברסיטאות בשיעורי הסטודנטים מרקעים שונים לרוב אינם עולים על כמה 

נקודות אחוז.

תרשים 13. התפלגות הסטודנטים והסטודנטיות לתואר ראשון במוסדות להשכלה 
גבוהה, לפי אשכול חברתי-כלכלי, שנת הלימודים תשפ"א )2020/2021(
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(מהסטודנטים 21%)תקציביות -מכללות חוץ (100%)סך הכול 

כלכלי-חברתי אשכול

הערה: הנתונים אינם כוללים את האוניברסיטה הפתוחה והמכללות לחינוך שאינן בתקצוב הוות"ת, ואחוז הסטודנטים בכל 
סוג מוסד )מופיע במקרא( כולל סטודנטים שלא קושרו לאשכול חברתי-כלכלי )האחוזים המופיעים בעמודות הם ביחס 

לסך הסטודנטים שכן קושרו לאשכול חברתי-כלכלי, שמהווים כ-90% מהסטודנטים בכל סוגי המוסדות(.
מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: המל"ג
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הכשרות מקצועיות 
על אף הזינוק החד בביקוש לסיוע למובטלים בהשמה ולהכשרות מקצועיות במהלך משבר 
הקורונה והסגרים, התקשה שירות התעסוקה לספק את הסיוע והכלים בזמן אמת בשל 
לחיזוק  ובתוכניות  מקצועיות  בהכשרות  המשתתפים  מספר  החברתי.  הריחוק  הנחיות 

כישורים של שירות התעסוקה בשנת 2020 היה נמוך ב-35% ממספרם בשנת 2019.
מנגד, במהלך השיקום בשנת 2021 גדל מאוד מספר המשתתפים כמעט בכל התוכניות 
של שירות התעסוקה לעומת 2019 )לוח 4(. עלייה חדה של 91% )כ-50,000 משתתפים 
נוספים( ביחס ל-2019 נרשמה במספר המשתתפים בייעוץ, בסדנאות ובתוכניות התשתית. 
הגידול הרב ביותר היה בתוכניות האבחון IAM ובייעוץ התעסוקתי )69% ו-50%, בהתאמה( 
– שינויי היקף שבשירות התעסוקה הגדירו אותם "שינויים פרדיגמטיים" )שירות התעסוקה 
שפעילותן  הכישורים,  לחיזוק  ובתוכניות  המקצועיות  בהכשרות  גם   .)2022 הישראלי, 
הצטמצמה בשנת 2020, נרשמה עלייה ניכרת של 32% לעומת 2019 )כ-6,200 משתתפים 
להכשרה  בשוברים  המשתמשים  במספר  הגידול  בלט  זו  תוכניות  בקבוצת  נוספים(. 
תעסוקתית  לעברית  בקורסים  המשתתפים  ובמספר   )86%( מעסיקים  אצל  מקצועית 
)68%( ובתוכנית "הכשרה בהתאמה" )61%(, לצד השתתפות נרחבת בתוכניות חדשות כגון 

לימוד אנגלית תעסוקתית.
2021 חזרו תוכניות ההשמה וההכשרות המקצועיות לפעילות  נראה אפוא כי במהלך 
ולצידן נפתחו תוכניות חדשות המותאמות לאתגרי שוק העבודה הנוכחי. הגידול  מלאה, 
היטיבו  וישראלים  ישראליות  כי  מעיד  השונות  בתוכניות  המשתתפים  במספר  המרשים 
לנצל חלק מהאפשרויות לשיפור ההון האנושי שעמדו לרשותם גם כאשר שוק העבודה 
הלך והתאושש; לא מן הנמנע כי לתוכניות אלו הייתה תרומה לעלייה בתעסוקה ובשכר 

בהמשך 2021 ובמהלך 2022. 
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לוח 4. שיעור השינוי במספר המשתתפים והמשתתפות בתוכניות להכשרה מקצועית 
של משרד התעסוקה בין 2019 ל-2021

שיעור השינוי 201920202021תוכנית
2019/2021

7120450-58%תעסוקה פלוס )שיקום(

437אימון תעסוקתי בלשכות

-7,1583,5917,1470.2%חממת קריירה 40+

15,88132,31227,42742%מעגלי תעסוקה

25,4005350,45350%ייעוץ תעסוקתי

IAM 5,9334,91419,36869%כלי אבחון

סך הכול סיוע, ייעוץ, סדנאות 
ותוכניות תשתית

55,08440,870105,28248%

2,163שת"פים עם גופים חיצוניים

55914261%הכשרה בהתאמה

5161971,60068%עברית תעסוקתית

UP 2,0002,394מיזם משותף

2,397אנגלית תעסוקתית

41902,98186%שוברים למעסיקים

2,5402,5973,05517%שוברי הכשרה מקצועית מגער

3,6802,4184,44317%קורסים באגף להכשרה מקצועית

5,7371,249תוכניות אחרות

סך הכול הכשרות מקצועיות ותוכניות 
לחיזוק כישורים

12,9478,47019,17532%

68,03149,340124,45745%סך הכול

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: שירות התעסוקה

תחזיות
שיעור  הגיע   2020 באפריל  כ-3.8%.  על  בישראל  האבטלה  שיעור  עמד   2019 בשנת 
האבטלה בהגדרתה הרחבה לשיא של 36%, ובאוגוסט 2021 עמד השיעור על פי ההגדרה 
המסורתית על שיא של 5.5%. עד יולי 2022 חלה ירידה באבטלה על פי שתי ההגדרות: 
שיעור האבטלה בהגדרתה הרחבה ירד ל-4.6%, והשיעור בהגדרה המסורתית ירד ל-3.4%. 
לאור נתונים אלו נשאלות שתי שאלות חשובות: האחת היא אם המשק השתקם מהמשבר 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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והגיע לתעסוקה מלאה, והשאלה השנייה, המהותית יותר, היא אם ניתן לצפות שבעתיד 
יתהדק שוק העבודה עוד יותר, או שמא שיעור האבטלה יעלה שוב.

גופים שונים בארץ ובעולם ערכו תחזיות של התפתחות המשק ושוק העבודה בשנים 
הקרובות. על פי תחזית בנק ישראל מאוקטובר השנה, שיעור האבטלה בקרב בני ובנות 
וב-2023 – על כ-3.5% )בנק ישראל,  25–64 צפוי לעמוד ב-2022 על כ-3.1% בממוצע, 
2022(. תחזית דומה, אם כי אופטימית קצת פחות, עולה מחישובי ה-OECD )תרשים 12(  
כ-3.6% בסוף 2022 ובסוף 2023. תחזית זו שונה מתחזיות הארגון שנה קודם לכן, שצפו 
וכי המשק  בכנקודת אחוז  ב-2019  גבוה משיעורו  יהיה   2022 בסוף  כי שיעור האבטלה 

הישראלי לא יחזור לתעסוקה מלאה עד 2025.

 תרשים 14. שיעור האבטלה החזוי במדינות ה-OECD ברבעונים האחרונים 
של 2022 ו-2023
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OECD :מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים

אף שתחזיות ה-OECD אופטימיות קצת פחות מתחזיותיו של בנק ישראל, הן מחמיאות 
למשק בהשוואה בין-לאומית. תרשים 14 משווה את תחזיות הארגון עבור מדינות שונות. 
שיעור האבטלה החזוי בישראל עומד על כשני שלישים מהממוצע החזוי במדינות הארגון, 
 ,OECD-ה של  הקודמות  תחזיותיו  יותר.  נמוך  אבטלה  שיעור  צפוי  אחדות  במדינות  ורק 
שכאמור היו אופטימיות פחות, נשענו בין השאר על ההנחה שיהיה קשה מאוד לשחזר את 
שיעור האבטלה ההיסטורי של 3.8% שתועד ב-2019. ואולם הנתונים מראים כי ישראל 
חזרה לשיא הזה בעצם ואף שברה אותו בתחילת קיץ 2022 )אף שיש לסייג ולומר שמאז 

הוא עלה מעט ויש לחכות ולראות סביב איזה ערך יתייצב(. 

 שוק העבודה בישראל: מבט-על
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סיכום
קצב השיקום של שוק העבודה הישראלי בשנת 2022 עלה על מרבית התחזיות, ושיעור 
דורשי העבודה ירד מתחת לשפל ההיסטורי של 2019. חזרה לרמת התעסוקה של שנת 
גם  ניכרה  התעסוקה  בשיעורי  ועלייה   ,2022 בתחילת  כבר  המחוזות  בכל  תועדה   2019
הגילים תועדו שיקום  יהודים שאינם חרדים בכל  גברים  בקרב אוכלוסיות שונות. בקרב 
בכל  ערבים  גברים  בקרב  וגם  הקורונה,  טרום  של  לרמה  וחזרה  התעסוקה  בהיקף  מלא 
הגילים נרשם שיקום מרשים. בקרב גברים חרדים נשאר שיעור התעסוקה נמוך משהיה. 
בקרב הנשים בכל המגזרים לא זו בלבד ששוחזרה רמת התעסוקה שהייתה לפני המגפה, 
שאינן  יהודיות  בקרב   85% מהם:  אחד  בכל  חדשים  תעסוקה  שיאי  נרשמו  שאף  אלא 
חרדיות, 83% בקרב חרדיות, ו-43% בקרב ערביות. השיקום המרשים בשיעורי התעסוקה 
ובהיצע המשרות לווה בעלייה מצרפית בשכר השכירים הממוצע, והוא גבוה בכ-7% מרמתו 

ב-2019 במונחים ריאליים.
עיקר  השונים.  בענפיו  לא  ובפרט  המשק,  חלקי  בכל  אחידה  הייתה  לא  ההתאוששות 
)כ-59%  והסעד  הרווחה  הבריאות,  בענפי  היו   2019 מאז  במשק  שהתווספו  המשרות 
מהמשרות שהתווספו במשק( וההיי-טק )32%(, לצד תוספות לא קטנות גם בחינוך )10%( 
ובבינוי )9%(. בענפי הבריאות וההיי-טק ניכר גם הגידול הרב ביותר במשרות ביחס לעצמם 
גם  נרשם  כשלעצמו,  משמעותי  כי  אם  יותר,  צנוע  יחסי  גידול  בהתאמה(.  ו-19%,   26%(
בבינוי )9%( ובנדל"ן )8%(. גם תמונת השכר אינה אחידה בכל הענפים, בעיקר לא בענפים 
שהתעסוקה בהם התרחבה מאוד. למשל, השכר החודשי הממוצע לשכירים בהיי-טק עלה 
בכ-18% ובבינוי – בכ-11%, בענף החינוך הוא עלה רק ב-4,4% ובענף הבריאות והרווחה הוא 
ירד בכ-9%. השכר הפליא לעלות בתעשייה המסורתית ובחקלאות )9%( ובענפים עתירי 
ידע כגון פיננסים וביטוח )9%(; נדל"ן )8%(; ושירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים )13%, 
ללא היי-טק(. סביר להניח כי עליות שכר אחרונות אלו קשורות בעקיפין לענף ההיי-טק, 
ומאלץ אותם להעלות את השכר המוצע בהם.  שמתחרה על עובדים עם ענפים אחרים 
מדובר בהשפעה שמעבר לתרומתו הישירה של ההיי-טק על גידול השכר בשנים שנבדקו, 
בלבד,  ב-4%  עלה השכר  ההיי-טק  לענפי  מחוץ  )כאמור,  על כשליש מהצמיחה  העומדת 

לעומת עלייה של 7% בכל הענפים כולל היי-טק(.

עובדי  של  הקיבוציים  להסכמים  בהתאם  ברובו  נקבע  החינוך  בענף  והעובדים  העובדות  שכר   4
ההוראה ועל כן נותר קבוע עד לחתימת הסכם השכר החדש בין נציגי המדינה להסתדרות המורים 
2022. מסגרת השכר החדשה, הכוללת העלאת שכר משמעותית, בעיקר לעובדי הוראה  בסתיו 
מתחילים, אמורה להיכנס לתוקף בינואר 2023 ולכלול החזר רטרואקטיבי על ספטמבר–דצמבר 

.2022
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אם התמשכות עליות השכר בהיי-טק אכן מייצגת עלייה בפריון העבודה של העובדים בענף 
הרי מדובר בהתפתחות מבורכת, שכן התחרות על העובדים עם ענפים אחרים תאלץ עסקים 
באותם ענפים להתייעל ולשפר את פריון העבודה שלהם. לעומת זאת, אם עליות השכר 
בהיי-טק נובעות בחלקן מעיוותים בשוק ההון ומהשקעות בחברות הֶזנק )סטארט-אפ( או 
מייצגות מצב של בועת היי-טק, אזי המעבר לשיווי משקל בר-קיימא ילוּוה בירידות שכר ואף 
בצמצום בתעסוקה בכל הענפים המושפעים ממנו, למורת רוחם של העובדות והעובדים.5 
העקביות של עליות השכר בהיי-טק לאורך שנים מאפשרת לנהוג מידה של אופטימיות 
העבודה. בפריון  מהעלייה  מבוטלת  לא  במידה  נובעות  השכר  עליות  כי  בזהירות  ולהניח 
גם  עלייה  הקודמת  בשנה  נרשמה  בשכר  והעלייה  התעסוקה  התרחבות  עם  בבד  בד 
במספרם של מקבלי ומקבלות התארים האקדמיים, בעיקר תואר שני, ובמספר התארים 
שהעניקו המכללות האקדמיות. הגידול החד במספר מקבלי התואר השני מעניין במיוחד 
לנוכח התשואה שמניבים בשנים האחרונות תארים מתקדמים )דבאוי ואחרים, 2021ב(, 
כושר  לשיפור  כמוהו  מאין  נגיש  בכלי  מדובר  כי  הפנימו  העבודה  בשוק  שרבים  ונראה 
ההׂשתכרות. מנגד, היות שמדובר בתואר האקדמי שמשך הלימודים לקראתו הוא על פי 
רוב הקצר ביותר, ייתכן שמדובר בבוגרים הראשונים של "מחזור הקורונה", כלומר בתוצאה 
ישירה של הזינוק במספר הנרשמים ללימודים לתואר ראשון ושני עם פרוץ המגפה. כך 
ניכר זה במספר העובדים בעלי תואר שני מבשר טובות, ומעודדת העובדה  או כך, גידול 
שמקורו בעיקר במכללות האקדמיות, המממשות את ייעודן – הספקת השכלה אקדמית 

לכל מי שחפץ בכך.
בסיכומו של דבר, שוק העבודה הפליא להשתקם ממשבר הקורונה. השיקום התבטא 
בהתרחבות התעסוקה ובעליית השכר מעבר לרמתם טרום המשבר. שיקום מצרפי זה טומן 
בחובו גם מגמות תעסוקה ושכר שונות מאוד בענפים הכלכליים השונים, אך התרחבות 
התעסוקה חוצת המחוזות והמגזרים והשבחת ההון האנושי של כוח העבודה על ידי רכישת 
שעולה  כפי  המשק,  עתיד  לגבי  אופטימית  השקפה  לאמץ  מאפשרות  גבוהה  השכלה 
מתחזיות בנק ישראל וה-OECD. בטווח הקצר סביר ששוק העבודה יוסיף לדהור קדימה, 
ולהשקיע בהנגשת ההשכלה הגבוהה  יש להמשיך  אך כדי להבטיח צמיחה ארוכת טווח 
ובאפשרויות  מאקרו-כלכליים  פריון-כולל  בגורמי  בתשתיות,  המקצועיות,  וההכשרות 

תעסוקה איכותיות לעובדת ולעובד הישראלים. 

כשרמת השכר מגיעה למצב שאינו בר-קיימא ועל מעסיקים להוריד את השכר כדי לשרוד, הם   5
בוחרים לפעמים לצמצם פעילות ולפטר עובדים כדי לשמור על רמת השכר של העובדים הנותרים. 
לירידה  להביא  עלולה  השכר  קיצוץ  בשל  להיגרם  שצפויה  המוראלית  שהפגיעה  הוא  השיקול 
גדולה כל כך בתפוקת העובדים עד שכבר עדיף יהיה לפטרם. תיאוריה זו, המוכרת בכלכלה, מכונה 

.)Tobin, 1972 ראו( "downward nominal wage rigidity"
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נספח
)Granger, 1969( לוח נ'1א. תוצאות מבחן גריינג'ר

 שינוי בשכר ממוצע בענף בין שכר ממוצע בענף בחודש tמשתנה תלוי
 t לחודש t-1 חודש

369369מספר פיגורים

מבחן סטטיסטי ל"השפעת" השכר בענף 
ההיי-טק על השכר בכלל המשק ללא היי-טק

0.000***0.000***0.000***0.000***0.000***0.000***

מבחן סטטיסטי ל"השפעת" השכר בכלל 
המשק ללא היי-טק על השכר בהיי-טק

0.3300.002***0.000***0.3070.020**0.000***

קריטריון אינפורמציה 
של המודל

AIC2.512.201.662.642.171.83

SBIC3.053.032.783.193.012.96

124121118123120117מספר תצפיות

בענף  שכרם  על  אחד  בענף  הממוצע  השכירים  שכר  "השפעת"  לבדיקת  גריינג'ר  מבחני  מובהקות  מציג  הלוח  הערה: 
2022. המבחנים מבוססים על מודלי VAR עם סדרת  2012 ועד ספטמבר  אחר, בהתבסס על נתונים חודשיים מינואר 
השכר הממוצע בהיי-טק וסדרת השכר הממוצע בשאר המשק, עם מגמה, עונתיות ומשתני דמי לסגרים ב-2020–2021; 
קריטריון אינפורמציה של Akaike ושל Schwarz מוצגים לכל מודל, לצד ה-p-value של סטטיסטי מבחן גריינג'ר לכל 

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

לוח נ'1ב. תוצאות מבחן Augmented Dicky-Fuller לסטציונריות

 סטטיסטיענף
Augmented Dicky-Fuller 

p-value

***8.0680.0000-כלל המשק ללא היי-טק

***6.5390.0000-היי-טק

הערה: הלוח מציג תוצאות מבחן Augmented Dicky-Fuller לבדיקת סטציונריות בסדרות השכר שהשתמשנו בהן בלוח 
נ'1א. כלל המבחנים כללו מגמה.

מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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תרשים נ'1. שכר חודשי ממוצע של בני ובנות 25–64, לפי מגזר

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

לחודש ח"ש
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תקציר מנהלים
עבודה מהבית בישראל
נעם זונטג, שביט מדהלה ובנימין בנטל

את  ולקיים  להמשיך  העולם  ברחבי  רבות  למדינות  אפשרה  מהבית  העבודה  פרקטיקת 
הפעילות במשק בזמן מגפת הקורונה, והיא הפכה לחלק בלתי נפרד מנוף התעסוקה שלנו. 
עבודה מהבית בישראל אנחנו בוחנים את צורת ההעסקה הזאת בקרב שכירים  במחקר 
ומנסים להבין מי הם העובדים שעבדו מהבית במהלך הקורונה ומהם מאפייניהם. במחקר 
2020 כולל  נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, אשר החל מחודש ספטמבר  התבססנו על 
נתונים על שעות העבודה מהבית. המסקנה העיקרית של המחקר היא שדפוס עבודה זה 
רווח בעיקר בקרב אוכלוסיות חזקות – עובדים ועובדות בעלי השכלה אקדמית, ובענפים 

המתאפיינים בשכר גבוה.
הסגר  את  הכוללת   ,2021 לנובמבר   2020 ספטמבר  שבין  בתקופה  התמקד  המחקר 
כן, החלק התיאורי של המחקר התמקד  ואת מבצע שומר החומות. כמו  והשלישי  השני 
שעות   20 שעבדו  כאלה  כלומר  משמעותיים,  משרה  אחוזי  שעובדים  שכירים  בעובדים 
העבודה  שיעורי  היו  הסגרים  בתקופות  שככלל,  מראים  הנתונים  הנדגם.  בשבוע  ומעלה 
מהבית גבוהים במידה ניכרת )כ-25% בסגר השני וכ-23% בסגר השלישי( מן השיעורים 
 .)7%–6%( השלישי  הסגר  שלאחר  ובתקופה   )15%–13%( הסגרים  שבין  בתקופה 
נשים  כי שיעור העבודה מהבית במהלך הסגר השני בקרב  נמצא  לפי מגדר  בהסתכלות 
סגרים  ללא  בתקופות  אך   ,)20% לעומת   31%( גברים  מבקרב  בממוצע  יותר  גבוה  היה 
9( עבדו מהבית  עד  לידה  )בגילי  לילדים קטנים  הורים  כך,  נוסף על  דומה.  היה  השיעור 
ואימהות  אלו,  בגילים  ילדים  ללא  נשים  או  לגברים  בהשוואה  יותר  גבוהים  בשיעורים 
והערבי  החרדי  במגזר  מהאבות.  יותר  גבוה  בשיעור  מהבית  עבדו  אלו  בגילים  לילדים 
ומבחינה  הכללית,  האוכלוסייה  לעומת  מהבית  עבודה  של  יותר  נמוכים  שיעורים  נצפו 
פי  על  היו  חרדיות  נשים  והן של  ערביות  נשים  הן של  מהבית  העבודה  מגדרית, שיעורי 
רוב גבוהים יותר מן מהשיעורים בקרב הגברים במגזרים אלו, בדומה לאוכלוסייה הכללית. 

טאוב  במרכז  חוקר  היה  המחקר  כתיבת  בזמן  ישראל.  בנק  המחקר,  בחטיבת  חוקר  זונטג,  נעם   *
לחקר המדיניות החברתית בישראל; שביט מדהלה, חוקרת במרכז טאוב; פרופ' בנימין בנטל, חוקר 
ראשי וראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב. המחקר המלא פורסם בספטמבר 2022 וזמין 

לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/working-from-home-in-israel/
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יותר  גבוהים  בשיעורים  מהבית  עבדו  אקדמית  השכלה  בעלי  כי  מהמחקר  עולה  עוד 
העבודה  שיעור  עמד  השני  הסגר  של  בשיאו  יותר:  נמוכה  השכלה  בעלי  עובדים  לעומת 
מהבית בקרב אקדמאים על כ-39%, בעוד בקרב עובדים בעלי תעודת בגרות בלבד ועובדים 
בין  פערים  נצפו  כן  כמו  בהתאמה.  וכ-5%,  כ-17%  על  עמד  השיעור  בגרות  תעודת  ללא 
גבוהים של  נצפו שיעורים  והתקשורת  ענפים שונים – למשל, בקרב עובדי ענף המידע 
והן בתקופות ללא סגרים.  הן במהלך הסגרים  עבודה מהבית בהשוואה לענפים אחרים, 
שיעור  ועל  מהבית  יעבוד  שעובד  הסבירות  על  המשפיעות  התכונות  את  בחן  המחקר 
סוציו- משתנים  על  פיקוח  תוך  זו,  בצורה  העובדים  אלה  בקרב  מהבית  העבודה  שעות 
דמוגרפיים שונים. מרבית ממצאי הניתוח עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים דומים 
מהעולם. נמצא כי הסבירות לעבוד מהבית בקרב עובדים בעלי רמת השכלה גבוהה, ובפרט 
יותר.  נמוכה  נקודות אחוז בהשוואה לעובדים בעלי רמת השכלה  ב-8  גבוהה  אקדמאים, 
בקרב מי שעבדו מהבית נמצא כי שיעור שעות העבודה מהבית של בעלי השכלה אקדמית 
בקרב  השעות  משיעור  בהתאמה  אחוז  נקודות  וב-6  ב-9  גבוה  בגרות  תעודת  בעלי  ושל 
עובדים ללא תעודת בגרות. בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה נמצא כי הסבירות שחרדים 
נקודות  וב-7  ב-3  הלא-חרדים  ליהודים  ביחס  מובהק  באופן  קטנה  מהבית  יעבדו  וערבים 
אחוז, בהתאמה. בקרב העובדים מהבית, שיעור שעות העבודה מהבית של ערבים נמוך ב-8 
נקודות אחוז מזה של יהודים לא-חרדים, אבל הפער בתחום זה בין המגזר החרדי למגזר 
ולילדים קטנים: במחקר  נוגע למגדר  נוסף  היהודי הלא-חרדי אינו מובהק. ממצא מעניין 
נמצא כי הסבירות שנשים יעבדו מהבית גבוהה ב-4 נקודות אחוז מזו של גברים, ושיעור 
השעות בקרב נשים העובדות מהבית גם הוא גדול יותר, אך השפעת המגדר קֵטנה כאשר 
מדובר בבעלי ובעלות תעודת בגרות או תעודה אקדמית. נוסף על כך, הורות לילד עד גיל 
לילדים  בֵאם  וכאשר מדובר  נקודות אחוז,  ב-2  9 מגדילה את ההסתברות לעבוד מהבית 
בגילים אלו, ההסתברות עולה בנקודת אחוז נוספת. עם זאת, בקרב העובדים מהבית נמצא 
כי  נמצא  תעסוקה  ענפי  מבחינת  להורות.  קשור  אינו  מהבית  העבודה  שעות  שיעור  כי 
ההסתברות של עובדים מענף המידע והתקשורת לעבוד מהבית גבוהה מזו של עובדי כל 

הענפים האחרים, וכך גם שיעור שעות העבודה מהבית בקרב אלה שעובדים מהבית.
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ההשפעות השוליות בנקודות אחוז של משתנים נבחרים על ההסתברות לעבוד מהבית 
ועל שיעור שעות העבודה מהבית של מועסקים העובדים מהבית
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המגזר הציבורי

אישה

השכלה אקדמית

ערבי 

חרדי

9הורות לילדים בגילי לידה עד 

בריאות ורווחה  

שירותי אירוח ואוכל  

מחוז הדרום  

)משוואת המטרה(שיעור שעות העבודה מהבית 

)משוואת הסלקציה(ההסתברות לעבוד מהבית 

הערה: התוצאות המפורטות מציגות את ההשפעות השוליות ביחס לקבוצת הבסיס המושמטת, כפי שמפורט בלוח נ'1 
.)p > 0.05( בנספח. הצבע האפור מייצג השפעות שוליות שאינן מובהקות
מקור: נעם זונטג, שביט מדהלה ובנימין בנטל, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

נראה שכדי למצות את היתרונות הגלומים בעבודה מהבית בצורה מיטבית ולהבין לאילו 
עובדים ומעסיקים מתאימה צורת עבודה זו ומה האיזון הנכון בין עבודה מהבית לבין עבודה 
לבצע איסוף מסודר של  יש  כך  הנושא. לשם  ולחקור את  יש להמשיך  במקום העבודה 
נתונים רלוונטיים על פריון העבודה ושביעות הרצון של העובדים והמעסיקים — למשל 
באמצעות סקרי מעסיקים וסקרי עובדים רציפים לאורך זמן, ביצוע ניסויים מבוקרים או 
שימוש במודלים היברידיים שכבר קיימים. מעקב כולל אחרי מידת היעילות של מעבר 
לעבודה מהבית בענפים ומשלחי יד שונים ופרסום תדיר של התוצאות עשויים לספק מידע 

שימושי למעסיקים ולמקבלי ההחלטות.

 עבודה מהבית בישראל





תקציר מנהלים
עשירון השכר העליון של העובדים 

בישראל
מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס

בעלי  של  מהזווית  בו  לדון  מרבה  בהכנסות  באי-שוויון  העוסקת  המקצועית  הספרות 
ההכנסה הנמוכה ונוטה להתעלם מהקצה השני — קבוצת העובדים שנמצאים בראש סולם 
ההכנסה. מחקר חדש של מרכז טאוב בדק מהם המאפיינים של העובדים המשתייכים 
לעשירון השכר העליון בישראל ומה משפיע על המיקום בתוכו. מהמחקר עולות מספר 
מסקנות עיקריות. ראשית, מבחינה דמוגרפית הרכב האוכלוסייה בעשירון זה אינו דומה 
להרכב האוכלוסיות בשאר העשירונים ויש בו אחוז גבוה יותר של גברים, אחוז גבוה יותר 
של יהודים ובפרט אחוז גבוה יותר של אשכנזים. שנית נמצא כי השכלה מצמצמת פערים 
בין עובדים ועובדות מאוכלוסיות שונות, וככל שעולה השכלתם של העובדים כך משתווים 
סיכוייהם להגיע לעשירון העליון. לגבי התפלגות השכר בתוך העשירון העליון נמצא כי ככל 
שמטפסים במעלה סולם השכר — ההשכלה, המוצא, הלאום, הניסיון ומאפיינים נוספים 
של הפרט הולכים ומאבדים מעוצמתם כאמצעי לניבוי השכר ונראה שיש לייחס משקל רב 

יותר לכישרון, למעמד או לגורמים אחרים שאי-אפשר לכמת בקלות.
 ,2018–2017 לשנים  הבית  משקי  הוצאות  סקר  בנתוני  השתמשנו  המחקר  לצורך 
הכוללים נתונים על כ-24 אלף עובדות ועובדים במשק הישראלי. מדגם מייצג זה חולק 
יותר   2017 עובדים שהשתכרו בשנת  לעשירונים לפי שכר. לעשירון העליון משתייכים 
מ-20,380 ש"ח ברוטו בחודש ובשנת 2018 יותר מ-21,430 ש"ח. הנתונים כוללים גם מידע 

לגבי גיל, מגדר, לאום ומגוון נתונים דמוגרפיים נוספים. 

מיכאל דבאוי, עוזר מחקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. פרופ' גיל אפשטיין,   *
ודיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר- חוקר ראשי במרכז טאוב; פרופסור לכלכלה 
אילן. פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן. המחקר המלא 

פורסם באוגוסט 2022 וזמין לקריאה באתר של מרכז טאוב.

https://www.taubcenter.org.il/research/top-decile-wage-earners-in-israel/
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במחקר נמצא כי 73% מהעובדים בעשירון העליון הם גברים, אף שנשים מהוות מחצית 
קבוצות  בכל  קיים  לנשים  גברים  בין  המספרי  הפער  כן,  כמו  העובדת.  מהאוכלוסייה 
האוכלוסייה בעשירון זה, אך הוא ניכר בעיקר בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית. אשר לגובה 
השכר, שכרן החודשי הממוצע של נשות העשירון העליון הוא כ-32,500 ש"ח ברוטו, לעומת 
שכר ממוצע של 36,300 ש"ח בקרב הגברים; פער זה מוסבר בעיקר על ידי הבדלים בשעות 
אשכנזים  מיהודים  ברובו  מורכב  העליון  העשירון  הדמוגרפי,  ההרכב  מבחינת  העבודה. 
ומיהודים שהוריהם ילידי יבשות שונות — 34% ו-40%, בהתאמה, אף שחלקם במדגם קטן 
יותר )25% ו-36% בהתאמה(. חלקם של היהודים המזרחים בהרכב הקבוצה עומד על 21%, 
כשיעורם במדגם, ושיעור הלא-יהודים בו עומד על כ-6% בלבד )18% במדגם(. אשכנזים 
משתכרים בממוצע כ-2,000 ש"ח יותר ממזרחים )כ-38,000 ש"ח לעומת כ-36,000 ש"ח(. 
42% מהעובדים בעשירון העליון הם בני 40–60 — נתון המעיד שדרוש זמן להגיע לרמת 
15% מהעשירון העליון  ההכנסה הזאת. העצמאים — כשני שלישים מהם גברים — הם 
)12% מכוח העבודה במדינת ישראל(, ושכרם הממוצע גבוה יותר מזה של השכירים. כמו 
כן, שיעור העצמאים בשני העשירונים העליונים גבוה יותר בקרב הלא-יהודים מאשר בכל 

אוכלוסייה אחרת — 27% בעשירון העליון ו-19% בעשירון 9. 

הרכב קבוצות ההכנסה, על פי מוצא, לאום ומגדר
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מקור: מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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על  משפיע  ומה  העליון  לעשירון  להשתייך  ההסתברות  על  המשפיעים  הגורמים  מהם 
המיקום בתוכו? ראשית, השכלה — והשכלה גבוהה בפרט — תואמת הסתברות גבוהה יותר 
של הפרט להשתייך לעשירון העליון, וכל תעודה מגדילה את סיכוייו של הפרט להשתייך 
לעשירון העליון בהשוואה לתעודה הקודמת. הניסיון גם הוא גורם בעל השפעה על הסיכוי 
להשתייך לעשירון זה, אם כי השפעתו אינה אחידה בקבוצות ההשכלה השונות. לדוגמה, 
ההסתברות של בעלי תואר ראשון להיכנס לעשירון העליון גֵדלה מאחוז אחד מייד לאחר 
סיום התואר לשיא של 13% לאחר 28 שנות ניסיון, בעוד מסיימי תיכון בעלי תעודת בגרות 
הנרחב של אשכנזים  הייצוג  כך,  על  נוסף  32 שנים.  בלבד אחרי   2% מגיעים לשיא של 
בעשירון העליון מוסבר בכך שרמת השכלתם גבוהה יותר בממוצע; עם זאת, אם מנטרלים 
את השפעת ההשכלה, ההסתברות שלהם להשתייך לעשירון זה אינה גבוהה יותר מזו של 
בתוך העשירון העליון, נמצא כי להשכלה, למוצא, ללאום  יהודים אחרים. אשר למיקום 

ואף לניסיון יש פחות השפעה על גובה השכר.

 עשירון השכר העליון של העובדים בישראל





מגמות מאקרו-כלכליות





 מגמות מאקרו-כלכליות: 
מבט-על

בנימין בנטל ולביב שאמי

הסקירה שלהלן מספקת תמונה רחבה על הכלכלה בישראל ועל ההתפתחויות שחלו בה 
בשנה האחרונה, תוך התמקדות בשבעה נושאים מרכזיים: תהליכי הצמיחה במשק מאז 
פרוץ משבר הקורונה; הקשר בין תהליכים אלו למצבו של שוק העבודה; פעילות הממשלה 
והשפעותיה על החוב הלאומי של ישראל; פריון העבודה הנמוך בישראל בהשוואה למדינות 
בעלות מאפיינים כלכליים דומים; רמות ההון הפרטי והציבורי הנמוכות גם הן באופן ניכר 
מאלה של מדינות ההשוואה; הישגיו יוצאי הדופן של ענף טכנולוגיית העילית )היי-טק(, 
ולבסוף השינויים  ענפי המשק;  העבודה של שאר  פריון  בעיית  יותר את  אף  המבליטים 

שחלו במחירים והשפעתם על משקי הבית ועל יוקר המחיה בישראל. 

החשבונות הלאומיים
מאז פרוץ משבר הקורונה דמו ההתפתחויות במשק הישראלי, כמו בשאר מדינות העולם, 
מסע  של  בסופו  הרים,  ברכבת  שכמו  הוא  המפתיע  שעשועים.  בפארק  הרים  לרכבת 
הטלטלות נראה שגם המערכות הכלכליות חזרו במידה רבה, גם אם בהתאמות מסוימות, 

למצבן המקורי. התרשימים שלהלן ממחישים זאת.
תרשים 1 מייצג את שיעור הצמיחה של התמ"ג בכל שנה בהשוואה לקודמתה )מימין( ואת 
שיעור הצמיחה של התמ"ג לנפש )משמאל( בישראל, במדינות ה-OECD ובגוש האירו. כפי 
שעולה מן התרשים הימני, ישראל נפגעה פחות בשנת 2020 וצמחה מהר יותר בשנת 2021 
בהשוואה למדינות ה-OECD ולמדינות גוש האירו. כמו כן נראה שהשפעתה של המלחמה 
באוקראינה על ישראל פחותה מהשפעתה על מדינות אחרות, בפרט חברות גוש האירו.

המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  הכלכלה  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר  בנטל,  בנימין  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.  
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הצמיחה  שיעורי  את  מחזירות  הבאות  לשנים  הבין-לאומית  המטבע  קרן  תחזיות  ואולם 
צמיחת  קצב  את  המנכה  שמשמאל,  התרשים  המשבר.  טרם  ששררו  לאלה  בקירוב 
האוכלוסייה בישראל, במדינות ה-OECD ובמדינות גוש האירו מקצב צמיחת התוצר, מבליט 
עוד יותר את הדמיון בקצב הצמיחה של ישראל ושל מדינות ההשוואה לפני המשבר ובזה 
הצפוי בשנים הבאות. לאחר הצמיחה של שנת 2021, הן בישראל והן במדינות ההשוואה, 

חזר התוצר לנפש בקירוב רב לרמה שבה היה בשנת 2019. 

 OECD-תרשים 1. הצמיחה השנתית בתמ"ג ובתמ"ג לנפש: ישראל, מדינות ה 
וגוש האירו

צמיחה בתוצר                                                          צמיחה בתוצר לנפש
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תרשים 2 מדווח על ההתפתחויות במשק הישראלי מהרבעון הראשון של שנת 2020 ועד 
2019 בתחשיב  ברבעון המקביל של שנת  ביחס למצב   2022 לרבעון השלישי של שנת 
 )annualized growth rate( שנתי. בפרט, התרשים מתווה את קצב הגידול השנתי הקבוע
של המשתנים השונים )בערכים קבועים, מנוכי עונתיות( בכל רבעון ביחס למקבילו בשנת 
לרמתם  בהשוואה  נתון  ברבעון  השונים  המשתנים  של  רמתם  מתוך  כמשתמע   ,2019

ישראל

תחזית ישראל

 OECDממוצע 

 OECDתחזית 

 OECDחציון 

 OECDתחזית חציון

גוש האירו

תחזית גוש האירו
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המקבילה בשנת 1.2019 חישוב שיעור הצמיחה השנתי הקבוע מאפשר לבחון באיזו מידה 
2022, כאילו משבר הקורונה  חזר המשק למסלול הצמיחה ארוך הטווח שלו כבר בשנת 
לא התרחש כלל. למשל, רמת התמ"ג של הרבעון השלישי של שנת 2022 הייתה מתקבלת 
2021 ביחס למקבילו בשנה  2020 והן בשנת  אילו התוצר היה גדל בכל רבעון הן בשנת 
הקודמת בקצב של 4.3%. בפועל התקבלה אותה רמת תוצר לאחר שברבעון השלישי של 
שנת 2020 קטן התמ"ג ב-0.9% יחסית למקבילו בשנת 2019, ברבעון השלישי של שנת 
2021 הוא צמח בשיעור של 8.2% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020, וזה של 2022 צמח 

ב-5.8% ביחס לרבעון המקביל של 2.2021 
תרשים 2 מדווח גם על קצב הגידול הקבוע של המשתנים השונים בשנים 1995–2019. 
2022 התייצב קצב צמיחת התוצר  בהתאם נראה שלפחות במחצית הראשונה של שנת 
)ובהתאם גם התוצר לנפש( לקצב שנתי הגבוה בכ-0.5 נקודות אחוז מממוצע הצמיחה הרב-
שנתי של משתנים אלה, ממצא העולה בקנה אחד עם תחזית קרן המטבע הבין-לאומית 
התייצבו  והיצוא  היבוא  של  הצמיחה  קצבי  גם   3.2022 שנת  לגבי   1 בתרשים  המתוארת 
בשיעורים הגבוהים מהממוצע הרב-שנתי, ונראה שגם קצב צמיחת ההשקעה קרוב לזה של 
הממוצע הרב-שנתי, אם כי החריגה ברבעון השני של שנת 2022 נבעה מהשקעה יוצאת 
קצב  על  התייצב  הציבורית  הצריכה  צמיחת  שקצב  נראה  יבשתיים.  תחבורה  בכלי  דופן 
הניכרת  לבסוף, למרות העלייה  נמוך מהממוצע הרב-שנתי.4  כ-2.6%, מעט  רב-שנתי של 
2021, בחשבון השנתי עדיין קצב צמיחת הצריכה הפרטית  של הצריכה הפרטית בשנת 
נמוך בכנקודת אחוז מהקצב הרב-שנתי, העומד על 4.0% לשנה. בהתאם, הצריכה הפרטית 

בשנת 2022 עד כה היא כ-51% מהתמ"ג, לעומת 53.2% בשנת 2019. 

 X0 כאשר   ,)1+g(tX0 = Xt המשוואה  של   g עבור  כפתרון  מתקבל  הקבוע  השנתי  הצמיחה  קצב   1
מסמל את ערכו של המשתנה בשנת הבסיס )2019( ואילו Xt מסמל את ערכו t שנים לאחר מכן. 

השפעתה הישירה של המלחמה באוקראינה על המשק הישראלי קטנה מאוד. בשנת 2021 עמד   2
בהתאמה.  יהלומים(,  )ללא  הישראלי  היצוא  מסך  ו-1.5%  על 0.4%  ולרוסיה  לאוקראינה  היצוא 

ביחס ליבוא עמדו המספרים על 0.2% ו-0.3%, בהתאמה.
מאז תחילת 2020, במצטבר, התמ"ג נמוך בכ-2% מהערך שהיה מתקבל אילו שיעור הצמיחה היה   3

נותר ברמתו המקורית. היוון בשיעור של 3% לשנה מפחית את ערך האובדן לכ-1.5% בלבד. 
קצב זה עקבי עם הירידה המתמשכת בחלקה של הצריכה הציבורית בתמ"ג מ-29.4% בשנת 1995   4

ל-21.9% בשנת 2019.

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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תרשים 2. קצב הצמיחה השנתי של מרכיבי התמ"ג מאז 2019

קצב צמיחת התמ"ג                                                 קצב צמיחת ההשקעה

קצב צמיחת היצוא                                                  קצב צמיחת היבוא

קצב צמיחת הצריכה הציבורית                               קצב צמיחת הצריכה הפרטית

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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לאחרונה התאימה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מערך החשבונות 
חל  מרכזי  שינוי  בעולם.  המקובלים  לסטנדרטים  ישראל  של  הלאומיים 
בהתייחסות למוצרים היכולים לשמש את מערכת הביטחון לטווח העולה 
ולא  קבועים"  בנכסים  כ"השקעה  מעתה  נרשמים  אלה  מוצרים  שנה.  על 
עוד כ"צריכה ציבורית". שינוי זה מעלה כמובן את ההשקעה במשק ומקטין 
ההשקעות  על  הבלאי  זאת  עם  הסכום.  באותו  הציבורית  הצריכה  את 
את  בהתאם  ומעלה  ציבורית"  "צריכה  מעתה  נחשב  הביטחון  מערכת  של 
הסעיף הזה בחשבונות הלאומיים. כמו כן חל שינוי בהערכת התרומה של 
ענף השיפוצים בבנייה, וגם הוא הוביל להגדלת סעיף ה"השקעה בנכסים 
דירות.  בעלי  שצורכים  הדיור  שירותי  בזקיפת  שינוי  חל  מנגד  קבועים". 

השינוי הקטין את הסעיף הזה ובהתאם ָקטנה הצריכה הפרטית. 
בשיעור  הנמדדים  הערכים  את  להעלות  נוטים  אלה  עדכונים  ככלל, 
את  מה  במידת  להעלות  ואף  השנתית  ברמה  אחוז  כחצי  של  ממוצע 

השיעורים של צמיחת התוצר )הלמ"ס, 2022א(. 

שינויים בחשבונאות הלאומית

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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צמיחה  לקראת  ההתקדמות  לניטור  אינדיקטורים  מספק   OECD-ה
הסביבה.5  על  שמירה  המקדמת  מדיניות  בקביעת  לתמוך  במטרה  ירוקה 
ומשאבים  סביבתית  לפרודוקטיביות  מדדים  כוללים  אלו  אינדיקטורים 
יעיל  שימוש  עם  יותר  לירוקה  הופכת  הכלכלית  הצמיחה  אם  הבודקים 
יותר בהון הטבעי, ובכך מתייחסים לגורמי ייצור שלעיתים רחוקות נכללים 
במודלים כלכליים ובמסגרות חשבונאיות. תרשים 3 מציג את אחד המדדים 
ליחידת  שנוצר  ריאלי  כתמ"ג  האנרגטי"  "הפריון  את  המחשב  המרכזיים 
פחמן דו-חמצני הנפלטת בזמן הייצור )דולר לק"ג(. בחישוב נכללות פליטות 
התרשים,  מן  שעולה  כפי  אחרים.  ודלקים  טבעי  גז  נפט,  פחם,  משרפת 

ישראל נמצאת בשליש התחתון של מדינות ה-OECD על פי מדד זה. 
פליטת מזהמים לאוויר כרוכה בעלות חיצונית המשקפת את הערך הכספי 
פי  והסביבה. על  של ההשפעות החיצוניות השליליות על בריאות האדם 
הערכות של המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2021 עמדה עלות זאת בישראל 
 .)2022 הסביבה,  להגנת  המשרד  ראו  )להרחבה  ש"ח  מיליארד   12.5 על 
בין-לאומיים להורדת הפליטות  יעדים  על רקע משבר האקלים נקבעו 
פליטות  אפס  של  לכלכלה  המעבר  להם.  מחויבת  ישראל  וגם  המזהמות, 
עלול לשחוק את הפעילות הכלכלית בענפי משק מסוימים, למשל בשל 
רגולציה והטלת מיסים על פליטת גזי חממה. בשל כך גם סיכון האשראי 
של  החוב  החזר  בכושר  הפגיעה  עקב  לגדול  עלול  הפיננסית  במערכת 

עסקים מזהמים. 

 ,OECD Environment Statistics database  ,OECD-ה באתר  ראו   5 
.Green growth indicators

כלכלת סביבה והמשק הלאומי

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/data/oecd-environment-statistics/green-growth-indicators_data-00665-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/data/oecd-environment-statistics/green-growth-indicators_data-00665-en
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 ,OECD-תרשים 3. פרודוקטיביות בייצור מבוסס פחמן במדינות ה 
תמ"ג ליחידת CO2 הקשורה לאנרגיה, 2019 
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בנק ישראל ניתח את היקף החשיפה של מערכת הבנקאות ללווים גדולים 
פחמן  שקולות  )פליטות  חממה  גזי  פליטת  של  גבוהים  היקפים   בעלי 
האשראי  יתרת  עמדה   2020 שנת  בסוף  כי  עולה  מהניתוח  דו-חמצני(.6 
הכולל ברוטו של לווים אלה על כ-19.1 מיליארד ש"ח. זהו גידול של כ-57% 
גדולים  ללווים  מיתרת האשראי  כ-6%  והוא   ,2019 לסוף שנת  בהשוואה 
בשנים  הממוצע  לשיעור  בהשוואה  גבוה  שיעור   – הבנקאות  במערכת 
2018–2019, שבהן הוא עמד על כ-3.8%. לפי החלטת ממשלת ישראל 

 carbon foot-print adjusted loans קרן המטבע הבין-לאומית מפרסמת מדד  6
הכרוכות  הלוואות  של  היחסי  ההיקף  על  המדווח   )CFALTL(  to total loans
בפעילות פחמנית בתוך סך ההלוואות במדינות השונות. המדד מפורסם כמעט 
 Financial ,לכל מדינות העולם, אך ישראל נעדרת מהרשימה. ראו באתר הקרן 

.and Risk Indicators

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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להטיל בעתיד מס על מפעלים מזהמים,7 הלווים המזהמים הגדולים צפויים 
לשאת בנטל מס של כ-7 מיליארד ש"ח. מס זה, כ-37% מיתרת האשראי 
הלווים  על  יכביד   ,2020 לסוף שנת  כפי שחושבה  הלווים המזהמים  של 

ויגביר את הסיכון במערכת הפיננסית. 

ראו החלטת ממשלה מס' 286 מיום 1.8.2021, תמחור פליטות גזי חממה.   7

שוק העבודה והתוצר 
את  מתווה   4 תרשים  העבודה.  בשוק  ההתפתחויות  את  משקפות  בתוצר  ההתפתחויות 
בקורונה,  הקשורות  נסיבות  עקב  מעבודתם  שנעדרו  העובדים  בשיעור  התלולה  הירידה 
2021. בד בבד עלה במידה מסוימת שיעור  ירידה שהחלה במחצית הראשונה של שנת 
האבטלה ה"קלאסי" גם אל תוך חודשי הקיץ של שנת 2021, אך מאז גם שיעור זה נמצא 
בירידה ולמעשה חזר לשיעור ששרר לפני פרוץ משבר הקורונה. נותר עוד מספר קטן של 
עובדים שלא חזרו לשוק העבודה – כ-0.6% מאוכלוסיית בני 15 ומעלה בישראל, או כ-43 

אלף איש ואישה. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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תרשים 4. נתונים מרכזיים על שוק העבודה
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שיעור הנעדרים זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה

שיעור הבלתי מועסקים בשוק העבודה

2020שיעור העובדים שאינם משתתפים בכוח העבודה שפוטרו ממרץ 

הערה: בחודש יולי 2022 הפסיקה הלמ"ס לפרסם את הנתון על הנעדרים זמנית מעבודתם מסיבות הקשורות לקורונה.
מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

עוצמת ההתאוששות של שוק העבודה באה לידי ביטוי גם בתרשים 5, המתווה את "עקומת 
בוורידג'" )Beveridge Curve(.8 העקומה מציגה את הקשר שבין שיעור המשרות הפנויות 
במשק מתוך כלל המשרות לבין שיעור האבטלה. באופן אינטואיטיבי אפשר לשער שכאשר 
שיעור האבטלה נמוך למעסיקים קשה יותר למצוא עובדים ולמלא משרות פנויות מאשר 
משמאל  לרדת  בוורידג'  עקומת  אמורה  לכך  בהתאם  גבוה.  האבטלה  שיעור  שבו  במצב 
 ,2019 בשנת  הקורונה,  משבר  ערב  בישראל.  המצטיירת  התמונה  זאת  לא  ואולם  לימין. 
נראה שהעקומה "שטוחה" – כלומר בעוד שיעור האבטלה משתנה מחודש לחודש, שיעור 
המשרות הפנויות נותר קבוע )העקום הכתום ינואר 2019–פברואר 2020(. משבר הקורונה 
גרם להנחתה ניכרת במיקום העקומה, כלומר לירידה חדה בשיעור המשרות הפנויות. עם 
זאת גם בחודשים הראשונים של שנת 2020 לא מסתמן שיפוע שלילי )העקום הסגול, מרץ 
2020–יולי 2020(.9 עם התקדמותו של המשבר נכנס המשק לשלב של התאמה: בשיעור 
האבטלה לא חל שינוי של ממש ומעסיקים החלו לחפש עובדים )העקום הכחול, אוגוסט 
2020–מאי 2021(; באמצע שנת 2021 השתנתה התמונה – שיעור האבטלה החל לרדת, 

 .Yashiv, 2006 למקור שמה של העקומה ולסקירת המחקרים הראשונים שנכתבו עליה ראו  8
שרבים  הנחה  מתוך  הקלאסי,  האבטלה  שיעור  הוא  האופקי  הציר  על  המופיע  האבטלה  שיעור   9
בקרב העובדים שנמצאו בחל"ת לא חיפשו עבודה ושמרו על תקווה לחזור למקום עבודתם המקורי 

ובה בעת מעסיקיהם לא התייחסו למשרותיהם כפנויות. 

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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אך שיעור המשרות הפנויות לא ירד כפי שניתן היה לצפות )העקום הצהוב, יוני 2021–
ספטמבר 2022(. במילים אחרות, עם ירידת האבטלה נוספו עוד ועוד משרות פנויות כך 

ששיעור המשרות הפנויות נותר גבוה בהרבה מזה שנמדד לפני המשבר.

תרשים 5. עקומת בוורידג'
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מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

היחס בין שיעור המשרות הפנויות לשיעור האבטלה ממחיש היטב את עוצמת השינוי. כפי 
שמוצג בתרשים 6, לפני המשבר יחס זה עמד בקירוב על 1, וביולי 2020 הוא צנח ל-0.4. 
מאז היחס מאמיר ובאביב 2022 הוא הגיע ל-1.6. התפתחות זאת עקבית ומאופיינת בשוק 
עבודה הדוק מאוד אך גם בחוסר התאמה גובר בין אופי המשרות הפנויות לבין כישוריהם 
2022 הסתמנה הרפיה קלה בשוק העבודה,  של המובטלים.10 ברבעון השלישי של שנת 

אך היחס בין שיעור המשרות הפנויות לשיעור האבטלה עדיין גבוה מזה שקדם למשבר. 

ראו Blanchard et al., 2022. בארצות הברית התנהלות היחס בין שיעור המשרות הפנויות לשיעור   10
האבטלה דומה מאוד לזה של ישראל. שם עמד היחס על 1.2 טרם המשבר ועלה ל-2.0. המחברים 
אכן מייחסים חלק מהעלייה לירידה בהתאמה בין משרות פנויות למחפשי עבודה. לדעתם, שיעור 
האבטלה הטבעי בארצות הברית עלה ב-1.3 נקודות אחוז יחסית לרמתו ערב המשבר. בהתאם, הם 
סבורים שמלחמתו של הבנק המרכזי באינפלציה תצריך להעלות את שיעור האבטלה ולהוריד את 

שיעור המשרות הפנויות.

המשרות הפנויות שיעור

האבטלה שיעור

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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תרשים 6. היחס בין שיעור המשרות הפנויות לשיעור האבטלה
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טרם המשבר בזמן המשבר בשלב ההתאמה לאחר המשבר

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

 ,"Okun לבסוף, הקשר בין השינויים בשיעור האבטלה לבין הצמיחה במשק, הידוע כ"חוק
 ,7 תרשים  פי  על  להתקיים.  ממשיך   ,)2021 ושאמי,  )בנטל  שעברה  בשנה  ציינו  שאותו 
ירידה של נקודת אחוז בשיעור האבטלה בין רבעון לקודמו קשורה, בממוצע, לעלייה של 
0.6 נקודות אחוז בצמיחת אותו הרבעון בהשוואה לקודמו. אם כן נראה שכיוון ששיעור 

האבטלה חזר לרמתו טרם משבר הקורונה, סביר שקצב צמיחת התוצר יתייצב גם הוא.11

בארצות הברית מתקבל שכל נקודת אחוז שבה יורד שיעור האבטלה הרבעוני מעלה את הצמיחה   11
הרבעונית בשיעור שנתי של כ-1.8 נקודות אחוז, בהשוואה לכ-2.4 נקודות אחוז בתוצאות דלעיל. 
בדרך כלל משמש הקשר לבניית תחזיות לטווח הקצר, בעיקר בתקופות של יציאה משפל כלכלי. 

.Lee et al., 2020 לדיון רב-לאומי על הקשר בין שיעור האבטלה לשיעור הצמיחה ראו

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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תרשים 7. שינויים באבטלה ובצמיחה הרבעונית

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

פעילות הממשלה
בתחילת חודש נובמבר 2021 עברו בכנסת חוקי תקציב המדינה לשנת 2021 ולשנת 2022 
וחוק ההסדרים. בעת העברת התקציב חזה האוצר גירעון של 6.7% תוצר לשנת 2021 ו-3.9% 
2021 הסתכם הגירעון ב-4.6% תוצר  2021(. בפועל בשנת  2022 )משרד האוצר,  לשנת 
ואילו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2022 נוצר עודף תקציבי של 2.6% תוצר. 
8 מתווה את הוצאות הממשלה במיליוני ש"ח במשרדים האזרחיים ובמערכת  תרשים 
הביטחון בחודשי שנת 2022 בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2019. על פי התרשים, 
בחודשים הראשונים של שנת 2022 הייתה פעילות הממשלה בתחום הביטחון דומה מאוד 
)במונחים נומינליים( לזאת של שנת 2019 וגבוהה בסדר גודל של כמיליארד ש"ח בתחומים 
האזרחיים. ברבעון השני עלתה הפעילות בסדר גודל של כ-4 מיליארד ש"ח בתחום האזרחי 
וכמיליארד ש"ח בתחום הביטחוני. מדובר בעלייה של 15%–20% ביחס לשנת 2019, עלייה 
הדומה גם לעליית התוצר בערכים נומינליים במחצית הראשונה של שנת 2022 ביחס לזאת 
של שנת 2019. ברבעון השלישי חזרה הפעילות של מערכת הביטחון בקירוב לרמתה בשנת 
2019, ואילו בחודש אוקטובר הגיעה הפעילות האזרחית לתוספת נומינלית של 8 מיליארד 

רבעונית שינוי בתעסוקה
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מעליית  כפול   ,2019 של  באוקטובר  האזרחית  להוצאה  ביחס  כ-40%  של  עלייה  ש"ח, 
התוצר הנומינלי ברבעון השלישי ביחס למקבילו ב-2019. נראה אפוא שמשרדי הממשלה 
החלו לממש את התקציב של שנת 2022 רק לאחר תקופת הסתגלות של כמה חודשים.

תרשים 8. פעילות הממשלה בשנת 2022 בהשוואה לשנת 2019 
במיליארדי ש"ח
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משרדים אזרחיים      מערכת הביטחון       

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: החשב הכללי, משרד האוצר

תרשים 9 מציג את הפערים הנומינליים בהכנסות הממשלה, בהוצאותיה ובגירעון החודשי 
הכנסות  היו  ינואר  בחודש   .2019 בשנת  המקבילים  החודשים  לעומת   2022 שנת  של 
הממשלה גבוהות ביותר מ-19 מיליארד ש"ח מאלה של ינואר 2019, ואילו הוצאותיה היו 
נמוכות בכ-1.5 מיליארד ש"ח. כך הגירעון של חודש ינואר 2019, שעמד על כ-800 מיליון 
ש"ח, הפך לעודף של 18.5 מיליארד ש"ח – פער של יותר מ-19 מיליארד ש"ח. התמונה 
ואוקטובר,  יוני, אוגוסט, ספטמבר  התאזנה במידה רבה בהמשך השנה, אך גם בחודשים 
שבהם היה לממשלה גירעון הן בשנת 2022 והן בשנת 2019, היה הגירעון בשנת 2022 

נמוך מזה של שנת 2019. 

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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תרשים 9. הוצאות הממשלה, הכנסותיה והעודף בתקציב: שנת 2022 בהשוואה 
לשנת 2019 
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 ,10 מתרשים  שעולה  כפי  ההון.  גיוס  את  להקטין  לממשלה  אפשרו  שנצברו  העודפים 
משבר הקורונה היה כרוך בגיוס מסיבי של הון לכיסוי ההוצאות החריגות. עם זאת הצמיחה 
המהירה של המשק, שהחלה במחצית השנייה של שנת 2021, והעלייה בהכנסות הממשלה 

אפשרו לה להקטין את מצבת החוב. 

תרשים 10. גיוס ההון נטו של הממשלה
במיליארדי ש"ח
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התוצאות של פעילות הממשלה בתחום הפיסקלי מתבטאות ביחס החוב לתוצר, כמשתקף 
בתרשים 11. ערב משבר הקורונה הגיעה ישראל ליחס חוב לתוצר של 60%. כזכור, ערך זה 
הוסכם כיעד למדינות גוש האירו בהסכמי מאסטריכט משנת 12.1992 במשך רוב העשור 
ונמוך   ,OECD-ה במדינות  לממוצע  השכיח  בין  בישראל  לתוצר  החוב  יחס  היה  הקודם 
באופן ניכר מהממוצע בגוש האירו. בשנת 2020 נקטו כל הממשלות צעדים כדי להקל את 
השפעותיו הכלכליות של משבר הקורונה ובהתאם הגדילו משמעותית את הגירעון והחוב. 
 ,OECD-עקב כך עלה יחס החוב לתוצר בישראל בשיעור דומה לזה של ממוצע מדינות ה
אחוז.  נקודות  כ-14  יותר,  אף  חריפה  הייתה  העלייה  האירו  בגוש  אחוז.  נקודות  כ-12 
הצמיחה המהירה של שנת 2021 אפשרה לישראל להקטין את יחס החוב לתוצר בקרוב 
ל-3 נקודות אחוז, בהשוואה למעט פחות מ-2 נקודות אחוז בממוצע מדינות ה-OECD ומעט 
יותר מנקודת אחוז אחת בגוש האירו. קרן המטבע הבין-לאומית חוזה המשך של מגמת 
הירידה בכל העולם. על פי התחזית העדכנית הקרן צופה שכבר בסוף שנת 2022 יעמוד 
יחס החוב לתוצר בישראל על 61.5% ואף ימשיך לרדת לכ-55% לקראת סוף העשור. בכך 

 .OECD-ידמה הנתון של ישראל לנתון החציוני של מדינות ה

OECD-תרשים 11. יחס החוב לתוצר: ישראל, גוש האירו ומדינות ה

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ישראל תחזית ישראל
OECD ממוצע OECD תחזית ממוצע
OECD חציון OECD תחזית חציון
גוש האירו תחזית גוש האירו

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

ערך זה נקבע בזמנו מתוך הנחה שניתן לקיימו לאורך זמן בד בבד עם גירעון ראשוני של 3% תוצר.   12
הנחה זאת מתממשת כל עוד קצב צמיחת המשק גדול משער הריבית בחצי נקודת אחוז. לדיון 

.Priewe, 2020 בפרמטרים של הסכמי מאסטריכט ראו

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על



324

השוק העולמי מתייחס לחוב של ממשלת ישראל כאל נכס בטוח. עדות לכך ניתן לראות 
12, המתווה את התשואות ארוכות הטווח על אג"ח עשר-שנתיות של ממשלת  בתרשים 
בהתמדה  עולות  אלה  תשואות  לראות,  שניתן  כפי  הברית.  ארצות  ממשלת  ושל  ישראל 
מאז השפל שלהן באמצע שנת 2020, אז הן עמדו על כ-0.7%. העלייה הואצה בתחילת 
שנת 2022 והפער לטובתה של ישראל נסגר, אף ששיעור האינפלציה בישראל נמוך יותר. 
עם זאת יש לזכור שלשיעור האינפלציה השוטף השפעה קטנה כאשר מדובר בנכס ארוך 
טווח, המשקף בעיקר ציפיות כלפי העתיד. אולם עצם העובדה שהתשואות על אג"ח של 
ממשלת ישראל דומות לאלה של ממשלת ארצות הברית ממחישה את מידת האמון של 

השווקים העולמיים במשק הישראלי.

תרשים 12. תשואות חודשיות של אג"ח ממשלתיות עשר-שנתיות, ישראל וארה"ב
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הקודם.  לפחות מאז אמצע העשור  יציב,  בעיקרון  נשאר  ישראל  דירוג האשראי של  גם 
סוכנות דירוג האשראי Moody’s מדרגת את ישראל בדרגה A1 )דרגה חמישית מלמעלה(, 
הדירוג  את   2018 בשנת  העלתה   S&P סוכנות  )כנ"ל(.   A+ בדרגה  אותה  מדרגת   Fitch-ו
 Credit default swap-ה עסקות  עלות  לרביעית(.13  החמישית  )מהדרגה   AA-ל  A+-מ 
)CDS( על החוב החמש-שנתי של ישראל בחודשים האחרונים נעה בין 40 ל-50 נקודות 
בסיס. בהנחה המקובלת שחוזה הביטוח מכסה 40% מהנזק שייגרם במקרה של אי-החזר 
החוב, עלות זאת שקולה להערכת השוק שלפיה ההסתברות שמדינת ישראל לא תעמוד 
בהתחייבויותיה בחמש השנים הבאות היא 0.6%–14.0.8% בהתאם, גם אינדיקטור זה מעיד 

על האיתנות הבין-לאומית של החוב הישראלי. 

.Trading Economics ראו באתר  13
בסיס,  נקודות  ב-18  נסחרים  ארה"ב  של  החמש-שנתי  החוב  על  הביטוח  חוזי  השוואה,  לשם   14
השקולות להסתברות אי-עמידה בהחזר חוב של 0.32%, ספרד ופורטוגל נסחרות בכ-52 נקודות 
בסיס )0.87%(, יוון בכ-170 נקודות בסיס )2.86%(, ורוסיה ב-13,775 נקודות בסיס )100%(. ראו 

.World Government Bonds באתר

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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החוק  בשל  הן  הפירעון,  חדלות  בתחום  רבות  תמורות  ידעה   2020 שנת 
 2019 בספטמבר  לתוקפו  שנכנס  כלכלי  ושיקום  פירעון  לחדלות  החדש 
שהביא  הקורונה,  משבר  בשל  והן  הרגל(,  פשיטת  פקודת  את  )והחליף 
בהליכי  לפתוח  אותם  שאילצה  כלכלית  למצוקה  רבים  ועסקים  אזרחים 

חדלות פירעון. 
לפי החוק החדש, חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו החייב אינו מסוגל 
לפרוע את חובותיו במועדם או שהתחייבויות החייב עולות על שווי נכסיו. 
הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים. לרוב 
אפשרות  יש  החייב  של  לנושה  גם  אך  עצמו,  החייב  הוא  הבקשה  מגיש 
תועבר  ש"ח,  מ-150,455  גבוהים  החייב  חובות  אם  הבקשה.  את  להגיש 
פירעון.  חדלות  הליכי  על  הממונה  ידי  על  השלום  משפט  לבית  הבקשה 
לאחר דיון יוחלט על מתן צו לפתיחת הליך חדלות פירעון )שמחליף את 
בדיקה  תקופת  מתחילה  לאחריו  הישן(.  הרגל  פשיטת  בהליך  הכינוס  צו 
שמטרתה ליצור בסיס עובדתי לגבי מצבו הכלכלי של החייב וההתנהלות 
שהובילה לחדלות פירעונו. בשלב הבא ניתן צו לשיקום כלכלי שבו, בהתאם 
לשם  מנוהלים  או  היחיד  נכסי  ממומשים  הכלכלי,  השיקום  צו  להוראות 
פירעון חובותיו לנושיו, ובד בבד הוא נדרש לתשלומים עיתיים מהכנסתו 

השוטפת לשם השבת חובות.

זרקור
חדלות פירעון

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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מאפשרים  פירעון  חדלות  הליכי  החוק,  מלשון  להתרשם  שניתן  כפי 
ולקבל  נושיו  להגיע להסדר עם  בחייו הכלכליים,  דף חדש  לחייב לפתוח 
החדש  שהחוק  מכאן  התהליך.  בסיום  מחובותיו(  אותו  הפוטר  )צו  הֶפטר 
מתמקד בשיקום חייב שנקלע לחדלות פירעון ולא בהענשתו. ואכן, וכפי 
13, מספר הבקשות לפתיחת הליכים של יחידים עלה  שרואים בתרשים 
בחדות בשנים 2020 ו-2021 בהשוואה ל-2019 )36% ו-33% בהתאמה(.15 
משבר  של  השפעתו  בין  ולהבחין  לבודד  כדי  שברשותנו  בנתונים  אין 
הקורונה לבין השפעת כניסתו לתוקף של החוק החדש על מספר הבקשות 
לפתיחת הליכי חדלות פירעון. עם זאת עדות להשפעתו של החוק החדש 
עולה מנתוני הרבעון הראשון של 2020, טרם פרוץ משבר הקורונה. ברבעון 
זה הוגשו 6,286 בקשות לפשיטת רגל, בהשוואה ל-4,401 בקשות ברבעון 
כניסתו  לאחר  הבקשות  במספר   42% של  עלייה   –  2019 של  הראשון 
לתוקף של החוק החדש ולפני פרוץ משבר הקורונה. המשך העלייה במספר 
הבקשות לפתיחת הליכים בהמשך שנת 2020 ובמהלך שנת 2021 מעיד 

קרוב לוודאי על השפעה משולבת של החוק החדש ושל משבר הקורונה.
חשוב לציין שבהשוואה לשנת 2019, בשנים 2020–2021 חלה ירידה 
חדה במספר צווי פתיחת ההליכים שניתנו בפועל )13%- ו-12%- בהתאמה(, 
למרות העלייה במספר הבקשות לפתיחת הליכים. ירידה זו עשויה לנבוע 
הסגרים  בזמן  פגרה  דמוית  מצומצמת  במתכונת  המשפט  בתי  מהפעלת 

שחלו בשנים אלו.

בהשוואה לשנת 2018, מספר הבקשות לפתיחת הליכים של יחידים ירד בשנת   15
2019 בכ-18%. ירידה זו עשויה לנבוע מהציפייה של החייבים לכניסתו לתוקף 
)ולא להענשתו(.  של החוק החותר ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב 
2020 מאששת את ההשערה  נראה שהעלייה החדה במספר הבקשות בשנת 

הזאת.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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תרשים 13. בקשות וצווים לכינוס ופתיחת הליכים עבור יחידים

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: משרד המשפטים, אגף האפוטרופוס הכללי

 1,179 הוגשו   2019 בשנת  הליכים,  והקפאת  חברות  פירוק  בתחום 
2020 הוגשו 1,200 בקשות )עלייה  בקשות לפירוק של תאגידים, בשנת 
של 2%(, ובשנת 2021 הוגשו 1,328 בקשות )עלייה של 13% ביחס לשנת 
2020 התקבלו  872 בקשות, בשנת  2019 התקבלו  2019(. בפועל בשנת 
למרות משבר  כלומר,  873 בקשות.  2021 התקבלו  ובשנת  900 בקשות, 
 3% 2020 הייתה עלייה מזערית של  2019, בשנת  הקורונה, ביחס לשנת 

בצווי פתיחת הליכים ובשנת 2021 למעשה לא ניכר כל שינוי.  

19
,2

77

21
,2

31

19
,8

54

16
,3

73

22
,2

46

21
,8

51

16
,1

38

19
,7

06

19
,5

38

16
,3

73

14
,3

10

14
,4

06

2016 2017 2018 2019 2020 2021

בקשות שהוגשו צווים שניתנו בפועל

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על



328

פריון העבודה 
בהון  מתמקד  זה  פרק  זאת  לתופעה  הסיבות  שלל  מתוך  נמוך.  בישראל  העבודה  פריון 
הפיזי הפרטי העומד לרשות העובדים מחד גיסא, ובהון הציבורי שבמשק מאידך גיסא.16 
מדינות  שמונה  של  קבוצה  לבין  ישראל  בין  היא  זה  בהקשר  להלן  הנערכת  ההשוואה 
בלגיה,  אירלנד,  אוסטריה,  ישראל:  לאוכלוסיית  בגודלן  דומות  שאוכלוסיותיהן  באירופה 

דנמרק, הולנד, פינלנד, שוודיה ושווייץ. 
העובדים והעובדות בישראל משקיעים זמן רב בעבודתם, כמתואר בתרשים 14. מספר 
בכל  עמיתיו  של  מזה  ניכרת  במידה  גבוה  בישראל  מועסק  של  הממוצע  העבודה  שעות 
מדינות ההשוואה, פרט לאירלנד. בשנת 2019 עבד הישראלי 1,898 שעות בשנה בממוצע, 
בהשפעתה  להבחין  גם  ניתן  בכרבע.  קטן  היה  הממוצע  האחרות  המדינות  ברוב  ואילו 
של מדיניות החל"ת שהצניחה את הממוצע בכ-150 שעות בשנה, הרבה יותר מהשפעת 

הקורונה ברוב מדינות ההשוואה.

תרשים 14. ממוצע שעות העבודה בשנה במדינות נבחרות
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הפערים באיכות כוח האדם ותרומתם לפערי הפריון נחקרו בהרחבה. ראו למשל ברנד, 2017. ראו   16
גם בנק ישראל, 2019. 
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ואולם שעות העבודה המרובות בישראל אינן מגבירות את סך התפוקה בהתאם. תרשים 15 
מראה כי התפוקה לשעת עבודה בישראל נמוכה באופן ניכר מזאת של מדינות ההשוואה. 
זאת ועוד, התרשים מראה כי הפער בין ישראל לבין מדינות ההשוואה הולך וגדל. בשנת 
2021 עמדה תפוקתו של העובד הישראלי על כ-48 דולר לשעת עבודה )במחירי 2017(, 
בעוד תפוקת עמיתיו ברוב מדינות ההשוואה הייתה גבוהה בכרבע, ובייחוד באירלנד – הדומה 
 17.2009 זינוק מרשים בפריון העבודה מאז  לישראל במספר שעות העבודה – שבה חל 

תרשים 15. התמ"ג לשעת עבודה במדינות נבחרות 
דולרים, מחירי 2017
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נוקיה.  בחברת  המתמשך  המשבר  עם  בבד  בד  בפינלנד  לעלות  הפסיק  עבודה  לשעת  התמ"ג   17
החשבונאות הלאומית של אירלנד מושפעת ממשקלן הגדול של חברות רב-לאומיות הממוקמות 

בה בשל שיקולי מס ובשל הנגישות הקלה הן לשוק האמריקאי והן למדינות האיחוד האירופי. 

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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ההון הפרטי והציבורי
תרשים 16 מדווח על רמת ההון הפרטי )כלומר ההון הנוצר מהשקעות של המגזר הפרטי( 
הפיגור  על  מעיד  18.2015 התרשים  בדולרים של  ובמדינות ההשוואה  בישראל  למועסק 
המתגבר של ישראל בפרמטר זה: מ-1980 לא עלה ההון למועסק בישראל )ואפילו ירד 
במעט(, בעוד שברוב מדינות ההשוואה הוא עלה ביותר מ-50%. דנמרק, שבה ההון למועסק 
היה נמוך מזה של ישראל בשנת 1990, העלתה בתקופה זו את ההון למועסק פי שלושה. 
באירלנד ההון למועסק גדל יותר מפי שניים, ובתקופה קצרה יותר. נראה אפוא שהתמריצים 
שבפניהם ניצבים הארגונים העסקיים בישראל בבואם להחליט על השקעות מעוותים – 
אם מחמת קשיים בירוקרטיים הפוגעים בתשואה ואם בשל שכר העבודה הנמוך, המקטין 
את כדאיות החלפת העבודה בהון.19 על פי אומדנים מקובלים, גמישות התוצר ביחס להון 
הפרטי היא בערך 0.3 )ראו גם בנספח(. בהתאם, אילו ההון למועסק בישראל היה עולה 
סוגר  גם  ובכך  בכ-13%,  עולה  לעובד  התוצר  היה  בהולנד  או  בדנמרק  בשוודיה,  לרמתו 

כמחצית מהפער של התוצר לשעת עבודה בין ישראל לרוב מדינות ההשוואה. 

תרשים 16. ההון הפרטי למועסק בישראל ובמדינות נבחרות
דולרים, במונחי PPP, מחירי 2017
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  .Xiao et al., 2021 להסבר על שיטת החישוב ראו  18
ענף הבנייה יכול לשמש דוגמה מוחשית לשני העיוותים גם יחד.  19
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ישירות לפריון  ובכך הוא קשור  ייצור שאיתו עובדים המועסקים  גורם  ההון הפרטי הוא 
העבודה. ההון הציבורי פועל בעקיפין. כאן מדובר בתשתיות למיניהן – כבישים, תחבורה, 
תקשורת, נמלי ים ואוויר, חשמל וכיו"ב. על פי נתוני קרן המטבע הבין-לאומית, רמת ההון 
הציבורי לנפש בישראל נמוכה באופן חמור מזאת של מדינות ההשוואה. תרשים 17 מראה 
שבמשך כארבעים שנה לא השתנתה רמת ההון הציבורי לנפש בישראל כלל. כיוון שכבר 
בנקודת ההתחלה היא הייתה נמוכה מזאת של מדינות ההשוואה )פרט לאירלנד(, הפער רק 
הלך וגדל. בסופה של התקופה ההון הציבורי לנפש בישראל עמד על כשליש מערכו ברוב 
מדינות ההשואה. על פי גמישויות מקובלות בספרות של התוצר ביחס להון הציבורי, אילו 
ההון הציבורי לנפש בישראל היה גדל פי שלושה ומגיע לרמתו במדינות ההשוואה – היה 

נסגר פער של בין 5 ל-20 נקודות אחוז בתוצר למועסק.20 

תרשים 17. ההון הציבורי לנפש בישראל ובמדינות נבחרות 
דולרים, מחירי 2017

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
19

אוסטריה אירלנד בלגיה דנמרק הולנד
ישראל פינלנד שוודיה שווייץ

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

 .)Ramey, 2021( 0.05-בארצות הברית, שם רמת ההון הציבורי לנפש גבוהה, מוערכת הגמישות ב  20
"תשתיות  ל-0.18 עבור  ציבורי כללי"  "הון  0.1 עבור  בין  הבנק העולמי משתמש בערכים הנעים 
המדווח  האומדן   .2022 ואחרים,  אקשטיין  גם  ראו   .)Devadas & Pennings, 2018( תחבורה" 

בנספח גבוה אף יותר. 
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ענף טכנולוגיית העילית
תעסוקה, פריון ושכר 

בשנת 2021 העסיק ענף טכנולוגיית העילית בישראל כ-10% מהשכירים במשק, והם תרמו 
כ-15% לתמ"ג.21 הענף כולל הן ענפי תעשייה והן ענפי שירותים.22 תרשים 18 מציג את 
התפתחות משרות השכיר בענפי טכנולוגיית העילית השונים וממחיש את הגידול המהיר 
יותר משני  נמצאו קצת   2021 הייצור: בשנת  היציבות בתחום  בתחום השירותים לעומת 
שלישים של משרות טכנולוגיית העילית בתחום השירותים והשאר בתחום הייצור. בתוך ענפי 
השירותים בולטים הגידול המהיר במספר משרות השכיר בתחום תכנות המחשבים והירידה 
בתחום שירותי המידע. בולטת גם הפגיעה הגבוהה יחסית של משבר הקורונה במשרות 
האחרים.  העילית  טכנולוגיית  תחומי  של  חסינותם  לעומת  אלו  תחומים  בשני  השכירים 
ב-50% מחלקם בציבור  גבוהה  כאמור, התרומה של עובדי טכונולוגיית העילית לתמ"ג 
הייצור.  19 ממחיש את פער הפריון הגדול בענפי  והעובדות בישראל. תרשים  העובדים 
2022 גבוהה  בענפי התעשייה של הטכנולוגיה המסורתית הייתה התפוקה באמצע שנת 
בכרבע ממה שהייתה בינואר 2004, אך מספר שעות העבודה בתעשייה זאת קטן בכ-20%. 
דומה:  בשיעור  עלה  והמעורבת-עילית  המעורבת-מסורתית  הטכנולוגיה  בתעשיות  הפריון 
אמנם התפוקה גדלה בתעשיות אלה בכ-50% אך מספר שעות העבודה כמעט לא השתנה. 
עלה  העבודה  שעות  מספר  לחלוטין:  שונה  העילית  טכנולוגיית  בתעשיית   ההתפתחות 
בכ-20% )בעיקר בעשור הראשון של המאה, ומאז התייצב בהתאם למספר משרות השכיר, 

כפי שמתואר בתרשים 18( אך התפוקה עלתה בכ-170%. 

ראו הערכות אלה באתר של רשות החדשנות, חלק א׳: ההיי-טק הישראלי 2022 – תמונת מצב.   21
הלמ"ס אינה מפרסמת נתונים המאפשרים לחשב את התרומה לתמ"ג באופן שוטף. בסקר ענפי 
התעשייה האחרון של הלמ"ס )2018( תרמו ענפי טכנולוגיית העילית כ-20% מהערך המוסף )14% 
ו-61%  ו-6% בייצור(. הסקר אינו מייצג את כלל המשק: הוא כלל כ-75% מהמשרות  בשירותים 

מהערך המוסף הגולמי. ראו הלמ"ס, 2021.  
בייצור  שירותים.  ענפי  וארבעה  ייצור  ענפי  משלושה  בישראל  מורכב  העילית  טכנולוגיית  ענף   22
וייצור כלי טיס   ,)26( 21(, מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיקה  נכללים יצרני התרופות )ענף 
 )631( נתונים  עיבוד   ,)62( מחשבים  תכנות   ,)61( תקשורת  שירותי  כלולים  בשירותים   .)303(

ומחקר ופיתוח )72(. ראו גם באתר הלמ"ס, הייטק. 
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תרשים 18. משרות שכיר חודשיות בענף טכנולוגיית העילית
באלפים
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(72)מחקר מדעי ופיתוח  (63)שירותי מידע 

(62)תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים  (61)שירותי תקשורת 

(30)ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים  (26)מכשור אלקטרוני ואופטי , ייצור מחשבים

(21)כולל תרופות הומאופתיות , ייצור תרופות סך הכול

סך הכול ייצור
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תרשים 19. שעות עבודה ותפוקה על פי עצימות טכנולוגית 

טכנולוגיה נמוכה                                                     טכנולוגיה בינונית-נמוכה
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מדד תפוקה מדד שעות עבודה
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כצפוי, פערי הפריון באים לידי ביטוי גם בפערי שכר גדולים מאוד, כפי שמראה תרשים 
2012 היה השכר החודשי הממוצע בענפי טכנולוגיית העילית גבוה מזה של  20. בשנת 
שאר השכירים במשק פי 2.3. בשנת 2021 גדל הפער ליחס של 2.8. עלייה זאת חלה עקב 
הגידול המתון בשכר הריאלי של שאר עובדי המשק ב-21% על פני התקופה, בהשוואה 
לגידול של 44% בענפי טכנולוגיית העילית. בקרב העובדים במגזר טכנולוגיית העילית גבוה 
במיוחד שכרם של העובדים במו"פ מדעי. עליית השכר של קבוצה זאת דומה לזאת של 
ממוצע הענף. עובדים אלו הם בדרך כלל בעלי תארים מתקדמים במדעים ומספרם עלה 
2021. בהשוואה לקבוצה  2012 לכ-51 אלף בשנת  יחסית במתינות, מכ-38 אלף בשנת 
דומה  גידול  שיעור  עם  אך  ש"ח  ב-4,000–5,000  הנמוכה  חודשית  שכר  רמת  עם  זאת, 
בשכר, מספר המתכנתים כמעט הוכפל – מכ-93 אלף בשנת 2012 לכ-176 אלף בשנת 
2021. ענף שירותי התקשורת מתאפיין ברמות שכר נמוכות בתוך קבוצת ענפי טכנולוגיית 
)כ-50% על פני התקופה(, אף  גבוה מממוצע הענף  בו  העילית, אך שיעור עליית השכר 
ו-18 אלף בשנת   2012 )כ-40 אלף בשנת  יותר מ-50% ממספר המשרות  שהענף השיל 

  .)2021

תרשים 20. שכר חודשי ממוצע  
שקלים, מחירי 2021

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(21)כולל תרופות הומאופתיות , ייצור תרופות (26)מכשור אלקטרוני ואופטי , ייצור מחשבים
(30)ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים  (61)שירותי תקשורת 
(62)תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים  (63)שירותי מידע 
(72)מחקר מדעי ופיתוח  לא כולל טכנולוגיה עילית, ממוצע במשק

ממוצע טכנולוגיה עילית
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ענף טכנולוגיית העילית וסחר החוץ 
לענף טכנולוגיית העילית יש השפעה מכרעת על מאזן התשלומים של ישראל, הן בחשבון 
משבר  לפני  שעמדה  ליצוא,  התרומה  את  מתאר   21 תרשים  ההון.  בחשבון  והן  השוטף 
הקורונה על כ-50%, ובשנות המשבר עלתה ל-54% ו-55%. בולטת הירידה המהירה בחלקה 
של תעשיית טכנולוגיית העילית בכ-10 נקודות אחוז, לעומת העלייה המקבילה בחלקם של 

השירותים בכ-15 נקודות אחוז. ה"אקזיטים" למיניהם תרמו כ-2% נוספים.

תרשים 21. תרומת ענף טכנולוגיית העילית ליצוא הישראלי
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לבסוף, ענף טכנולוגיית העילית מושך השקעות זרות בקנה מידה גדול מאוד. תרשים 22 
 )net foreign direct investment( הנקייה  הישירה  הזרה  ההשקעה  גודל  את  ממחיש 
יחסית לתמ"ג בישראל בהשוואה למדינות האיחוד האירופי ול-OECD בכללו.23 ההערכה 
כ-18  )כלומר  מהתוצר   4.5% על  עומדת   2021 לגבי  בתרשים  המופיעה   OECD-ה של 
מיליארד דולר(.24 בולטת במיוחד מגמת העלייה בעשור הקודם שחלה בד בבד עם מגמת 

תיסוף השקל )ראו תרשים 29 להלן(.25

הסייג "נקייה" מתייחס לניכוי ההון המוחזר לארץ המוצא ותשלום הלוואות מסכום ההשקעה.   23
הערכה זאת נמוכה באופן ניכר מזאת של ארגון Start-Up Nation, העומדת על 25.4 מיליארד   24

  .Start-Up Nation Central דולר לשנת 2021, כ-6.2% תוצר. ראו באתר
החריגה הגדולה בשנת 2006 נבעה מעסקת "ישקר".   25

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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תרשים 22. השקעות ישירות בישראל, ב-OECD ובאיחוד האירופי 
באחוזי תוצר
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מחירים
עליית המחירים

בכל   2022 שנת  של  האחרונים  בחודשים  הואץ  הצריכה  סלי  של  המחירים  עליית  קצב 
ידועות היטב: בצד ההיצע העולם עדיין לא חידש במלואן  המדינות המפותחות. הסיבות 
את שרשראות האספקה, שנפגעו מאוד בתקופת הקורונה בגלל הגבלות על התנועה הבין-
לאומית. חלק ניכר מהקושי המתמשך באישוש שרשראות אלה נעוץ במדיניות הקשוחה 
נגד אוקראינה בסוף  רוסיה  נגיף הקורונה. המלחמה שבה פתחה  של ממשלת סין כלפי 
לאירופה  האנרגיה  אספקת  בתחום  בעיקר  נוספים,  לשיבושים  גרמה   2022 פברואר 
ואספקת הדגנים למדינות רבות )בפרט בעולם השלישי(. גל החום באירופה מייבש נהרות 
ומייקר את העברת הפחם והסחורות ביבשת. גם בצד הביקוש שיווי המשקל טרם הושב. 
המוניטרית  מהמדיניות  הנובעים  הברית,  בארצות  בעיקר  גדולים,  נזילות  עודפי  יש  עדיין 

המרחיבה מאוד שם בשנות הקורונה. 
תרשים 23 מתאר את עליית המחירים בישראל, בארצות הברית ובגוש האירו שהחלה 
הימני העליון מתאר את שיעור העלייה במדד המחירים  2021. התרשים  בראשית שנת 
לצרכן. כפי שמוצג בתרשים, בישראל שיעור זה נמוך באופן ניכר בהשוואה לארצות הברית 
ולגוש האירו. הפערים גדולים עוד יותר בכל הנוגע לסעיפי המזון והאנרגיה. בארצות הברית 

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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ובגוש האירו עליית מחירי המזון מהירה יותר מזאת של המדד כולו, ואילו בישראל מחירי 
המזון עולים בשיעור זהה כמעט לזה של המדד כולו. במחירי האנרגיה הפערים בין ישראל 
למדינות ההשוואה גדולים עוד יותר. בארצות הברית ובגוש האירו מחירי האנרגיה עולים 
בכ-40%, ואילו בישראל שיעור העלייה הוא מחצית משיעור זה )יש לשים לב לקנה המידה 
בעלי  עבור  זקיפות  )ללא  בפועל  המשולם  הדירה  שכר  זה(.  בתרשים  האנכי  הציר  של 
ירידה שנמשכה  )לאחר  יותר מאשר בגרמניה  דירות( אכן עולה בישראל לאחרונה מעט 

כ-18 חודשים(, אך בארצות הברית מחירי השכירות מזנקים בשיעור שנתי של כ-26.8% 

תרשים 23. עליית מדדים בישראל, בארצות הברית ובגוש האירו

מדד המחירים לצרכן                                               מדד מחירי המזון
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נבחרה  גרמניה  האירו.  גוש  מדינות  של  בפועל  הדירה  שכר  על  נתונים  מפרסם  אינו   OECD-ה  26
כמייצגת.

גוש האירוגרמניהב"ארהישראל
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השינוי  שיעור  על  משפיעה  כשלעצמה  אחרות  במדינות  המחירים  של  המהירה  העלייה 
של מדד המחירים לצרכן בישראל. אפשר לראות זאת בתרשים 24, המציג את נתוני בנק 
ישראל בהפרדה בין קבוצת המוצרים הסחירים לאלה שאינם סחירים.27 התרשים מראה כי 
אם בעבר מיתנו המוצרים הסחירים את קצב עליית מדד המחירים לצרכן, ברוב החודשים 
כ-37%(  הוא  )שמשקלם במדד  עליית המחירים של המוצרים הסחירים  האחרונים קצב 
אחרות:  במילים  כ-63%(.  )שמשקלם  הלא-סחירים  המוצרים  של  מזה  ניכר  באופן  גבוה 
ישראל מייבאת חלק מהאינפלציה שלה מחו"ל, למרות התחזקות השקל )ראו להלן(. עם 
בזמן  מאוד  הצטמצמו  המקומית  לזאת  המיובאת  ההתייקרות  בין  שהפערים  נראה  זאת 

האחרון.

תרשים 24. קצב עליית המחירים לצרכן, מוצרים סחירים ומוצרים לא-סחירים
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השפעת עליית המחירים על חמישוני ההכנסה
הנתונים לעיל מתייחסים לממוצע במשק. ניתן לבחון את השפעתן של עליות המחירים על 
שכבות האוכלוסייה השונות על סמך מדד המחירים לצרכן המתבסס על צריכת משקי הבית 
כפי שנמדדה בסקר הוצאות המשפחה בשנים 2018–2019. בשנים אלו סוכמו הוצאות 
הצריכה של משקי בית בתת-קבוצות אוכלוסייה בהתאם לחמישוני ההכנסה הפנויה לנפש 

לפירוט המוצרים הסחירים והלא-סחירים ראו באתר בנק ישראל, אינפלציה ומדיניות מוניטרית.   27

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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סטנדרטית.28 בהתאם, אפשר לחשב מדדי מחירים לצרכן של סלי הצריכה של משקי בית 
להוצאות  מתייחסים  שלהלן  הנתונים  עלייתם.  שיעור  את  ולחשב  הכנסה  חמישוני  לפי 
 20% אחד,  כל  מייצגים,  אשר  והעליון  האמצעי  התחתון,  ההכנסה  חמישוני  של  הצריכה 
מכלל משקי הבית: אלה שהכנסתם לנפש היא הנמוכה ביותר )אחוזונים 0%–20%(, אלה 
הגבוהות  ההכנסות  בעלי  וקבוצת   )60%–40% )אחוזונים  ההכנסות  התפלגות  שבאמצע 

במשק )אחוזונים 80%–100%(, בהתאמה. 
המשקלות של המצרכים והשירותים המרכיבים את סל המדד נקבעים עבור כל קבוצת 
באותה  לצריכה  ההוצאה  לסך  ביחס  מרכיבים  אותם  על  ההוצאה  שיעור  פי  על  הכנסה 
קבוצה, ובהתאם נבדלים בין משקי הבית הממוצעים בכל אחד מחמישוני ההכנסה. אכן, 
כפי שעולה מתרשים 25, יש הבדלים ניכרים בדפוסי הצריכה בין קבוצות ההכנסה השונות. 
כך למשל, בסעיפי תחזוקת הדירה, בריאות ותחבורה ותקשורת שיעור ההוצאה מתוך סך 
הצריכה של משק בית המשתייך לחמישון העליון הוא הגבוה ביותר, בהשוואה לחמישוני 
ההכנסה הנמוכים יותר. לעומת זאת בסעיפי ההוצאה על מזון )ללא ירקות ופירות(, פירות 
ביותר.  הגבוה  הוא  התחתון  מהחמישון  בית  משק  של  ההוצאה  שיעור  ושונות  וירקות 
המשניות  הקבוצות  במשקלות  גם  ההכנסה  חמישוני  לפי  בית  משקי  בקרב  הבדלים  יש 
המרכיבות את סל המצרכים והשירותים במדד )לא מוצג בתרשים(. בולט במיוחד הפער 
הגדול בשיעור ההוצאה מסך ההוצאה של משק בית המשתייך לחמישון ההכנסה התחתון 
על צריכת סיגריות וטבק )קרוב לפי 5 ביחס לחמישון העליון(, שמנים ומרגרינה )קרוב לפי 
3 ביחס לחמישון העליון(, ושכר דירה )קרוב לפי 2.5 ביחס לחמישון העליון(. לעומת זאת 
שיעור ההוצאה של משק בית בחמישון העליון על צריכת הוצאות דיור אחרות, כגון תיווך, 
אותו סעיף של  על  7 בהשוואה לשיעור ההוצאות  פי  גבוה כמעט  וביטוח,  חוזים  עריכת 
משק בית המשתייך לחמישון התחתון. כך גם עבור שיעור ההוצאה על עזרה בבית, שבו 
ל-8 לטובת משק בית מהחמישון העליון בהשוואה לאותה הוצאה  היחס עומד על קרוב 

עבור משק בית המשתייך לחמישון ההכנסה התחתון.29 

אינה  הלמ"ס   .1.1 לוח   ,2019 מסקר  נתונים  הבית,  משק  והוצאות  הכנסות  למ"ס,  ראו  לפירוט   28
מפרסמת את נתוני החמישון השני והרביעי.  

לצרכן,  המחירים  במדד  והמשניות  הראשיות  הצריכה  קבוצות  משקלות  הלמ"ס,  ראו  לפירוט   29 
לוח 1.5. 
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תרשים 25. שיעור ההוצאה מתוך ההוצאה הכוללת, לפי קבוצות עיקריות הנכללות 
במדד המחירים לצרכן, חמישוני הכנסה נבחרים 
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תרשים 26 מדווח על שיעור השינוי המצטבר במדד המחירים לצרכן של קבוצות הצריכה 
הראשיות המרכיבות את סל המדד עבור כל אחד מחמישוני ההכנסה. התרשים מתייחס 
לשנת 2020 כאל הבסיס ומבחין בין עליית המחירים בשנת 2021 ובין זאת שהצטברה עד 
חודש יולי 30.2022 בולט במיוחד השיעור הגבוה בעליית מדד סעיף ההוצאה על תחבורה 
המרכיב  )שבו  הדיור  בסעיף  ל-16%(.  )קרוב  ההכנסה  חמישוני  שלושת  אצל  ותקשורת 
העיקרי הוא "צריכת שירותי דיור" הקשור קשר הדוק לשכר הדירה( עלה המדד בשיעור 
גבוה יותר עבור החמישון העליון בהשוואה לתחתון, הפוך מבסעיף ריהוט וציוד לבית, שם 
משקי הבית בחמישון התחתון מוציאים פי 3.6 יותר מאלה של החמישון העליון על תיקון 
מוצרי חשמל למטבח, וב-30% יותר על צלחות, כוסות וסכו"ם חד-פעמיים, שהתייקרו מאוד 
חד  ירד בשיעור  והנעלה  זאת, מדד הלבשה  לעומת  פריטים אלה.  על  מיסוי  עקב הטלת 
של יותר מ-14% בקרב משקי בית המשתייכים לחמישון ההכנסה התחתון, ובכ-13% עבור 

משקי בית מהחמישון העליון. 

לפירוט ראו הלמ"ס, 2022ג, לוח 4.7.    30
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ההבדלים בשיעור עליית המדד בין החמישונים השונים בדרך כלל אינם גדולים מאוד, 
ביחס  ההוצאות  על  בהשפעתם  גדולים  הבדלים  יוצרים  הם  ההכנסה  פערי  עקב  אולם 
להכנסה. בחישוב כולל, סך השינוי בהוצאה בחודש יולי 2022 לעומת ממוצע 2020 עבור 
משקי בית המשתייכים לחמישון העליון, האמצעי והתחתון עמד על 1,856 ש"ח, 1,118 
ש"ח ו-705 ש"ח, בהתאמה. סכומים אלו משקפים עלייה של כ-8% בהוצאה הכוללת עבור 
וכ-6.4% עבור  בית מהחמישון האמצעי,  כ-7% עבור משק  בית מהחמישון העליון,  משק 
משק בית המשתייך לחמישון התחתון. במונחי ההכנסה של שנת 2019 מתהפך הסדר: עד 
חודש יולי 2022 משקפות תוספות אלה פגיעה תקציבית המסתכמת ב-10.2% מהכנסתם 
ברוטו של משקי בית המשתייכים לחמישון התחתון, כ-6.5% עבור משקי בית מהחמישון 

האמצעי, ורק 4.6% מהכנסתם של משקי בית המשתייכים לחמישון העליון.31
27 מראה שהפגיעה ביחס להכנסה גבוהה יותר בחמישון התחתון בכל סעיפי  תרשים 
ההוצאה, פרט לסעיף הלבשה והנעלה. למשל, משק בית מייצג בחמישון התחתון נאלץ 
לוותר על 2.7% מהכנסתו בשל התייקרות המזון ואילו החמישון העליון נפגע בפחות מאחוז 
בחמישון  הבית  משקי  עבור  זה  סעיף  של  הגדול  המשקל  את  המשקפת  עובדה   – אחד 
המדד  עליית  העליון,  בחמישון  יותר  גדול  שמשקלו  ותקשורת,  תחבורה  בסעיף  התחתון. 
המשתייך  בית  משק  של  ברוטו  מההכנסה  כ-3.2%  שהיא  הוצאה,  לתוספת  מתורגמת 
לחמישון התחתון, לעומת 2.5% עבור משק בית בחמישון האמצעי, וכ-2% בלבד עבור משק 

בית המשתייך לחמישון העליון. 

31  הנתון העדכני ביותר לגבי הכנסת משקי הבית בישראל הוא לשנת 2019. בשנה זאת ההכנסה 
ש"ח,   6,883 הייתה  והעליון  האמצעי  התחתון,  ההכנסה  חמישוני  של  לחודש  ברוטו  הכספית 

17,275 ש"ח ו-39,988 ש"ח, בהתאמה. לפירוט ראו הלמ"ס, 2022ב.
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תרשים 26. שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ותרומתן של כל אחת מהשנים 
לשיעור זה

באחוזים

מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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תרשים 27. שיעור השינוי הכולל בהוצאה מתוך ההכנסה ותרומתן של כל אחת 
מהשנים לשיעור זה
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רמת המחירים
תרשים 20 לעיל מצביע על מצבה הנוח יחסית של ישראל בנוגע לקצב עליית המחירים. 

עם זאת רמת המחירים בישראל נתפסת כגבוהה מאוד יחסית לזאת של מדינות אחרות. 
"חוק המחיר האחיד" שפותח  על  בנויה  רמות המחירים במדינות שונות  בין  ההשוואה 
בצרפת במחצית השנייה של המאה השמונה-עשרה. באותה תקופה שרר תקן הזהב, והיה 
אפשר להשוות את מחירי המוצרים השונים בין מדינות לתקן זה. בהתאם, אם מחירו של 
במדינה  לסוחרים  היה  כדאי  ב',  מדינה  של  מזה  נמוך  היה  א'  במדינה  זהב  במונחי  מוצר 
ולקנות שם את המוצר. על פי התיאוריה, עקב העברות אלה  ב' להעביר זהב למדינה א' 
גדלה כמות הזהב במדינה א' וקטנה במדינה ב', תהליך שייקר את מוצריה של מדינה א' 
במונחי זהב והוזיל את אלה של מדינה ב'. בסופו של דבר המחירים היו אמורים להשתוות. 
המקבילה המודרנית לתהליך מתבססת על ביקוש והיצע למטבע זר. אם בשער חליפין נתון 
זול יותר לקנות מוצרים במדינה א' מאשר במדינה ב' יעדיפו הסוחרים של מדינה ב' להמיר 
את המטבע של מדינתם בזה של מדינה א' ולקנות את המוצרים שם. לחץ זה בשוק המט"ח 
א', כלומר להחלשתו. עקב כך  ב' ביחס למדינה  גורם לפיחות בשער המטבע של מדינה 
מתייקרים המוצרים של מדינה א' עבור סוחרי מדינה ב' ומוזלים מוצריה של מדינה ב' עבור 

הסוחרים של מדינה א', ומושג שיווי משקל של "מחיר אחיד".
עלויות  הם  שבהם  החשובים  במציאות.  כשלים  רצופים  אלה  היפותטיים  מנגנונים 
בלתי  במוצרים  מדובר  כאשר  בייחוד  המט"ח.  בשוק  ממשלות  של  והמעורבות  העִסקה 
מתל  דירה  להעביר  אי-אפשר  למשל,  אין-סופיות.  למעשה  הן  העסקה  עלויות  סחירים, 
דיור עבור תל אביב. במקרים אחרים  וגם אי-אפשר לקנות בברלין שירותי  אביב לברלין 
שירותי  או  תספורת  למשל  בברלין,  והן  אביב  בתל  הן  דומים  שירותים  לקנות  אפשר 
להשוות  מקובל  זאת  בכל  לאחרת.  האחת  מהעיר  יקרה  בנסיעה  כרוך  זה  אבל  הסעדה, 
מחירים של סלי מוצרים אחידים במדינות שונות במונחי המטבע המקומי ולחשב את שער 
 החליפין שבו עלותם של סלי הצריכה משתווה. שער חליפין זה נקרא "שווי כוח קנייה" 
)Purchasing Power Parity, PPP(. גופים בין-לאומיים מחשבים שער חליפין זה ומשווים 
אותו לשער החליפין השורר בשוק. ההשוואה מאפשרת להעריך את המידה שבה מטבע 
מקומי מוערך ביתר לעומת מטבעות אחרים )דבר ה"מייקר" את המחירים באותה מדינה 
יחסית למדינת ההשוואה( או בחסר )אז מחיריה של המדינה "נמוכים" בהשוואה בין-לאומית(. 

 מגמות מאקרו-כלכליות: מבט-על
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החברות  מהמדינות  נתונים  ואוסף  אחיד  צריכה  סל  שנים  כמה  מדי  מרכיב   OECD-ה
האחרונה  בפעם  בוצעה  כזאת  השוואה  הצער,  למרבה  המחירים.32  רמת  השוואת  לצורך 
ולגוש  יוקר המחיה בישראל ביחס לארצות הברית  28 משקף את  2017. תרשים  בשנת 
האירו. הפער נמדד על פי השיעור שבו נבדל שווי כוח הקנייה של קבוצות מוצרים נבחרות 
משער החליפין הממוצע ששרר בשוק בשנת 2017, הן לגבי הדולר והן לגבי האירו. כמו 
בפועל"  האישית  "הצריכה  סל  עבור  אלה  למטבעות  ביחס  הפער  על  מדווח  התרשים   כן 
)actual individual consumption(. בממוצע, השקל הוערך ביתר בשיעור של 33.6% ביחס 
לאירו ובשיעור של 12.1% ביחס לדולר. כלומר, על פי שער החליפין ששרר בשנת 2017 
ובכ-10% מארצות הברית. התבוננות  גוש האירו  יקרה בכשליש ממדינות  ישראל  הייתה 
בתוכנו של סל הצריכה מעלה חריגות גבוהות במיוחד. מוצרי חלב וביצים היו יקרים כמעט 
פי שניים מבמדינות גוש האירו וב-75% יחסית לארצות הברית. מוצרים אלה מתאפיינים 
הגנה כמעט מוחלטת מפני  וקיימת בהם  ייצור  ובמעורבות של מועצות  גבוהה  בריכוזיות 
הריכוזיות  בו  שגם  שוק  לא-אלכוהוליים,  במשקאות  החריגה  גם  בולטת  מתחרה.  יבוא 
 בישראל גבוהה במיוחד )מחירם בישראל היה גבוה כמעט בשני שלישים ממחירם באירופה 
ובכ-40% ממחירם בארצות הברית(. המוצרים הזולים ביחס למדינות ההשוואה היו מוצרי 
היו  בישראל  )המחירים  ותקשורת  הברית(  לארצות  ביחס  )בפרט  חינוך  הטריים,  המזון 
לכת  רפורמה מרחיקת  עבר  כידוע, שוק התקשורת  הברית(.  כמחצית מאלה של ארצות 

)רפורמת כחלון( ובעקבותיה התחרות בו עזה במיוחד.

לצרכן  פיו מחושב מדד המחירים  זהה לסל המוצרים שעל  איננו  לצורך ההשוואה  הסל שנבנה   32
 EUROSTAT-OECD Methodological Manual on ,OECD-במדינות השונות. לפירוט ראו באתר ה

 .)PPPs( Purchasing Power Parities
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 תרשים 28. יוקר המחיה בישראל לעומת ארצות הברית וגוש האירו בקבוצות 
מוצרים נבחרות, 2017
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OECD :מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים

תרשים 29 עוקב אחר ההתייקרות בישראל על פני זמן בהתאם לתחשיבי הפערים בין שער 
השקל התיאורטי השומר על שווי כוח הקנייה של סל הצריכה האישית בפועל, לבין שער 
החליפין הממוצע באותה שנה. כמו כן התרשים מתווה את הפערים הנוצרים עקב תחשיב 
המבוסס על עליית מדד המחירים לצרכן בישראל, בגוש האירו ובארצות הברית.33 העלייה 
הגדולה ביוקר המחיה המשתמעת מתוך התרשים ביחס לאירו נובעת הן מהתפתחות שער 
החליפין של השקל ביחס לאירו )ראו תרשים 30( והן מהתפתחות שער החליפין של הדולר 

התחשיב מבוסס על העובדה שבשנת 2012 שערי החליפין בשוק שיקפו בקירוב רב את שווי כוח   33
הקנייה. הוא מחסיר משינוי שער החליפין בשוק את שיעור השינוי בשער החליפין שהיה "מוצדק" 

על פי ההפרש בין השינוי של מדד המחירים לצרכן בישראל ובמדינת ההשוואה. 
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ביחס לאירו. בפרט, היחלשותו של הדולר )עד לאחרונה( היא הסיבה לכך שההתייקרות 
הנובעת  ההתייקרות  בין  ניכר  פער  התרשים  מראה  עוד  בהרבה.  גדולה  לאירו  ביחס 
מהשוואת סל הצריכה האישית בפועל על פי תחשיבי ה-OECD לבין תחשיב המשווה את 
עלותם של סלי הצריכה )השונים( שמתוכם מחושב מדד המחירים לצרכן במדינות השונות. 
בתחשיב זה, בשנת 2021 הייתה ישראל יקרה רק בכ-10% מארצות הברית, לעומת 26% 
על פי תחשיבי ה-OECD, ויקרה ב-26% ממדינות גוש האירו ולא ב-47%. במילים אחרות, 
במקרה  מייצגות,  והן  המושווים  המוצרים  לסלי  מאוד  רגישות  הבין-לאומיות  ההשוואות 

הטוב, ממוצעים רחבים מאוד.34

תרשים 29. יוקר המחיה בישראל לעומת ארצות הברית וגוש האירו 
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ב לפי הצריכה האישית בפועל"ישראל לעומת ארה
ישראל לעומת גוש האירו לפי הצריכה האישית בפועל

ב לפי מדד המחירים לצרכן"ישראל לעומת ארה
ישראל לעומת גוש האירו לפי מדד המחירים לצרכן

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

כאמור, תרשים 30 מעיד על התחזקות השקל כגורם העיקרי המשפיע על רמות המחירים 
העשור  באמצע  החל  השקל  התחזקות  תהליך  ההשוואה.  ובמדינות  בישראל  היחסיות 
הראשון של המאה והוא זה המשתקף בפערים הגדלים בין יוקר סל מוצרי הצריכה בישראל 

לזה של מדינות ההשוואה בתרשים 29. 

"האקונומיסט" פיתח שער חליפין של שווי כוח קנייה עבור מוצר סטנדרטי במיוחד: Big Mac של   34
McDonald’s. על פי מדד זה הוערך השקל בחודש ינואר 2021 ביתר בשיעור של 9.4% וביולי של 
2022 מוערך השקל בחסר. שער החליפין שהיה משווה  ביולי  אותה השנה בשיעור של 4.7%. 
בין מחיר הכריך בישראל ובארצות הברית עמד על 3.30 ש"ח לדולר, בעוד ששער החליפין בשוק 
היה 3.44. במילים אחרות, ה-Big Mac בישראל היה זול ב-4% מזה שבארצות הברית. ראו באתר 

  .The Big Mac Index ,"האקונומיסט"
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תרשים 30. שער החליפין של השקל ביחס לאירו ולדולר 
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מקור: בנימין בנטל ולביב שאמי, מרכז טאוב | נתונים: בנק ישראל

העברות ההון המסיביות בעולם משבשות את הבסיס שעליו מושתתת הנחת המחיר האחיד. 
שער החליפין אינו משקף רק את המחירים היחסיים של מוצריהן של מדינות סוחרות, כפי 
שהניחו הוגי התיאוריה. בפועל, כפי שאנו רואים יום-יום, שערי החליפין בעולם מושפעים 
בעיקר משיקולי הטווח הקצר של משקיעים בשוק ההון הרגישים מאוד גם לפערים קטנים 
של  השוטף  בחשבון  עודף  של  היווצרותו  עקב  מתחזק  השקל  בישראל  הריבית.  בשערי 
וזרימת הון נמרצת הנובעת בעיקר מההשקעות הזרות בענף טכנולוגיית העילית,  ישראל 
שאותן תיארנו בתרשימים 21 ו-22 דלעיל. הזרים המשקיעים את כספם בענף טכנולוגיית 
העילית בישראל עושים זאת מתוך שיקולים ארוכי טווח ומתוך ציפייה לתשואות גבוהות 
מאוד. בפרט, השיקולים שלהם אינם מושפעים מתנודות שערי החליפין ובייחוד לא מפערי 
יוקר המחיה. אם בכלל, הם נהנים מהתחזקות השקל המאפשרת להם לקנות שוב מט"ח 
במחיר נמוך. בהתאם, יש להניח שהשקל יישאר מטבע חזק לאורך זמן. עובדה זאת תמשיך 
להעיב על חישובי יוקר המחיה בישראל יחסית למדינות אחרות ועל הפער המשתמע בין 

שער החליפין בשוק לבין זה המקיים את שווי כוח הקנייה. 
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סיכום
כמו בשאר מדינות העולם, גם המשק הישראלי עבר טלטלה עזה עקב משבר הקורונה. 
עם זאת, ההתאוששות הייתה מהירה הן בישראל והן ברוב המדינות המפותחות והשלימה 
לאחרונה,  מעיבה  זאת  חיובית  תוצאה  על  מהמשבר.  שנבע  התוצר  אובדן  את  בקירוב 
בעיקר באירופה, ההתקפה של רוסיה על אוקראינה. התקפה זאת גרמה לעלייה תלולה 
במחירי האנרגיה והיא נוספה לגורמים הקשורים למשבר הקורונה והביאה להתפרצות של 
אינפלציה ברחבי העולם המתועש. גם בישראל מורגש הלחץ על המחירים, אם כי במידה 
מתונה יותר. התפרצות האינפלציה מאלצת בנקים מרכזיים להעלות בשיעור חד את שערי 
הריבית, צעד המגביר את החשש מפני האטת קצב הצמיחה ומפני התפתחויות שליליות 

במערכות הריאליות, בייחוד בשנה הקרובה.
עם כל הבעיות החריפות של הטווח הקצר, אין להזניח את הכשלים הבסיסיים המאפיינים 
את הכלכלה הישראלית זה זמן רב. למרות ההצלחה של ענפי טכנולוגיית העילית, הפער 
בין פריון העבודה בישראל לזה של המדינות המפותחות נותר גבוה מאוד. פער זה נובע בין 
השאר מרמת ההון הפרטי והציבורי הנמוכה בישראל. תיקון המצב דורש תיקון עיוותים 
במערך התמריצים שבפניהם ניצב המגזר הפרטי והעלאה ניכרת של ההשקעות הציבוריות. 
בה בעת יוקר המחיה בישראל נותר גבוה ביחס למדינות המפותחות, אף שקצב האינפלציה 
בישראל נמוך יותר. בחלקו קשור יוקר המחיה הגבוה לחוזקו של השקל, תופעה הנגזרת 
בישראל  המחירים  מערכת  זאת  עם  העילית.  טכנולוגיית  של  ההצלחה  מן  רבה  במידה 
מתאפיינת בעיוותים קשים הנובעים מרגולציה, חסמי יבוא וחוסר תחרות. חוק ההסדרים 

של 2021 החל לטפל בבעיות האלה. יש לקוות שמהלכים אלה יימשכו גם בעתיד. 
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נספח
עבודה, הון פרטי, הון ציבורי ותוצר

לוח נ'1 מציג תוצאה של רגרסיות על פאנל של מדינות ההשוואה. המשתנה התלוי הוא לוג 
התוצר במחירים קבועים, והמשתנים הבלתי תלויים כוללים את לוג התעסוקה ולוג ההון 
הפרטי, עם או בלי לוג ההון הציבורי. בהתאם ניתן לפרש את מקדמי הרגרסיות כגמישויות 
fixed effects עבור המדינות  התוצר ביחס לגורמי הייצור הנ"ל. כל הרגרסיות הורצו עם 

 .p<0.001 ומשתני דמי עבור השנים. כל המקדמים מובהקים ברמה של

לוח נ'1. רגרסיית פאנל
 רווח בר-סמך של

95%
מקדם  רווח בר-סמך של

95%
מקדם

.505 – .710 .602
(.068)

.377 – .567 .472
(.048)

לוג תעסוקה

.350 – .559 .454
(.053)

.261 – .449 .355
(.048)

לוג הון פרטי

.235 – .371 .303
(.034)

לוג הון ציבורי

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

ולוג ההון  לוג התעסוקה  בפאנל שאינו כולל את ההון הציבורי מסתכמים המקדמים על 
בהנחה  לגודל(.  קבועה  תשואה  עם   Cobb-Douglas )פונקציית  ל-1  רב  בקירוב  הפרטי 
שבשוק גורמי הייצור שוררת תחרות משוכללת, על פי המקדמים חלקה של העבודה הוא 
כ-60% מהתוצר וחלקו של ההון הוא כ-40%. עם זאת, רווחי הסמך של המקדמים כוללים 
צירופים רבים מאוד של שני המקדמים המסתכמים ל-1. כאשר כוללים את ההון הציבורי 
המתקבל,  הציבורי  ההון  גמישות  אומדן  האחרות.  התשומות  שתי  של  המקדמים  יורדים 
0.3, גבוה באופן ניכר מזה המקובל בספרות. עם זאת התוצאה מרמזת על תפקידו של ההון 
הציבורי כגורם המעלה את הפריון של שני גורמי הייצור הפרטיים – הון ועבודה. על פי 
התוצאות בפאנל זה ההשפעה החיצונית של ההון הציבורי על שני גורמי הייצור הפרטיים 

דומה מאוד וגורמת לעלייה של כ-30% בגמישות התוצר ביחס לכל אחד מהם.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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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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