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 דורי-האוכלוסייה בראי ביןפערים בין קבוצות 

 2022 מאי

 *2021תמונת מצב בשוק העבודה נכון לחודש יוני 

 עיקרים

 ביחס למעט המדינות לגביהן ש נמצאבאגף הכלכלנית הראשית  כושנערקודמים  יםבמחקר

של ילד שהגיע ממשפחה הסיכוי  -ישנם נתונים זמינים, רמת המוביליות כלפי מעלה בישראל 

קיימים הבדלים שאך  ;הינה ממוצעת -מרמת הכנסות נמוכה לשפר את מצבו היחסי 

 1משמעותיים ברמת המוביליות בין קבוצות האוכלוסייה.

  דוריים לפערי ההכנסה בין קבוצות האוכלוסייה-מנתחים את הגורמים הביןזו אנו בעבודה; 

תורמים להיווצרות ים כיצד ההבדלים ברמת המוביליות בין קבוצות האוכלוסייה ממחישו

 .לאורך זמן פערי ההכנסה בין הקבוצות

o 1979אלף ילידי שנתונים  432-הכנסה מעבודה של כמנהליים על  םעל בסיס נתוני ,זאת-

 2.(20-24)כשהילדים היו בגילאי  50סביב גיל ושל הוריהם  ;28-36בהיותם בגילאי  1983

  .בעשורים האחרונים אנו עדים לפערי הכנסות משמעותיים בין קבוצות האוכלוסייה בישראל

ההכנסה הכספית החודשית ברוטו של משק בית חרדי חציון  2018בשנת  לפי נתוני הלמ"ס,

 ם.חרדי םשאינ םשל משק בית יהודי הבהתאמה ביחס לז 41%-וב 33%-ב ךנמוהיה וערבי 

o שיעור  ים לכך הוא הפער בהשתתפות בשוק העבודה בין הקבוצות.אחד ההסברנציין ש

על  2018משקי הבית עם שני מפרנסים ומעלה בקרב היהודים שאינם חרדים עמד בשנת 

פערי  .בהתאמה בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית 43%-ו 42%-בהשוואה ל 53%

 ,תרבותיים נובעים בין היתר מהבדלים בהעדפות, הבדליםבין הקבוצות התעסוקה 

 ., ותמריצים כלכלייםבשל איכות החינוך(בין היתר ) הבדלים בפוטנציאל ההשתכרות

  רמה הלפי ) זהההייתה קבוצות האוכלוסייה של דורית -הבין במידה והמוביליותשמראים אנו

באופן משמעותי בין הקבוצות היו מצטמצמים מעבודה הפערים בהכנסה , הממוצעת( הארצית

 .כמעט לחלוטין לאחר שני דורות יםנסגרו תוך דור

  ,קיימים פערים משמעותיים ברמת המוביליות בין קבוצות האוכלוסייהאולם בפועל. 

o  ,הסיכויים של יהודים שאינם חרדים שהגיעו ממשפחות מחמישון ההכנסות כך למשל

( 8.8%( כמעט כפולים מאלו של הערבים )16.5%התחתון לעלות בבגרותם לחמישון העליון )

 (.5.3%מאלו של החרדים ) 3תר מפי ויו

o  נציין גם בהקשר זה שלפחות בחלק מהמקרים רמת המוביליות הנמוכה של האוכלוסייה

 .כפי שתואר לעיל הערבית והחרדית נובעת מהשתתפות נמוכה בשוק העבודה

 קבוצות בין הבהכנסות משקי הבית פערים שנמצאו תומכים בהיוותרות הת ופערי המובילי

 .לאורך זמן

                                                 
ולאסטפניה  ;הדגשים וההערותעל  לשירה גרינברג ולד"ר שמואל אברמזון. תודה ואסף גבעכותבי העבודה: כפיר בץ  *

 .ברזיל על הסיוע הרב בניתוח הנתונים
 את הפערים בין קבוצות האוכלוסייה גם ברמת היישובים. ( שבחנו2022בץ וקריל ), ו(2017אלוני וקריל )ראו  1
המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי חברי תחום  2

 אנו מודים להם על הנגשת הנתונים. –הנגשת מידע למחקר 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_18052017/he/economy_and_research_Articles_Article_18052017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
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o  לפערים התכנסו כבר בדור הילדים בין הקבוצות בדור ההורים הנצפים פערי ההכנסה

החשיבות את נקודה זו ממחישה  .(steady state) הנאמדים בטווח הארוךהקרובים לאלו 

ומשכך את ; הנוכחיים בין הקבוצותהיווצרות פערי ההכנסה בפערי המוביליות של 

 .חשיבות צמצומם

o מדיניות המתמקדת בשיפור התוצאות הכלכליות בטווח הקצר יכולה לצמצם את מנגד ,

משום שהתפלגות לאורך זמן פער ההפער בנקודת זמן נתונה, אך אינה מספיקה להפחתת 

 (.steady stateטווח הארוך )של הלשיווי משקל יציב במהירות ההכנסות תתכנס חזרה 

 

  התערבות הן יותר אפקטיביות אך מדגיש את אילו תכניות  לקבועמתיימר  אינוהניתוח

במיוחד של תכניות  – דוריות-ביןהשפעות הערכה רבה יותר של ביצוע ו החשיבות בהתמקדות

 . , להן נמצאה התשואה הגבוהה ביותרבמשפחות עם רמת הכנסה נמוכההמכוונות לילדים 

שייתכן אחרים,  שנמצאו במחקריםהגורמים הייחודיים המרכזיים את אנו מסמנים  כהתחלה,

גיעים הכנסות בקרב ילדים מקבוצות האוכלוסייה השונות, גם כשהם מהפערי שתורמים ל

)בחברה  הפערים באיכות החינוךאחד מהם הוא למשל  .ממשפחות עם אותה רמת הכנסה

והתאמתו לצרכי שוק העבודה )עבור ממצא שחוזר על עצמו בניתוחים שונים;  –הערבית( 

 הגברים החרדים(.
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 רקע

בשנת  .בישראלבעשורים האחרונים אנו עדים לפערי הכנסות משמעותיים בין קבוצות האוכלוסייה 

 בהתאמה 41%-וב 33%-בהיה נמוך  של משק בית חרדי וערבי הכספית ברוטוההכנסה חציון  2018

 10.8, םלמשקי בית חרדילחודש ₪ אלף  12.2) םחרדי םאינש םל יהודיבית ש משקזה של ביחס ל

הם אלו ההסברים המרכזיים לפערים  3(.םחרדי םשאינ םליהודי₪ אלף  18.3-, וםלערבי₪ אלף 

בדלים וה ,ההשתכרות )השכר השעתי( בין הקבוצות, הבדלים בהיקפי המשרה בפוטנציאלהבדלים 

. כך למשל, של גברים חרדים ונשים ערביות(שיעור תעסוקה נמוך )בעיקר בשוק העבודה שתתפות בה

 53% על 2018עמד בשנת שיעור משקי הבית עם שני מפרנסים ומעלה בקרב היהודים שאינם חרדים 

פערי התעסוקה בין . בהתאמה בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית 43%-ו 42%-בהשוואה ל

הבדלים בפוטנציאל  ,נובעים בין היתר מהבדלים בהעדפות, הבדלים תרבותייםהקבוצות 

 .4, ותמריצים כלכלייםפערים באיכות החינוך( )בין היתר בשל ההשתכרות

התמקדו בעיקר בתמונת המצב של הפערים בחנו את ההסברים לפערים אלו שמחקרים מרבית ה

בזכות שימוש גובר בנתונים מנהליים אולם,  5.עבור קבוצת גילאים מסוימתובתקופה מסוימת 

מאפשרים לחבר בקלות יחסית בין נתוני השכר של פרטים לאלה של הוריהם, מחקרים עדכניים ה

מרחיבים את הניתוח זו אנו בעבודה  6.דורית של רמות ההכנסה-תמסורת הביןמנתחים גם את ה

באה היא , כפי שזולפערי ההכנסה בין קבוצות האוכלוסייה השונות מנקודת מבט  המקורותאודות 

 דורית בהכנסה מעבודה.-יליות הביןבנתוני המובלידי ביטוי 

בין קבוצות בהתפלגות ההכנסות הבדלים שעומד מאחורי הניתוח הוא שהתיאורטי הרעיון 

. הוריהםכתלות בהכנסת ת הילדים נקבעים לפי הבדלים בהכנס הארוךבטווח האוכלוסייה השונות 

כתלות  ,אוכלוסייה שונות מקבוצותמידה והתפלגות ההכנסות של ילדים אנו מראים שבכך, 

פערי ההכנסה בין  ,(תדורי-ביןבמוביליות ה)כלומר שאין פער הינה דומה  ,בהכנסת הוריהם

דורית בהכנסות -מנגד, במידה וקיים פער ברמת המוביליות הבין. עלמו בטווח הארוךיצות יוהקב

, השאלה המרכזית לכןלרמות הכנסה שונות. בטווח הארוך הן תתכנסנה  ,בין קבוצות האוכלוסייה

                                                 
. ההכנסה הכספית החודשית ברוטו היא סך ההכנסות הכספיות עיבוד המחברים לסקר ההוצאות של הלמ"ס 3

השוטפות ברוטו של משק הבית לפני תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(. הכנסה זו כוללת את 
ההכנסות של כל בני משק הבית מעבודה שכירה או עצמאית, מרכוש, מריבית או מדיבידנדים, מתמיכות ומקצבאות 

פעמיים, כגון ירושה או -ות ומפרטים, הכנסות מפנסיות וכל הכנסה שוטפת אחרת. לא נכללים תקבולים חדממוסד
 כוללת זקיפות בעבור הכנסות הנובעות משימוש בדיור עצמי, או הכנסות ב"עין".אינה פיצויים. ההכנסה 

משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית,  ,"חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת הגברים החרדיםבץ וקריל, " 4
2019. 

. 2021", משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית, על פערי השכר בין גברים יהודים וערביםראו למשל: עמרייה ושות', " 5
", משרד האוצר, אגף על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכועמרייה וגבע, "

",  משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית, על העלייה בתעסוקת נשים מהמגזר הערבי. "2021הכלכלנית הראשית, 
משרד האוצר, אגף הכלכלנית  ,"חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת הגברים החרדים. בץ וקריל, "2019

 . 2019הראשית, 
 –דורית בשכר בישראל -מוביליות ביןראו: אלוני וקריל, "בישראל למחקרים שבדקו את הקשר הבין דורי בהכנסות  6

הקשר בין . בץ וקריל, "2017כלנית הראשית, משרד האוצר, ", אגף הכלהשוואה בינלאומית ובין קבוצות אוכלוסייה
דורית -ניידות בין. הלר, "2022הראשית, משרד האוצר,  אגף הכלכלנית מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכר",

 . 2020", המוסד לביטוח לאומי, בישראל

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-10112021/he/weekly_economic_review_periodic-review-10112021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-10112021/he/weekly_economic_review_periodic-review-10112021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-06042021/he/weekly_economic_review_periodic-review-06042021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-06042021/he/weekly_economic_review_periodic-review-06042021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_06112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review-06112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_06112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review-06112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_18052017/he/economy_and_research_Articles_Article_18052017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_18052017/he/economy_and_research_Articles_Article_18052017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_134.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_134.pdf


  

4 
 

 דורי-האוכלוסייה בראי ביןפערים בין קבוצות 

 2022 מאי

-ביןברמת המוביליות הפער קיים היא האם השונות קבוצות הבין בטווח הארוך פערים ההבנת ל

 .בין הקבוצות תדורי

לאמוד את ו; בעבר אוכלוסייההאת התפתחות הפערים בין קבוצות לבחון  הןת הניתוח ומטר

( ואת תרומתה של steady stateטווח הארוך )בהכנסה מעבודה בבין הקבוצות ההבדלים הצפויים 

ייחודי שהורכב מנהליים על קובץ נתונים תוח מסתמך יהנ .דורית לקיום הפערים-המוביליות הבין

אנו מתמקדים בניתוח ממקורות שונים והונגש לנו בחדר המחקר של הלשכה.  הלמ"סעל ידי 

-36בגילאי אלף פרטים בהיותם  432-; ובוחנים את הקשר בין הכנסתם של כ1979-1983שנתונים 

  7(.20-24)כשהילדים היו בגילאי  50עם הכנסת הוריהם מעבודה סביב גיל  28

למתודולוגיה של קבוצות האוכלוסייה השונות, בדומה נתוני המוביליות הניתוח נעשה על בסיס 

הקשר בין את אמדנו בנפרד לכל קבוצת אוכלוסייה . בפרט, (2019ועמיתיו ) hettyCאצל שהוצגה 

מאיוני הוריהם באמצעות דירוג זו של ו)הפרט ובן/בת זוגו(  הילדים משפחתשל  מעבודהה כנסהה

מעבר לכך, נמחיש את ההבדלים  8.(Rank-Rank-)להלן משואת ה בהתפלגות הארצית ההכנסה

( מדדי המוביליות כלפי 1ברמת המוביליות בין קבוצות האוכלוסייה באמצעות שני מדדים נוספים: 

( או Q1,Q5P) בבגרותם לחמישון העליון לעלותפרטים להורים מהחמישון התחתון מעלה: הסיכוי של 

פרטים ( מדדי המוביליות כלפי מטה: הסיכוי של 2-(; וQ1,Q1Pר בחמישון התחתון )לחילופין להישא

( או לחילופין להישאר Q5,Q1Pהתחתון )בבגרותם לחמישון העליון לרדת להורים מהחמישון 

, ועל המתודולוגיה בחירת השנתונים לניתוח ,להרחבה על בסיס הנתונים (.Q5,Q5Pבחמישון העליון )

 :להלן הממצאים. (2202בץ וקריל )ראו 

בין הפערים בהכנסה , זהההייתה אוכלוסייה הקבוצות  שלדורית -המוביליות הביןו במידה .1

 .לאחר שני דורותלחלוטין כמעט  יםנסגרומצטמצמים באופן משמעותי תוך דור הקבוצות היו 

דירוג הורי הגבוה שהוצגה לעיל ברמה הארצית מעלות ש Rank-Rank-ה תהתוצאות של משווא

 9.(1)תרשים  ילדיהםשל  אחוזונים 2.8-כב דירוג צפוי הגבוהעם , מתואם אחוזונים 10-יותר ב

עבור  42.2, עבור יהודים שאינם חרדים 55.5הורים במדגם הוא האחוזון ההכנסה הממוצע של 

כיצד הפער ברמות ההכנסה  1לשם המחשה, נתאר בעזרת תרשים  10עבור ערבים. 31.7-חרדים ו

היה מצטמצם )הפער המשמעותי ביותר( בין הורי הערבים להורי היהודים שאינם חרדים 

 דורית של קבוצות האוכלוסייה הייתה זהה. -במהירות במידה והמוביליות הבין

                                                 
מתאר את התפלגות קבוצות האוכלוסייה במדגם, ולפיו המדגם מייצג את קבוצות האוכלוסייה באופן טוב,  1נספח  7

 עם ייצוג חסר קטן יחסית לאוכלוסיות הערבית והחרדית.
", אגף הכלכלנית הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכרלהרחבה על משוואת הקשר ראו בץ וקריל, " 8

כפי שנראה  אנו אומדים את המשוואה לכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד.. בניתוח הנוכחי 2022הראשית, משרד האוצר, 
 בהמשך, הקשר הוא ליניארי לאורך כל התפלגות הכנסות ההורים עבור כל אחת מקבוצות האוכלוסייה בנפרד.

 . 0.284-( שווה ל𝛽)והשיפוע  31.9-( של משוואת הקשר שווה ל𝛼זאת כיוון שהחותך ) 9
בהגדרה גם להורים וגם לילדיהם קו הרגרסיה עובר בנקודת  50של ההורים והילדים הוא הממוצע  שהאחוזוןמכיוון  10
גם בהכנסה משתמשים  שאנו( שהוא הדירוג הממוצע בטווח הארוך לכל קבוצות האוכלוסייה. אולם, בגלל 50,50)

קו הרגרסיה וכלל( מוטה מעט כלפי מטה )בגלל יחסית הרבה פרטים שאין להם הכנסה ההכנסה התפלגות ששווה לאפס, 
 (.44.6,44.6עובר בנקודה )

https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2018/04/race_paper.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
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הקווים המקווקוים בתרשים מתארים את אחוזון הילדים הצפוי בהינתן האחוזון הממוצע של 

הוריהם )במידה שרמת המוביליות זהה בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות(. במצב זה, היינו 

יהודים ל 47.7דירוג ממוצע של  –הילדים היה מצטמצם באופן ניכר  מקבלים שהפער בדור

 6.8לפער של אחוזונים בין הקבוצות,  23.9מפער של ירידה  -עבור ערבים  40.9-שאינם חרדים ו

אחוזונים  1.9לפי אותו חישוב, דור לאחר מכן הפער היה עומד על אחוזונים כעבור דור אחד. 

 13.3-ונים בין חרדים ויהודים שאינם חרדים היה מצטמצם מבאותו האופן, פער האחוז בלבד.

 דור אחד לאחר מכן. 1.1-בדור הילדים ול 3.8-אחוזונים בקרב ההורים במדגם, ל

 

הסיכויים כך למשל, . קיימים פערים משמעותיים ברמת המוביליות בין קבוצות האוכלוסייה .2

לעלות בבגרותם ההכנסות התחתון  שהגיעו ממשפחות מחמישוןשל יהודים שאינם חרדים 

מאלו של  3( ויותר מפי 8.8%( כמעט כפולים מאלו של הערבים )16.5%לחמישון העליון )

הסיכויים של ערבים ובפרט של חרדים שהגיעו ממשפחות לחילופין, . (5.3%החרדים )

בהתאמה( נמוכים  15.6%-ו 32.5%העליון ) מהחמישון העליון להישאר בבגרותם בחמישון

 (. 38.9%ביחס ליהודים שאינם חרדים )

דלים ניכרים ברמת אנו מוצאים שקיימים הב, (2017ל )אלוני וקריבהמשך לממצאים של 

בחינה של הבדלים בסיכויים של מי בראשית  . נמחיש זאתהמוביליות בין קבוצות האוכלוסייה

 חמישון התחתון לשנות את מיקומם בהתפלגות ההכנסות בבגרותםמהשהגיעו ממשפחות 

 חמישוןמההבדלים בסיכויים של מי שהגיעו ממשפחות גם ב; ו(2)מוביליות כלפי מעלה, תרשים 

  .(3)מוביליות כלפי מטה, תרשים  העליון לשנות את מיקומם בהתפלגות ההכנסות בבגרותם

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_18052017/he/economy_and_research_Articles_Article_18052017.pdf
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עולה שהסיכויים של ערבים וחרדים שהגיעו ממשפחות מהחמישון התחתון להישאר  2מתרשים 

 גבוהים ביחס ליהודים שאינם חרדיםבהתאמה(  25.7%-ו 24.7%)בבגרותם בחמישון התחתון 

לעלות בבגרותם  מהחמישון התחתון יים של יהודים שאינם חרדיםהסיכו ,מנגד (.15.5%)

מאלו של  3ויותר מפי ( 8.8%)כמעט כפולים מאלו של הערבים  (16.5%) לחמישון העליון

 .(5.3%) החרדים

עולה תמונה דומה, אך בהיבט של מוביליות כלפי מטה. הסיכויים של ערבים  3מתרשים 

החמישון העליון להישאר בבגרותם בחמישון העליון ובמיוחד של חרדים שהגיעו ממשפחות מ

(. מנגד, הסיכויים של 38.9%בהתאמה( נמוכים ביחס ליהודים שאינם חרדים ) 15.6%-ו 32.5%)

( נמוכים 10.0%יהודים שאינם חרדים מהחמישון העליון לרדת בבגרותם לחמישון התחתון )

 (. 20.5%) (, וקטנים בחצי מאלו של החרדים11.4%במעט משל הערבים )

 

 
 משני התרשימים לעיל:עולים שני ממצאים בולטים 
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לחמישון התחתון חמישון העליון לרדת בבגרותו ההסיכוי של ילד חרדי שנולד למשפחה מ .א

כמו כן, ניכר (. 15.6%( גבוה יותר מהסיכוי שלו להישאר בבגרותו בחמישון העליון )20.5%)

למוביליות  בנוסףמוביליות נמוכה כלפי מעלה גם  קיימתשבקרב האוכלוסייה החרדית 

משקל משמעותי לבחירה  קייםעם זאת, יש לציין שבחברה החרדית גבוהה כלפי מטה. ה

תמיכה תחליפית , כמו גם של הגברים שלא לעבוד ולהשקיע את זמנם בלימודים בכולל

ה כך שלמעשמהמדינה וממוסדות הלימוד במצב זה )מקבל משק הבית החרדי שלעבודה 

  11הכנסתו ברמות השכר הנמוכות גבוהה יותר מכפי שנאמד מנתוני השכר בלבד(.

דורית )בהשוואה -לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית עיקר הפער ברמת הניידות הבין .ב

ליהודים שאינם חרדים( היא ברמה הנמוכה של המוביליות כלפי מעלה. במילים אחרות, 

עם רמת הכנסות גבוהה להצליח בבגרותו נמוכים  הסיכויים של ילד ערבי שנולד למשפחה

במעט מאלו של ילד יהודי שאינו חרדי ממשפחה עם רמת הכנסות דומה; אך מנגד, רק 

לחמישון בבגרותו לעלות סיכוייו של ילד ערבי שנולד למשפחה עם רמת הכנסות נמוכה 

ממצא זה חשוב . נמוכים בהרבה בהשוואה לילד יהודי שאינו חרדי ההכנסות העליון

בית מהילדים הערבים במדגם גדלו במשקי ( 40%)שחלק משמעותי  כיווןבמיוחד 

)תרשים  העליון( גדלו במשקי בית מהחמישון 4%חלק קטן מאד )רק ומהחמישון התחתון 

4). 

 
-דרך נוספת להמחיש את הפערים ברמת המוביליות בין הקבוצות היא באמצעות משוואת ה

Rank-Rank . אנחנו מוצאים  12מתאר את משוואת הקשר לפי קבוצת אוכלוסייה. 5תרשים

שעבור ערבים ובעיקר עבור חרדים, האחוזון הממוצע של הילדים נמוך באופן משמעותי ביחס 

                                                 
אגף הכלכלנית ", חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת הגברים החרדיםלהרחבה ראו כפיר בץ וזאב קריל, " 11

 2019הראשית, משרד האוצר, 
מהתרשים עולה שקיים קשר ליניארי בין הכנסת ההורים וילדיהם לאורך כל התפלגות ההכנסה של ההורים, מלבד  12

 ( של התפלגות הכנסות ההורים.3%סטייה קלה כלפי מעלה עבור האוכלוסייה הערבית בחלק העליון )

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
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כך למשל, בעוד שילדים ערבים  13הכנסה של ההורים.ה רמותליהודים שאינם חרדים עבור כל 

 28.3-ו 33.6-מדורגים בממוצע באחוזונים ה 14וחרדים שנולדו להורים מחציון ההכנסה התחתון

. המשמעות של פער 42.8-בהתאמה, ילדים יהודים שאינם חרדים מדורגים בממוצע באחוזון ה

עבור ערבים וחרדים  24%-ו 14%-הכנסה שנתית מעבודה הנמוכה בכזה בדירוג ההכנסה היא 

 15ביחס ליהודים שאינם חרדים.בהתאמה, 

ים דומה יחסית בקרב יהודים שאינם חרד( 𝛽)ע של משוואת הקשר עוד עולה מהתרשים שהשיפו

בדירוג  רמה גבוהה יותרמתואם עם אחוזונים  10-הורים הגבוה בדירוג של וערבים כך ש

; דבר שמוביל לפער יחסית דומה אחוזונים בהתאמה( 2.6-ו 2.4) , בשיעורים דומיםילדיהם

מה גבוהה רכלומר, . ההכנסות של ההוריםבהכנסת הילדים בין הקבוצות לאורך כל התפלגות 

, מנגדלצמצום הפערים בין שתי הקבוצות. מקור מהווה כמעט שלא של הכנסת הורים יותר 

דירוג של משמעותי )באופן בקרב האוכלוסייה החרדית הינו נמוך  ת הקשרהשיפוע של משווא

 אחוזונים 1.6בגובה אחוזונים מתואם עם רמה גבוהה יותר בדירוג ילדיהם  10-הורים הגבוה ב

נפתחים פערים משמעותיים אף כך שברמות ההכנסה הגבוהות יותר של ההורים ( בלבד

ההכנסה אחוזון , לפי משוואת הקשר, כך למשלבהכנסות הילדים בהשוואה ליתר האוכלוסייה. 

; בדומה לילדים 40-הממוצע של ילדים חרדים שגדלו במשפחות מהמאיון העליון עומד על כ

או לילדים יהודים שאינם חרדים שהגיעו מהאחוזון  49-חות מהאחוזון הפהגיעו ממשערבים ש

 13.16-ה

                                                 
עשירות ביותר )בשלושת מאיוני ההכנסה העליונים( שתוצאותיהם אינן שונות מלבד ילדים ערבים שגדלו במשפחות ה 13

 באופן מהותי מאלו של היהודים שאינם חרדים.
(. להרחבה 25Rשל הוריהם ) 25התוצאה שמתקבלת במשוואת הקשר של כל אחת מקבוצות האוכלוסייה עבור אחוזון  14

", אגף הכלכלנית הראשית, משרד דורית בשכר-הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין, "ראו כפיר בץ וזאב קריל
 .2022האוצר, 

 63-עבור חרדים, על כ אלף 56.7-על כעמדה של משפחת הילדים שהגיעו מהחציון התחתון  הכנסה השנתית מעבודה 15
 .2011-2015, להכנסה מעבודה בשנים 2015מחירי  אלף עבור יהודים שאינם חרדים. 73.6-אלף עבור ערבים ועל כ

)ולא  דירוג מאיוני ההכנסה בהתפלגות הארציתל השונות נקבע ביחסאוכלוסייה הת וקבוצדירוג ההכנסה של כאמור,  16
 לכל קבוצה בנפרד(.

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
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במידה ולא יחולו שינויים ברמת המוביליות של הקבוצות השונות, בטווח הארוך יתקיים פער  .3

אחוזונים בין יהודים שאינם חרדים לערבים וחרדים, שמשמעותו  19.6ושל  11.8ממוצע של 

 בהתאמה. 29%-ו 16%פערים בהכנסה מעבודה של 

קבוצות האוכלוסייה  הפערים ברמת המוביליות ביןהישארותם של הניתוח הבא ממחיש ש

מייחסים זה אנו בניתוח משמעותיים בהכנסה בין הקבוצות לאורך זמן. פערים המשך ל מוביל

)לפי משוואת הקשר שתוארה לכל קבוצת אוכלוסייה את רמת המוביליות שחושבה עבורה 

( במידה ורמות steady stateאת הפערים בהכנסה בטווח הארוך )באמצעותה ומחשבים לעיל( 

נמחיש את החישוב בעזרת השוואת  17.בדורות הבאיםישתנו יליות השונות לא המוב

 . (6)תרשים  האוכלוסייה הערבית ליהודים שאינם חרדים

                                                 
וך מניח שרמת המוביליות של הקבוצות השונות לא תשתנה בעתיד, כשבפועל רמת המוביליות של המודל לטווח האר 17

הקבוצות השונות יכולה להשתנות, למשל כתוצאה משינויים ברמות השכלה. לכן, האומד לטווח הארוך אינו התחזית 
תשתנינה בעתיד. במילים של מה שיתרחש בפועל, אלא מה שצפוי לקרות במידה ורמות המוביליות של הקבוצות לא 

אחרות, האומד מסייע לנו להבין בכמה המוביליות צריכה להשתנות כדי לצמצמם את הפערים בטווח הארוך, בין אם 
 כתוצאה משינוי מדיניות או כתוצאה משינוי פנימי במאפייני הקבוצות. 
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תתכנס בטווח הארוך לנקודת יה יאוכלוסקבוצת הממוצעת של כל לפי הניתוח, ההכנסה 

הנחת מעלות )לפי  45-המפגש של קווי הרגרסיה השונים של קבוצות האוכלוסייה עם קו ה

מכאן, בטווח הארוך האחוזון הממוצע של יהודים שאינם חרדים יעמוד  18(.ההתכנסות לממוצע

ותו פער של , שמשמעsteady state-אחוזונים ב 11.8פער של  –עבור ערבים  36.6לעומת  48.4על 

באותו האופן, במידה ורמת המוביליות בתוך הקבוצות לא תשתנה  19בהכנסה מהעבודה. 16%-כ

)ובפרט לא תשתפר בקרב האוכלוסייה החרדית( האחוזון הממוצע של חרדים יעמוד בטווח 

אחוזונים בדירוג ההכנסות לעומת יהודים שאינם חרדים,  19.6פער של  - 28.8הארוך על 

 20בהכנסה מהעבודה. 29%-שמשמעותו פער של כ

                                                 
המתמטית דרך העבור כלל האוכלוסייה כשכוללים הכנסות עם ערך אפס.  44.6כפי שציינו לעיל, הממוצע עומד על  18

היא באמצעות המשוואה  steady state-לחשב את נקודת ההמקבילה 
𝛼𝑔

1−𝛽𝑔
 .(2019ועמיתיו ) hettyC. לפירוט, ראו 

הפער ברמת ההכנסה נגזר מפערי ההכנסה הממוצעים בין האחוזונים השונים בדור הילדים במדגם. יתכן שבעתיד  19
 ישתנו הפערים בין האחוזונים השונים אך לא ניתן לדעת לאיזה כיוון.

ות האוכלוסייה בטווח הארוך. הגידול המשמעותי בהקשר זה נציין שהחישוב אינו כולל את הגידול השונה של קבוצ 20
הצפוי בקרב האוכלוסייה החרדית, שלה רמת מוביליות נמוכה מאד, צפוי לשנות את התפלגות השכר בכלל האוכלוסייה 
באופן ניכר, ככל שלא יחול שינוי בהשתתפות הגברים בשוק העבודה ובפוטנציאל השתכרותם. שינוי שכזה בהתפלגות 

עלול להגדיל את פער האחוזונים הנאמד בין החרדים ליהודים שאינם חרדים בטווח הארוך ועל כן ייתכן השכר הכללית 
 שהאומדן שהוצג לפער מוטה כלפי מטה.

https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2018/04/race_paper.pdf
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פערי ההכנסה הנצפים בין הקבוצות בדור ההורים התכנסו כבר בדור הילדים לפערים  .4

דבר שממחיש את המרכזיות של פערי המוביליות  - steady state-הקרובים לאלו הנאמדים ב

 .בין הקבוצותהנוכחיים היווצרות הפערים ב

 21במדגםמתאר את התוצאות האמפיריות של האחוזון הממוצע של ההורים והילדים  7תרשים 

קבוצת אוכלוסייה. לפי , 22(steady state)הארוך של האחוזון הממוצע בטווח בהשוואה לאומדן 

של כיצד חלה התכנסות של תוצאת הילדים )מכיוון התוצאה ניתן לראות בתרשים ראשית, 

 הוריהם( לתוצאה בטווח הרחוק. 

 חווטשלושת קבוצות האוכלוסייה קרובה למצב הצפוי בשנית, התוצאה של מדגם הילדים ב

זאת  .steady state-בומשכך גם הפערים בין הקבוצות דומים בדור הילדים לפערים  הארוך

השונות )שיפוע הישר האוכלוסייה קבוצות הינה גבוהה בקרב יחסית המוביליות שהמשום 

 23מתרחש מהר. steady state-קצב ההתכנסות לדבר שמוביל לכך שנמוך יחסית(,  5בתרשים 

, 50.1כך למשל, אחוזון ההכנסה הממוצע של ילדים יהודים שאינם חרדים במדגם עומד על 

ה. כלומר בדור הילדים קיים פער ממוצע של בקרב ערבים וחרדים בהתאמ 30.9-ו 35.3לעומת 

ער בהתאמה ביחס ליהודים שאינם חרדים; לעומת פבין ערבים וחרדים אחוזונים  19-ו 15-כ

 הארוך.  חוואחוזונים בהתאמה בט 20-כו 12-כשל 

המשמעות של תוצאה זו )תחת ההנחה שרמת המוביליות אינה משתנה באופן ניכר לאורך זמן( 

פערי ההכנסה בין  הם גורם מרכזי בהיווצרותדורית -ת המוביליות הביןהיא שהבדלים ברמ

כמו כן, ממצא זה  היסטוריים או זמניים הם כנראה פחות מרכזיים. גורמיםבעוד ש ,הקבוצות

מחזק את ההנחה שצמצום פערי ההכנסה בין הקבוצות בעתיד תלוי בעיקר בשיפור רמת 

 החרדית והערבית.דורית של האוכלוסייה -המוביליות הבין

                                                 
 הנתון הוא האחוזון הממוצע של הקבוצות השונות )שמביא בחשבון את גודל האוכלוסייה בכל אחוזון(. 21
 .6לפי אותו חישוב שהוצג בתרשים  22
כך למשל, במידה והשיפוע הוא אפס ההתכנסות לתוצאה של הטווח הארוך מתקיימת בתוך דור אחד )כי כל הילדים  23

אין תזוזה ממשית של  1-ידורגו באותו אחוזון הכנסה ללא תלות בהכנסת הוריהם(. לחילופין, במידה והשיפוע קרוב ל
 ת לטווח הארוך תהיה איטית מאד.התפלגות ההכנסות בין דור ההורים ודור הילדים ולכן ההתכנסו
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מתאר את התוצאות מסכם את ממצאי הניתוח שתוארו לאורך העבודה. התרשים  8תרשים 

הממוצע של ההורים והילדים הערבים והחרדים ביחס ליהודים  פער ההכנסותהאמפיריות של 

הממוצע לאחר דור, שני דורות, ובטווח  ההכנסה; ובהשוואה לאומדן של פער 24שאינם חרדים

 (. steady stateהארוך )

הקו השחור מתאר את הפער הממוצע במידה ורמת המוביליות של קבוצות האוכלוסייה 

כיצד חלה להלן ניתן לראות בתרשים , 7בדומה לתרשים השונות תישאר כפי שהיא נאמדה. 

; התכנסות מהירה של תוצאת הילדים )מכיוון התוצאה של הוריהם( לתוצאה בטווח הרחוק

מעבר לכך עולה מהתרשים  .steady state-בהתוצאה של מדגם הילדים קרובה למצב הצפוי וש

שבעוד שפערי ההכנסות בין היהודים שאינם חרדים והערבים צפויים להצטמצם, פער ההכנסה 

הקו האדום בתרשים ביחס לאוכלוסייה החרדית צפוי תחת ההנחות להישאר ללא שינוי. 

בין הקבוצות כבר  ההכנסה יליות תוביל לצמצום מרבית פעריממחיש כיצד סגירת פערי המוב

לאחר שני דורות. הקו הכחול המקווקו ממחיש את התרומה האפשרית של צמצום חלקי של 

, במידה ורמת ההכנסה של ילדים לצמצום פערי ההכנסה בדורות הבאים. כך פער המוביליות

)שמשמעותה עלייה  סה של ההוריםאחוזונים בכל רמות ההכנ 5-ערבים וחרדים הייתה עולה ב

, פער ההכנסה בינם ובין יהודים שאינם חרדים היה מצטמצם ברמת ההכנסה החציונית( 8%של 

 60%סגירה של כשהמשמעות של כך היא  ;אחוזונים בהתאמה כעבור שני דורות 20%-ו 9%-ל

  .בהתאמה מפער ההכנסה הנצפה בדור הילדים 27%-ו

                                                 
הפער ברמת ההכנסה נגזר מפערי ההכנסה הממוצעים בין האחוזונים השונים בדור הילדים במדגם. יתכן שבעתיד  24

 ישתנו הפערים בין האחוזונים השונים אך לא ניתן לדעת לאיזה כיוון.
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 ההורים* בכל רמות ההכנסה של 

 השלכותסיכום ו

דורית בין קבוצות -את הפערים המשמעותיים ברמת המוביליות הבין הצגנובעבודה זו 

של הקבוצות השונות באוכלוסייה, הבין דורית שללא שינוי ברמת המוביליות והראינו  האוכלוסייה;

( 2015שנת ב 36-32בשוק העבודה )גילאי יחסית צעיר הבדור קבוצות הבין הנוכחי ההכנסות  פער

את המרכזיות של פערי המוביליות להיווצרות הפערים . ממצא זה ממחיש אינו צפוי להצטמצם

דורית בקרב האוכלוסייה הערבית -, שיפור ברמות המוביליות הביןכלומרבין הקבוצות. הנוכחיים 

 תנאיהוא ( ממשפחות באותה רמת הכנסההפערים בהכנסה עבור ילדים שהגיעו )הפחתת והחרדית 

, התפתחות בעלת חשיבות קריטית לרמת בטווח הארוך לצמצום פערי ההכנסה בין הקבוצותמרכזי 

יכולה  מדיניות המתמקדת בשיפור התוצאות הכלכליות בטווח הקצר מנגד, 25.החיים בישראל

הארוך משום  להפחתת פערים בטווח להספיק עשויה שלאלצמצם את הפער בנקודת זמן נתונה, אך 

 (.steady stateשהתפלגות ההכנסות תתכנס חזרה לשיווי משקל יציב בטווח הארוך )

מערכת חיזוק דוריים יכולה להיות למשל באמצעות -באופן כללי, מדיניות לצמצום פערים בין

הילדים בקרב קבוצת האוכלוסייה שנרצה לשפר את רמת שבה גדלים הסביבה מאפייני או  החינוך

ת של צעדי מדיניות שונים כך למשל, בפרויקט לסטנדרטיזציה של האפקטיביועתיד. הכנסתה ב

שות והאיכות הגברת הנגישהשקעות בבריאות ובמצא ( נThe Policy Impacts Libraryבארה"ב )

                                                 
משרד האוצר, אגף  ",על ההשלכות הכלכליות של השתלבות חרדים וערבים בשוק העבודה בעשורים הקרובים" 25

 . 2019הכלכלנית הראשית, 
 

https://www.policyimpacts.org/policy-impacts-library#eyJmaWx0ZXJzIjp7fSwicGFnZU51bWJlciI6MX0=
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_19112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_19112019.pdf
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לל, ככלכלי נמוך יש את התשואה הגבוהה ביותר; ושכ-חינוך שממוקדות בילדים ממעמד חברתישל 

הזכאים  עםצעדי מדיניות שמופנים לתמיכה בתקופת הילדות היטיבו בצורה המשמעותית ביותר 

זאת עם  26להם, ביחס לצעדים אחרים עם עלויות זהות שנבחנו ושמוקדו בגילאים מבוגרים יותר.

ייתכן שלפחות חלק מהממצאים שעולים מפרויקט זה רלוונטיים בעיקר למקרה של ארה"ב ועל כן 

  27יש לקדם מדידה רלוונטית יותר לאוכלוסייה בישראל.

עיקר האפקט יושג מתכניות שממוקדות בהקשר של האוכלוסייה החרדית והערבית יש לציין ש

מרבית האוכלוסייה. כך למשל, לפי סקר שם מרוכזת גם משום שבילדים ממשפחות מרקע חלש 

גרים במשקי בית מהחמישון  18מהילדים הערבים עד גיל  67%, 2018הוצאות של הלמ"ס לשנת 

 20%-ו 71%בקרב הילדים החרדים הממצאים הם ו ;נוספים מהחמישון השני 22%-התחתון ו

 23%-ו חתוןמהילדים היהודים שאינם חרדים גרים במשקי בית בחמישון הת 13%בהתאמה. 

 .(9)תרשים בחמישון השני 

 

 * לנפש סטנדרטית.
 .2018: עיבודי אגף הכלכלנית הראשית לנתוני סקר הוצאות של הלמ"ס מקור

יש בישראל דורי בין קבוצות האוכלוסייה -כיצד ניתן לצמצם את הפער הביןטוב יותר בכדי להבין 

פערי הכנסות בקרב ילדים בגללם קיימים ייתכן שהמרכזיים שהייחודיים הגורמים להבין מהם 

עם זאת, נראה  .גם כשהם מגיעים ממשפחות עם אותה רמת הכנסה ,שונותהאוכלוסייה המקבוצות 

אינו מתיימר נציין שהניתוח להלן שאין התשובה דומה במקרה של האוכלוסיות הערבית והחרדית. 

הוא מסכם את הממצאים המרכזיים להציע אילו תכניות התערבות הן יותר אפקטיביות אך 

                                                 
26 Announcing Policy Impacts, MVPF Lessons, July 2021. 

 הבטחת הכנסה על ילדים ההשפעה ארוכת הטווח של קצבתעל  (2020הלר )דוגמה אחת לכך היא ניתוח שערך  27
המשולמת למשפחה בתקופה בה הילד או הילדה של משפחה זו  בסך הקצבה₪  1,000גידול של , שבו נמצא שבישראל

 .בשנה₪  106-שכרם העתידי של הילדים ב משפר את ,18 עד 10בגיל 

https://www.policyimpacts.org/mvpf-explained/mvpf-lessons
https://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_132.pdf
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-יןשל תועלות ב באילו תחומים כלליים יש למקד את הדיון ואת מאמצי ההערכהמדגיש מהספרות ו

 .ותדורי

 דורי-צמצום רוחבי של הפער הבין .א

 28חינוךהוא בעיקר חיזוק מערכת הניכר שהמפתח לצמצום הפערים בקרב האוכלוסייה הערבית 

עיקר הפוטנציאל נראה שים בקרב הגברים הערבבפרט,  .29בודההנדרשות לשוק העוהמיומנויות 

נמוכה נגישות ב ,החינוך באיכותשיפור פריון העבודה שמקורו בפערים מ נובעלצמצום הפערים 

בקרב  .30(טק-היי)כמו למשל ה העם פריון גבומקצועות בלא מספקת השתלבות בולהשכלה גבוהה 

)דבר  באמצעות המשך העלאת רמת השכלתןתעסוקתן העלאת שיעורי נשים ערביות יש להתמקד ב

ולמקומות  32הגדלת הנגישות למעונות יום איכותיים 31שגם יתרום לעליית שכרן הפוטנציאלי(

 .33וצעדים חברתיים וקהילתיים להסרת חסמים תרבותיים לתעסוקההעבודה, 

זאת  שונה,צמצום הפערים הוא לפוטנציאל מקור ההאוכלוסייה החרדית בקרב לעומת זאת, 

ששיעור . כך, בעוד על פני תעסוקהתורניים בלימודים  ת הגבריםכשישנו מרכיב משמעותי של בחיר

ששכרן השעתי של נשים , ו34התעסוקה של נשים חרדיות אינו רחוק מזה של יהודיות שאינן חרדיות

כנסה על אף שהן מגיעות ממשפחות ברמת ה)זאת  35חרדיות דומה לזה של יהודיות שאינן חרדיות

; התוצאות של גברים חרדים הינן (דבר המעיד על אפשרות למוביליות גבוהה יחסית – נמוכה יותר

של האוכלוסייה זה באופן ניכר מ ךשונות בתכלית. שיעור התעסוקה של גברים חרדים נמו

                                                 
נמצא שתלמידים ערבים מצליחים משמעותית פחות  (2019אגף הכלכלנית הראשית )אפריל בעבודה קודמת של  28

בין בפועל בהישגים שנפתחים נרחבים יחסית בעיקר בשל פערים  יהודיםבבחינות הבגרות בהשוואה לתלמידים 
 . הפערים בולטים במיוחד בשיעורי הנשירה של הבנים ממערכת החינוך ובידע בשפה האנגלית.הקבוצות בשלב התיכון

האוכלוסייה הנמדדות לאוכלוסייה בגילאי העבודה בעיקר בקרב  פערים גדולים במיומנויות נמצאו Piaacמבחן ב 29
 0.7)בסטיות תקן( של ערבים  וחרדים בהשוואה ליהודים שאינם חרדים עומד על . כך, הפער ברמת המיומנות הערבית

גדול יותר בעשירוני המיומנויות הנמוכים  OECD-כמו כן, הפער במיומנויות בין ישראל ומדינות הבהתאמה.  0.16-ו
ת שאינן חרדיות בקרב הנשים הערביות חל צמצום ניכר של הפערים ביחס ליהודיובהם שיעור הערבים גבוה יחסית. 

)הפער מצומצם יותר בגילאים הנמוכים(, אך עם זאת נותרו פערים משמעותיים הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים. 
; ודוד מאיר, 2019", לאומית-ריון ומיומנויות היסוד של העובדים בישראל: השוואה ביןהפלהרחבה ראו בנק ישראל, "

 .2019", פורום קהלת, השתלבות קבוצות מיעוט בשוק העבודה: ממצאים מסקר מיומנויות בוגרים בישראל"
מוצאים שהתפלגות ההשכלה מסבירה כרבע מפער השכר בין גברים ערבים ליהודים  (2021עמרייה ושות' )כך למשל,  30

, וציוני 12% –, הכנסת ההורים 17% –, נפת המגורים 19%-ד שהתפלגות ענפי התעסוקה מסבירה כשאינם חרדים, בעו
במערכת ההשכלה קשיי ההשתלבות של הצעירים הערבים מצאו ש (2019קריל ועמרייה ). 7%-כ –הבגרות והפסיכומטרי 

ספרית, ונראה שמשקפים אפקטיביות נמוכה -הם במידה רבה תולדה של פערי ההישגים במערכת החינוך הביתהגבוהה 
הראו את שיעורם הנמוך של העובדים הערבים  (2017הרפז וקריל )-מזוז. של בתי הספר התיכוניים בחברה הערבית

טק על בסיס נתונים מנהליים; והצביעו על שיעור נשירה גבוה שלהם מלימודים לתארים רלוונטיים -הצעירים בהיי
 תחומי הלימוד בענף. בוגרילענף, ושיעור השתלבות נמוך יחסית של 

בגילאי  36.4%על  2019שיעור התעסוקה של נשים ערביות נמוך במיוחד )לפי נתוני סכ"א של הלמ"ס עמד בשנת  31
בקרב יהודיות שאינן חרדיות(, אולם מאז תחילת שנות האלפיים חלה עלייה  83.4%העבודה העיקריים, לעומת 

בר לכך, נמצא שהעלייה ברמות ההשכלה של הנשים מהמגזר הדרגתית בתעסוקתן ובפרט של הנשים הצעירות. מע
 .2019סקירה של אגף הכלכלנית הראשית מנובמבר הערבי היא הגורם הדומיננטי בעליית התעסוקה. להרחבה ראו 

השפעת מתן חינוך טרום חובה חינם על היצע העבודה של אמהות ערביות: ממצאים מניסוי להרחבה ראו שלוסר, " 32
 .2019", העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה. בנק ישראל, "2006", הרבעון לכלכלה טבעי

יותר מהירידה  גדולהאף היא ש ;בקרב נשים ערביות נמצאה ירידה משמעותית בהכנסה מעבודה כתוצאה מנישואין 33
השפעת הורות וזהות ה ראו יכין, "בשחלה בקרב יהודיות שאינן חרדיות כתוצאה מכניסה להורות. להרח המקבילה

 .2021", מגדרית על תעסוקת נשים בישראל
בשנת  34-25בהתאמה בקרב צעירות בגילאי  85.2%-ו 82.1%בגילאי העבודה העיקריים בהתאמה, או  83.4%-ו 76.6% 34

 , לפי נתוני סכ"א של הלמ"ס.2019
 .2019", חשיבות התמריצים הכספיים לשיעור תעסוקת הגברים החרדיםבץ וקריל, " 35

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_29042019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_29042019.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/dochbankIsrael2018chep5.aspx
https://kohelet.org.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98.pdf
https://kohelet.org.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-10112021/he/weekly_economic_review_periodic-review-10112021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_23092019/he/economy_and_research_Articles_Article_23092019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10092017/he/economy_and_research_Articles_Article_10092017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_06112019/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review-06112019.pdf
https://www.jstor.org/stable/23780583
https://www.jstor.org/stable/23780583
https://www.jstor.org/stable/23780583
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-8-19.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-8-19.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_13122021/he/Publishes_Articles_article_13122021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_13122021/he/Publishes_Articles_article_13122021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_13122021/he/Publishes_Articles_article_13122021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
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בשל בין היתר , ופוטנציאל ההשתכרות של הגברים החרדים שיוצאים לעבוד הינו נמוך 36הכללית

לכל אלו תורם מערך  37קושי להשתלב בהשכלה הגבוהה.ואינו מותאם לצרכי שוק העבודה חינוך ש

התמריצים הכלכליים )הן של המדינה והן של הקהילה( שהופך את הכדאיות של אברך לעזוב את 

לשיפור רמת  נראה שעיקר הפוטנציאלמשכך,  38ק העבודה לנמוכה יחסית.והכולל ולהשתלב בש

בשוק המוביליות בקרב הגברים החרדים טמון בחיזוק הלימודים הקשורים בהשתלבות מיטבית 

 גבוהה; ובחיזוק התמריצים להשתלבות בשוק העבודה.הבהשכלה העבודה ו

מעבר לכך ניתן לחשוב על תכניות שמצמצמות אפליה ודעות קדומות בקרב כלל האוכלוסייה, כדי 

 39.ותכלכלי של האוכלוסילסייע בשילוב חברתי ו

 דוריים-ההשפעה הסביבתית על צמצום הפערים הבין .ב

הבדלים אזוריים מ לנבועיכול  בין קבוצות האוכלוסייה דוריים-לצמצום הפערים הביןכיוון נוסף 

ככלל, הבדלים ברמת המוביליות בין ישובים או שכונות יכולים לסייע לנו להבין  ברמות המוביליות.

את ההשפעה הסביבתית על המוביליות של קבוצות האוכלוסייה השונות. מכיוון שאזורים 

גיאוגרפיים שונים נבדלים בגורמים שונים שיכולים להשפיע על התעסוקה והשכר של הגדלים בהם 

רך השפעת עמיתים ועד לאפשרויות התעסוקה באזור(, בחינה של )החל מאיכות בתי הספר, ד

 הבדלים בתוצאות של הילדים בין אזורים שונים היא דרך טובה ללמוד על ההשפעות הסביבתיות.

ות כלפי ישישנה שונות לא מבוטלת ברמת המוביל עולה( 2022בץ וקריל, שערכנו )ניתוח קודם מ

( בין ישובים ואף בתוך ישובים )ברמת הרובעים ותתי הרובעים( הן בקרב האוכלוסייה 25Rמעלה )

טובת ישנם מעט ישובים ל בקרב האוכלוסייה החרדית 40החרדית והן בקרב האוכלוסייה הערבית.

נובע מהתמיינות מהשונות ברמת המוביליות ואנו לא יכולים לשלול שחלק משמעותי ניתוח אמפירי 

בין רמת המוביליות של חרדים  (0.61גבוה יחסית ), מצאנו שישנו מתאם עם זאת 41האוכלוסייה.

                                                 
 52.5%על  2019לפי נתוני סכ"א של הלמ"ס שיעור התעסוקה של גברים חרדים בגילאי עבודה העיקריים עמד בשנת  36

 בקרב יהודים שאינם חרדים.  86.8%-בהשוואה ל
 2021, תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה במשקראו  37
 .2019", לשיעור תעסוקת הגברים החרדיםחשיבות התמריצים הכספיים בץ וקריל, " 38
. 2013", המכון הישראלי לדמוקרטיה, התמודדות עם אפליית ערבים בשוק התעסוקה בישראלראו למשל, שטיינר, " 39

נותר פער לא  (2021עמרייה ושות' ) דים שביצעו כמו כן, בניתוח הגורמים לפערי השכר בין ערבים ויהודים שאינם חר
ייתכן שחלק ממנו נובע מאפליה כלשהי בשוק . 35%)על ידי המאפיינים הנפים שעמדו לרשות החוקרים( של מוסבר 

(, אם 2018לאו ושות', העבודה.  בנוסף, קיימים ממצאים גם לגבי אפליה אפשרית של גברים חרדים בקבלה לעבודה )
ים במידה מסוימת את גובה ההשפעה של תופעה זו על תעסוקה. כי שיעורי התעסוקה הגבוהים של נשים חרדיות מחליש

מילצקי מעבר לכך, במספר מחקרים לא נמצאה אפליה של האוכלוסייה החרדית במקומות עבודה מעורבים )ראו למשל 
 (.2016מלאך וכהן -, ו2017

מתודולוגיית הניתוח הגיאוגרפי הסבר בנייר העבודה המוזכר לעיל; ולפירוט על התוצאות ועל  25Rלהסבר על מדד  40
 לנייר זה. הנספח האינטרנטיגיאוגרפי ראו של רמת המוביליות עבור כל קבוצת אוכלוסייה לפי אזור 

אנו מוצאים שרמת המוביליות הנמוכה ביותר הינה במודיעין עילית )האחוזון הממוצע של ילדים מהחציון התחתון  41
, ובערים בהן שיעור החרדים הינו נמוך יחסית כמו נתניה או פתח 31.7(, בעוד ברכסים היא עומדת על 25.8בה הוא 

בהתאמה(. עם זאת, לא ניתן לשלול שהבדלים אלו נובעים מהתמיינות  33.2-ו 32.8תקווה היא אף גבוהה יותר )
וה ( לאזורים מסוימים ופחות בהבדלים סביבתיים. כך למשל מודיעין עילית מתאפיינת באחוז גבsortingהאוכלוסייה )

יחסית של תושבים מהזרם הליטאי שמתאפיין בשיעורי תעסוקה נמוכים יחסית של גברים; וסביר שבערים עם רוב 
יהודי שאינו חרדי )כמו נתניה וכפר סבא( מאפייניהם של החרדים והפתיחות שלהם להשתלבות בכלכלה והחברה 

. 2017", על העלייה המתונה בשיעור התעסוקה של גברים חרדיםהכללית הינם שונים. להרחבה ראו מיקוד שבועי "
 2016", דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמייםאיתן רגב, "

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/16-6-21.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/16-6-21.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_10122019/he/economy_and_research_Articles_Article_10122019.pdf
https://www.idi.org.il/parliaments/4351/6548
https://www.idi.org.il/parliaments/4351/6548
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-10112021/he/weekly_economic_review_periodic-review-10112021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-10112021/he/weekly_economic_review_periodic-review-10112021.pdf
https://www.nli.org.il/en/articles/RAMBI000624839/NLI
https://machon.org.il/publication/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2/
https://machon.org.il/publication/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2/
https://machon.org.il/publication/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2/
https://www.idi.org.il/media/9624/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/article_25012022
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/article_25012022
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_24092017/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_24092017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/weekly_economic_review_24092017/he/weekly_economic_review_weekly_economic_review_24092017.pdf
https://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/haredimheb57.pdf
https://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/haredimheb57.pdf
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, כך שנראה שהגורמים שמתואמים עם 42ושל יהודים שאינם חרדים שגרים באותו אזור גיאוגרפי

יליות גבוהה באוכלוסייה הכללית נכונים במידה לא מבוטלת גם לגבי האוכלוסייה רמת מוב

 43החרדית.

 44ברמת המוביליות בין הישובים השונים.יחסית גבוהה קיימת שונות  בקרב האוכלוסייה הערבית

 (.25Rבחנו את המתאם של מאפייני הישובים הערביים עם רמת המוביליות שחישבנו עבורם )משכך, 

חלק לא מבוטל מהשונות הגיאוגרפית ברמת  ,בדומה ליהודים שאינם חרדיםשאנו מוצאים 

המוביליות כלפי מעלה בישובים ערבים עלול לנבוע משלבים מוקדמים יחסית בהתבגרות הילדים, 

עוד בטרם הכניסה לשוק העבודה. כך, אנו מוצאים מתאם גבוה יחסית של רמת המוביליות בישוב 

הזכאות לבגרות שיעור , כמו במדגם אות שונות של מי שהגיע מהחציון התחתוןתוצ)הערבי( עם 

אנחנו מבקשים  ,מעבר לכך 45(.0.64לימודים באוניברסיטה )( ו-0.59( שיעור הנשירה מהתיכון )0.41)

לבחון את הקשר בין איכות מערכת החינוך בישוב עם רמת המוביליות בו. כדי לנטרל את ההישגים 

בישוב שנובעים מרמות ההכנסה השונות בנינו שלושה מדדים מתואמים לרמת של התלמידים 

ושיעור  איכותית: שיעור הזכאים לתעודת בגרות, שיעור הזכאים לתעודת בגרות 46ההכנסה בישוב

של שלושת המשתנים עם רמת המוביליות יחסית אנו מוצאים מתאם משמעותי  47.הנשירה מהתיכון

  48.)כיוון המתאם הינו כפי שניתן היה לשער( בהתאמה -20.36-, ו0.383, 0.354בישוב: 

-חברתיהחוזק בבאופן בולט ישובים ערביים עם מוביליות גבוהה כלפי מעלה מתאפיינים , בנוסף

 2018בשנת בהקשר זה נציין ש 50 49.(כלכלי-עם האשכול החברתי 0.72כלכלי של הישוב )מתאם של 

                                                 
 רמת הישוב, והרובעים ותתי הרובעים כשזה התאפשר. 42
-הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הביןבץ וקריל, "להרחבה על הגורמים המתואמים עם רמת המוביליות ראו  43

 .2022", אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, דורית בשכר
(, בעוד שבדבורייה 26.8זרקא )-הינה בתל שבע ובג'סר א ר( הנמוכה ביות25Rכך, מצאנו שרמת המוביליות כלפי מעלה ) 44

. נציין שלא מצאנו הבדל בין רמת המוביליות בערים המעורבות מול יתר הישובים הערביים. 42.5-ובג'ת היא עומדת על כ
לים . בירוש34.5בעוד שביתר בישובים היא עומדת על  34.7הערים המעורבות רמת המוביליות הממוצעת עומדת על  7-ב

אולם היא לא נכללה כעיר מעורבת בשל מאפייניה הייחודיים )למשל, רוב  29.6רמת המוביליות של הערבים עומדת על 
תרשיחא, נצרת עילית −הערים המעורבות )חיפה, לוד, מעלות 7-הערבים תושבי העיר אינם אזרחי מדינת ישראל(. ב

מהאוכלוסייה הערבית בישראל, ובירושלים  7%-כ 2019ן לשנת יפו( גרים נכו−)כיום נוף הגליל(, עכו, רמלה, ותל אביב
לא מצאנו שמתקיים מתאם משמעותי בין רמת המוביליות של ערבים ושל יהודים שאינם בנוסף, נוספים.  19%-גרים כ

להרחבה ראו מרכז  חרדים שגרים באותו אזור גיאוגרפי, אם כי אין דוגמאות רבות לשכונות או ישובים מעורבים.
. להרחבה על  הפערים בין הערים המעורבות 2021" על-מבט −ערבים בערים המעורבות קר והמידע של הכנסת, "המח

 -התושבים הערבים בערים המעורבות יחיא ושות', "-בהיבטים של רווחה, חינוך ופשיעה ראו חאג'והערים הערביות 
 .2021", המכון הישראלי לדמוקרטיה, דצמבר תמונת מצב

  .2להרחבה ראו נספח  45
בניתוח זה אנחנו משתמשים בשאריות של רגרסיות שבהן המשתנה המוסבר הוא לחילופין כל אחד משלושת  46

 המשתנים שתוארו, והכנסת ההורים הממוצעת במדגם היא המשתנה המסביר.
שני המשתנים הראשונים הם שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות. איכותית הם אלו זכאים לתעודת בגרות  47

ביישוב )נתוני הרשויות המקומיות של הלמ"ס(, ומשתנה הנשירה מהתיכון מתייחס  2000מידי י"ב בשנת בקרב תל
 לממצאים ממדגם הילדים בקובץ.

 .3להרחבה ראו נספח  48
כלכלי ישנה -עם זאת, נציין שכמו במקרה של יהודים שאינם חרדים, למרות המתאם הגבוה עם האשכול החברתי 49

 (.4נספח ראו כלכלי )-לת ברמת המוביליות בין ישובים מאותו דירוג חברתיבכל זאת שונות לא מבוט
בניגוד לממצאים אודות יהודים שאינם חרדים, לא מצאנו מתאם בין האשכול הפריפריאלי והמוביליות כלפי מעלה  50

אם כי יתכן ומשתנה זה סובל מבעיית מדידה באופן  –( 0.05( וגם לא עם שיעור עבירות האלימות )0.08בחברה הערבית )
 רה הערבית.כללי )תיעוד רק של המקרים המדווחים(, ובמיוחד בקרב החב

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_25012022/he/Publishes_Articles_article_25012022.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/723dfb8c-b1b8-eb11-8111-00155d0aee38/2_723dfb8c-b1b8-eb11-8111-00155d0aee38_11_17923.pdf
https://www.idi.org.il/articles/37835
https://www.idi.org.il/articles/37835
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 דורי-האוכלוסייה בראי ביןפערים בין קבוצות 

 2022 מאי

-בישובים המדורגים בשני האשכולות החברתייםבמגזר הערבי גרו  18מהילדים עד גיל  49%

  51נוספים גרו בישובים מהאשכולות השלישי והרביעי. 46%-כלכליים הנמוכים ו

תיאוריים ואינם מתיימרים שהצגנו בהקשר הגיאוגרפי הינם  ממצאי הניתוחלסיכום נקודה זאת, 

שיסייעו להבין כיצד למקד את המדיניות  על כך יש מקום להרחיב במחקרי המשך - לזהות סיבתיות

בחברה צמצום פערי איכות החינוך למשל ; כשרמת המוביליות הנמוכהתחזק את המקומות עם ש

מאפשרים לקדם מדיניות הממצאים הראשוניים . עם זאת, מרכזי לכך םעשוי להיות גורהערבית 

דוגמה אחת לכך היא  אוכלוסייה בטווח הקצר.קבוצות הממוקדת לשיפור ההזדמנויות עבור 

באמצעות מיקוד מדיניות הסיוע בדיור למעבר לאזורים המתאפיינים ברמה גבוהה של מוביליות 

דבר שיכול להיות רלוונטי בפרט  –הסרת חסמי בנייה באזורים אלו במיקוד למשל , או כלפי מעלה

 .לאוכלוסייה הערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
בהאמה בקרב ילדים  14%-ו 1%-; וזאת בהשוואה ללנתוני סקר הוצאות של הלמ"סם שערכנו עיבודיכך עולה מ 51

 יהודים שאינם חרדים.
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 דורי-האוכלוסייה בראי ביןפערים בין קבוצות 

 2022 מאי

 לוסייהמספר התצפיות לפי קבוצת אוכ : 1 נספח

 קבוצת אוכלוסייה
 מס' תצפיות

 במדגם
שיעור הקבוצה 

 במדגם

שיעור הקבוצה 
לפי נתוני 
 הלמ"ס**

 72.1% 75.9% 328,181 יהודים שאינם חרדים

 19.4% 17.2% 74,242 ערבים

 8.6% 6.9% 29,929 *חרדים

  * האוכלוסייה החרדית הוגדרה לפי שיוך בית הספר התיכון ומשתנה הלאום.
 .הלמ"ס, שנת הבסיס בנתוני תחזית האוכלוסייה של 2015בשנת  36-32** בגילאי 

 

 

 

 

של מי שהגיע מהחציון התחתון, עם משתנה  התוצאות של מדדים שוניםהקשר בין : 2נספח 

 ברמת הישוב, ישובים ערביים  (25R)מוביליות כלפי מעלה ה

 

 .ם מייצגת רשות או מועצה מקומיתכל נקודה בתרשי* 

 

 

 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
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 דורי-האוכלוסייה בראי ביןפערים בין קבוצות 

 2022 מאי

ברמת הישוב,  (25R)מוביליות כלפי מעלה מדדי החינוך השונים עם משתנה ההקשר בין : 3נספח 

  OLSישובים ערביים. רגרסיית 

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

 0.132 )%( זכאים לת.בגרות
(0.037)      

 0.152  )%( זכאים לת.בגרות איכותית
(0.039)     

   )%( נשירה מהתיכון
-0.236 
(0.057)    

 0.105 הכנסת ההורים במדגם
(0.022) 

0.080 
(0.023) 

0.083 
(0.022)    

  ,זכאים לת.בגרות
 מתואם הכנסה

   0.129 
(0.046)   

איכותית, זכאים לת.בגרות 
 מתואם הכנסה

    0.150 
(0.049)  

  ,נשירה מהתיכון
 מתואם הכנסה

     -0.235 
(0.073) 

       

2R 0.438 0.459 0.466 0.175 0.147 0.131 

 71 57 57 71 57 57 תצפיות

 1%כל התוצאות בלוח מובהקות ברמה של  .)בסוגריים סטיות התקן( 

 

 

 ברמת הישוב (25R)כלכלי למוביליות כלפי מעלה -ברתיהקשר בין האשכול הח: 4נספח 

 

 .של רשות או מועצה מקומיתכלפי מעלה המוביליות אומדן ם מייצגת את כל נקודה בתרשי* 


