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 *2021תמונת מצב בשוק העבודה נכון לחודש יוני 

 עיקרים

  ביחס למעט המדינות לגביהן ישנם נתונים נמצא ש 1שנערך באגף הכלכלנית הראשיתקודם במחקר

קרי, הסיכוי של ילד שהגיע ממשפחה מרמת  - זמינים, נראה שרמת המוביליות כלפי מעלה בישראל

הינה ממוצעת. כך, הסיכוי של ילד ממשפחה בחמישון השכר  -הכנסות נמוכה לשפר את מצבו היחסי 

-בקנדה ו 13.4%-, בהשוואה ל10.5%התחתון להגיע בבגרותו לחמישון השכר העליון עומד בישראל על 

 בארה"ב. 7.5%

  אנו מתמקדים בתוך ישראל ועל כן  המוביליותברמת  יםגיאוגרפיהבדלים  לבחוןמטרת עבודה זו היא

נה באופן ניכר בין שו ; ומוצאים שהיא2אוכלוסייה היהודית שאינה חרדיתבניתוח המוביליות בקרב ה

 3אזורים שונים.

o  ,שנולד למשפחה מחמישון השכר התחתון  יהודי שאינו חרדיההסתברות של בעוד שכך למשל

היא  בראשון לציון, עבור מי שגדל 16.5%עומדת על ע לחמישון העליון בהתפלגות הארצית להגי

 בלבד.  10%היא עומדת על בטבריה ו, 23% עומדת על

 לממצאים בדומה  ,אנו מוצאים שאזורים בהם סיכויים גבוהים למוביליות כלפי מעלה מאופיינים

נמצא מתאם חיובי גם עם . בחלק מהמודלים 4זוגיתא משפחתי בבהון חברתי גבוה יחסית ו ,מארה"ב

איכות מערכת החינוך בישוב, ככל שאנחנו מצליחים למדוד אותה. כמו כן, המוביליות מתואמת באופן 

בפרט כשזה נמדד  –כלכלי של הרשות המקומית -חיובי וחזק עם רמת הפריפריאליות והמדד החברתי

ות לא מבוטלת בסיכויי לפי רמות ההכנסה, ההשכלה הגבוהה ומאפייני התעסוקה; אולם ישנה שונ

ומכאן כי  כלכלי-המוביליות כלפי מעלה לצעירים מרשויות ומועצות מקומיות מאותו דירוג חברתי

 המדד מוסיף אינפורמציה חדשה.

 עשויים למקד את הדיון, על אף שהם תיאוריים ואינם מתיימרים לזהות סיבתיות, ממצאי הניתוח; 

 ,דו עם זיהוי הסיבות להבדלים במוביליות האזוריתובתקווה יהוו בסיס לניתוחי המשך שיתמוד

 חלש יחסית. כלכלי-ולמדיניות שתאפשר יותר הזדמנויות לפרטים ממעמד חברתי

  לשיפור ההזדמנויות עבור אוכלוסייה חלשה  לחשוב על כליםמעבר לכך, ממצאי הניתוח מאפשרים

אזורים המתאפיינים ברמה למעבר לבטווח הקצר. דוגמה אחת לכך היא באמצעות מיקוד הסיוע בדיור 

 שיוטבו מכך באופן המשמעותי ביותר.עם ילדים קטנים גבוהה של מוביליות כלפי מעלה ובמשפחות 

                                                 
על הדגשים וההערות; ולשירה גרינברג למרב קפלן  ,כותבי העבודה: כפיר בץ וזאב קריל. תודה לאסף גבע, לד"ר שמואל אברמזון *

 ולאסטפניה ברזיל על הסיוע הרב בניתוח הנתונים.
עבודה זאת מציגה את תמצית ממצאי נייר העבודה "הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכר" שכתבו כפיר 

 .זההראשית בקישור שמפורסם באתר אגף הכלכלנית  בץ וזאב קריל, 
המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על קבצים שהוכנו על ידי חברי תחום הנגשת מידע 

גיאוגרפיה על -אנו מודים להם על הנגשת הנתונים. אנו מודים גם למר אייל מהריאן ולחברי צוותו בתחום ממ"ג –למחקר 
 הסיוע הרב ביצירת המפות שמופיעות בעבודה זו.

 (.2017) אלוני וקריל 1
 (.2017) אלוני וקרילקיימת שונות רבה ברמת המוביליות כלפי מעלה בין קבוצות האוכלוסייה השונות. להרחבה ראו  2
גם בקרב הרשויות החרדיות והערביות אנו מוצאים שקיימת שונות נרחבת בין הישובים השונים אך המיקוד בעבודה זו הוא  3

 באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית.
; ותא משפחתי זוגי כפי שבא נמוך ושיעור גיוס גבוה לצבא במיוחד בשיעור עבירות אלימותהון חברתי כפי שבא לידי ביטוי  4

 שיעור הילדים עם אם חד הורית ביישוב.משתנה בלידי ביטוי בעיקר 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
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 רקע

מוביליות )ניידות/ניעות( חברתית גבוהה כלפי מעלה היא מצב בו ילדים המשתייכים למשפחות 

נמוך מצליחים לטפס בבגרותם במעלה הסולם ולשפר את מצבם ביחס  כלכלי-חברתיממעמד 

)למשל  מידת המוביליות ניתן למדוד באמצעות משתנים רביםאת . בתדירות גבוהה להוריהם

כלכלנים נוהגים להשוות בין שכר הפרטים בבגרותם לשכר הוריהם כאומדן העיקרי אולם , השכלה(

 שמתקיים בה. הזדמנויותהשוויון סוימת את שמשקפת ברמה מ ,למידת המוביליות בחברה

שכר ההורים לשכר ילדיהם נמצא שבעוד שהקשר בין  5במחקר שנערך באגף הכלכלנית הראשית

הורים ממעמד נמוך לעלות עד ילדים להסיכוי של בישראל הינו נמוך יחסית בהשוואה בינ"ל; 

בעוד . עם זאת, נתון זמיןלמעט המדינות שיש לגביהן הינו ממוצע בהשוואה מעלה הסולם ל

שהשוואה בינלאומית של מידת המוביליות היא חשובה לצורך הבנת המשמעויות ארוכות הטווח 

קשה להשליך ממנה על מדיניות שתאפשר ליותר ילדים  ,שוויון והעוני, למשל על הצמיחה-של האי

של השוני הרב זאת בין היתר ב .םממעמד כלכלי נמוך במדינה מסוימת לשפר את מעמדם בבגרות

 בין המוסדות, האוכלוסייה ומאפייני השווקים בכל מדינה. 

מאפשרים לחבר בקלות יחסית בין נתוני השכר של שנתונים מנהליים של  תגוברזמינות בזכות 

הוריהם, מחקרים עדכניים מראים שישנו קשר בין שכונת המגורים בה הפרט גדל ומאפייני ופרטים 

אלא מחקרים נוספים מצאו שלא רק שהקשר הגיאוגרפי קיים . מבוגרהתעסוקה והשכר שלו בגיל ה

גם שקשר זה הוא סיבתי. כלומר, לשכונת המגורים השפעה ישירה על הסיכוי למוביליות כלפי מעלה 

 6שנמדדת בשכר בגיל המאוחר, והיא אינה רק משתנה המתווך מאפיינים לא נצפים של הפרטים.

, נערך לאחרונה באגף האפשריות שלו על מדיניות בתחומים רביםלאור חשיבות הנושא וההשלכות 

ישראל במידת  בתוךלהציג את השונות הגיאוגרפית שמטרתו  7מחקר תהראשי ניתהכלכל

ולזהות גורמים המתואמים עם מידת המוביליות בכל אזור, ; המוביליות הבין דורית כלפי מעלה

ייחודי מנהליים על קובץ נתונים המחקר מסתמך  8(.2014) ועמיתיו Chettyבדומה למחקרים של 

שהורכב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממקורות שונים והונגש לנו בחדר המחקר של 

 432-הכנסתם של כ ; ובוחנים את הקשר בין1979-1983אנו מתמקדים בניתוח שנתונים הלשכה. 

 (.24-20)כשהילדים היו בגילאי  50עם הכנסת הוריהם מעבודה סביב גיל  36-28אלף פרטים בגילאי 

ומשתנים  17בגיל  יםאזור הסטטיסטי של מיקום מגורי הפרטמעבר לכך הקובץ כולל מידע גם על ה

  9דמוגרפיים רבים נוספים.

                                                 
 (.2017) אלוני וקריל 5
 להרחבה על סקירת הספרות בנושא ראו פירוט בנייר העבודה המלא. 6
 .2021", הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכרוזאב קריל, "כפיר בץ  7
ין המנגנונים המשפיעים על מידת המוביליות, שכן מעטים המקרים בהם מתרחש באופן טבעי קשה מאוד להפריד ב 8

ניסוי טבעי בו משתנה גורם יחיד; ולכן ניתוחים תיאוריים הם נפוצים יותר, ואולי אף בעלי ערך גבוה יותר אם מעוניינים 
 לבצע הכללות.

בלות נתונים עבור השנתונים המוקדמים , אולם בשל מג1975-1985הקובץ כולל נתונים מנהליים עבור כלל ילידי  9
בקובץ וכדי לצמצם הטיות אפשריות באמידת השכר הפרמננטי של הפרטים בשנתונים המאוחרים אנו מתמקדים 

 בשנתונים אלו. להרחבה על בסיס הנתונים ובחירת השנתונים לניתוח ראו פירוט בנייר העבודה.

https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022
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הוריהם לפי את ובמדגם הבית  ימשק אתהכנסה מעבודה למאיוני ( Rankאנו מדרגים )בפרט, 

ההתפלגות הארצית; מחלקים את הפרטים לאזורים גיאוגרפיים שונים על בסיס ישוב מגוריהם 

אחד מהאזורים הגיאוגרפיים ; ואומדים את הקשר בין דירוג ההורים לזה של ילדיהם בכל 17בגיל 

שנוגע למידת ההצלחה שנגזר מהניתוח ו ,זוה אנו מציגים בעבודהמדד המרכזי ש 10בנפרד.השונים 

דירוג ההכנסה הממוצעת מעבודה של פרטים  :הוא של ילדים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה

עם זאת, במקרים מסוימים נמחיש את שיעור  .(25Rבבגרותם ) ממשפחות מהחציון התחתון

 11.אמצעות מדדים נוספיםבהמוביליות כלפי מעלה גם 

ברמת נפת  , תחילהלעיל לכל אזור גיאוגרפי בנפרד ההמוביליות שתואר מחשבים את רמתאנו 

ואף מעבר ( 12בניתוחהרשות או המועצה המקומית )הבחינה המרכזית ולאחר מכן ברמת  ;המגורים

להלן שכונות( בישובים מספיק גדולים. בתוך )ואזורים סטטיסטיים תת הרובע  ,ברמת הרובע –לכך 

 הממצאים העיקריים מהמחקר:

אך חלק לא מבוטל ממנה  גבוהה ברמת המוביליות בין אזורים שונים בישראלקיימת שונות  .1

 נובע מהבדלים ברמת המוביליות של קבוצות האוכלוסייה השונות

הראו שקיימים פערים נרחבים ברמת המוביליות כלפי  (2017) אלוני וקרילבעבודה קודמת, 

את הפערים הללו ברמת הרשויות אנו ממחישים מעלה בין קבוצות האוכלוסייה השונות. 

מתאר את תוצאות האמידה של רמת המוביליות . התרשים (1תרשים ) והמועצות המקומיות

בניתוח זה כללנו את כלל המדגם  (, בקרב כלל הרשויות והמועצות המקומיות.25Rכלפי מעלה )

)כלל קבוצות האוכלוסייה(, כשכל ישוב סווג לפי קבוצת האוכלוסייה שמהווה בו רוב. כך, כל 

נקודה בתרשים מייצגת את רמת המוביליות ביישוב שונה, לפי הסיווגים השונים של היישובים 

 לקבוצות האוכלוסייה השונות.

ונות גדולה מאד ברמת המוביליות כלפי מעלה בין התובנה המרכזית מהניתוח היא שישנה ש

בעוד שברמה הארצית ילדים שהגיעו מהחציון התחתון נמצאים כך, הישובים השונים. 

( האחוזון הממוצע של 25%(, בשיעור ניכר של הישובים )3925R=) 39בבגרותם בממוצע באחוזון 

 .45-הוא גבוה ממהם  12%-בבעוד ש 35-ן עומד על פחות מהילדים מהחציון התחתו

עם זאת, ניכר שחלק לא מבוטל מהשונות נובע מההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה השונות. 

גבוהה רק במעט  -( 42.6הישוב הערבי עם רמת המוביליות הגבוהה ביותר ) – בג'תכך, התוצאה 

                                                 
 ( הוא כמעט ליניארי גם ברמת הישובים.rank-rankים )בדומה לרמה הארצית, הקשר בין שכר ההורים לילד 10
( Q1,Q5P) שיעור הפרטים להורים מהחמישון התחתון שעלו בבגרותם לחמישון העליוןבפרט באמצעות מדד  11

שיעור הפרטים להורים מהחמישון שהקורלציה שלו עם המדד המרכזי גבוהה מאד. בנייר העבודה אנו בוחנים גם את 
ועל תוצאות מבחני הרגישות שעשינו להרחבה על המתודולוגיה (. Q1,Q1P) בבגרותם בחמישון התחתוןהתחתון שנותרו 

 ראו פירוט בנייר העבודה.לאמידות השונות של רמת המוביליות 
ברמת הרשות או המועצה המקומית תופס בצורה טובה יחסית את האזור שבו הפרטים גרים ועובדים. ניתוח המיקוד  12

כה יותר )למשל נפות( מאבד מידע משמעותי על מאפייני מקום המגורים בשל שונות רבה בין הישובים ברזולוציה נמו
בנפה; ואילו ניתוח ברזולוציה גבוהה יותר )שכונות( רגיש יחסית ומוגבל בשל מיעוט תצפיות באזורים מסוימים, וחשוף 

ניתוח ברזולוציה גבוהה יחסית יכול להיות מוטה בעוד ש. (sortingלהטיות שיכולות לנבוע בשל התמיינות האוכלוסייה )
מהסיבות שפורטו לעיל, הוא גם יכול להיות מועיל בחלק מהמקרים לאבחון פערים בתוך ישובים ולקביעת מדיניות 

 .לצמצום פערים ברמה המקומית כפי שיתואר בהמשך

https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
https://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/ArticlesSet/Article_18052017.pdf
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בים (. כמו כן, בכשליש מהישו41.9מחציון המוביליות ברשויות היהודיות שאינן חרדיות )

הערביים רמת המוביליות כלפי מעלה נמוכה מהרמה בישובים היהודיים עם רמת המוביליות 

 הנמוכה ביותר. התוצאות בקרב הרשויות החרדיות הן אף נמוכות יותר. 

משכך, ומשום שמטרת עבודה זו היא להתמקד בשונות הגיאוגרפית של המוביליות, הניתוחים 

ייה היהודית שאינה חרדית בלבד. כלומר, הניתוח יתמקד שיוצגו מכאן ואילך יתמקדו באוכלוס

רק בישובים שמרבית אוכלוסייתם הינה יהודית שאינה חרדית; ובאותם יישובים רק בפרטים 

 שאינם חרדים או ערבים )למשל במקרה של ערים מעורבות(.

 

אזורים גבוהה ברמת המוביליות בין בקרב האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית קיימת שונות  .2

שונים בישראל. בעוד שבנפות המרכז רמת המוביליות כלפי מעלה גבוהה יחסית, היא הולכת 

 .)למעט רמת הגולן( ופוחתת בנפות היותר פריפריאליות ורמתה נמוכה במיוחד בנפות הצפון

אנו מתחילים את הניתוח הגיאוגרפי עבור אוכלוסיית היהודים שאינם חרדים ברמת נפות 

מתארת את תוצאות האמידה המרכזית של רמת המוביליות כלפי מעלה  1 מפה 13המגורים.

(25R ברמת נפת המגורים של הפרט בילדותו. מהמפה ניכר שרמת המוביליות הגבוהה ביותר )

מלווה ככלל בירידה הדרגתית ברמת המוביליות. מהמרכז מרוכזת באזור המרכז; ושהתרחקות 

בנפות  45-עו ממשפחות מהחציון התחתון עומד על ככך, בעוד שהדירוג הממוצע של ילדים שהגי

בלבד בנפות ירושלים, צפת וכנרת. עד כמה  40-פתח תקווה, רחובות ורמלה; הוא עומד על כ

נקודות אחוז בדירוג הילדים הוא משמעותי? ההכנסה השנתית הממוצעת מעבודה  5פער של 

                                                 
בנוסף לכך ישנו גם אזור יהודה נפות שהן יחידת שטח מנהלית של ששת המחוזות במדינה.  15-ישראל מחולקת ל 13

 ושומרון שאינו מוגדר כמחוז או כנפה.
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₪, אלף  76-מדה בבגרותם על כמהחציון התחתון ושגדלו בנפת פתח תקווה עשל ילדים שהגיעו 

לחילופין, ילדים  .10.4%-פער של כ –בקרב מי שגדלו בנפת כנרת ₪ אלף  68.8-לעומת כ

שגדלו הגיעו בבגרותם להכנסה דומה לזו של ילדים שגדלו בנפת פתח תקווה  25-מהאחוזון ה

 . 49-האחוזון במשפחות מה בנפת צפת

 מגורים ( לפי נפת25R: מוביליות כלפי מעלה )1מפה 
 יהודים שאינם חרדים

 
לעיל היא נפת הגולן, שעל אף ריחוקה הגיאוגרפי מתקבלת בה רמה גבוהה  בניתוחיוצאת דופן 

בנפה זו מתגוררים דומה בקירוב לרמה ממוצעת(. עם זאת, יחסית של מוביליות כלפי מעלה )

 מוביליות נמוכה

 מוביליות גבוהה
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הממצאים  14.גרו בנפת הגולן 18מהילדים עד גיל  0.6%, 2019בסוף שנת  – מעט תושביםיחסית 

שהוצגו לעיל ברמת הנפות ממחישים את השונות הגיאוגרפית ברמת המוביליות ואת תשומת 

 רמת המוביליות הנמוכה יחסית בפריפריה ובפרט בצפון. להלב המתבקשת בניתוחי ההמשך 

השונות ברמת המוביליות בין אזורים שונים גבוהה הרבה יותר כשהיא נבחנת ברמת הרשויות  .3

כך למשל, בעוד שההסתברות של יהודי שאינו חרדי שנולד למשפחה והמועצות המקומיות. 

עבור מי  23%מחמישון השכר התחתון בהתפלגות הארצית להגיע לחמישון העליון עומדת על 

 בטבריה בלבד  10%עומדת על שגדל בראשון לציון היא 

רמת המוביליות עבור יהודים שאינם חרדים בחלק זה אנחנו מציגים את ממצאי האמידה של 

מתארת  2הרשויות והמועצות המקומיות שיש לגביהן מספיק נתונים. מפה  103-בכל אחת מ

של  ( ברמת ישוב המגורים25Rאת תוצאות האמידה המרכזית של רמת המוביליות כלפי מעלה )

 של רמת מוביליות. לחמש קבוצות )חמישונים( הפרט בילדותו; כשהישובים חולקו 

מהמפה עולה שכמעט כל הישובים שמסווגים ברמת המוביליות הגבוהה ביותר נמצאים במרכז 

; ושמרבית הישובים ברמת המוביליות הנמוכה נמצאים הרחק מהמרכז ובמיוחד 15הארץ

רמת המוביליות ברמת הישובים גדולה יותר )באופן טבעי( בצפון. מעבר לכך, ניכר שהשונות ב

( 52.425R= -מרמת הנפות כשהפער בין הישוב עם רמת המוביליות הגבוהה ביותר )כוכב יאיר 

ת אחוז בדירוג התפלגות ונקוד 20( עומד על כמעט 33.625R= -והנמוך ביותר )מעלה אפרים 

  16ת מעבודה.השנתי בהכנסה %35-פער של כשמשמעותו  ;השכר הארצית

הישובים עם רמת המוביליות  10עבור ( 25Rכלפי מעלה )המוביליות  ןמציג את אומד 2תרשים 

עולה שערי המרכז מהתרשים  הישובים הגדולים. 50הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר בקרב 

מתאפיינות ברמת מוביליות גבוהה בעוד הערים עם רמת המוביליות הנמוכה יותר הן ערי 

הפריפריה ובפרט ערי הצפון. כך למשל הפער בדירוג הילדים שהגיעו ממשפחות בחציון התחתון 

הכנסה השנתית ב 14%-כפער של , שמשמעותו אחוזונים 8עומד על וטבריה  ראשון לציוןבין 

אלף  77.2-עמדה בבגרותם על כ ראשון לציוןממהחציון התחתון של ילדים )ההכנסה בודה מע

שגדלו  25-מהאחוזון הלחילופין, ילדים  .(בטבריהבקרב מי שגדלו ₪ אלף  67.6-לעומת כ₪, 

בטבריה במשפחות מהאחוזון של ילדים שגדלו  ודומה לזלהכנסה גיעו בבגרותם הבראשון לציון 

הישובים  10כמו הפערים בין )בעוד שפער זה הינו מאד משמעותי, פערים מצומצמים יותר . 53-ה

ועל כן יש לפרש  ,הם לאו דווקא מובהקים בשל טווח הסטיות של אומדני המודל (המובילים

 אותם במידה של זהירות.

בעוד שההסתברות של יהודי שאינו חרדי שנולד למשפחה בבחינה נוספת שערכנו עולה ש

עבור מי  23%ישון השכר התחתון בהתפלגות הארצית להגיע לחמישון העליון עומדת על מחמ

                                                 
להרחבה על הממצאים המפורטים של כל אחת מהנפות )כולל פירוט לתתי נפות נתון זה מתייחס כלל האוכלוסייה.  14

 בנייר העבודה. 3כאשר הדבר מתאפשר( ראו נספח 
 .מלבד מיתר שבדרום, מבשרת ציון שבפרוזדור ירושלים וזיכרון יעקב שבצפון 15
-ההכנסה השנתית הממוצעת מעבודה של ילדים שהגיעו מהחציון התחתון ושגדלו בכוכב יאיר עמדה בבגרותם על כ 16

 בקרב מי שגדלו במעלה אפרים₪ אלף  62.9-לעומת כ₪, אלף  84.7
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יש לציין שבמידה ולא  17 .בטבריהעבור מי שגדל בלבד  10%היא עומדת על  ,שגדל בראשון לציון

היה קשר בין הכנסת ההורים לזו של ילדיהם היינו מקבלים שהסיכוי של ילדים מהחמישון 

. מכאן נובעות שתי מסקנות: ראשית, 20%בבגרותם לחמישון העליון הוא התחתון להגיע 

היא  ,ראשון לציוןחלק מהערים במרכז הארץ, כמו למשל שרמת המוביליות כלפי מעלה ב

ושנית, שהשונות בין הישובים היא יחסית גבוהה בהתחשב בכך שהטווח  ;יחסית מרשימה

דני המוביליות השונים של הערים הגדולות אומ לפירוט אודות .20%-ל 0הסביר שלה הוא בין 

 .(עבור כלל הרשויות 4או נספח )בנייר העבודה  7ראו לוח 

 )רשויות ומועצות מקומיות( מגורים ישוב( לפי 25Rמוביליות כלפי מעלה ) :2מפה 
 יהודים שאינם חרדים

 

                                                 
 .0.829מוביליות כלפי מעלה עומד על המתאם שחישבנו בין שני המדדים ל 17

 מוביליות נמוכה

 מוביליות גבוהה
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אנחנו מחשבים שעבור יהודים ? ברמת המוביליות ת השונות הגיאוגרפיתעד כמה משמעותי

 47%-שאינם חרדים שיפור של סטיית תקן אחת בגובה המוביליות ברמה המקומית מהווה כ

כלומר, לאזור  18.של הפרטבסטיית תקן אחת בדירוג הכנסת ההורים שיפור של  מהאפקט

שפחות ממעמד המגורים יכולה להיות תרומה שאינה מבוטלת למידת ההצלחה של ילדים ממ

 כלכלי נמוך, אף ביחס לשיפור תיאורטי בהכנסותיהם של הוריהם.-חברתי

 

 

 

                                                 
 בנייר העבודה. 3להרחבה ראו פרק ה. 18
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 ,גבוהיםהינם בהם הסיכויים של יהודים שאינם חרדים למוביליות כלפי מעלה שאזורים  .4

המתבטא במיוחד בשיעור )בהון חברתי גבוה יחסית , בדומה לממצאים מארה"ב ,מאופיינים

. מעבר לכך, זוגיתא משפחתי בו (גיוס לצבאגבוה של עבירות אלימות ושיעור נמוך של 

המוביליות בישראל מתואמת באופן חיובי וחזק יחסית עם רמת הפריפריאליות והמדד 

בפרט כשנמדד לפי רמות ההכנסה, ההשכלה הגבוהה  –כלכלי של הרשות המקומית -החברתי

מתאם חיובי גם עם איכות מערכת החינוך נו מצאיפיקציות צומאפייני התעסוקה. בחלק מהספ

 בישוב, כפי שאנו מצליחים לאמוד אותה.

חלק לא מבוטל  באזורים מסוימים ישנה רמה גבוהה יותר של מוביליות כלפי מעלה?מדוע 

מהשונות הגיאוגרפית ברמת המוביליות כלפי מעלה עלול לנבוע משלבים מוקדמים יחסית 

כדי לבחון השערה זו אנו בוחנים את ניסה לשוק העבודה. בהתבגרות הילדים, עוד בטרם הכ

( נשירה 1בין שלושה משתנים מתווכים שקודמים לכניסה של הפרטים לשוק העבודה: )הקשר 

אנו  .דירוג ההכנסה של ההוריםעם  ;( לימודים באוניברסיטה3)-( זכאות לבגרות; ו2מהתיכון; )

בדומה לקשר בין הכנסת ההורים לילדיהם, עבור שלושת המשתנים ישנם פערים מוצאים ש

מהותיים בתוצאות של ילדים שהגיעו ממשפחות עם הכנסות נמוכות לעומת אלו שהגיעו 

נקודות אחוז  10עלייה של ברמה הארצית, ממשפחות עם רמת ההכנסות הגבוהה יותר. כך, 

דות אחוז בשיעור הנשירה מהתיכון, עם עלייה של נקו 2בדירוג ההורים מתואמת עם ירידה של 

נקודות אחוז עם הסיכוי ללמוד  6.3נקודות אחוז עם הסיכוי לזכאות לבגרות, ועם עלייה של  3.6

בנוסף, אנחנו מוצאים שברמה המקומית ישנו מתאם גבוה יחסית בין ממצאי  19באוניברסיטה.

באוניברסיטה שיעור הלומדים התיכון והמוביליות כלפי מעלה שחישבנו ובין שיעור הנשירה מ

כך, עבור יהודים שאינם חרדים המתאם עם  20.(25R)ילדים שהגיעו מהחציון התחתון בקרב 

 .0.566, ועם לימודים באוניברסיטה על -0.420נשירה מהתיכון עומד על 

שייתכן מוקדמים לגורמים של העבודה אנו בוחנים מספר אפשרויות זה בחלק לאור זאת, 

אנו מסמנים כיוונים ומסבירים את השונות הרחבה ברמת המוביליות ברמה המקומית. בפרט, 

באמצעות בחינת המתאמים של מספר רב של מאפיינים להבדלים ברמת המוביליות אפשריים 

של היישובים עם אומדני המוביליות שחישבנו. כמובן שמתאמים אלו אינם מצביעים  21נצפים

ת אך הם יכולים להוות השלב הראשון ככיוון למחקרי המשך שיוכלו להעמיק על סיבתיובהכרח 

 בשאלה ולבחון היבטים סיבתיים. 

מכיוון שאומדני המוביליות שחישבנו מייצגים את הרמה בתקופה מסוימת אנו בוחנים את 

המתאמים עם המשתנים השונים בנקודת זמן אחת. רוב המשתנים שאנו בוחנים נלקחו 

                                                 
 בנייר העבודה.  5להרחבה ראו פרק ה. 19
בבחינה המרכזית אנחנו מסתכלים על נתוני היהודים שאינם חרדים בלבד ומביאים בחשבון רק את אומדני התוצאות  20

, הן עבור 5%-גם החותך וגם השיפוע יצאו מובהקים ברמת מובהקות הגדולה מ ןשל החציון התחתון ברגרסיות שבה
תוצאת המוביליות כלפי מעלה והן עבור התוצאה של שיעור הזכאים לבגרות. בחינה גם של תוצאות הרגרסיות שבהן 

ל עבור כל 0.401-עבור יהודים שאינם חרדים ו 0.361רמת המובהקות היא פחותה יותר מעלה מתאם בגובה 
 האוכלוסייה.

המשתנים שאנו בוחנים הם כאלו שנידונו בספרות הסוציולוגית והכלכלית ככאלו שתיתכן להם השפעה על שוק  21
 העבודה ומידת ההצלחה של צעירים בו.
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הנתונים משקפים את מאפייני הישוב בזמן שבו הפרטים  22של הלמ"ס. 1995ד מתוצאות מפק

. כלומר, המטרה היא לראות כיצד מאפייני הישוב השונים, בזמן 12-16במדגם שלנו היו בני 

שבו הפרטים במדגם שלנו היו נערים, מתואמים עם תוצאות המוביליות של בני הנוער שגדלו 

  23במאפייני הפרטים במדגם אלא במאפייני הישוב ככלל. באותם ישובים. נדגיש שלא מדובר

של המשתנים השונים שבחנו, מקובצים לקטגוריות הנבחרים את המתאמים  מציג 3תרשים 

בתרשים הערכים . ביישוב שונות, עם רמת המוביליות כלפי מעלה בקרב יהודים שאינם חרדים

וון של המתאמים )חיובי או הכי, ושל כל משתנה בנפרד את המתאם בערך מוחלט יםמייצג

  24שלילי( מצוין על יד כל שם של משתנה שנבחן.

 

, באזורים בהם המוביליות כלפי מעלה גבוהה 25בישראל, בדומה לארה"במהתרשים עולה ש

כאשר הוא נבחן בשיעור הגיוס של גברים לצבא )קשר חיובי(  –קיים הון חברתי גבוה יחסית 

 יםתאבנוסף, קיים גם מתאם עם שיעור ה 26ובשיעור עבירות האלימות ביישוב )קשר שלילי(.

                                                 
 בנייר העבודה. 6בחלק מהמקרים המקורות הם אחרים )אם כי מתייחסים לתקופה דומה ככל שניתן(. ראו נספח  22
סביר שחלק ממאפייני הישוב השפיעו על הפרטים בגילאים מוקדמים יותר. עם זאת, אין ברשותנו נתונים מספיק  23

 מפורטים על שנים מוקדמות יותר וסביר שמרבית המשתנים אינם משתנים באופן מהותי בפרקי זמן קצרים יחסית.
עבודה. בפרט, בניגוד לארה"ב, לא נמצא מתאם בנייר ה 1להרחבה על מתאמים של משתנים נוספים שנחנו ראו פרק ו. 24

בישראל של אי השוויון ורמת הסגרגציה בישוב )ההפרדה בין קבוצות אוכלוסייה שונות לשכונות בתוך הישוב( עם רמת 
המוביליות. כמו כן, לא מצאנו בניתוח שקיים מתאם משמעותי לשיעור העולים בישוב, ולמעבר של תושבים אל ומחוצה 

 רמת המוביליות.ליישוב עם 
25 2014 .,Chetty at el. 
הון חברתי הוא מושג במדעי החברה שנבחן ע"י משתנים שמנבאים את החוזק של הרישות החברתי והמעורבות  26

 .Chetty at elצאות חברתיות וכלכליות. להרחבה ראו החברתית באזור מסוים; ושנמצא שקיימת לו השפעה על תו
השתתפות בבחירות ופעילות פוליטית, שיעורי פשיעה, . מדדים נפוצים לבחינתו הינם למשל Putnam, 1995-ו 2014, 

https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://opportunityinsights.org/paper/land-of-opportunity/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-62965-7_12
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משתנה  –הזוגיים ביישוב כפי שנמדד בשיעור הילדים עם אם חד הורית ביישוב  יםמשפחתיה

לנו בקובץ; אך קשר זה חלש יותר בהשוואה שאנו חישבנו על סמך נתוני השנתונים שקיימים אצ

ובהתאם , בנוסף. לממצאים שעלו בארה"ב ופחות עקבי במקרים של משתנים אחרים שבחנו

המוביליות בישראל מתואמת באופן חיובי וחזק יחסית עם רמת לממצאים שהצגנו לעיל, 

 של היישוב. הפריפריאליות 

כלכלי של הרשות -החברתי המדדעם בי המוביליות בישראל מתואמת באופן חיומעבר לכך, 

 –על מרכיביו השונים. כך למשל, ישנו מתאם עקבי עם מאפייני שוק העבודה ביישוב המקומית 

כך שככל ששיעור המשתתפים בכוח העבודה )ובפרט ככל ששיעור המועסקים בענף הבנקאות, 

הביטוח והפיננסים גבוה( כך גם רמת המוביליות גבוהה יותר. מעבר לכך שיעור האקדמאים 

עם זאת, נציין  .ביישוב מתואם באופן חיובי עם רמת המוביליות כמו גם גובה ההכנסה מעבודה

כלכלית למוביליות כלפי מעלה, ישנה בכל -וה יחסית בין הרמה החברתיתלמרות המתאם הגבש

מכאן  .כלכלית-זאת שונות לא מבוטלת ברמת המוביליות בין ישובים באותה רמה חברתית

שמדד המוביליות מוסיף אינפורמציה חדשה בה ניתן יהיה אולי להשתמש בעתיד לעיצוב 

 27 מדיניות חברתית מושכלת יותר.

מבקשים לבחון את הקשר בין איכות מערכת החינוך בישוב עם רמת המוביליות  לבסוף, אנחנו

בו. כדי לנטרל את ההישגים של התלמידים בישוב שנובעים מרמות ההכנסה השונות בנינו 

שלושה מדדים מתואמים לרמת ההכנסה בישוב: שיעור הזכאים לתעודת בגרות, שיעור 

בבחינה המרכזית אמנם  29ירה מהתיכון.ושיעור הנש 28איכותיתהזכאים לתעודת בגרות 

( לא מצאנו מתאם משמעותי של שלושת המשתנים עם רמת 3תרשים העמודות הכחולות ב)

התקבלו ממצאים )העמודות האפורות בתרשים( במבחני רגישות שעשינו אך המוביליות בישוב 

הכנסה( עם יותר משמעותיים. כך למשל, המתאם של שיעור הזכאות לבגרות איכותית )מתואם 

 0.33ניתן משקל לגודל הישוב או על כש 0.38רמת המוביליות כלפי מעלה בישוב עומד על 

 -0.41; והמתאם של נשירה מהתיכון עומד על אלף תושבים 10נבחנים רק ישובים עם מעל כש

  30.בהתאמה -0.18-ו

ואמים את העמידות של המתאמים של הגורמים השונים שזיהינו כמתבחנו , לסיכום הניתוח

מי מבניהם מתואם במידה הרבה ביותר עם רמת בניסיון להעריך עם רמת המוביליות בישוב; 

התובנה העיקרית מהניתוח היא שהשונות  31.(25R)כלפי מעלה  המוביליות המקומית

                                                 
כשבהקשר זה נבחן במספר מקרים גם הקשר לשירות צבאי )ראו למשל  -והשתתפות בארגונים קהילתיים וחברתיים 

Bick, 2010 ו-Patulny at el., 2015.) 
כלכלי אך הם יחסית בשוליים ואינם -נציין שלאורך השנים חלו מספר שינויים מתודולוגיים בחישוב המדד החברתי 27

כלי לשנת כל-צפויים לשנות את המסקנה. מעבר לכך בדקנו את המתאם של רמת המוביליות עם נתוני האשכול החברתי
 1כלכלית. להרחבה ראו פרק ו. -ונותרה שונות לא מבוטלת ברמת המוביליות בין ישובים באותה רמה חברתית 2013

 בנייר העבודה.  6ותרשים 
 זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות.  28
א לחילופין כל אחד משלושת בניתוח זה אנחנו משתמשים בשאריות של רגרסיות שבהן המשתנה המוסבר הו 29

 המשתנים שתוארו, והכנסת ההורים הממוצעת במדגם היא המשתנה המסביר.
 בנייר העבודה. 2מעבר לכך, לא מצאנו שיתר התוצאות משתנות באופן מהותי בבחינות הרגישות שעשינו. ראו פרק ו. 30
 בנייר העבודה. 3להרחבה על הממצאים ראו פרק ו. 31

https://www.jstor.org/stable/23921868
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953614002573
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הגיאוגרפית ברמת המוביליות יכולה להיות מוסברת באופן טוב יותר בעזרת מספר גורמים ולא 

השונים , הגורמים או קטגוריה מסוימת של גורמים. בגרסת המודל המורחבתעל ידי גורם יחיד 

כמו כן, משתנה האשכול  .הישוביםמהשונות במוביליות כלפי מעלה בין  48%שבחנו הסבירו 

בחלק משמעותי  כלכלי ובפרט האשכול הפריפריאלי נמצאו מובהקים או קרוב לכך-החברתי

נמצא עם מתאם שלילי חלש אך עקבי עם רמת יפיקציות. משתנה עבירות האלימות מהספצ

, שיעור הילדים ממשפחות חד בנוסףהמוביליות גם כשמפקחים על משתנים רבים אחרים. 

הוריות מתואם שלילית עם רמת המוביליות אך גם כן ברמה נמוכה. אודות כל אלו )לפחות( יש 

 להעמיק במחקרי המשך.

 השלכותסיכום ו .5

ניכר בין  וביליות הבין דורית כלפי מעלה בשכר שונה באופןבמחקר זה הראינו כיצד רמת המ

זיהינו מספר משתנים שמתואמים עם רמת המוביליות בישובים ישובים ואזורים שונים; ו

שהמוביליות הבין דורית  מעידות בעינינו על כךהשונים. שתי התוצאות המרכזיות לעיל 

ית, לא פחות מאשר במדינות בישראל היא נושא שיש לעסוק ולהתמודד אתו ברמה המקומ

אחרות שבהן היא נבדקה; ושייתכן שניתן לקדם אותה בעזרת מדיניות ממוקדת באזורים 

החשיבות היחסית של  למחקר יש עדיין תשובות מעטות בשלב זה אודות, השונים. עם זאת

יש עוד מקום . במילים אחרות, ותשכונמאפיינים במשותף את ההמנגנונים השונים שבדרך כלל 

אחרים כמו ה הביחס למאפייניבשכונה הספר  בתיאיכות למשל כמה חשובה לחקור ולהבין עד 

על כן, באופן אידיאלי יש למקד מחקרי המשך בזיהוי  רמת האלימות בה.עמיתים או החשיפה ל

קשרים סיבתיים בין גורמים שונים שבהם מיקדנו את הדיון בעבודה זו, ובזיהוי גודל האפקט 

מחקרים כאלו יוכלו להצביע על השקעות ממוקדות שיסייעו להגדיל שיפור כל אחד מהם.  של

  את ההזדמנויות לילדי המקום.

אחת משאלות המדיניות היא האם יש למקד את הדיון בהגדלת ההזדמנויות עוד בהקשר זה, 

 באזורים השונים בלבד או שמא יש לבחון את הדברים גם בהיבט של הזדמנויות "להגר"

כלומר, ייתכן שבמקרים לא מבוטלים, היכולת  לישובים עם הזדמנויות תעסוקה טובות יותר.

של עליית הילד בסולם השכר התאפשרה אמנם בזכות הכלים שקיבל בישוב מגוריו בילדותו אך 

  32הייתה תלויה במידה לא מבוטלת במעבר לישוב אחר בבגרותו.

דמנויות באזורים השונים, גם בטווח הקצר במקביל לצעדים ארוכי הטווח לשיפור רמת ההז

ניתן לחשוב על צעדים ממוקדים לשיפור ההזדמנויות עבור אוכלוסייה חלשה במקומות 

בארה"ב נעשו מספר ניסיונות מסוימים, בין היתר על סמך ממצאי העבודה הנוכחית. כך למשל, 

שנמצאו ת יותר בעת מעבר משכונות עוני לשכונות טובושל תמריץ לזכאים לסיוע בדיור 

                                                 
כך למשל, אנחנו מוצאים שישנו מתאם גבוה יחסית בין רמת המוביליות כלפי מעלה בישוב המגורים ושיעור הילדים  32

 0.56 –ומעלה(  8כלכלתי גבוהה יחסית )אשכול -מהחציון התחתון שעזבו את מקום מגוריהם לישוב עם רמה חברתית
 עבור כלל האוכלוסייה. 0.61-עבור יהודים שאינם חרדים ו
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באופן זה הסיוע בשכר דירה יכול להיתפס גם . (Chetty & Hendren, 2018) כאפקטיביים

 כהשקעה ולא רק כסעד סוציאלי.

הרעיון המרכזי של התערבות מסוג זה היא לאתר שכונות הדומות יחסית ברמת מחירי הנדל"ן 

בהן אך עם הבדל ניכר ברמת המוביליות; ולתמרץ משפחות הזכאיות לסיוע בשכר דירה לעבור 

(. בעוד שרמת המוביליות כלפי בתיבה להלן 3אליהן. דוגמה לכך היא למשל בעיר תל אביב )מפה 

)הכולל את שכונות תל חיים, יד אליהו, אורות ורמת הטייסים( הינה  92רובע -תת( ב25Rמעלה )

הסמוך )הכולל את שכונות התקווה, עזרא, הארגזים, פארק דרום, לבנה  93, בתת רובע 45.6

מעבר לכך, ניתן לחשוב גם על תנאי הזכאות לסיוע לשכר  33 בלבד. 37.8וידידה( היא עומדת על 

ומיקוד של משפחות עם ילדים צעירים יותר למעבר לאזורים עם רמת  דירה, באופן של תעדוף

מעבר לכך, יש כך שהמעבר יהיה אפקטיבי יותר עבור הילדים.  –הזדמנויות משמעותית יותר 

שדיור איכותי מתואם בד"כ עם גישה טובה יותר לשירותי בריאות, חינוך איכותי, לציין 

 34.תיותאינטרנט בפס רחב והזדמנויות תעסוקה איכו

נעשים בארה"ב ניסיונות לטייב את המעבר של משפחות הזכאיות לסיוע בשכר אף לאחרונה, 

דירה לאזורים שמאפשרים רמת הזדמנויות גבוהה יותר לילדיהם על בסיס ממצאי מחקרים 

 ועמיתיו Chetty שלבעבודתנו הנוכחית. כך למשל, במחקר נוסף הדומים לממצאים שהוצגו 

חנו הסיבות לכך שמשפחות הזכאיות לסיוע בשכר דירה עוברות לאזורים טובים נב( 2020)

בשיעורים נמוכים יחסית. החוקרים מצאו שבעזרת התערבות פשוטה )וזולה( יחסית ניתן 

שעוברות לאזורים טובים יותר באופן  ותלהסיר חסמי מעבר ולהעלות את שיעור המשפח

וסיוע פיננסי  ים,תהב יבעלסיוע בתיווך עם , הדירה סיוע מותאם אישית בחיפושמשמעותי. 

עזרו להעלות באופן מרשים את שיעור המעבר של משפחות הזכאיות לסיוע בשכר  לטווח קצר

מהמקרים  53%טי: קאונ-דירה )ואוצ'ר( לשכונות עם מוביליות גבוהה יותר בסיאטל וקינג

בלבד בקבוצת הביקורת. ממצאים ראשוניים אודות שביעות הרצון של אותן  15%לעומת 

גם הם. התובנה המעניינת שעולה מהמחקר היא שתמריץ למעבר לשכונות משפחות מרשימים 

טובות יותר באמצעות הגדלת השובר הוא בעל אפקט נמוך משמעותית לעומת סיוע בעת המעבר 

 מציה רלוונטית.ומתן אינפור

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
בפירוט הרובעים והשכונות ; או 1995מפקד האוכלוסין והדיור ירוט אודות השכונות השונות ראו אתר הלמ"ס, לפ 33

 .יפו-של עיריית תל אביב
34 OECD, "Brick by Brick - Building Better Housing Policies", 2021 

https://opportunityinsights.org/paper/neighborhoodsi/
https://www.nber.org/papers/w26164
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-1995.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib4/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib4/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib4/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/brick-by-brick_b453b043-en#page4
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 הבדלים ברמת המוביליות בתוך יישובים – 1תיבה 

בסיס הנתונים מאפשר לנו לנתח את רמת המוביליות ברזולוציה גבוהה יותר עבור חלק ניכר )שליש( מהרשויות 
את תוצאות הניתוח  מתארת 4והמועצות המקומיות )ישובים קטנים אינם מחולקים לאזורי משנה(. מפה 

ברמת תת רובעים; וממחישה שישנה שונות רבה ברמת המוביליות גם ברמת  –הפנים יישובי בעיר תל אביב 
( רמת המוביליות כלפי מעלה 81-ו 55,52לשם השוואה, בשלושה תתי רובעים בתל אביב )השכונות באותה העיר. 

רמת  42-ו 41הגדולות(, בעוד שבתתי הרובעים  הערים 50נמוכה מזו של צפת )העיר המדורגת אחרונה בקרב 
 הערים הגדולות(. 50המוביליות גבוהה מזו של רמת השרון )העיר המדורגת ראשונה בקרב 

פירוט אודות רמת המוביליות )על מדדיה השונים ועבור קבוצות האוכלוסייה השונות( בתוך כלל הערים מצורף 
 .בלינק הבאכנספח אינטרנטי למחקר 

 יפו  –( בתתי הרובעים בעיר תל אביב 25R: מוביליות כלפי מעלה )3מפה 
 יהודים שאינם חרדים

 

 

 מוביליות נמוכה

 מוביליות גבוהה

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/article_25012022

