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 עיקרים

 :בארץ

o  עוסק באפיון ההשפעות ארוכות הטווח של החינוך המקצועי/טכנולוגי, בו המיקוד השבועי

 מתלמידי מערכת החינוך התיכוני בישראל. 38% -לומדים כ

o  מסלולי לימוד עיקריים: הנדסי, טכנולוגי ותעסוקתי, בהם  3החינוך הטכנולוגי בישראל כולל

ההתמקדות שונה ובהתאם, גם הכישורים הנרכשים במסגרת הלימודים. תוצאות בחינה 

כמותית של השפעת מסלולי החינוך הטכנולוגי על השכר בהשוואה לחינוך העיוני, העלתה כי 

התעסוקתי השפעה שלילית ללימודים במסלול ההנדסי השפעה חיובית על השכר, למסלול 

 ולמסלול הטכנולוגי השפעה ניטרלית.

o  מבחינת מאפייני התלמידים הלומדים בכל מסלול נמצא כי המסלולים הטכנולוגי והתעסוקתי

פחות סלקטיביים )מבחינת ההישגים הקודמים בלימודים( והלומדים בהם מאופיינים ברקע 

 סוציואקונומי חלש יחסית.

  ,אחוזים, האצה ביחס לקצב  4.1קצב הצמיחה ברבעון השלישי עמד על על פי האומדן הראשון

 הצמיחה שנרשם ברבעון השני.

  לצד )המיוחסת ליצוא השירותים( הנתון הגבוה משקף, את השפעת העלייה החדה ביצוא

 .ההאצה בצריכה הפרטית

  שקדםבגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש מהיר ה גידולה נמשך אוקטוברבחודש 

 עלייה מהירה ביבוא הסחורות לצד יציבות ביצוא הסחורות. , וזאת בשללו

  )המיוחסת נרשמה עלייה קלה בחודש אוקטוברביצוא התעשייתי )ללא יהלומים מעובדים ,

 .בתעשיות הטכנולוגיה המעורבותלעלייה ביצוא ברובה 

 וביצוא השבבים בתוך כך נמשכה התנודתיות ביצוא בענף התרופות. 

  המיוחס לגידול ביבוא ספטמברגידול בהשוואה לחודש  אוקטובריבוא הסחורות רשם בחודש ,

ייצור של המשק, אך מנגד לגידול בהיקף ההגידול ביבוא חומרי גלם צפוי לתרום  .חומרי גלם

 כושר הייצור.על השיפור ב הירידה ביבוא מוצרי השקעה צפויה להכביד

 מסיבות עונתיות,  בחלקו גידול זה נבעאחוז.  0.3 -בר בן עלה בחודש אוקטומדד המחירים לצרכ

 אחוז. 0.2כאשר בניכוי העונתיות רשם המדד עלייה של 

  האחרונים, כאשר מאז  בשלושת החודשיםנקודת אחוז  0.9קצב האינפלציה השלים עלייה של

 נרשמת תנודתיות גבוהה של קצב האינפלציה. 2017חודש מאי 

 דול של מדד מחירי הדירות.נמשכת מגמת ההאטה בקצב הגי 
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  עולה כי ההכנסה הממוצעת והחציונית  2016מפרסום הלמ"ס בדבר הכנסות השכירים בשנת

 2.9גידול ריאלי של  שקפיםמשקלים, בהתאמה. הנתונים  7,030 -ו 9,724לשכירים עמדה על 

 אחוזים בהכנסה החציונית. 2.7אחוזים בהכנסה הממוצעת ושל 

  וכן בין האוכלוסיה  ,מהדוח כי קיימים פערים משמעותיים בהכנסות בין גברים לנשיםעוד עולה

 אוכלוסיה הערבית.בין היהודית ל

  עולה כי בשנה זו חל גידול  2016מפרסום הלמ"ס בדבר הכנסות והוצאות משקי הבית בשנת

שנה )בהשוואה ל לחודש למשק ביתים בהכנסה הכספית הממוצעת ברוטו אחוז 3.0ריאלי של 

 .גידול ריאלי דומה 2016ההוצאה הכוללת לתצרוכת למשק בית רשמה בשנת (. 2015

 יחד עם זאת, בשני  .ההוצאה הכספיתכמו כן, ההכנסה הכספית נטו למשקי הבית גבוהה מ

 .נטו למשק בית על ההכנסה הכספית הכספיתהחמישונים הראשונים עולה ההוצאה 

 מההוצאה הכוללת לתצרוכת משקי הבית מיוחסת  כי כרבע עולהפילוח הוצאות משקי הבית מ

 להוצאות דיור )תשלום משכנתא או שכ"ד(.

  רמתו הנמוכה 0.359נרשמה ירידה נוספת במדד ג'יני לכדי  2016עוד עולה מהפרסום כי בשנת ,

 , מה שמעיד על שיפור בשוויון בחלוקת ההכנסות בין משקי הבית. 2000ר מאז שנת  ביות

 מדוח ה- OECD  כאחוז מהתמ"ג2016עולה כי ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל בשנת ,, 

 אחוזים. 9.0העומד על  OECD -אחוזים )כולל השקעות(, נמוך ממוצע מדינות ה 7.4על  העמד
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בעולם: 

  כעת משיק, והוא ירידה אוקטוברקצב האינפלציה של מדד המחירים בארה"ב רשם בחודש 

עלייה, לאחר  אוקטוברבחודש  רשםאחוזים. מדד הליבה  2יעד האינפלציה של הפד, העומד על ל

 חמישה חודשי יציבות.

  ,קצבי ומדד הייצור התעשייתי האמריקאי רשם בחודש אוקטובר עלייה מהירה מהתחזיות

הצמיחה שנרשמו בחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה. בכך, הייצור התעשייתי בארה"ב 

 .את ארה"ב ות ההוריקן שפקדונזקי סופך במגמת הגידול שנבלמה זמנית בשל המשי

  לנתוני החשבונות הלאומיים בגוש האירו, צמיחת התוצר בגוש שמרה על  השנילפי האומדן

, גבוה במעט אחוזים בקצב שנתי 2.5ועמדה על  2017יציבות יחסית ברבעון השלישי של 

ה ביחס לרבעון השני אך גבוה מהנתון שנרשם . הנתון מהווה האטה קלמהאומדן המוקדם

 .ברבעון הראשון

  ,אומדן הצמיחה לצד נתוני מאקרו נוספים ושורה של נתונים המעידים על הפעילות הריאלית

מחזקים את ההערכות כי כלכלת גוש האירו התאוששה מהמשבר הכלכלי, וכי היא לקראת 

פוליטית ושיעורי האבטלה הגבוהים יחד עם זאת, אי הוודאות התקופה של צמיחה כלכלית. 

 )במיוחד בקרב צעירים( עשויים להכביד על הצמיחה.

  תרמה לעדכון תחזיות 2017הצמיחה היציבה שנרשמה בכלכלת גוש האירו במהלך שנת ,

  הצמיחה של  קרן המטבע הבינלאומית כלפי מעלה.

  המדינות החברות,, הכלכלה הגדולה מבין הצמיחה בגרמניהמבין מדינות גוש האירו בלטה 

מאידך בצרפת, הכלכלה השנייה בגודלה בקרב  אשר תורמת להתאוששות גוש האירו כולו.

 .מדינות הגוש, נרשמה ברבעון השלישי האטה בקצב הצמיחה

  על פי האומדן המוקדם, קצב האינפלציה וקצב אינפלציית הליבה במדינות גוש האירו רשמו

כים משמעותית מיעד האינפלציה של הבנק האירופאי בחודש אוקטובר ירידה. שני המדדים נמו

 אחוזים. 2.0המרכזי העומד על 

 .נתוני האינפלציה בגוש האירו תומכים בהמשך המדיניות המרחיבה שמנהיג הבנק המרכזי 

  הירידה אפיינה כמעט את כל ספטמבר. בחודש  ירידה קלההיצור התעשייתי בגוש האירו רשם

 .ענפי הייצור התעשייתי

 שיא, בעוד בצרפת נרשמה הרמת מ ירידה ספטמברבחודש מה ר התעשייתי בגרמניה נרשבייצו

 . בבריטניה נמשכת מגמת השיפור שהחלה ברבעון השני.עלייה

  נתוני מדד הסנטימנט הכלכלי שלZEW  למדינות גוש האירו מצביעים על עלייה חדה בסנטימנט

, המיוחסת לעלייה בציפיות ולשיפור ניכר בתפיסת המצב הכלכלי 2017הכלכלי בנובמבר 

 הנוכחי.
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  המדד המקביל שלZEW  לכלכלת גרמניה רשם עלייה לכדי רמתו הגבוהה ביותר מזה ששה

גרמניה לכלכלת גוש האירו )מכוח היותה של גרמניה ההיזון החוזר )פידבק( בין כלכלת חודשים. 

הכלכלה המובילה בגוש( מובילה לכך שהתאוששות הצמיחה באירופה תומכות בצמיחה נוספת 

 היפך(, מה שתורם לשיפור בציפיות.בגרמניה )ול

  קצב האינפלציה בבריטניה ומדד הליבה שלו, נותרו בחודש אוקטובר ללא שינוי ברמה גבוהה

יעד האינפלציה. האינפלציה הגבוהה בבריטניה מיוחסת להיחלשות הליש"ט משמעותית מ

)שתרמה לעליית מחירי המוצרים המיובאים(, עליית מחירי האנרגיה והורדת הריבית )התומכת 

התפתחות האינפלציה בבריטניה צפויה להיות מושפעת בחודש . Brexit -בצריכה( על רקע ה

 עשור(, שבוצעה בתחילת החודש. נובמבר מהעלאת הריבית )לראשונה מזה

  אחוזים 2.0האינפלציה בבריטניה מצויה מעבר ליעד האינפלציה של הבנק המרכזי העומד על, 

אחוזים. קצב האינפלציה בבריטניה מהיר מקצב עליית השכר, מה  3של  ונעה סביב רמה

בפני שכר הריאלי עשויה להעמיד את כלכלת בריטניה שחיקת השמכביד על משקי הבית. 

 אתגרים נוספים.

 והירידה בכושר הייצור  נגיד הבנק המרכזי של בריטניה ציין לאחרונה, כי היחלשות הליש"ט

לדברי הנגיד, לאור המצב שנוצר הוא המהירה של האינפלציה מעבר ליעד.  תורמים לעלייתה

 ללא שתי העלאות ריבית נוספות.תוכל לשוב ליעדה,  איננו צופה כי האינפלציה

  בפעילות   מצביעים על האטה בגידול אוקטוברהפעילות הריאלית של המשק הסיני בחודש נתוני

. בלטה במיוחד מגמת ההאטה שנרשמה בחודשים אלית בכלכלה השנייה בגודלה בעולםהרי

 . מה שעלול לפגוע בפעילות הריאלית בעתיד ,השקעה בנכסים קבועיםבהאחרונים 

 לצד ההאטה באשראי בסין עשויים להכביד על  הידוק הפיקוח על זיהום האוויר במפעלים

 .הפעילות הריאלית בסין ברבעון הרביעי

 המשק הסיני צפויה להעמיד במבחן את מחויבותו של הממשל הסיני  תההאטה הצפויה בצמיח

הממשל כבר אותת כי לאחר שקצב הצמיחה הוכפל  ,אך יחד עם זאת .בסין החוב לצמצום

 צמיחה.הה כעת לאיכות קוד יופנהמי ,בעשורים האחרונים

  1.4על פי האומדן המוקדם, קצב הצמיחה של התוצר היפני ברבעון השלישי של השנה עמד על 

הרצף הארוך  -אחוזים בקצב שנתי. בכך נרשמה ביפן צמיחה חיובית זה רבעון שביעי ברציפות 

 ביותר זה שש עשרה שנים. עם זאת, הנתון מהווה האטה בהשוואה לקצב הצמיחה הגבוה

 שנרשם ברבעון השני.

  צמיחת הכלכלה היפנית התבססה ברבעון השלישי על גידול ביצוא. הירידה בביקושים

 הכבידו על הצמיחה והאטו אותה.המקומיים ביחס לרבעון השני 
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בלבד, נחשב את שיעור השינוי של ממוצע  2017נובמבר ו אוקטוברלדוגמה, אם קיימים נתונים לחודשים  1

 .2017י של לישחודשים אלו לעומת ממוצע החודשים ברבעון הש
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המיקוד השבועי 
על החינוך המקצועי-טכנולוגי והשפעותיו ארוכות הטווח2 

י   ע ו ב ש ה ד  ו ק י מ י –ה ע ו צ ק מ ה ך  ו נ י ח ה ל  ח–ע ו ו ט ה ת  ו כ ו ר א ו  י ת ו ע פ ש ה ו י  ג ו ל ו נ כ  2 ט

 רקע כללי

 מהו חינוך מקצועי? 

, אך באופן כללי ניתן לומר (Vocational Education) הגדרות שונות לחינוך מקצועי קיימות

, וזאת עבודהה בשוק הנדרשותספציפיות בו מיומנויות  ללומדיםהחינוך המקצועי נועד להקנות ש

הדומים במתכונתם כלליים יותר, בלימודים הומניים ומדעיים לרוב חינוך העיוני המתמקד לעומת ה

  .ללימודים באוניברסיטאות

 : היתרונות והחסרונות של ההבחנה בין מסלולי לימוד שונים בתיכון1תיבה 

 )ניתן לדלג על חלק זה בלי לאבד את רצף הקריאה(

ן חינוך עיוני למקצועי ברמת התיכון קיימת ברוב המדינות המפותחות, יש הבדלים ניכרים בעוד שההבחנה בי

סקסיות יש ניסיון לצמצם את ההבדלים בין מסלול הלימודים העיוני למסלול -בדרך יישומה. במדינות האנגלו

"ל התלמידים הלימודים המקצועי, כאשר בארה"ב המסלול המקצועי בתיכונים כמעט ואינו קיים. במדינות הנ

לומדים בעיקר לימודים כלליים, והמרכיב המקצועי בתוכנית הלימודים צנוע, מתוך הבנה שהבוגרים ירכשו 

את רוב המיומנויות המקצועיות במקומות העבודה. מודל זה מעודד תחרות על תעודות מעבר לתעודה 

ואינו מקנה כישורים בסיסיים   3"התיכונית, והביקורת העיקרית לגביו היא שהוא מוביל ל"אינפלציית תארים

המסייעים להשתלבות ראשונית בשוק העבודה. בנוסף, מתנגדי המודל גורסים כי הלימודים התובעניים 

לבחינות הבגרות )ומקבילותיהן בעולם( אינם מתאימים לכלל התלמידים, כאשר ההתעקשות על מסלול אחיד 

צדדי המודל גורסים שהתשואה לשנת השכלה נוספות גוררת נשירה של תלמידים רבים שלא לצורך. מנגד, מ

כיום גבוהה במיוחד, דבר המרמז על התועלת שבהרחבת מעגל "האקדמאים" בחברה. בנוסף, מצדדי המודל 

גורסים כי בשוק עבודה מודרני בו קיימת מוביליות תעסוקתית גבוהה יחסית, כישורים ספציפיים מתיישנים 

ניית מיומנויות רחבות ומיומנויות למידה אשר יגדילו את פוטנציאל במהירות, ולכן רצוי להתמקד בהק

 ההשתכרות של הפרטים בטווח הארוך. 

במודל שני יש שוני רב יחסית בין לימודים עיוניים ללימודים המקצועיים והוא נהוג במספר מדינות מרכז 

יב המעשי בהכשרה המקצועית, אירופה ובעיקר בגרמניה, שוויץ, אוסטריה ודנמרק. במודל זה ניתן דגש למרכ

ונעשה מאמץ להתאים את תכניות ההכשרה לדרישות המעסיקים. בתוך כך, התפר בין הכשרה לתעסוקה 

מטשטש במידת מה, והמעבר מלימודים לעבודה קל יותר. חיסרון בולט של המודל הוא שגורלם התעסוקתי 

הזדמנויות העתידיות בחינוך ובתעסוקה. של הנערים עשוי להיקבע בשלב מוקדם בחייהם מה שעשוי לפגוע ב

כמו כן, לרוב, הלומדים במסלול המקצועי במדינות אלה מאופיינים ברקע חלש יותר )הן רקע סוציואקונומי 

והן רקע אקדמי( מה שעשוי להוביל לצמצום המוביליות הבין דורית ולתדמית שלילית לבוגרי המסלול. בהקשר 

ום המודל האירופאי בשל השירות הצבאי, הגורם לפער זמן גדול יחסית הישראלי ישנה מורכבות נוספת בייש

 בין מועד סיום הלימודים בתיכון לבין מועד הכניסה לשוק העבודה.

                                                 
 על סמך עבודה משותפת עם פרופ' יוסי שביט מאוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב. 2
 
ולכן באמת הכרחי לביצוע העבודה לכן נטען שהוא אינו התואר האקדמי משמש כסיגנל לאיתור עובדים ו 3

אינו משפר את הפריון. כתוצאה מכך חלק מהכלכלנים נוטים לראות את "אינפלציית התארים" כתופעה לא 
 חיובית.
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 התפתחות החינוך המקצועי בישראל 

החינוך היה בשנים הראשונות מאז קום המדינה עבר החינוך המקצועי בישראל תהפוכות רבות. 

אולם ההתפתחות התעשייתית המואצת וגלי העלייה הגדולים הובילו  ,המקצועי מצומצם בהיקפו

 -בשנות ה)בעיקר בבתי ספר ייעודיים( למפנה, ושיעור התלמידים שהתחנך במסגרות המקצועיות 

החלוקה בין מוסדות החינוך באותן שנים, אחוזים.  60 -לכ עדגדל משמעותית  '70 -וה '60

על פי מבחנים שנערכו בתום כיתה ח' בחשבון ובעברית )"מבחני הסקר"(,  )"ההסללה"( נעשתה

לפיה תפיסה את התדמית השלילית של החינוך המקצועי, והתבססה  הכאשר תהליך זה חידד 

 . ביחס אליו ואילו המסלולים המקצועיים נחותיםשב" "נחהחינוך העיוני הוא המסלול ה

את הפערים בחברה הנציחה היא הטענה כי בין היתר, בשל  ,ההסללה זכתה לביקורת רבה, זאת

ההסללה באותן שנים והחלה לזלוג גם לגילאי התרחבה זאת,  למרות. הבין דוריתמוביליות פגעה בו

מה ושיעור הלומדים בבתי הספר המקצועיים השתנתה המג' 80 -, עד שבשנות החטיבת הביניים

נפרדים מאלה העיוניים( החל לרדת. המפנה נבע מהביקורת החברתית, לצד שהיו באותן שנים )

 ההתפתחויות הטכנולוגיות. לקצב וחוסר התאמתה  4ביקורת חריפה על רמת ההכשרה המקצועית

 קצועי בישראל )ששמו שּוַנה לחינוךרבים במערך החינוך המנערכו שינויים מבניים ' 80 -שנות המאז 

 :ב ושינויים התמקדהעיקר ו. במטרה לחזקטכנולוגי( 

כיום חלק גדול יותר מהתכנים הנלמדים בחינוך  – של החינוך המקצועי אקדמיזציה .1

הטכנולוגי הינם תיאורטיים באופיים במטרה להעניק לתלמידים מיומנויות רחבות, זאת, 

 לומדים לשוק עבודה מודרני המאופיין בדינמיות.בין היתר, על מנת להכין את ה

כלל התלמידים במערך  2000 -מתחילת שנות ה – בין המסלולים ההבדליםצמצום  .2

 הטכנולוגי לומדים במסלול בגרותי )גם אם לא כולם מגיעים לתעודת בגרות בסוף(.

בכיתה ח' בניגוד לעבר, בו נעשתה  בחירת המסלול על סמך מבחן שנערך  –מיתון ההסללה  .3

)מבחני הסקר הנ"ל(, כיום בוחר התלמיד בעצמו בסוף כיתה ט' במסלול אליו הוא מעוניין 

להשתייך ובמועד זה לפחות לכאורה כל האפשרויות פתוחות בפניו. לכן, אם קיימת הסללה 

(Tracking היא נובעת מגורמים סביבתיים ותרבותיים המביאים תלמידים מרקעים )

ונות. כך למשל, אם בישוב מגוריו של התלמיד היצע המגמות מגמות ש לבחורשונים 

 המיקוד המשךהטכנולוגיות גבוה יותר, עשויה להיות לכך השפעה על בחירתו במגמה. 

  .זה נושאמתייחס בהרחבה ל

כיום נלמדות רבות  –בין המסלולים )מגמות( במערכת החינוך  הגמשת המעברים .4

בהם מלמדים הן לבגרות עיונית והן לבגרות מהמגמות הטכנולוגיות בתיכונים מקיפים 

                                                 
עבודות אלה הראו כי ברמת ההסללה.  את שביקרו עבודות בעולם נכתבו והתשעים השמונים שנות במהלך 4

כלכלי, הלמידה במסלול מקצועי לעומת -הפרט, תוך שימוש במשתני בקרה כגון יכולות למידה ורקע סוציו
 עיוני משפיעה לרעה על הישגים השכלתיים ותעסוקתיים.
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טכנולוגית. עצם העובדה שהלימודים בשני המסלולים מתקיימים זה לצד זה ושהלימודים 

לבגרות טכנולוגית כוללת תכנים עיוניים רבים, מקלה על המעברים בין המסלולים. עם 

 .5 זאת, שיעור המעברים בפועל בין המסלולים נמוך למדי

שחלו במערך החינוך המקצועי בישראל בשלושת העשורים האחרונים ובראשן התמורות הרבות 

האקדמיזציה של הלימודים המקצועיים, הביאו לכך שהמודל בישראל הפך דומה יותר למודל 

לכך ניתן  אינדיקציהבין המסלול העיוני למקצועי. את הפער שסקסי בו יש ניסיון לצמצם -האנגלו

, בים עבודה תוך כדי לימודי המקצועשיעור התלמידים בתיכון המשלהמציג את  1שמתרשים  ללמוד

כאשר שילוב זה מקנה לכאורה כישורים ספציפיים הדרושים בשוק העבודה בצורה הישירה ביותר. 

בעוד שבשוויץ, דנמרק וגרמניה  4%נמוך ועומד על התלמידים המשלבים עבודה בישראל שיעור 

 -כי מדינות רבות אינן נכללות בתרשים המבוסס על נתוני ה חשוב לציין השיעור גבוה הרבה יותר.

OECD ששיעור להניח סביר כאשר; ויפן קוריאה דרום, אוסטרליהזילנד, -ניו"ב, ארה וביניהן 

 .בישראל לשיעור ודומה נמוך אלה במדינות עבודה המשלב בחינוך התלמידים

 2013, בתיכון הלימודים כדי תוך עבודה המשלבים התלמידים שיעור: 1ש תרשים

 

 .OECD: מקור

 

 תמונת מצב –החינוך הטכנולוגי 

במשרד  המסלול העיוני( 1): עיקריים מסלוליםלשלושה החינוך התיכוני בישראל נכון להיום נחלק 

( המסלול הטכנולוגי במשרד החינוך 2), שמטרתו להכין את התלמידים ללימודים אקדמיים; החינוך

( המסלול המקצועי במשרד העבודה המיועד בעיקר 3המשלב לימודים עיוניים לצד לימודי מקצוע; )

מציג את  2. תרשים ש6לתלמידים הזקוקים לחינוך מתקן או להזדמנות שנייה לרכישת השכלה

 התפלגות התלמידים לשלושת המסלולים בשנת תשע"ו.

                                                 
 .2015; בלנק, שביט ויעיש 5
 84% -מהלומדים במסלול הטכנולוגי במשרד החינוך משלבים הכשרה מעשית תוך כדי הלימודים וכ 7% -כ 6

מהלומדים במסלול המקצועי במשרד הכלכלה משלבים התנסות מעשית בעבודה תוך כדי הלימודים )לרוב 
 מהתלמידים במסלול המקצועי במשרד עובדים בשכר. 63%העבודה,  בשכר(. על פי נתוני משרד

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/trackingandattainment2015heb.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/trackingandattainment2015heb.pdf
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 יב'(, תשע"ו-לגות הלומדים בתיכון )י': התפ2תרשים ש

 

 .2016 בנובמבר בכנסת שהוצגומשרד החינוך  נתוני: מקור

 

 כתוצאה ממדיניות משרד החינוך עלייה בלומדים בחינוך הטכנולוגי

בעלייה. כך, בין שנת הלימודים החינוך הטכנולוגי בשנים האחרונות נמצא שיעור הלומדים במסגרת 

( עלה שיעור הלומדים בחינוך הטכנולוגי שבפיקוח משרד החינוך 2016תשע"ו ) -( ל2011תשע"א )

ספר המגישים לבגרות מהלומדים. במקביל עלה מספר בתי ה 39.6% -ל 36.5%משיעור של 

 . 9047 -בתי ספר ל 671 -טכנולוגית מ

עלייה זו היא פועל יוצא של מדיניות משרד החינוך להרחיב משמעותית את שיעור הלומדים במסלול 

מכלל תלמידי התיכון בישראל )כולל אלה  50%מסך הלומדים בפיקוח משרד החינוך ולכדי  47% -ל

. בתוך כך, מתכנן משרד החינוך להרחיב את היקף 2024שבפיקוח משרד העבודה( עד לשנת 

 ההתנסויות בעולם העבודה במקביל ללימודים בתיכון. 

 

 החינוך הטכנולוגי בתוך שונות גדולה 

פיקוח שב הטכנולוגי חינוךה בתוךמעבר לפיצול כלל תלמידי התיכון לשלושה מסלולים עיקריים, גם 

ידים שבחינוך הטכנולוגי( שונות רבה המקבלת )בו לומד הרוב המוחלט של התלממשרד החינוך 

הנלמדות בחינוך הטכנולוגי. ממעוף הציפור ניתן לסווג את מגמות ביטוי בהבדלים הניכרים שבין ה

העתידי של מסלולים הנבדלים ביניהם מבחינת ההתמקדות בבחינות הבגרות ובהכוון  3 -המגמות ל

  :8הלומדים. המסלולים הם

למסלול הטכנולוגי הגבוה ביותר, ומיועד להכין תלמידים  נחשב –המסלול ההנדסי  .א

לבחינות הבגרות וללימודים גבוהים בהנדסה. תת מסלול זה כולל מגמות כמו הנדסת 

  טכנולוגיה.-תוכנה, רובוטיקה וביו

                                                 
 .2016שהוצגו בכנסת בנובמבר נתוני משרד החינוך  7
 .2015, בלנק, שביט ויעישמתוך  8

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2008517
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2008517
http://taubcenter.org.il/he/tracking-attainment-israeli-secondary-education-heb/
http://taubcenter.org.il/he/tracking-attainment-israeli-secondary-education-heb/
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מיועד להכין תלמידים לבגרות ולרכישת השכלה נוספת בתחומים  –המסלול הטכנולוגי  .ב

כהנדסאים או טכנאים. תת מסלול זה כולל מגמות כמו הטכנולוגיים, או להכשירם 

 מערכות מידע ומערכות חשמל.

הנמוך של המסלול הטכנולוגי, וייעודו הוא להעניק  נחשב למקבילו –המסלול התעסוקתי  .ג

הכשרה מקצועית לצד השכלה עיונית בסיסית. תת מסלול זה כולל מגמות כמו תיירות, 

   מלונאות, חינוך וניהול אדמיניסטרציה.

מסלול ההתמקדות כל במהמסלולים מכין את התלמידים לבחינות הבגרות, אולם  כל אחדכאמור, 

גרות שונים. לכן, הניתוח הכמותי שיוצג בהמשך יתייחס לכל אחד מהמסלולים ההגעה לב ושיעורי

 הנ"ל בנפרד. 

המגמה בשנים האחרונות היא של עלייה משמעותית במספר הלומדים במסלול התעסוקתי )כמעט 

(, כחלק ממדיניות משרד החינוך. בתוך כך, עליות בולטות 1; ראה לוח ש2016 -ל 2011בין  50%

, 153% -ו 274%הלומדים במגמת תקשוב ובמגמת תיירות ופנאי בשיעורים של  בשיעורנרשמו 

 גם במסלול ההנדסי נרשמה עלייה מרשימה ואילו במסלול הטכנולוגי עלייה מתונה בלבד.  בהתאמה.

 שיעור הגידול בהיקף הלומדים במסלולי החינוך הטכנולוגי בשנים האחרונות :1ש לוח

בחינוך  מסלול
 הטכנולוגי

  )תשע"א( 2011
 אלפי תלמידים

 )תשע"ו( 2016
 אלפי תלמידים

שיעור שינוי )מצטבר 
 בכל התקופה(

 24% 50.4 40.6 הנדסי
 2% 48.8 47.7 טכנולוגי
 48% 48.8 32.9 תעסוקתי

 .2016 בנובמבר בכנסת שהוצגומשרד החינוך  נתוניעיבודים ל: מקור

 

ההרחבה מיקוד זה יציג ניתוח כמותי לשאלה המרכזית שיש לדון בה על מנת להעריך את כדאיות 

ים במסגרת החינוך הטכנולוגי אכן נהנים מהצלחה רבה יותר האם הלומד :של החינוך הטכנולוגי

 בשוק העבודה?

  

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Education/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2008517
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 חוסר ניטרליות באופן הגדרת היצע המגמות הטכנולוגיות

מסלולים התעסוקתי בהטכנולוגי בכלל ו בחינוךכאמור, הרחבת שיעור הלומדים בשנים האחרונות 

רד החינוך. מכאן עולה השאלה, וההנדסי בפרט, הינה תוצאה ישירה של מדיניות מוכוונת של מש

הנלמדות בתוך המסלולים הללו? לבתי הספר ישנה מידה רבה של  כיצד נבחר היצע המגמות

אוטונומיה בקביעת היצע המגמות שייפתחו בכל שנה. ההיצע הינו פונקציה של רצונות התלמידים, 

תקצוב וברקע, גם מגבלות בית הספר )תשתיות, סגל ההוראה וכד'(, תמריצים כלכליים בשיטת ה

היצע המגמות בבתי ספר אחרים באזור, צרכי התעשייה המקומית ועוד. לאחר קביעת ההיצע 

על של היצע המגמות, נעתר -המבוקש על ידי בית הספר, משרד החינוך, אשר אינו עוסק בתכנון

מודים לבקשות בתי הספר כל עוד אלו עומדות במגבלות תקציב, תקינה ואינו חורג מרף היחס של לי

העל של היצע -עיוניים/טכנולוגיים שהוגדר. אולם למעשה, גם אם אינו עוסק באופן פורמלי בתכנון

המגמות שייפתחו בכל שנה, המודל באמצעותו מתקצב משרד החינוך את המגמות השונות בחינוך 

יד הטכנולוגי, יוצר חוסר ניטרליות בבחירה של בתי הספר אילו מגמות לפתוח. באופן כללי, תלמ

בממוצע ביחס  36% -הלומד במערך החינוך הטכנולוגי של משרד החינוך, מתוקצב בהיקף הגבוה בכ

מהמגמות בחינוך  אפילו חלקלתלמיד הלומד בחינוך העיוני. אם העלות התוספתית בהפעלת 

, עובדה זו לכשעצמה 9אחוזי תקצוב עודף 36הטכנולוגי ביחס לעלות החינוך העיוני נמוכה מאותם 

עלולה ליצור תמריץ להרחיב את מערך החינוך הטכנולוגי בכללותו. נוצר למעשה מצב בו בתי הספר 

לכאורה, אינם ניטרליים בבחירת מגמות הלימוד, היות ויש להם תמריץ כלכלי לעודד תלמידים 

 ללמוד מגמות שעלותן התפעולית נמוכה, והתקצוב בגינן גבוה.    

 

 נים לניתוח הכמותיבסיס הנתו

מיליון  2.1ובסה"כ  1995-1980ילידי השנים כלל בסס על קובץ נתונים משולב עבור תמניתוח ה

הקובץ נבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות מיזוג קבצים על פי מספרי זהות  פרטים.

-הרקע הסוציונתונים על  , בין היתר,בחדר המחקר של הלמ"ס. הקובץ כוללהאגף והועמד לרשות 

)מגמות, מספר יחידות  בחינות הבגרותאקונומי של התלמידים, ציוניהם בבחינת המיצ"ב, ב

על שכר של הפרטים והוריהם נתוני ו, אינדיקציה להשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה וציונים(

מסלולי  4 -. מאפייניהם העיקרים של הפרטים במדגם, בחלוקה ל2013בשנת  פי קבצי מס הכנסה

 להלן. 2בלוח ש "ל מפורטיםהנלימוד ה

  

                                                 
והרי זהו המצב. הפעלת סדנת רובוטיקה למשל, עולה לבית הספר יותר מלימוד עיוני של כיתת ניהול  9

 משאבי אנוש, עבור כל תלמיד.
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 בחלוקה למסלול לימודים בתיכון, *המדגם משתתפי: מאפיינים סטטיסטיים של 2ש לוח

 מסלול תעסוקתי מסלול טכנולוגי מסלול הנדסי עיוני חינוך מאפיין
 68.3% 28.9% 30.0% 56.3% שיעור הנשים

 24.3 20.7% 23.1% 19.3% הערבים שיעור
 ממוצעתהשכלת אב** 
 10.6 10.9 12.5 12.4 )שנו"ל(

 שכר אב**
 8 9 11 12 (לחודש₪ )באלפי 

שיעור הזכאות 
 40% 47% 75% 70% לבגרות

 לבגרות זכאות שיעור
 1.7% 6.1% 32.6% 14.3% מתמטיקה"ל יח 5

 תואר בעלי שיעור
 אקדמי

 (לפחות)ראשון  
36.7% 39.0% 17.7% 12.8% 

 7.1 9.6 13.2 9.8 (2013) שכר ממוצע

למעט שיעור בעלי תואר אקדמי ונתוני השכר הממוצע, המתייחסים  1980-1995כלל הנתונים מתייחסים לילידי * 
 , מפאת גילם הצעיר של יתר משתתפי המדגם.1980-1989לקבוצת ילידי 

 .17** השכר והשכלת האב נמדדו כאשר התלמיד בן 

 

 

 )ניתן לדלג על חלק זה ללא איבוד רצף הקריאה( המחקר שיטת – הכמותי הניתוח: 2ה תיב

הספרות הכלכלית המתמקדת בבחינת הגורמים המשפיעים על ביצועיהם של עובדים בשוק העבודה 

עוסקת לעיתים תכופות בבעיות המדידה הרבות. שהרי ישנם מאפיינים רבים בלתי נצפים של אדם 

ומוטיבציה. יתרה מכך, כאשר פונים לבחון את  המשפיעים על שכרו, המוכרים בהם הינם יכולות אישיות

השפעתם של סוגים שונים של השכלה על ההישגים בשוק העבודה, בעיה זו הופכת חמורה יותר, שכן 

מאפיינים בלתי נצפים אלו, יכולים להשפיע בצורה שונה, על הבחירות האקדמיות של אדם לאורך חייו. 

ו, שהינם כאמור בלתי נצפים ועל כן אינם מהווים חלק הבעיה האמפירית מתעוררת כאשר מאפיינים אל

מהמשתנים המשמשים בהסבר של הביצועים בשוק העבודה, "נבלעים" בתוך ההסבר של המשתנים 

הנמדדים. דוגמא פשוטה במקרה הנדון יכולה להיות ייחוס פרמיה כלשהי בשכר ללמידה במסלול העיוני, 

האישיים של הורי התלמיד, אשר פתחה בפניו בבגרותו  כאשר בפועל, הפרמיה מקורה במערכת הקשרים

 אפשרויות תעסוקה מניבות יותר.

הפתרון הקלאסי לבעיה זו הינו בחירת סט רחב ככל הניתן של משתנים מסבירים, אשר "יתפסו" או 

יחליפו את ההסבר של אותם משתנים בלתי נצפים. במקרה של הדוגמא לעיל, השכלת הורים יכולה להוות 

טוב למשתנה הבלתי נצפה של "הקשרים" של ההורים. אולם, גם בהינתן בסיס נתונים נרחב דוגמת  אומדן

זה בו נעשה שימוש לצורך בחינה זו, מדידת מוטיבציה וכישורים אישיים נותרת בעייתית. הספרות 

הכלכלית מציעה מספר פתרונות לבעיה זו כמו שימוש במשתני עזר או אמידה של ההשפעה של רכישת 

השכלה לפני ואחרי שינויי מדיניות משמעותיים )"ניסויים טבעיים"(. אולם, שימוש בשיטות אלה לא 

 היכולת להכליל מאותן שיטות על האוכלוסייה הכללית עשויה להיות מוגבלת.  ,תמיד אפשרי וגם אם כן
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הבחינה המוצגת בהמשך המיקוד מתבססת על אמידה בשיטה הקלאסית של רגרסיה עם משתנים 

מפקחים. ולכן, על מנת להסיק כי ההשפעה של בחירת המסלול על השכר היא אכן סיבתית, יש להניח כי 

למשתנים הבלתי נצפים השפעה זניחה יחסית. על הקורא לקחת זאת בחשבון בפרשנות. בהקשר זה נציין 

יוון המוצג. כי בדיקות רגישות לתוצאות, תוך שימוש בשיטות שונות, הובילו לכיווני השפעה דומים לכ

 ניתוח הרגישות יפורסם במסגרת נייר העבודה המלא בחודשים הקרובים.

 

  תוצאות

 בהם פוגע, התעסוקתי ואילו בוגריו לשכר משמעותית תורםההנדסי  המסלול

המודל הכמותי בוחן כאמור את השפעת הבחירה במסלול הלימודים בתיכון על שכרו של העובד 

נבחן בשלבים המוקדמים יחסית של הקריירה, בהיותם בני   10העובדיםבבגרותו. שכרם הממוצע של 

מסלולי  3 -(. הפרמיה לשכר הנובעת מההשכלה הנרכשת בכל אחד מ5198-198011)ילידי  28-33

החינוך הטכנולוגי של משרד החינוך )ההנדסי, הטכנולוגי והתעסוקתי( נבחנת ביחס לפרמיה 

התמודד עם הבעיות שצוינו לעיל ולמנוע את ייחוס השפעתם מלימודים בחינוך העיוני. כאמור, כדי ל

של משתנים אחרים להשפעה של מסלול הלימודים בתיכון נבחר סט רחב מאד של משתני בקרה: 

מאפייני מין, גיל, מאפייני משק הבית של התלמיד )מגזר, השכלת הורים, הכנסת הורים וכיוצ"ב(, 

נתונים  הספר( ויישוב מגורים. עם זאת, בשל מגבלותואפקט קבוע לבית  כיתה גודלכיתה ובי"ס )

 . 12"יכולות" הפרטים -הניתוח אינו כולל משתנה בקרה ישיר ל

 -אלף והמודל מסביר כ 71, מספר התצפיות המינימאלי באמידה הינו OLSהמודל נאמד בשיטת 

בגיל צעיר תוצאות הבחינה מעלות כי רק במסלול ההנדסי וכבר  מהשונות בשכרם של הפרטים. 18%

(. 3יחסית זוכים התלמידים לפרמיה חיובית בשכר )ביחס לתלמידי החינוך העיוני; ראה תרשים ש

משכרו של בוגר החינוך העיוני  17% -כך נצפה כי בוגר המסלול ההנדסי, ישתכר שכר ממוצע הגבוה ב

גר החינוך מבו 12% -לו מאפיינים דומים. בוגר המסלול התעסוקתי לעומתו, ישתכר שכר הנמוך ב

העיוני ואילו שכרו של בוגר המסלול הטכנולוגי, לא שונה משמעותית משכרו של בוגר החינוך העיוני 

 שמאפייניו דומים.

  

                                                 
לפחות. זאת, בניסיון להתמודד ₪  1,000וצע עומד על נתוני השכר כוללים רק עובדים ששכרם החודשי הממ 10

עם מחסור בנתונים לגבי שכר שעתי, ולצמצם אפשרות להטיה הנובעת משונות בהיקף המשרה הממוצע של 
 בוגרי המסלולים השונים.  

שנתונים אלו נבחרו בשל הרצון לעשות שימוש בנתוני שכר "בשלים", כנהוג בספרות, ולהתחשב בכניסה  11
חרת של העובד הישראלי הממוצע לשוק העבודה, ביחס למקבילו במרבית המדינות המפותחות. יוצאת המאו

 , אשר לא נכללה בבסיס הנתונים לאמידה בשל בעיה טכנית בנתונים. 1982מכלל זה הינה שנת 
, באופן אידיאלי היה המודל כולל משתנה בקרה ישיר ליכולות הקוגנטיביות והלימודיות של התלמידים 12

 1985-1980כמו הציון בבחינת המיצ"ב או בבחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית אחרת. אולם, ילידי השנתונים 
 לא נבחנו בבחינת המיצ"ב.
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 : תרומת המסלול הנלמד בתיכון לשכר, ביחס לשכרו של בוגר החינוך העיוני3תרשים ש

  

 * השפעת המסלול הטכנולוגי אינה מובהקת סטטיסטית

למען הסדר הטוב, תוצאות הבחינה מעלות כי שני תלמידים בעלי מאפיינים ורקע דומים, הנבדלים 

 –הראשון למד בחינוך העיוני והשני במסלול התעסוקתי  –ביניהם רק במסלול לימודיהם בתיכון 

 )לטובתו של בוגר המסלול העיוני(.  12%יהיו בעלי פערי שכר בגובה של 

החינוך של ביצועיהם של תלמידי מסלולי החינוך הטכנולוגי לתלמידי  חשוב להדגיש כי ההשוואה

בעייתית בפני עצמה. גם החינוך העיוני מאופיין בשונות גדולה מאד וסביר כי  העיוני כמקשה אחת

ביצועיו בשוק העבודה של בוגר מגמת ביולוגיה למשל, יהיו שונים מאלו של בוגר מגמת פיזיקה. אי 

שפעה המיוחסת ללימודים במסלולי החינוך הטכנולוגי ביחס ללימודים לכך, ייתכן והיקף הה

עיוניים היה מתמתן במידת מה )הן בצד החיובי והן בצד השלילי(, אילו הייתה נערכת השוואה 

ל"בגרות העיונית המקבילה" לכל מסלול בחינוך הטכנולוגי, במקום לסך החינוך העיוני. עם זאת, 

טיבית של אותה "בגרות עיונית מקבילה" אשר עלולה להטות את הרצון להימנע מהגדרה סובייק

 -וכן השאיפה לבחון את ההשפעות גם מנקודת מבט תקציבית )מבחן עלות 13תוצאות האמידה

תועלת להשקעה העודפת בחינוך הטכנולוגי מול העיוני(, הוביל להתמקדות בחינוך העיוני כמקשה 

 אחת כאמור.     

 

 התעסוקתי אינו תורם לשכר כבר בגילאי ההשתלבות הראשוניים בשוק  המסלול

התוצאה לגבי ההשפעה השלילית לכאורה של לימודים במסלול התעסוקתי מדאיגה. שהרי אחד 

מיתרונותיו התיאורטיים של החינוך הטכנולוגי הינו ההכוונה של בוגריו לשוק העבודה. אם יתרון 

בוגרי המסלול התעסוקתי, אלו שאינם "מוסללים" אל מערכת זה בא לידי ביטוי, הרי ששכרם של 

ההשכלה הגבוהה, יהיה גבוה משכרם של בוגרי החינוך העיוני, לפחות בגילאים הצעירים. לפי הגיון 

זה, הפער בשכר יצטמצם עם הגיל, כאשר הכישורים הספציפיים שרכשו בוגרי המסלול התעסוקתי 

את לימודיהם האקדמיים ויצברו ניסיון בשוק העבודה. עם  יישחקו ובוגרי החינוך העיוני ישלימו

זאת, בחינה פרטנית של המודל האמפירי בנפרד לכל שנתון, הפריכה לכאורה סברה זו. כפי שעולה 

                                                 
 שכן אין הגדרה פורמלית כזו, בשונה מחלוקת המגמות הטכנולוגיות לשלושת המסלולים הנ"ל. 13
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( כמעט ואין הבדל בשכר 24-26, בשנים הראשונות לאחר הכניסה לשוק העבודה )גילאי 4מתרשים ש

ינוך העיוני )הבחינה אינה כוללת סטודנטים פעילים(. בין בוגרי המסלול התעסוקתי לבוגרי הח

אולם, עם חלוף השנים וצבירת הניסיון התעסוקתי, נפתח הפער השלילי האמור בין שכרם של בוגרי 

המסלול התעסוקתי לבוגרי החינוך העיוני בעלי מאפיינים דומים. פער זה מתרחש בשנים 

 הראשונות, ונותר יציב מאוחר יותר. 

 גיל לפי, העיוני לחינוך ביחס לשכר בתיכון המקצועי המסלול תרומת: 4ש תרשים

 2013שנת 

   
 ( ישנה בעיית נתונים ועל כן תוצאות האמידה של שנה זו31בני כאשר הפרטים הם ) 1982 בשנתכאמור, *  

 . אינן מוצגות

 

העובדה כי קיימים פערי שכר משמעותיים בין הלומדים בחינוך העיוני ללומדים בחינוך הטכנולוגי, 

וכן בין הלומדים במסלולים השונים בתוך החינוך הטכנולוגי, מלמדת על חשיבות ההבחנה ביניהם. 

בנוסף, הפרמיה החיובית בשכר ללימודים במסלול ההנדסי והשלילית ללימודים במסלול 

במהלכו עלה  –י מלמדת אולי כי תהליך האקדמיזציה שהתחולל בחינוך הטכנולוגי התעסוקת

היה חיובי )ראה  – 14משמעותית שיעור הלומדים במסלול ההנדסי על חשבון המסלול התעסוקתי

 דיון בהמשך המיקוד(. 

 

 מי לומד איפה?

מעבר לשאלת ההישגים בשוק העבודה, שאלה חשובה נוספת לקביעת המדיניות היא מה גורם 

האם גורמים שאינם יכולות או  –לבחירה/לימודים בכל אחד מהמסלולים )"הסללה"(? ובמיוחד 

-1995מוטיבציות משפיעים על ההסללה. יוצג עתה ניתוח לשאלה זו המתבסס על נתוני השנתונים 

 ים ביותר בקובץ הנתונים הנ"ל.שהם העדכני 1990

                                                 
מבין ילידי  32%למדו במסלול התעסוקתי, לעומת  49% -שלמדו בחינוך הטכנולוגי כ 1980מבין ילידי  14

 . 34% -ל 22% -. במקביל שיעור הלומדים במסלול ההנדסי עלה מ1995
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 טכנולוגי והשפעותיו ארוכות הטווח-המקצועיעל החינוך 

 
 

 לא השפעה ההורים להכנסת, כפי שהן נמדדות בכיתה ח' התלמידים"יכולות" בהתחשב ב גם

 מהמסלולים אחד בכל ללמוד הסיכוי על מבוטלת

)בהמשך( מציג את שיעור הלומדים בכל אחד מארבעת המסלולים באחריות משרד  5שתרשים 

ם במבחן המיצב בכיתה ח' )הקווים השונים( ושכר האב של החינוך בחלוקה לפי חמישוני הציוני

 (. X -התלמידים )ציר ה

מהתרשים עולה כי באופן כללי, ככל שתלמיד קיבל בבחינת המיצ"ב בכיתה ח' ציון גבוה יותר, כך 

גדל הסיכוי שאותו תלמיד ילמד בחינוך העיוני )החלק השמאלי של התרשים( או במסלול ההנדסי 

ולוגי. מנגד, ציון גבוה במיצב מנבא סיכוי נמוך יותר להשתלבות במסלולים של החינוך הטכנ

הטכנולוגי והתעסוקתי של החינוך הטכנולוגי. בנוסף, נראה כי ככל ששכר האב גבוה יותר )תזוזה 

( סיכויי ההשתלבות בחינוך העיוני גבוהים יותר, ובמסלולים הטכנולוגי X -ימינה על ציר ה

העיוני, נמוכים יותר. כלומר, להכנסת ההורים השפעה על ה"הסללה" מעבר והתעסוקתי של החינוך 

. מנגד, הקשר בין הכנסות ההורים 15להשפעה שיש ל"יכולות" התלמידים כפי שהן נמדדות בכיתה ח'

לסיכוי להשתלב במסלול ההנדסי של החינוך הטכנולוגי נראה כחלש יותר. פירוש הדבר שהמסלול 

( הוא פתוח יחסית מבחינה מעמדית )כפי שגם נראה בהמשך(. עוד עולה התובעני והמתגמל )ההנדסי

מהתרשים כי ההשפעה של שכר ההורים אינה בהכרח לינארית, זאת כאשר העלייה בסיכוי להשתלב 

 בחינוך העיוני עולה משמעותית בשני החמישונים )מבחינת שכר הורים( העליונים. 

 

 נמוך ההנדסי במסלול הלומדות הנערות שיעור

מציג את שיעור הנערות במסלולים השונים. מהלוח ניתן להבחין בפער מגדרי משמעותי,  2לוח ש

זאת כאשר נערות נוטות פחות להשתלב במסלול ההנדסי ויותר במסלול התעסוקתי בו מקצועות 

 " רבים יחסית. צווארון ורוד"

 

 בחינוך המקצועי להשתלב הסיכוי על , אך מורכבת,מובהקת השפעה ההורים למוצא

עוד גורם לו נמצאה השפעה על סיכויי התלמידים להשתלב בכל אחד מהמסלולים הוא ארץ המוצא 

מקצועי, השפעה זו -של משפחתו של התלמיד. אולם, ובניגוד אולי לסטיגמה לגבי החינוך הטכנולוגי

מורכבת ואינה תמיד שלילית. כך לדוגמה, עולה מהניתוח כי הסיכויים של יוצאי אתיופיה וערבים 

השתלב במסלול ההנדסי של החינוך הטכנולוגי )התורם לשכר העתידי של הלומדים בו( גבוהים ל

 יחסית. 

                                                 
ניתוח ההשתלבות של תלמידים מרקעים שונים עם ציוני מיצב דומים מאפשרת לבחון את ההשפעה של  15

 מימוש הפוטנציאל לכאורה, ומכאן חשיבותה.מאפייני הרקע על 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93
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 טכנולוגי והשפעותיו ארוכות הטווח-המקצועיעל החינוך 

 
להלן מציג השפעה זו באמצעות יחס הסיכויים. היחס מבטא פי כמה גדולה ההסתברות של  3לוח ש

 נולדובני משפחתו ללמוד בכל אחד מהמסלולים בהינתן מוצא משפחתו, וזאת בהשוואה למי שפרט 

)להלן, "ותיקי ישראל"(. היחס חושב באמצעות רגרסיה המפקחת על מאפיינים אחרים של  ישראלב

הפרט: מגדר, שכר אב, השכלת אם, מספר אחים, אינדיקציה להיות הפרט עולה חדש וציון בבחינת 

המיצב בכיתה ח'. ההשתייכות למוצאים היא על פי ארץ המוצא של הסבים, ואם הנתונים חסרים, 

 צא של ההורים. האוכלוסייה הערבית מוגדרת לפי לאום.ארץ המו

אמריקה סיכוייו ללמוד בחינוך הטכנולוגי, על -מהלוח עולה כי אם מוצאו של התלמיד הוא אירופה

מסלוליו השונים, קטנים משמעותית בהשוואה לתלמידים למשפחות ממוצאים אחרים בעלי 

אי אתיופיה סיכוי גבוה יחסית ללמוד בחינוך מאפיינים דומים. מנגד, ליוצאי ברה"מ לשעבר וליוצ

הטכנולוגי על מסלוליו השונים; כאשר ליוצאי ברה"מ לשעבר, ולתלמידים ערבים סיכוי גבוה 

אפריקה סיכוי דומה -במיוחד ללמוד במסלול ההנדסי. כמו כן, נמצא כי לנערים/ות ממוצא אסיה

תי של החינוך הטכנולוגי )ההבדל בין לזה של ותיקי ישראל ללמוד במסלולים הטכנולוגי והתעסוק

 הקבוצות אינו מובהק(; אולם סיכוי גבוה יותר ללמוד במסלול ההנדסי. 

 הסיכוי שנער/ה ילמד בתת מסלול מסוים בהינתן מוצאו –: יחס הסיכויים 3לוח ש

להיות הפרט מספר אחים ואינדיקציה , אב, הכנסת אם, השכלת בבחינת המיצבציון מגדר, פיקוח על מגזר, לאחר 
 עולה חדש

 
 תעסוקתי טכנולוגי הנדסי

 1.00 1.00 1.00 ותיקי ישראל

 1.00 1.00 1.39 אפריקה-עולי אסיה

 0.82 0.93 0.80 אמריקה-עולי אירופה

 1.54 1.42 1.84 לשעבר יוצאי ברה"מ

 1.54 1.24 1.40 יוצאי אתיופיה

 1.35 0.79 2.89 ערבי
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 טכנולוגי והשפעותיו ארוכות הטווח-על החינוך המקצועי

 
 

 

 

 : שיעור הלומדים במסלול כתלות בשכר האב והציון בבחינת המיצ"ב בכיתה ח'5ש תרשים
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 ההשפעה ארוכת הטווח של הלימודים בנתיב הטכנולוגי בתיכון

 והשלכות למדיניותסיכום 

מהלומדים בתיכון בישראל לומדים במסגרת החינוך הטכנולוגי של משרד החינוך, כאשר  38% -כ

בשנים האחרונות גדל מספר הלומדים במסגרת זו כתוצאה ממדיניות משרד החינוך לפתוח מגמות 

משרד החינוך טכנולוגיות רבות ולהנגיש את המגמות הטכנולוגיות במספר גדול יותר של  בתי ספר. 

 . 2024מהלומדים בשנתון בשנת  47% -מתכנן להביא את חלקם של הלומדים בחינוך הטכנולוגי ל

וגי מסלולים )הנדסי, טכנול 3עם זאת, החינוך הטכנולוגי אינו הומוגני, אלא מגוון ומרובד. הוא כולל 

דים. נמצא כי ותעסוקתי( בהם ההתמקדות שונה ובהתאם, גם הכישורים הנרכשים במסגרת הלימו

 30 -ללימודים במסלולי החינוך הטכנולוגי השונים השפעות ארוכות טווח על השכר בגילאי ה

המוקדמים. כך, ללימודים במסלול ההנדסי נמצאה השפעה חיובית על השכר, למסלול התעסוקתי 

 נמצאה השפעה שלילית ולמסלול הטכנולוגי השפעה ניטרלית. 

תלמידי מסלול זה מגיעים להישגים טובים מבחינת  –ההנדסי  ההשפעה החיובית שנמצאה למסלול

מהווה חיזוק למצדדים בתהליך האקדמיזציה שהתחולל בחינוך הטכנולוגי בעשורים  –בגרות ושכר 

האחרונים. תהליך זה התבטא, בין היתר, בגידול במספר הלומדים במסלול ההנדסי )"המסליל" 

לוגיות( על חשבון הלימודים במסלול התעסוקתי. ללימודי המשך באקדמיה או במכללות הטכנו

נראה כי התרחבות המסלול ההנדסי תרמה הן ללומדים במסלול זה והן למשק בכלליות. עם זאת, 

 –ראוי לציין כי הלמידה במסלולי החינוך הטכנולוגי של משרד החינוך יקרה במונחים תקציביים 

ר תלמיד בחינוך העיוני. כמו כן, סביר כי יותר מאש 36% -תלמיד בחינוך הטכנולוגי מתוקצב בכ

עוצמתה של ההשפעה החיובית מתמתנת במידה חלקית לפחות, אילו הייתה נבחנת תרומת המסלול 

)כזה המוכוון ללימודי הנדסה  16ההנדסי ביחס לתרומתו של "מסלול בגרות עיוני מקביל"

י, בהיעדרו. לכן, ראוי לשקול באקדמיה(, אליו היו ככל הנראה ניגשים רוב תלמידי המסלול ההנדס

את האפקטיביות העתידית של השקעה נוספת במסלול זה ביחס לאפקטיביות הצפויה מהשקעה 

באלטרנטיבות נוספות, ובכלל זה השקעות שיחזקו את החינוך העיוני והמגמות המדעיות הנלמדות 

מדעי המחשב  במסגרתו )למשל, השקעה בחיזוק מגמות מדעיות מבוקשות בחינוך העיוני, כמו

ופיזיקה(. המלצה נוספת בהקשר של המסלול ההנדסי בחינוך הטכנולוגי היא להגדיל את ההשקעה 

)בעיקר תשומות לב ניהוליות( במשיכת נערות למסלול, אשר תביא לצמצום הבידול המגדרי במסלול 

 ובתקווה שבהמשך גם בשוק העבודה. 

הטכנולוגי התמונה שונה. שני המסלולים פחות לגבי המסלולים הטכנולוגי והתעסוקתי של החינוך 

סלקטיביים )מבחינת ההישגים הקודמים בלימודים( והלומדים בהם מאופיינים ברקע 

סוציואקונומי חלש יחסית. כמו כן, שיעור הנערות הלומדות במסלול התעסוקתי )בו נלמדים 

 סלול היא כאמור שלילית. מקצועות "צווארון ורוד" רבים( גבוה והפרמיה הצפויה בשכר לבוגרי המ

הפרמיה השלילית לבוגרי המסלול התעסוקתי דורשת תשומת לב מיוחדת. שכן ההצדקה להשקעה 

במסלול תעסוקתי נובעת בעיקר מהתפיסה לפיה ההשקעה בכישורים ספציפיים מקלה על שלב 

בר הכניסה לשוק העבודה. ואולם, נמצא כי הפרמיה השלילית לשכר לבוגרי המסלול ניכרת כ

                                                 
 במקום ביחס לחינוך העיוני כולו במקשה אחת. 16
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בגילאים מוקדמים. ניתן לחשוב על מספר סיבות לממצא זה, כאשר כל אחת מהסיבות מרמזת על 

 כיוון מדיניות שונה.

סיבה אפשרית אחת היא שבשל האקדמיזציה של החינוך הטכנולוגי בכלל ובמיוחד של המסלול 

שות בשוק התעסוקתי, הלימודים במסלול אינם מקנים ידע רלוונטי ומיומנויות ספציפיות הדרו

העבודה. כלומר, המסלול התעסוקתי אינו "באמת" כזה. קבלה של ההסבר הנ"ל תגרוס כי דרושה 

השקעה נוספת בחינוך הטכנולוגי כדי לחזקו, זאת תוך שיפור מערך ההסמכות הנרכשות במסלול 

, וכן הגדלת שיעור התלמידים המשלבים התנסות בעולם העבודה במקביל ללימודים בתיכון. כמו כן

קבלת ההסבר הנ"ל עשויה להוביל למסקנה כי רצוי לחזק את הקשר בין המעסיקים לבתי הספר 

)ומשרד החינוך( לצורך קביעת המגמות הנלמדות. שכן פערי אינפורמציה והרחבה/צמצום של 

מגמות, שלא בהתאם לביקושים בשוק העבודה )עליהם ניתן ללמוד מהם הן מביקושי התלמידים 

סיקים(, עשויה לגרור חוסר רלוונטיות של התכנים הנלמדים. בכל מקרה, גם והן מביקושי המע

צעדים אלו )ככל שהם  רצויים( צריכים להיעשות במשורה ותוך יצירת ודאות לגבי מידת הגידול  

 . לומדים בהםתלמידים הבטרם הרחבת מעגל הבאפקטיביות של המסלולים הנ"ל 

הכישורים הנרכשים במסגרת המסלול התעסוקתי סיבה אפשרית שנייה )ואלטרנטיבית( היא ש

מסלולם המקצועי של בני נוער כבר דהיינו, קביעת  –והטכנולוגי מתיישנים במהירות וכי ההסללה 

בגיל בית הספר על סמך השתייכותם למעמד כלכלי חברתי, במקום על סמך הכישורים ותחומי 

בהשכלה שאינה בהכרח עה מביאה להשק – 17העניין שעשויים להתפתח בגיל מאוחר יותר

בנוסף, ייתכן כי השקעה רבה יחסית במסלול המקצועי של החינוך הטכנולוגי אינה  אופטימאלית.

מתאימה למשק הישראלי בשל מאפייניו הייחודיים ובהם: שיעור אבטלה נמוך בקרב צעירים, 

חרות(, משקל התעשייה בתוצר נמוך ונמצא במגמת ירידה )בדומה למצב במדינות מפותחות א

שירות צבאי חובה המביא לפער זמן גדול יחסית בין שנות הלימודים בתיכון למועד הכניסה לשוק 

העבודה, אוכלוסייה הטרוגנית יחסית ועלות תקציבית גבוהה ללימודים במסגרת החינוך הטכנולוגי 

ינוך )בהשוואה ללימודים בחינוך העיוני(, וזאת בניגוד לקיים בגרמניה למשל, שם ההשקעה בח

המקצועי ממומנת בחלקה על ידי המעסיקים. כאלטרנטיבה ניתן להסיט משאבים מהחינוך 

הטכנולוגי בתיכון להשכלה הנרכשת אחרי התיכון, אם במסגרת המכללות הטכנולוגיות, אם 

 באקדמיה ואם במסגרת ההכשרות המקצועיות של משרד העבודה.

סיבה אפשרית שלישית היא שהקשר המוצג בין לימודים במסלולים השונים וההישגים בשוק 

ההשפעה של בחירת המסלול על השכר על מנת להסיק כי קשר סיבתי. כפי שצוין לעיל,  אינוהעבודה 

למשתנים הבלתי נצפים יש להישען על סט הנחות, כאשר העיקרית שבהן היא כי  היא אכן סיבתית

(. במילים אחרות, ייתכן והמוטיבציות והיכולות של הפרטים, אותן 2)ראה תיבה ש ה יחסיתהשפעה זניח

 קשה למדוד, הן המשפיעות גם על בחירת המסלול בתיכון וגם על ההישגים בשוק העבודה. 

                                                 
17 -2014-11-ages/03http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/P

GovernorSpeech.aspx  

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03-11-2014-GovernorSpeech.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03-11-2014-GovernorSpeech.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03-11-2014-GovernorSpeech.aspx


 
  

21 
  

בארץ 

   

ץב ר  א

 חשבונות לאומיים

  ,האצה ביחס לקצב אחוזים,  4.1עמד על  השלישיקצב הצמיחה ברבעון על פי האומדן הראשון

 אחוזים(. 2.5הצמיחה שנרשם ברבעון השני )

 : שיעור הצמיחה השנתית והרבעונית בתוצר1אתרשים 
 בקצב שנתישיעורי שינוי 

 
 מקור: למ"ס.

 

  אחוזים המיוחסת  18.5)עלייה של החדה ביצוא  העלייהמשקף, כצפוי, את השפעת  הגבוההנתון

בעוד יצוא הסחורות ממשיך להחלש  ,ברובה המוחלט לשיפור משמעותי ביצוא השירותים

ברכיב אחוזים בהשוואה לרבעון השני(.  5.7, לצד ההאצה בצריכה הפרטית )גידול של בהדרגה(

י במקביל, שיעוריבוא המכוניות התייצב. בעוד  מכונותות חל גידול ביבוא ציוד וההשקע

 כלפי מעלה.מעט  עודכנו 2016הצמיחה החל מהרבעון הרביעי לשנת 
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 2017: מרכיבי הצמיחה ברבעון הראשון והשני, 2אתרשים 
 שיעורי שינוי בקצב שנתי

 
  * השינוי ביצוא נטו מוגדר כשינוי בהפרש בין יצוא ליבוא, כאחוז מהיצוא באותו רבעון, בקצב שנתי.

 מקור: למ"ס, עיבודי אגף הכלכלן הראשי
 

 18סחר חוץ

  בואמהירה בי עלייהבגירעון בחשבון הסחורות, וזאת בשל  עלייהנרשמה  2017 אוקטוברבחודש 

אחוז,  0.1 אחוזים לצד עלייה מזערית של 3.5של  עלייה) ליציבות ביצוא, במקביל הסחורות

מתחילת השנה הסתכם הגירעון בחשבון הסחורות )כולל אניות, מטוסים ויהלומים( בהתאמה(. 

 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.אחוזים  14.4 שלמיליארדי דולרים, עלייה  12.7 -ב

 : יצוא ויבוא הסחורות3תרשים א
 ליארדי דולרים שוטפים לחודשללא אניות מטוסים ויהלומים, מי

 
 מקור: למ"ס

 

                                                 
 ללא אניות מטוסים ויהלומים, אלא אם כן צוין אחרת. 18
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  ביחס לחודש שקדם לו(, לאחר הירידה  נותר יציב בחודש אוקטובריצוא הסחורות כאמור(

אחוזים מכלל  85 -כבתוך כך, היצוא התעשייתי )המהווה המהירה שנרשמה בחודש ספטמבר. 

שנרשמה  בירידה המהירה כמעט במלואו שקוזז ,אחוז 0.4של  נרשם גידול קל היצוא הישראלי(

הגידול הקל . אחוזים בהשוואה לחודש ספטמבר( 8.8)ירידה של  ביצוא "חקלאות ייעור ודיג"

-המעורבות )ענפי הטכנולוגיה העילית הטכנולוגיה בתעשיותלידי ביטוי ביצוא התעשייתי בא 

ה החדה נרשמה יציבות לאחר היריד בענפי הטכנולוגיה העילית מעורבת(.-מעורבת והמסורתית

אחוזים בהשוואה לחודש אוגוסט. על אף היציבות  13.3שנרשמה בחודש ספטמבר )ירידה של 

התנודתיות התוך ענפית. כך נרשמה בחודש אוקטובר ירידה בענפי הטכנולוגיה העילית נמשכת 

אחוזים ביצוא ענף התרופות )המשך לירידה החדה בספטמבר מרמת השיא  19.0חדה של 

סט(. הירידה החדה ביצוא בענף התרופות קוזזה במלואה בעלייה חדה של שנרשמה בחודש אוגו

 אחוזים ביצוא רכיבים ולוחות אלקטרונים.  29.3

 : יצוא תרופות4תרשים א
 מיליארדי דולרים שוטפים לחודש

 
 מקור: למ"ס

 

 אחוזים, 3.5 -(, וגדל ב1במגמת הגידול )ראה תרשים א אוקטוברהמשיך בחודש  הסחורות יבוא 

אחוזים מהיבוא(. מנגד, ביבוא  45 -חומרי גלם )המהווים כביבוא אחוזים  2.1של שנבע מעלייה 

צפוי לתרום לשיפור  חומרי גלםהגידול ביבוא  מוצרי השקעה ומוצרי צריכה נרשמה ירידה.

 השיפור , ומאידך הירידה ביבוא מוצרי השקעה צפויה להכביד עלהייצור של המשקהיקף 

 .כושר הייצורב

 ינפלציהא

 אחוז. גידול זה נבע בחלקו מסיבות עונתיות,  0.3 -מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב

תרמו, בעיקר, עליות אחוז. לעליית המדד  0.2כאשר בניכוי העונתיות רשם המדד עלייה של 

ההלבשה וההנעלה )עלייה עונתית המיוחסת לתקופת החגים ולחילופי  המחירים בסעיפי
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. מנגד, , ובסעיף התחבורה ותקשורתהפירות והירקות מזון )ללא ירקות ופירות(,העונות(, ה

 והריהוט וציוד לבית.עליית המחירים קוזזה בירידות מחירים בסעיפי החינוך, תרבות ובידור 

 : קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן5אתרשים 
 שיעור שינוי לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 מקור: למ"ס

  0.2על  אוקטוברקצב האינפלציה )שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד( עמד בחודש 

, אוקטובר -נקודת אחוז בחודשים אוגוסט  0.9אחוז. בכך השלים קצב האינפלציה עלייה של 

 נרשמת תנודתיות גבוהה של קצב האינפלציה. 2017כאשר מאז חודש מאי 

 ן, התפרסמו גם נתוני מדד מחירי הדירות )אשר במקביל לפרסום נתוני מדד המחירים לצרכ

קצב הגידול של מדד אינם נכללים במדד המחירים לצרכן(. במסגרת זו, נמשכת מגמת ההאטה ב

 מחירי הדירות.

 מחירי הדירות: קצב האינפלציה של מדד 6אתרשים 
 שיעור שינוי לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 , עיבודי אגף הכלכלן הראשימקור: למ"ס
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 שוק העבודה

  מתוך סקר הוצאות משקי בית  2016מפרסום הלמ"ס בדבר הכנסות השכירים בשנת(– 

 -ו 9,724ראה/ראי הרחבה בהמשך( עולה כי ההכנסה הממוצעת והחציונית לשכירים עמדה על 

אחוזים בהכנסה הממוצעת ושל  2.9שקלים, בהתאמה. הנתונים מהווים גידול ריאלי של  7,030

 נסה החציונית.אחוזים בהכ 2.7

  עוד עולה מהדוח כי קיימים פערים משמעותיים בהכנסות בין גברים לנשים וכן בין האוכלוסיה

הפער בהכנסה הממוצעת בין גברים  2016אוכלוסיה הערבית. כך עמד בשנת בין ההיהודית ל

ו חלקאחוזים בהכנסה החציונית(.  27אחוזים )הפער בהכנסה מצמצם לכדי  35 -לנשים על כ

שעות שבועיות בממוצע לגבי  44.6פער ההכנסה מוסבר בפער בשעות העבודה בין המגדרים ) של

שעות שבועיות בממוצע לאישה(. כתוצאה מכך פערי ההכנסה הממוצעת בין  36.9לעומת 

 35 -)של כ יםמשמעותי יםפעראחוזים(.  19 -המינים לשעת עבודה נמוכים יותר ועומדים על כ

אחוזים בהכנסה החציונית( נרשמו בין הכנסת השכירים  21 -כו אחוזים בהכנסה הממוצעת

לפערים ברובם  יםהמיוחס שכירים מקרב האוכלוסיה הערביתבין הכנסת ההיהודיים ל

  . בהשכלה

 פעילות ריאלית

  עולה כי בשנה זו חל גידול  2016מפרסום הלמ"ס בדבר הכנסות והוצאות משקי הבית בשנת

על שעמדה , לחודש למשק בית 19ית הממוצעת ברוטוהכספ הכנסהאחוזים ב 3.0ריאלי של 

. ההוצאה שקלים 15,751עמדה על  ,למשק בית ,ההכנסה הכספית נטו לחודששקלים.  19,118

אחוזים )בהשוואה  3.1גידול ריאלי דומה של  2016רשמה בשנת  20למשק ביתהכוללת לתצרוכת 

בפועל על צריכת מוצרים  שמשק הבית מוציא) . ההוצאה הכספית הממוצעת(2015לשנת 

יחד עם זאת, בשני החמישונים הראשונים עולה ההוצאה  שקלים. 12,792עמדה על  ושירותים

 החודשית הממוצעת למשק בית על ההכנסה הכספית הממוצעת.

 אחוזים  11 -אחוזים מההכנסות מקורן בעבודה וכ 78 -מפילוח הכנסות משקי הבית עולה כי כ

פילוח הוצאות  יתר ההכנסות מקורן בהון, קופות גמל ופנסיות. מקורן מקצבאות ותמיכות.

משקי הבית מעלה כי כרבע מההוצאה הכוללת לתצרוכת משקי הבית מיוחסת להוצאות דיור 

 )תשלום משכנתא או שכ"ד(.

 מדוח ה- OECD  כאחוז מהתמ"ג2016עולה כי ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל בשנת ,, 

 9.0העומד על  OECD -ממוצע מדינות הממוך שיעור נ, ל השקעות(אחוזים )כול 7.4על  העמד

                                                 
 מכל מקורות ההכנסה: עבודה, הון, קצבאות ותמיכות. 19
 
ההוצאה הכוללת לתצרוכת כוללת בתוכה את סך כל התשלומים שמשלם משק הבית על קניית מוצרים  20

 שירותי דירה ורכב שכן קניית מוצרים אלה מוגדרת כהשקעה. או שירותים, וכן זקיפת הוצאה לצריכת
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אחוזים(  2.9אחוזים מקורה במימון ציבורי, והיתר ) 4.5 -אחוזים. בחינת ההוצאה מעלה כי כ

 מקורה במימון פרטי. 
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לב ו  םע

 ארה"ב

 מדד הליבה, הכולל אחוז, בהתאם לתחזיות.  0.1 -מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב

. על אף אחוז 0.2, של , בהתאם לצפיגידול גם הוא את כל המוצרים למעט מזון ואנרגיה, רשם

העלייה במדד המחירים לצרכן, קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן רשם בחודש 

אחוזים )יעד האיפלציה של הפד(. עם זאת, קצב  2.0נקודת אחוז לכדי  0.2אוקטובר ירידה של 

האינפלציה של מדד הליבה רשם שיפור קל, לאחר חמישה חודשים של יציבות, ועמד על שיעור 

 אחוזים.  1.8של 

 : קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן1תרשים ע
 שיעור שינוי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 BLS ,FREDמקור: 

 

 0.9האמריקאי רשם בחודש אוקטובר עלייה, מהירה מהתחזיות, של  מדד הייצור התעשייתי 

אחוז, זאת בהמשך לעלייה שנרשמה בחודש ספטמבר. יתר על כן, קצבי הצמיחה שנרשמו 

בחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה. בכך, הייצור התעשייתי בארה"ב שב לעלות לאחר 

סת לנזקי סופת ההוריקן 'הארווי', שפקדה את ארה"ב, והובילה לשיבוש הירידה המיוח

 קת הנפט והגז הטבעי בחופי ארה"ב.ולפגיעה בפעילות המפעלים, ולשיבוש פעולות הקידוח והפ

  אחוזים  2.0אחוזים בענפי התעשייה ובגידול של  1.3בא לידי ביטוי בעלייה של  האמורהגידול

בין ענפי  אחוזים. 1.3ו'(. מנגד, בענפי הכרייה נרשמה ירידה של בענפי התשתיות )חשמל, מים וכ

אחוזים(, אשר מחקה את  5.8התעשייה בלטה במיוחד העלייה המהירה בענף הכימיקלים )

 הירידות שנרשמו בחודשים אוגוסט וספטמבר. 
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 : מדד הייצור התעשייתי בארה"ב2תרשים ע
 100=  2012ממוצע 

 
 הפרסום הקודםהקו הדק מייצג את נתוני 

 FREDמקור: 
 

 אירופה

  צמיחת התוצר בגוש האירו נתוני החשבונות הלאומיים בגוש האירושל  השנילפי האומדן ,

 2.5על  זהצמיחת התוצר בגוש עמדה ברבעון קצב  שמרה ברבעון השלישי על יציבות יחסית. כך,

אחוזים(,  2.6) 2017של  השנישנרשם ברבעון  האטה קלה ביחס לקצב, מונחים שנתייםאחוזים ב

 .אחוזים( 2.4אחוזים( ומהאומדן המוקדם ) 2.2אך מהיר מהקצב שנרשם ברבעון הראשון )

אומדן הצמיחה, לצד נתוני מאקרו נוספים )ביניהם השיפור בשוק העבודה ובמדדי האמון של 

כלכלת שכך הצרכנים והמשקיעים(, ונתונים המעידים על הפעילות הריאלית )המצביעים על 

 הוזו ניכר, מהאצה בפעילות הכלכלית 2017הוסיפה ליהנות ברבעון השלישי של ש האירו גו

כלכלת גוש האירו התאוששה מחזקים את ההערכות כי (, היטב במגזרי הייצור והשירותים

יחד עם זאת, אי הוודאות  .מהמשבר הכלכלי, וכי היא לקראת תקופה של צמיחה כלכלית

הים )במיוחד בקרב צעירים(, עשויים להכביד על הצמיחה. הפוליטית ושיעורי האבטלה הגבו

הצמיחה היציבה עד כה השנה בגוש האירו תרמה לעדכון תחזיות הצמיחה של קרן המטבע עבור 

אחוזים  2.1לכדי  2017בשנת  22אחוזים 1.7כלפי מעלה )מתחזית צמיחה של  21כלכלת גוש האירו

 (.15.10.2017בסקירה השבועית מתאריך  ראה/ראי התחייסות –

  עולה כי השיפור בכלכלת גוש האירו מובל על ידי כלכלת  החברותמהאומדנים ביחס למדינות

. , המניעה את ההתאוששות הכלכלית בגוש כולוגרמניה )הכלכלה הגדולה מבין מדינות הגוש(

שנתי, האצה ביחס  אחוזים בקצב 3.3כך, כלכלת גרמניה רשמה ברבעון השלישי גידול של 

                                                 
 . 2017תחזית אוקטובר  21
 
 בתחזית הקודמת מיולי. 22
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קרב מדינות גוש האירו, נרשמה ברבעון במאידך בצרפת, הכלכלה השנייה בגודלה  לרבעון השני.

אחוזים בקצב שנתי )קצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז  1.9השלישי האטה בקצב הצמיחה לכדי 

הרבעון המקביל אשתקד(. באיטליה, הכלכלה השלישית בגודלה מבין מדינות הגוש נמשכת 

קצב הצמיחה השני בגובהו אחוזים בקצב שנתי ) 1.9תאוששות בקצב הצמיחה שעמד על הה

(. בהולנד, הכלכלה החמישית בגודלה מבין המדינות, נרשמה 2010מאז הרבעון האחרון של 

אחוזים, זאת לאחר שקצב הצמיחה ברבעון הקודם  1.8האטה חדה לכדי קצב צמיחה שנתי של 

 אחוזים.  6.0היה חריג בגובהו ועמד על 

 קצב צמיחת התוצר במדינות גוש האירו :3עתרשים 
 שיעור שינוי שנתי ושיעור שינוי רבעוני בקצב שנתי

 
 Eurostatמקור: 

 

  קצב האינפלציה )שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד( של מדד המחירים לצרכן

אחוזים, בדומה  1.4, ועמד על שיעור של רשם בחודש אוקטובר ירידהבמדינות גוש האירו 

הירידה בקצב האינפלציה באה לאחר שברבעון השלישי נרשמה התאוששות . לאומדן המוקדם

בקצב  מסוימת בקצב האינפלציה, לאחר הירידה שנרשמה ברבעון השני של השנה. הירידה

האנרגיה, הייצור התעשייתי בקצב האינפלציה של מחירי  מירידההאינפלציה נבעה 

 1.9 -וזזה באופן חלקי בעלייה במחירי המזון האלכוהול והטבק )מוהשירותים. הירידה ק

אחוזים בחודש אוקטובר, כאשר בלטה במיוחד עליית מחירי  2.3אחוזים בחודש ספטמבר לכדי 

קצב אינפלציית הליבה )המדד בניכוי מחירי האנרגיה, המזון הלא מעובד(. כתוצאה מכך, 

בנק האירופי המרכזי בבואו להחליט על הריבית( המזון, האלכוהול והטבק, המדד המועדף על ה

קצב  (.2017אחוז )רמתו הנמוכה ביותר מאז מאי  0.9רשם בחודש אוקטובר ירידה לכדי 

, ECB -ה מיעד האינפלציה של משמעותית האינפלציה בגוש האירו ומדד הליבה שלו נמוכים

ך המדיניות המרחיבה נתוני האינפלציה בגוש האירו תומכים בהמש אחוזים. 2.0העומד על 

 שמנהיג הבנק המרכזי.
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 קצב האינפלציה ואינפלציית הליבה בגוש האירו :4עתרשים 
 שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, כל חודש לעומת החודש המקביל לו אשתקד

 
 Eurostatמקור: 

 

  אחוז, לאחר  0.6הייצור התעשייתי בגוש האירו רשם בחודש ספטמבר ירידה, בהתאם לצפי, של

חודשיים של עליות )ביניהם העלייה המהירה ביותר לשנה זו שנרשמה בחודש אוגוסט(. 

אחוזים. הירידה בחודש ספטמבר  3.3 -בהשוואה לספטמבר אשתקד גדל הייצור התעשייתי ב

הייצור התעשייתי )מוצרי השקעה, מוצרי ביניים, מוצרים ברי קיימא כל ענפי את כמעט  אפיינה

 ומוצרי אנרגיה(. 

 
 מדד הייצור התעשייתי: 5תרשים ע

 100=  2010ממוצע 

 
 Eurostatמקור: 

  אחוזים, מרמת השיא בייצור התעשייתי  1.8בתוך כך נרשמה בחודש ספטמבר ירידה של

בגרמניה, בעוד הייצור התעשייתי בצרפת רשם עלייה קלה )שתי הכלכלות הגדולות בגוש האירו 

אחוז  0.7משפיעות באופן ניכר על המדד הכולל(. הייצור התעשייתי בבריטניה רשם עלייה של 
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דשים האחרונים מסתמת מגמת עלייה בייצור התעשייתי במדינה, זאת בחודש ספטמבר, ובחו

 לאחר ההאטה שאפיינה את הייצור התעשייתי ברבעון הראשון של השנה.

 הסנטימנט הכלכלי של  ינתוני מדדZEW23  מצביעים  2017נובמבר לחודש למדינות גוש האירו

 הירידהבאה לאחר  רנובמבהמדד בחודש  עליית, של המדד. מהירה מהתחזיות ,עלייהעל 

על אף הגידול המהיר של המדד בחודש נובמבר, המדד מצוי במגמת . אוקטוברשנרשמה בחודש 

בסנטימנט  ירידה מאז חודש יוני, בו נרשמה רמתו הגבוהה ביותר מזה כשנתיים. השיפור הניכר

ניכר בציפיות, במקביל לשיפור  לשיפור מיוחס, נובמברהכלכלי במדינות גוש האירו, בחודש 

 מצויה ברמה גבוהה מאד.התפיסת המצב הכלכלי הנוכחי ב

  המדד המקביל שלZEW  ת ונקוד 1.1עבור כלכלת גרמניה רשם גידול, מתון מהתחזיות, של

על אף העלייה,  בכך רשם המדד את רמתו הגבוהה ביותר מזה חצי שנה. נקודות. 18.7מדד לכדי 

 נקודות. 23.8ל המדד העומד על המדד מצוי ברמה הנמוכה מהממוצע ארוך הטווח ש

  ההיזון החוזר )פידבק( בין כלכלת גרמניה לכלכלת גוש האירו )מכוח היותה של גרמניה הכלכלה

 אירופה תומכת בצמיחה נוספת בגרמניהצמיחה בה המובילה בגוש( מוביל לכך שהתאוששות

ליצירת בסיס חזק  צפוי לתרוםאקלים כלכלי נוח זה )ולהיפך(, מה שתורם לשיפור בציפיות. 

 .יותר לצמיחה עתידית

 ZEW: מדד הסנטימנט הכלכלי של 6ע תרשים
 נקודות

 
 ZEWמקור: 

 

  קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בבריטניה נותר בחודש אוקטובר ללא שינוי, ברמה

 אחוזים, בניגוד לציפיות לעלייה מינורית. בכך רשם המדד את רמתו הגבוהה ביותר מזה 3.0של 

(. היציבות בקצב האינפלציה מוסברת בקיזוז העלייה 2012כחמש שנים וחצי )מאז מרץ 

                                                 
 המדד סוקר גופים מוסדיים ואנליסטים, ובוחן את ציפיותיהם למצב הכלכלי בעוד שישה חודשים. 23
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בירידה  ובתעריפי החשמל, שנרשמה בחודש אוקטובר )ביחס לחודש ספטמבר( במחירי המזון

התפתחות האינפלציה בבריטניה )המצויה אחוז מעל ליעדה( צפויה להיות . דלקבמחירי ה

אחוז, שבוצעה  0.5מושפעת בחודש נובמבר מהעלאת הריבית )לראשונה מזה עשור( לרמה של 

 בתחילת החודש. 

  ,קצב האינפלציה של מדד הליבה )המדד בניכוי מוצרי מזון ואנרגיה( נותר אף הוא ללא שינוי

אחוזים )רמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר  2.7לייה מינורית, ברמה של בניגוד לתחזיות לע

2011.) 

  2016קצב האינפלציה הגבוה מבטא למעשה המשך לעלייה שחלה באינפלציה במהלך שנת .

העלייה בקצב האינפלציה באה לידי ביטוי בעליית מחירי רוב הסחורות והשירותים, זאת 

, שהעלתה את מחירי היבוא ומהורדת Brexit -ה כתוצאה מהיחלשות הליש"ט מאז ההצבעה על

 .Brexit -הריבית )התומכת בצריכה( על רקע ה

 כי היחלשות  ,לאחר העלאת הריבית בתחילת החודש ,נגיד הבנק המרכזי של בריטניה ציין

 3.0 -תורמים לעלייתה המהירה של האינפלציה מעבר ליעד )כוהירידה בכושר הייצור  הליש"ט

תוכל לשוב ליעדה  האינפלציההנגיד, לאור המצב שנוצר הוא איננו צופה כי אחוזים(. לדברי 

אחוזים( ללא העלאה של הריבית, וכי להערכתו נדרשות שתי העלאות ריבית נוספות על  2.0)

  מנת להוריד את האינפלציה לעבר יעדה.

  קצב האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בבריטניה: 7עתרשים 
 , כל חודש לעומת החודש המקביל לו אשתקדהמחירים לצרכןשיעור השינוי במדד 

 
 ONSמקור: 

 

  ,קצבי האינפלציה בבריטניה גבוהים מיעד האינפלציה של הבנק המרכזי ומקצב הגידול בשכר

מה שמכביד על משקי הבית בבריטניה, ועשוי להקשות על הבנק המרכזי להשתמש במדיניות 

צורך לכך על רקע התחלת תהליך היציאה מהאיחוד מוניטארית מרחיבה, במידה ויתעורר 

 האירופי.
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 אסיה

  נתוני הפעילות הריאלית של המשק הסיני בחודש אוקטובר מצביעים על האטה בקצב הגידול

בפעילות הריאלית בבכלכלה השנייה בגודלה בעולם. במסגרת זו, קצבי הגידול )ביחס לחודש 

המכירות של ההשקעה בנכסים קבועים ושל המקביל אשתקד( של היצור התעשייתי, 

אחוזים )ירידה מהירה במעט  6.2הקמעונאיות רשמו ירידה ומצביעים על גידול שנתי של 

אחוזים )בניגוד לתחזיות לגידול(,  10.0 -אחוזים )בהתאם לתחזיות( ו 7.3מהתחזיות( , 

שלושה תחילת הרבעון הרביעי מגמת ההאטה בקצב הגידול של עם  נמשכהבכך  בהתאמה.

  אשר האט ברבעון השלישי בכנקודת אחוז. ,המדדים

  ,מאז חודש אפריל בולטת במיוחד מגמת ההאטה בקצב הגידול של ההשקעות בנכסים קבועים

מה שעלול לפגוע בפעילות הריאלית בעתיד. כך, קצב הגידול של ההשקעות בנכסים קבועים 

 .1999שנרשם בחודש אוקטובר היה האיטי ביותר מאז שנת 

 הגידול של המדדים הריאליים העיקריים בסין: קצב 8עתרשים 
 שיעור שינוי, כל חודש לעומת החודש המקביל אשתקד

 
 CNBS ,Forex Factoryמקור: 

 

  על פי האנליסטים, הנתונים מצביעים על כך שכלכלת סין הגיעה לשיא במחצית הראשונה של

החוב המאמיר בסין פוגעים בפעילות הריאלית. , וכי מאמצי הממשל הסיני לרסן את 2017שנת 

בנוסף, הידוק הפיקוח על זיהום האוויר במפעלים לצד ההאטה באשראי בסין עשויים להכביד 

על הפעילות הריאלית בסין ברבעון הרביעי. ההאטה הצפויה בצמיחה המשק הסיני צפויה 

עם זאת הממשל בסין  להעמיד במבחן את מחויבותו של הממשל הסיני לצמצום החוב. אך יחד

כבר אותת כי לאחר שקצב הצמיחה הוכפל בעשורים האחרונים המיקוד יופנה כעת לאיכותה 

 של הצמיחה.
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  ,1.4עמד על  של השנה השלישיקצב הצמיחה של התוצר היפני ברבעון על פי האומדן המוקדם 

אחוזים(,  2.6. האטה בהשוואה לקצב הצמיחה הגבוה שנרשם ברבעון השני )בקצב שנתי אחוזים

אחוז(. בכך נרשמה ביפן צמיחה  1אך מהיר מקצב הצמיחה שנרשם ברבעון הראשון של השנה )

 .חיובית זה רבעון שביעי ברציפות )הרצף הארוך ביותר זה שש עשרה שנים(

 הצמיחה של התוצר היפני: קצב 9עתרשים 
 רבעון הקודם, בקצב שנתילעומת ה רבעוןי, כל שיעור שינו

 
 Jappanese Cabinet Officeמקור: 

 

 ירידהצמיחה של הרכיבים המקומיים, אשר רשמו הירידות בהצמיחה תרמו  האטה בקצבל 

אחוזים וההשקעות  1.8 -ב השלישיברבעון  ירדהביחס לרבעון הקודם. כך, הצריכה הפרטית 

צמיחה שלילית לראשונה מאז הרבעון הרביעי של  –אחוזים  2.0בשיעור של  ירדוהפרטיות 

ובהוצאות השקעות הציבוריות בנכסים קבועים שלילית בצמיחה נרשמה . יתר על כן, 2015

אחוז, בהתאמה, בהשוואה לרבעון הקודם(  0.5 -אחוזים ו 9.7הממשלה לצריכה )ירידה של 

  .השלישי בששה אחוזיםן ברבעו התרחבבניגוד לביקושים המקומיים, היצוא היפני 
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