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המספרים שחושפים מה הסיבה האמתית
לפערים בין הילדים

קרוב לשלושים אלף ילדים נשרו בשנה ממסגרות הלימוד. לרובם הורים עניים, לא משכילים, ערבים או
מזרחים. כשמביטים בנתונים רואים בדיוק: האתגר הוא בפערים ובאפליה של ההורים, לא אצל הילדים

גיל גרטל 17.11.2017

ביום רביעי השבוע צוין יום הילד הבין-לאומי, ולכבודו פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים על

מצבם של ילדי ישראל. אם כך, בישראל חיים 2.85 מיליון ילדים מגיל לידה עד 17, והם מהווים שליש מאוכלוסיית

ישראל. ילדי ישראל חיים ב-1.12 מיליון משקי בית, שהם קרוב למחצית (45 אחוזים) משקי הבית בישראל.

רוב מוחלט מהילדים בישראל (92 אחוזים) מתגוררים עם שני הורים ולרובם המוחלט יש אחים או אחיות. רוב

מוחלט מבני הנוער בגילאי תיכון (י' עד י"ב) נמצאו בשנה האחרונה במסגרות לימודים. 92.4 אחוזים מהנערים

ו-94.7 אחוזים מהנערות. עד כאן החדשות הטובות.

> מי דוחף להפרטת טיפות החלב בניגוד לדעת מומחים ומדוע?

אז מי אשם בפערים? כיתת בית ספר (צילום אילוסטרציה: הדס פרוש, פלאש90);

בשנה הנסקרת בדו"ח היו 3,800 נערים ו-2,200 נערות שעבדו ולא למדו. כמו כן, היו 12,500 נערים ו-8,700

נערות שלא עבדו ולא למדו. סך הכול היו 27,200 בני נוער (בגיל תיכון) שהיו אמורים להיות תחת אחריותה של

מערכת החינוך, אבל הם לא שם. במעבר משנת הלימודים תשע"ו לשנת תשע"ז, נשרו מהלימודים 27,600

תלמידים. 7,200 ילדים נשרו מבית הספר היסודי (אלוהים ישמור!) והנותרים נשרו מחטיבת הביניים והתיכון. רוב

הנושרים (קרוב ל-18,000) הם בנים, ומיעוטן בנות.

אז מי הם הילדים שנותרים מאחור? הנתונים מצביעים על שלושה מאפיינים: ההורים של רובם עניים, אינם

משכילים וממוצא ערבי או יהודי-מזרחי.

https://mekomit.co.il/author/gilg/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711335
https://mekomit.co.il/%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91/


23.8.2018 המספרים שחושפים מה הסיבה האמתית לפערים בין הילדים | שיחה מקומית

https://mekomit.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9… 2/4

הכנסת ההורים

אשר לכסף, הדברים מוכרים. ראשית, יש קשר ישר בין המצב הכלכלי לבין מספר הילדים: ככל שמשק הבית עני

יותר, כך יש בו יותר ילדים. למעשה, משקי הבית עם ילדים חיים במצוקה כלכלית מובנית: ההכנסה הממוצעת

בבתים אלה היא 17,811 שקלים לחודש, בעוד שההוצאה הכוללת למשק בית עם ילדים היא 18,744 שקלים.

במשקי הבית שבהם אין ילדים, המאזן הכספי החודשי הוא חיובי.

המצוקה הכלכלית המובנית מתבטאת כמובן בהשקעה הפרטית על חינוך הילדים. הכוונה לרכישת שירותי חינוך

כגון משפחתונים, צהרונים, שיעורי עזר וחוגים, ולרכישה של מוצרי חינוך כגון ספרים, מחשבים ומופעי תרבות.

במשקי בית עם ילדים בעשירון העליון מוציאים 2,668 שקלים לחודש עבור חינוך לכל ילד, לעומת 806 שקלים

שמוציאים במשק בית עם ילדים בעשירון התחתון בחודש לילד. פי יותר משלושה ! בתרשים המצורף תראו

שהפער בהשקעה בילדים רק בסעיף חוגים ושיעורי עזר, הוא יותר מפי עשרה.

המדינה לא תוכל לפצות ילדים על פערים כה גדולים (המקור: דוח למ"ס, קישור בטקסט)

לנוכח הבדלי ההשקעה בילדים, ברור שנמצא קשר בין המצב הכלכלי של ההורים לבין הישגי הילדים. בשנת

2010, נשרו מכל מסגרות הלימוד 3.7 אחוזים מהתלמידים ביישובים בשני העשירונים הנמוכים ביותר מבחינה

כלכלית, בעוד הנשירה בשני העשירונים הגבוהים ביותר עמדה על אחוז אחד מהתלמידים. כמעט פי ארבעה.

הכוח של הכלכלה לשימור הפערים החברתיים הוא עצום. דוגמה לכך מובאת בספרה של רות קלינוב "כלכלת

חינוך" (האוניברסיטה הפתוחה, 2014). קלינוב מצאה שבמהלך השנים חל צמצום באי שוויון הנמדד במספר

שנות ההשכלה. כלומר, ילדי השכבות החלשות התקדמו בהיקף הלימודים שלהם יותר מאשר ילדי השכבות

החזקות. לאור זאת, היה ניתן לצפות לצמצום הפערים בחברה, אולם זה לא קרה. התברר כי במקביל חל גידול

בתשואה להשכלה. כלומר בגובה השכר הניתן (בממוצע) לכל שנת השכלה. לכן, למרות שבהיקף ההשכלה

הפערים הצטמצמו, הרי שבגובה השכר הפערים דווקא התרחבו.

השכלת ההורים

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=54&CYear=2008&CMonth=1#4
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זה לא רק כסף. למעשה, ההיתלות במרכיב הכסף, מסתירה רבדים עמוקים יותר של הבעיה. נכון שהורים

עשירים יכולים לקנות יותר שירותי חינוך לילדים שלהם, אולם מדוע שיעשו זאת מלכתחילה? ומדוע שהילדים

ימצאו עניין בלימודים בבית ספר או בחוגי העשרה? השכלת ההורים היא מאפיין משמעותי יותר, שכן הוא מעיד

על ההון האנושי העומד לרשות ההורים בבואם לתמוך בילדיהם.

בפרסום הנוכחי מוצג למשל הקשר בין מספר שנות הלימוד של האם לבין הסיכויים של התלמיד לזכאות לתעודת

בגרות. שיעורי הזכאות מקרב הניגשים לבחינות הבגרות שיש לאמם השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה, גבוהים

בהפרש ניכר מהשיעורים מקרב ניגשים שיש לאמם השכלה של עד שמונה שנות לימוד. בחינוך העברי 91.2

אחוזים לעומת 66.3 אחוזים, ובחינוך הערבי 89.5 אחוזים לעומת 52 אחוזים, בהתאמה.

בפרסום משנת 2015 מובאים שלל מחקרים מהעולם המצביעים על השפעה ישירה של השכלת ההורים על

השכלת ילדיהם וסיכויי הצלחתם בלימודים, גם כאשר מפקחים על משתנה הכנסת המשפחה. כך למשל, כאשר

השכלת האב היא עד שמונה שנות לימוד, רק 30 אחוזים מהילדים ניגשים לבחינה הפסיכומטרית (לצורך קבלה

ללימודים גבוהים) והציון הממוצע שלהם הוא 500 נקודות. לעומת זאת כאשר השכלת האב היא 16 שנות לימוד

ומעלה, שבעים אחוזים ניגשים למבחן והציון הממוצע שלהם הוא 600 נקודות.

באותו פרסום מובא הסבר מעניין לתופעה. בית הספר בצורתו הגנרית נקבע בדמותה ובצלמה של קבוצת

המעמד הבינוני-גבוה, שהיא הקבוצה הקובעת את עקרונות הפעולה בחברה. מכאן שעבור ילדים להורים

מקבוצה זאת יש התאמה טובה יותר בין תרבות הבית לבין תרבות בית הספר, והדבר מגביר את סיכויי ההצלחה

שלהם בלימודים. ככל שילדים מגיעים מבתים רחוקים יותר מהמעמד הבינוני הגבוה, הם נאלצים להתמודד עם

פער גדול יותר בין תרבות הבית לתרבות בית הספר, ולכן יותר קשה להם להגיע להישגים.

מוצא עדתי של ההורים

המחקר משנת 2015 מאיר היבט נוסף של הנושא: אפליה על רקע מוצא ההורים. למשל, ניתן לסדר את קבוצות

הדת בישראל בסדר עולה, בהתאם לשיעור ההשכלה הגבוהה בקרב בוגרים מעל גיל 25 בכל קבוצה. 11

אחוזים מקרב החרדים הם אקדמאים, 15 אחוזים מקרב הערבים, 31 אחוזים מקרב היהודים המסורתיים, 43

מקרב הדתיים, ו- 47 אחוזים מקרב החילונים.

הפערים האלה מופיעים גם כאשר מסדרים את היהודים ילידי ישראל מעל גיל 25, בהתאם לארצות המוצא של

ההורים. 29 אחוז מאלה שהוריהם נולדו בארצות ערב (אסיה ואפריקה) הם אקדמאים. 35 אחוז מאלה שהוריהם

נולדו בישראל. 42 אחוזים מקרב אלה שהוריהם ממוצא מעורב, ו- 49 אחוזים מקרב ילידי הארץ שהוריהם נולדו

בארצות המערב (אירופה ואמריקה).

> לא עובדים ולא אזרחים, בשביל פקידי האוצר כולנו צרכנים

http://www.cbs.gov.il/publications/pw91.pdf
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סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. אילוסטרציה (מרים אלסטר/פלאש90)

תכלס, הסיכוי להשכלה אקדמית של צעיר בישראל גדל, ככל שהוריו מערביים יותר וחילוניים יותר. יתרה מכך,

המחקר מצא שהשפעת ההשכלה של ההורים על השכלת ילדיהם גבוהה יותר בקרב הורים ילידי אסיה ואפריקה,

מאשר שאר קבוצות המוצא.

כלומר, הורים ממוצא מזרחי שאינם אקדמאים מושכים את ילדיהם למטה יותר מאשר הורים לא אקדמאים ממוצא

אחר. לילדים להורים ממוצא מערבי או מעורב סיכויים גבוהים פי 2.5-3 מאשר לילדים להורים יוצאי אסיה

ואפריקה לרכוש השכלה אקדמית, גם כאשר מפקחים על השכלת ההורים (מבודדים את ההשכלה מבחינה

סטטיסטית). בעברית פשוטה: יש בישראל אפליה על רקע מוצא.

מכלל הנתונים עולה תמונה ברורה. ההשקעה ברמת התלמידים עצמם אינה מתמודדת עם הבעיות המהותיות

של החברה בישראל. בחברה הבוגרת בישראל יש מתאם גבוה בין מוצא דתי-עדתי, השכלה ומצב כלכלי. הדרוג

הוא ברור: הערבים והחרדים למטה, באמצע המזרחיים ולמעלה האשכנזים.

כל עוד לא נתמודד כחברה עם האפליה הדתית-עדתית, הכלכלית וההשכלתית בקרב החברה הבוגרת, לא

נפתור את בעייתם של הילדים. אי אפשר להפיל את חוליי החברה על מערכת החינוך.

> עונת הציד בישראל היום: קריאה לפטר מנהלת בי"ס שתמכה בבתה הסרבנית

https://mekomit.co.il/%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%a1-%d7%92%d7%95%d7%a8/

