
אתגר המוביליות חברתית כלכלית  
מושגי יסוד והגדרות



:מוביליות חברתית כלכלית
.  כלכליים בעולם משתנה-תנועה על סולמות תחומי החיים החברתיים/תזוזה

תזוזה רבה למעלה ולמטה ללא תלות במאפייני  -(  High Social Mobility)מוביליות גבוהה
.  שיוך אתני ועוד, מגדר, מקום מגורים, מצב סוציו אקונומי: כגון, רקע שעלולים לפגוע בתזוזה

דור הילדים דומה לדור  )תזוזה מועטה למעלה ולמטה ( Low Social Mobility)מוביליות נמוכה
"(תקרה דביקה"ו" רצפה דביקה. "ההורים

שיפור בריבוד החברתי-( Upward Social Mobility)מוביליות כלפי מעלה

.הרעה בריבוד החברתי-( Downward Social Mobility)מוביליות כלפי מטה

הגדרות-מוביליות חברתית כלכלית 



כלכלית בישראל-הנחות ייסוד לקידום מוביליות חברתית

מוביליות ברמת הפרטהמנבאותי חתירה לשיפור תוצאות"ע, בקרב אוכלוסיית היעדקידום מוביליות אפשרית 

מוביליות ברמת מבלי לחתור לשיפור תוצאות המנבאות לא ניתן לקדם מוביליות של אוכלוסיות היעד הרלוונטיות
.  האקוסיסטם

בחברה החרדית ובפריפריה , אך לא בחברה הערבית, מדדים שונים מראים שהמוביליות בישראל היא גבוהה יחסית בחברה הכללית
אי השוויון הגבוה בחברה הישראלית פוגע ברמת  . הדדי חזק בין מוביליות נמוכה לבין אי שוויון גבוהיש קשר . חברתית בישראל-הגיאו

. המוביליות של הדורות הבאים
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מחזקת את תחושת  , של המשקהצמיחה והפריון ממצה את פוטנציאל , של הפרטאיכות החיים מוביליות תורמת ל
.  הוצאה הציבוריתומייעלת את ההלכידות החברתית

או ביחס לזה של , במהלך חייו, החברתי והכלכלי( ריבוד)מוביליות חברתית היא הסיכוי של אדם לשנות את מעמדו על הסולם 
שייכות  ; טכנולוגיה ודיגיטציה; כלכלי; חינוך והשכלה; בריאות–המוביליות באה לידי ביטוי בחמישה תחומי חיים מרכזיים . הוריו
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מדד מנבא למוביליות נמוכה  –אי שוויון 
(הפרוט בסרטון קצר)

נמוךאי שוויון 

גבוהאי שוויון 

מוביליות  
גבוהה

אין מוביליות

מוביליות  
נמוכה

IGEמדד 

GINIמדד 
0

1

1

מוך
ה נ

ס
הכנ

ם 
א

ת
מ

ה
בו

ה ג
ס

הכנ
ם 

א
ת

מ

0

https://www.youtube.com/watch?v=yyFFpZWvZyM


"  חברתיתאיכותי הוא השקעה משתלמת ודרך למוביליות חינוך "
לחקר מדיניות החברתית בישראלטאובנשיא מרכז , אבי וייס' פרופ

ודן  , את הידע הקיים במגוון סוגיות הנוגעות לאי שוויון בחינוךמרכז , 2019בשנת טאובשפורסם על ידי מרכז , ממחקר למדיניות–ספר אי שוויון בחינוך 
:  הממצאים ' להלן מס. לשינויהבהשלכות למדיניות ובצעדים אפשריים 

שהוא , את שיטת התקצוב על ידי הפעלת סל שירותים דיפרנציאלי לתלמידאי לכך  כדאי לשנות . מתקציב משרד החינוך מופנה לקידום אוכלוסיות חלשות10%-רק כ
.מגיל הגן ועד לחטיבה העליונה, כלי משמעותי לקידום שוויון במערכת החינוך

.לצמצם את אי השוויון בהישגים הלימודיים בין בני שכבות חברתיות שונותהרך עשויה התערבות בגיל 

לצד , ובעיקר בבית הספר היסודי, חלשותלפעול לצמצום הכיתות בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות אך כן רצוי , צמצום גודל הכיתות איננו פתרון יעיל לכלל המערכת
.פיתוח פדגוגי ושינוי בהכשרת המורים

להנצחת אי השוויון מדור לדור משום שהרכב אוכלוסיית בית הספר משפיעה על תורמים , אוכלוסיית תלמידיהםכלכלי של -הבדלים בין בתי ספר בהרכב החברתי
.הישגי התלמידים בו

51%-כ, המזרחיםבקרב 61%-כ, בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר65%-כ, בקרב האשכנזים75%-כהממשיכים לאקדמיה עומד על, שיעור בעלי תעודת בגרות
.  בכרב הערבים50%-אתיופיה ורק כבקרב יוצאי 

מהילדים שהוריהם אינם אקדמיים61%-ממשיכים ללימודים אקדמיים לעומת כ, שלהוריהם יש השכלה גבוהה, מהילדים76%-כ

.כלכלי נמוך מופנים למסגרות שההזדמנויות החינוכיות הנלוות אליהן מוגבלות-שכן תלמידים מרקע חברתי, את אי השוויוןמגדיל מיון תלמידים 

https://www.taubcenter.org.il/pr/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/



