
כלכלית-קידום מוביליות חברתית



האתגרים החברתיים

קידום מוביליות  
חברתית כלכלית  
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שילוב ופריון 
בשוק העבודה
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יעילות ומועילות  
המערכת הציבורית
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הזדקנות מיטבית

בעידן של 
שנות חיים100

4

חיים עצמאיים
של אנשים עם  

מוגבלות

3

החברה החרדית

החברה הערבית

וינט ישראל'בהם עוסק ג



1:4
סיכויי תלמיד דובר ערבית  

להתקשות בתחומי האוריינות  
(  מדעים וקריאה, חשבון)

מסיכויי  פי ארבעהגדולים 
.התלמיד דובר עברית

1:5
הסיכוי של תלמיד המגיע  

מרקע מבוסס לקבל תעודת  
פי בגרות איכותית גבוה 

מהסיכוי של תלמיד  חמישה
המגיע מרקע מוחלש

(2019)ס"למ,(2021)יולי,וויינטפורטל;(2018)האוצרמשרד;(2020)החינוךמשרד,המדעןלשכת:מקורות

ביטויים לאי שוויון בין קבוצות האוכלוסייה בישראל: זיהוי תמונת מצב
#the zipcode effect

1:4
הסיכוי של ילד להורים חרדים  
לעלות מרבעון הכנסה נמוך 

פי ארבעהלגבוה נמוך 
מהסיכוי של ילד להורים  

.יהודים ילידי הארץ

1000-שיעור פטירת תינוקות ל
גבוה  , לידות חי בחברה הבדואית

בהשוואה למגזר  פי חמישה
ביחס  פי שלושההיהודי ולמעלה מ

.לממוצע בחברה הערבית

1:5

https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
https://www.ynet.co.il/health/article/h1adjycpd


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

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

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

הגדרות-מוביליות חברתית כלכלית 



בין דורית

מוחלטת

תוך דורית

יחסית

מוביליות

,  כלכלי של הפרט או של קבוצה מסוימת-השינוי במצב החברתי

.  חברתי של הוריהם-לעומת מצבם הכלכלי

עלייה בגובה השכר הממוצע במשק  ; ירידה בהשכלה בין ילדים והורים/עלייה: דוגמא)
(.30מהשכר של הוריו בגיל 2גבוה פי 30אדם שהשכר שלו ביל : בין דורות

השינוי במצב החברתי כלכלי של הפרט או של קבוצה 

.מסוימת בין גיל אחד לגיל מבוגר יותר

שיפור בהשכלה לאורך  , ירידה בהכנסה לאורך החיים/עלייה: דוגמה)
(.30מהשכר שלו בגיל 2שכרו גבוה פי 40אדם שבגיל . החיים

השינוי במיקום בסולם החברתי כלכלי של הפרט או של קבוצה  

.  כשהיו באותו הגיל, ביחס למיקום של הוריהם, מסוימת

,6שנמצא בעשירון הכנסה 35אדם בגיל :לדוגמה)
(35כשהיו בני 4לעומת הוריו שהיו בעשירון הכנסה 

השינוי במיקום בסולם החברתי כלכלי של  הפרט או קבוצה  
ה בשלב חיים מוקדם יותר/ביחס למיקום שלו, מסוימת

35הגיע בגיל , היה מתחת לממוצע השכר של בני גילו25אדם שבגיל : לדוגמה)
(למעל ממוצע השכר של בני גילו



?כלכלית-כיצד למדנו על מוביליות חברתית

משרד האוצר, ביטוח לאומי, בנק ישראל, תיאוריה ומחקר, "מפות הידע":ישראל

המועצה הלאומית לקידום מוביליות חברתית:בריטניה

עשרת היעדים הממשלתיים לקידום מוביליות:דנמרק

אסף גבע, בץכפיר , אורן הלר, נועם זוסמן: התייעצנו ונפגשנו עם מומחים מגופים שונים וביניהם

The Social Mobility Commission (SMC) 

Denmark's 10 Goals for Social Mobility – 'Because Everyone can'

אסטרטגיות לאומיות להכלה חברתית וצמצום העוני:קנדה ונורבגיה
'Opportunity for all ', 'Children living in poverty'

OECD ,WEF ,OPPORTUNITY INSIGHTS:ארגונים בינלאומיים
Social Mobility Index, Better Life Index, Innovation and Opportunity in America  



(18גילאי לידה עד )על מה חשוב להשפיע ומתי : מפת הידע פרט

.  ERI ,2020ומכון ינדאס'גקרן , י"קרן רש, משרד הרווחה, וינט אשלים'ג, (הסיפור הגדול)מפת הידע מוביליות 



אקוסיסטם
הגדרה ומעגלים

חברהממסד

קהילהחברהממסד

מרחב 
ציבורי 
ישראלי

רגולציה 
וממשל

מוסדות  
ציבוריים

תשתיות 
ומשאבים 
ציבוריים

משפחה

.  בעלי העניין ומקשרי הגומלין ביניהם, ארגונים, קבוצות, מערכת רב רובדית המורכבת מאינטראקציה בין פרטים

מושג מעולם של חשיבה אקולוגית ומערכתית.
המסוגלות לזרז את הזזת המחוג, מתקשר למערכות תומכות שינוי
המעשים, הערכים, האמונות, החסמים, מפגיש את מכלול התנאים



ביטחון סוציאלי

הכנסה ורווחה כלכלית

תעסוקה וקריירה איכותיות

דיור הולם

השתתפות פעילה

הון סימבולי וחברתי

אורח חיים בריא

בריאות תקינה

חיים בסביבה נקייה ובטוחה

השתתפות ומעורבות 

הפקת ערך מהמרחב הדיגיטלי  

מוגנות, נגישות, אוריינות

מיומנויות וכישורים ברי העברה

השכלה פורמלית

למידה לאורך החיים  

דיגיטל בריאות כלכלה שייכותחינוך והשכלה

חמשת תחומי החיים בהם מתבטאת מוביליות חברתית כלכלית בישראל



דיכאון ולחץ

הערכה עצמית של בריאות

פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת

שימוש בשירותי ממשלה מקוונים

קשר בין דורי בהשכלה

הוצאות משק בית-מאזן הכנסות

תחושת ביטחון ונפגעי עבירהרמת מוביליות בין דורית בשכר

קשרים חברתיים ּכר תַּ שְׂ שכר מינימוםישיעור מִּ שיעור בעלי תעודה על תיכונית

שימוש בשירותים מקוונים
(חוץ ממשלתיים)

שיעור הצבעה בבחירות
(לאומיות ומקומיות)

עודף משקל וסוכרת

פריפריה, חרדים, בדגש על פערי אוכלוסיות ערבים*

מדד מאוחדמדד מאוחדמדד מאוחדמדד מאוחדמדד מאוחד

מוביליות בין 
דורית בהשכלה

רמה גבוהה של בריאות 
(האובייקטיבית והנתפסת)

Agency  במרחב המקוון
וצמצום הפער הדיגיטלי

,  תחושת שייכות בחברה הערבית
החרדית ובפריפריה

מוביליות בין דורית בשכר  
בפריפריה החברתית

דיגיטל בריאות כלכלה שייכותחינוך והשכלה

אימפקט מחמשת תחומי החייםמדדיותוצאות

לא ידוע על המגמה/מגמה מעורבתמגמת החמרהמגמת שיפור



תיאוריית השינוי ועקרונות מנחים

רצף הגילאים
(30–לידה : 'מעגל החיים')

תחומי חיים5-מיקוד ב
(שייכות והשתתפות, טכנולוגיה, כלכלה, חינוך, בריאות)

אוכלוסיות היעד
(פריפריה עמוקה, חברה חרדית, חברה ערבית)

רצף השפעה
אקוסיסטם-קהילות-משפחות-פרט

זירות פעולה
לאומית, מרחבית, רשותית

ערכים
סולידריות  , שוויון הזדמנויות, הוגנות

אמון ושקיפות, ולכידות חברתית

על מנת להבטיח מוביליות  
יש להבטיח צמצום  , גבוהה

אי שוויון ופערים



מטריצת התוצאות המנבאות לקידום מוביליות

אין חלוקה לתחומי 
חיים

אקוסיסטםפרט אימפקט

תוצאות 
אוניברסליות

רצף גילאים

מי חיים
תחו

ת 
ש

מ
ח

מוביליות בין דורית  
בהשכלה

מוביליות בין דורית  
בשכר בפריפריה 

החברתית

רמה גבוהה של בריאות  
האובייקטיבית  )

(והנתפסת

Agency  במרחב
המקוון וצמצום 
הפער הדיגיטלי

תחושת שייכות בחברה  
החרדית  , הערבית

ובפריפריה

השתתפות במסגרות

יכולת שפתית

ניצני חשיבה מתמטית

מוגנות

התפתחות פיזית ונפשית תקינה

ניצני אוריינות דיגיטלית

מוגנות דיגיטלית

התקשרות בטוחה

מיומנויות רגשיות וחברתיות

הישגים לימודיים

מיומנויות חברתיות ובין אישיות

מיומנויות תוך אישיות

בריאות פיזית

דפוס חשיבה מתפתח

רווחה נפשית

דיגיטללמידה על ובאמצעות 

בדיגיטלמוגנות והתנהלות אחראית 

שייכות לקבוצת השווים

שייכות למשפחה וקהילה

אוריינות גלובלית

תעודה איכותית

מיומנויות רגשיות וחברתיות

לומד עצמאי

דפוס חשיבה מתפתח

מיומנויות לעולם העבודה

התנהלות פיננסית נבונה

רווחה נפשית

אורח חיים בריא ובטוח

יצירתיות דיגיטלית

אוריינות מידע דיגיטלית

אינטראקציה בין אישית מיטבית ברשת

שייכות למסגרת

שייכות לקבוצה חברתית

יכולת השפעה משותפת על מציאות

השכלה על תיכונית

למידה לאורך חיים כלומד עצמאי

תפיסת עתיד חיובית

מצב פיננסי מאוזן
מיומנויות לעולם העבודה

יציבות תעסוקתית
דיור הולם

רווחה נפשית

בריאות פיזית

יוזמה בצריכת שירותי בריאות

נוכחות בטוחה ויכולת התחרות  
בסביבה מקוונת

קהילה ומשפחה, שייכות למסגרת

מעורבות והשפעה אזרחית

רישות חברתי

משפחתיתמערכת
הון , תנאי חיים מספקים

, יחסים תומכים, חברתי
נראטיב  , התארגנות מיטיבה

ומצב רגשי חיובי

מערכות חברתיות
לכידות חברתית

מוסדות  , הכללה, הוגנות
מכלילים

רלוונטיות של מערכות  
ומוסדות

איכות
מקצועיות ומקצוענות

ממשקים ושיתופי פעולה  
בין ארגוניים

נגישות
זכויות  , מידע ונתונים, פיזית 

ושירותים

תמונת עתיד חיובית

(30-18)בגרות צעירה (18-13)שנות נעורים (12-6)שנות בית ספר (6-לידה)שנים מעצבות 

חינוך
והשכלה

כלכלה

בריאות

דיגיטל

שייכות



מהי רשות מקדמת 
?מוביליות

ו כלל  /אזור בה/רשות
/  המערכות העירוניות
האזוריות  והחברה 
האזרחית פועלות  

באופן מתואם לקידום  
המוביליות בחמשת 

תחומי החיים



הנחות יסוד

.  איכות החיים וקידום המוביליות של תושביהעלרבההמשפיע במידההיא גורםהרשות המקומית
בה ומתוך  על בסיס התשתיות הקיימות,בהובלת הרשות המקומיתבשותפות ואףתהיה כל פעולה בנושא זה

תפיסה של אחריות וסמכות שלה

באופן המותאם לבני המקום, המקומיתחיזוק הפרט תוך הגדלת ההזדמנויות ברשותי "קידום מוביליות יעשה ע

.נתונים ומדידה, ומבוסס מיפוי

,ושכבות הגילכלל תחומי החייםהמקיפות אתרחבות היקףמסה קריטית של התערבויותקידום מוביליות מצריך
וארגונים רביםי גופים"עונעשות

משרד ממשלתי נדרשת הובלה של , על מנת להבטיח הצלחת מהלך של קידום תכנית פיתוח מוביליות ברשות

המחייבת עבודה משותפת של מחזיקי, רב ממדיתבעיה חברתית מורכבתמוביליות חברתית נמוכה היא
ומינהליים,תכנוניים,  כלכליים, תוך התייחסות למרכיבים חברתיים, כלל תחומי החיים ורצף הגיליםעל פני, עניין רבים


