
 דוברין נורית

 לוי אוריה

 קפאח-שטיין רדית



 
 .2002 בשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על לראשונה נערך

  .ומעלה 20 בני נפשות מדגם, שנה כל חדש מדגם עם שנתי סקר

:  שפות 3-ב, הנדגמים באמצעות שאלון ממוחשבבבית מבוסס על ראיונות 

 .ערבית ורוסית, עברית

 .בישראל האוכלוסייה רווחת ועל  החיים תנאי על מעודכן מידע מספק

 נושא לחקירת מתחלף ופרק קבוע גרעין: עיקריים חלקים משני מורכב

  .לעומק

 :  ייחודיות

 מדדים אובייקטיביים ומדדים סובייקטיביים
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 השנתון הסטטיסטי

 דוח פני החברה

 איכות חייםדוח מדדי 

 פרסום מיוחד

 הודעות לעיתונות

 מחולל הלוחות

 קל-סטטיסטי

 כנסים בארץ ובעולם
 

 



 









 

הילדים                    השכלת על ישירה יש השפעה ההורים להשכלת 
 בלימודיםהסיכוי להצלחתם ועל 

 
יש מעבר לכלים , גבוהה יותרבעלי השכלה להורים ובנות לבנים 

יכולת כלכלית  גם , לציפיות ולהכוונה, למוטיבציה, האקדמיים
 .השכלהממשפחות חסרות לבנים ובנות מאשר  גבוהה יותר

רקע חברתי כלכלי הינם בעלי מבחינת תלמידים ממשפחות חלשות 
 .סיכוי גבוה יותר לנשירה כבר מבית ספר תיכון

 -לכישורים כמו אינטליגנציה ויכולת  –מעבר לנתונים האישיים 
,  התרבות, מקום המגורים, החיים והמצב הסוציו אקונומירמת 

מעורבות ההורים והשכלת ההורים הינם גורמים המשפיעים על 
 .אתגרים והקניית הרגלי למידה, ציפיות: הנרכשתרמת ההשכלה 

 השכלת ההורים הינה משאב של הילד בעת הלמידה
ההכרות שלהם עם מערכת החינוך כמו גם רף , הניסיון של ההורים

נותנים לו כלים רבים שחסרים לילדים , שהם מציבים לילד הציפיות
 .שבאים ממשפחות חסרות השכלה או בעלות השכלה נמוכה



 

מאזורי הפריפריה מגיעים להישגים לימודיים  ילדים 
 המרכזנמוכים יותר מילדי 

 

בהישגים בין פער על מצביעות תוצאות המיצ״ב 
,   שהולך ומתרחב אקונומיות-סוציותלמידים מרמות 

 הערביתהעברית לדוברי ובין דוברי 

לקראת לימודים אקדמיים מתואם עם  הפסיכומטרי ציון 
 ההוריםהשכלת 

הממשיכים ללימודים גבוהים לאחר התלמידים אחוז 
ממשפחות  אלו שבאים גבוה במידה ניכרת אצל , התיכון

 .לעומת אלו ממעמד נמוך גבוהאקונומי -סוציובמעמד 

 כלכלי-והחברתיההקשר העדתי 



 
 ישנו חשש גדול יותר מלימודים  ראשון של השכלה בדור 

 המשפחה גיאוגרפי רחוק ממקום מגורי באזור 

רבים  במקרים , (בנוסף למגבלת תנאי הסף)בשל כך 
יותר מאלו   למוסדות לימוד ברמה נמוכהפונים הם 

 ,של השכלהשבאים ממשפחות מדור שני 

  יוקרתייםמקצועות פחות לומדים 

 העבודה  את הסיכוי להצלחה בשוק ומקטינים 

 .הלימודיםבסיום 











 ;במקום עבודה אחדעבדו   55%

 ;מקומות עבודה 2-עבדו ב  27%

 ; מקומות 3-ב  11%

 .  מקומות עבודה או יותר 4-ב   6%



 השנים האחרונות   10-לפי מספר מקומות עבודה ב 74-30בני 

 2018, אחוזים, ולפי גיל

 









במקום  ס  הכל 
עבודה ה
 נוכחיה

במקום 
עבודה ה
 קודםה

 אין הבדל
בין שני 
מקומות 
 העבודה

 15 29 55 100הכנסה גבוהה יותר ה

 45 19 36 100 *יותר סמכויות בקבלת החל ות

 30 23 47 100 *יותר ה בות מעסיק

 21 27 51 100עבודה נוחות יותר השעות 

 24 32 43 100קרוב יותר למקום המגורים 

 19 15 65 100יותר שביעות ר ון מהעבודה 

 
 שכירים*

















 

 



    88% – מעבודתםמרבית המועסקים מרוצים 
ואף למעלה מכך  96%עד  75%נעים בטווח של השיעורים 

 .  במשלחי היד שנבחנו
 

, נמוכה יחסית -  מההכנסהשביעות הרצון , זאתלעומת 
 .מכלל המועסקים מרוצים מהכנסתם מעבודה 60%
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