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 מחברי הפרקים
 
 

 -ל מחקר ותכנון "סמנכ, אוניברסיטת בן גוריון, ר לכלכלה"ד - דניאל גוטליב
 .המוסד לביטוח לאומי

 .מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, חוקר - נקו'אולג גליבצ
, מחלקה לכלכלה האוניברסיטה העברית, )אמריטוס('  פרופ- )ל"ז (צבי זוסמן
 .לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל. ירושלים
, אוניברסיטת תל אביב, חוג ללימודי עבודהבקר מרצה וחו, ר" ד- רמזי חלבי

 .לשעבר ראש עיריית דלית אל כרמל
  .החוג לכלכלה, מוסמך האֹוניברסיטה העברית - קֹובי משמּוש

 ).בעבר(בנק ישראל ,  עוזר מחקר- רועי מנור
 .ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית"מנכ, ר לכלכלה" ד- רובי נתנזון
כלכלנית , מרכז מאקרו לכלכלה מדינית,  מנהלת המחקר- ר'קרצ-הגר צמרת

 .וסוציולוגית
,  מחלקה לכלכלה האוניברסיטה העברית,)אמריטוס('  פרופ- רות קלינוב
 .ירושלים

 .בנק ישראל,  מחלקת המחקר- קסיר) קלינר(ניצה 
 .מרכז מאקרו לכלכלה מדינית,  חוקר- זיו רובין
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 פתח דבר
 
 

 על מנת להציע פתרונות להקלת 2005ה במהלך שנת יוזמת זכרון יעקב נהגת
 .מוקדי החיכוך הקיימים בחברה ובכלכלה הישראלית

התהליך במסגרת היוזמה התבסס על מנגנון דומה שהופעל להשגת מודל לפתרון 
מנגנון זה בנוי על שיח מתמיד ". נבה'יוזמת ז"ישראלי במסגרת -הסכסוך הפלסטיני

עד שניתן יהיה להגיע לנוסחה קונצנזואלית שתתקבל בין כל פלגי החברה הישראלית 
החלטות מעשיות לפתרון סוגיות  ממנו ניתן לשאובשכארגז כלים של כלי מדיניות 

דרש גיוס רחב היקף  תהליך זכרון יעקב, בהתאם לזאת .כלכליות-בעיות חברתיותו
 אנשי שטח מאיגודים מקצועיים, )מכל המפלגות(פוליטיקאים , של אנשי אקדמיה

 .ממשלתיים נוספים-מכוני מחקר וארגונים אל, ומארגונים וולונטריים
רשימת חברי צוות ההיגוי אשר השתתפו ביוזמה לאורך השנים מדברת בעד 

תודה מיוחדת מגיעה . ועל כך מגיעה תודה לכל אלה שלקחו בה חלק, עצמה
ת המסוגל לא פעם להביט קדימה ולראות א, ר יוסי ביילין" ד-להוגה הרעיון 

 .בטרם עת) אפיים-יוחנן ביין קרא לזה סטארט(הנולד 
מציע פתרונות לבעיות ,  המייצג חלק מפירותיה של היוזמה,הספר הנוכחי

. זהו רק פן אחד בעבודתה של היוזמה, עם זאת. העוני בעיקר דרך שוק העבודה
הדרך עוד ארוכה ומצריכה מאמצים נוספים על מנת להתייחס לבעיות בתחום 

 .איכות הסביבה והמגזר הערבי, נוךהחי
בימים אלו עובר העולם הכלכלי משבר עולמי חריף דרך התמוטטויות בענף 

 לפיכך .משבר זה צפוי להשפיע על כלכלת ישראל בצורה מהותיתו, הפיננסי
 .להתייחס גם לסוגיה זו לעומק נידרש

ל ע,  שר הרווחה והשירותים החברתיים,כ יצחק הרצוג"אנו מודים לח, כמו כן
 .העניין שהוא גילה בהמלצות הפרויקט שהוצגו בפניו

אמנות לאורך כל אברט על השותפות והנ-לסיום ברצוני להודות לקרן פרידריך
 .הדרך של הפרויקט

 .מגיעה תודה לרון מנדלבאום על העזרה בעריכת הספר, כמו כן
, תודה מיוחדת מגיעה למיכל וייס אשר מרכזת את הפרויקט ביצירתיות

 . מסירות והתמדה יוצאי דופן,כישרון
 

 ר רובי נתנזון"ד



 

 8

   ריק8' עמ



 9

  
  

 הקדמה ותמצית מנהלים
  
 

 גיבוש תוכנית פעולה אשר תביא לידי ביטוי את אכרון יעקב הימטרת יוזמת ז
לישראל אין כיום תפיסה . חברתי הטמון במדינת ישראל-הפוטנציאל הכלכלי

רים בכל הקשור למדיניות אפקטיבית ובעלת יעדים ברו, רציונלית, כוללת
בספר זה קובצו שמונה מאמרים שמטרתם לפתח ולהעמיק את השיח . חברתית

האחד : המאמרים סובבים שני צירים עיקריים. הציבורי הנוגע למדיניות חברתית
 אוהציר השני ה. יחסות אליו בישראלהבנתו וההתי, הגדרתו, הוא תופעת העוני

 ".עובדים הענייםה" רחבה לתופעת שוק העבודה הישראלי ובו התייחסות
בו ניתן למצוא המלצות קונקרטיות ולאחר סקירת המאמרים מובא פרק 

 .לקביעת מדיניות
 

נמוך דרך קבע שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מזה שבארצות , בישראל
התוצאה . ובמשך שנים רבות היה שיעור האבטלה בה גבוה משלהן, OECD-ה

אולם +). 15(ם מכלל האוכלוסייה בגילאי העבודה היתה שיעור נמוך של מועסקי
אנו עדים לתהליך במקביל של הקטנת האבטלה ועליית ההשתתפות , 2003מאז 

יש , לכן.  קטנו במידה ניכרתOECD-הפערים בין ישראל ל, כיום. בכוח העבודה
 איך להעלות את שיעור -חשיבות פחותה לשאלה שהיוותה מרכז לדיונים בעבר 

עולה , היות והמגמה המתוארת נשמרת, כיום? ללי בכוח העבודהההשתתפות הכ
 שכבותצורך לבדיקת השינויים הדיפרנציאליים שחלו בשיעורי ההשתתפות של 

  במאמרם וקֹובי משמּושפרופסור רות קלינוב. חברתיות שונות-דמוגרפיות
 . את השינויים הללויםבודק, "2007-2003תמורות בהשתתפות בכוח העבודה "

בגלל הקטנת הביקושים לעובדים משכבות ,  העיקריות הן שכיוםםותיהמסקנ
התמקדות המדיניות להעלאת ההשתתפות באמצעות עידוד כניסות של , חלשות

. השכבות החלשות לכוח העבודה אינה מספקת כדי להכניס אותן לתעסוקה
מדיניות להעלאת התעסוקה תהיה יעילה יותר אם תתמקד , מבחינת המשק כולו

מבחינת צמצום פערים , עם זאת.  מאשר בהגברת כניסותנת פרישותבהקט
שלפיה אלה שעלות , בסופו של דבר יש לנקוט פשרה. חברתיים אין די בה

, שילובם בתעסוקה היא הגבוהה ביותר יזכו לתמיכות שאינן תלויות בתעסוקה
לגבי אלה הנקלטים בתעסוקה יש , לעומת זאת; בשיעור נדיב יותר מאשר הנוכחי

 .להשקיע יותר בעידוד רצף תעסוקה
מסקנה שנייה שעולה היא שמושם דגש יתר על עידוד ההשתתפות של נשים 

לגבי . ואין מספיק דגש על השתתפות גברים מעוטי השכלה, מעוטות השכלה
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אין המצב נכון לגבי . המסייעת לקליטתן, נשים יש עליית שכר בגלל כוחות שוק
שאצל גברים ערבים יש ירידה בהשתתפות בכוח ) Miaari )2008כך מוצא . גברים

הקטינה את , ערבים ויהודים, 54-25גילאי בהשכבה של גברים . העבודה
ויש לשים עליה את הדגש בעידוד ההשתתפות , השתתפותה בכוח העבודה

 .והתעסוקה
 - " המקל"באמצעות : יש שתי דרכים שבהן ניתן להשפיע על היצע העבודה

שתתפות בכוח העבודה באמצעות הקטנת קצבאות או הה-דהיינו לייקר את אי
ישנה . שיטה זו היא שמשלה בכיפה בשנים האחרונות. החמרת תנאי הזכאות להן

כיום ההצעה . שעיקרה הגדלת המשיכה של שוק העבודה, "הגזר"גם שיטת 
אך , זהו צעד חיובי. ידי מס הכנסה שלילי-המרכזית היא סבסוד שכר העבודה על

המאמר מראה שחלק חשוב מעליית ההשתתפות והתעסוקה , ורכאמ. לא יחידי
תגמול גבוה יותר על , לפיכך. ידי הקטנת פרישות-בשנים האחרונות היה על

אין אנו יודעים מספיק על הגורמים . שארות בעבודה יכול להיות מכשיר חשוביה
מרבית הספרות מנתחת את הגורמים למשך (הקובעים את משך התעסוקה 

 מנת להקטין ן ניתן רק להצביע על אפשרויות שראוי לשקול עלולכ) האבטלה
 .יציאות מכוח העבודה

 :להול את הצעדים האופרטיביים האמהמאמר עולה הצורך לשק
והגדלת , יש לשקול צבירת גמלאות בלי הגבלת גיל, 64-55לגבי גילאי 

לגבי צעירים יותר יש לשקול ; עור הפנסיה כפונקציה של פרישה מאוחרתיש
; כפונקציה של משך תעסוקת העובדים, טנת תשלומי מעביד לביטוח הלאומיהק

אפשרות נוספת להגדלת יציבות התעסוקה היא להקטין את חלק העובדים עבודות 
אפשרות זאת פתוחה בעיקר .  עובדי קבלן ועובדי חברות כוח אדם-ארעיות 

מצום במספר  צכן נדרש. בו ניתן לקבוע מכסות תעסוקה כאלוש, לשירות הציבורי
ידי הצמצום תקטן התחרות עם -על. זרים ושחרורם מכבילות למעבידההעובדים 

למרות הצהרות חוזרות . ההיצע המקומי של מעוטי השכלה וזה יביא לעליית שכר
ל עלייה כזאת קשה אחר כך וכ, 2007-ונשנות עלה מספר העובדים הזרים ב

 .להורדה
 :על מנת לעודד כניסות לכוח העבודה

 שכר המינימום כך שבאופן עקבי הוא יהיה גבוה מההטבות ים אתהתאיש ל
 ההקצאות להשלמת השכלה או לימודים  אתליהגדיש ל; הגלומות בקצבאות

ראוי לשקול מדיניות ; מעוטי השכלה) 30למשל עד גיל (מקצועיים לצעירים 
כפי שהדבר , ידי המגזר הציבורי-בעיקר על, אקטיבית של אספקת מקומות עבודה

ח רצף זכויות של אלה שהיו יהבטיש ל; )ובמיוחד באירלנד(נעשה באירופה 
של הזכויות ) על פני זמן(ידי הפחתה הדרגתית יותר -זכאים להבטחת הכנסה על

 .והתמיכות שקיבלו קודם לכן
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התבססות על : אמידת עוני סובייקטיבי בישראל ",ר'קרצ-הגר צמרתמאמרה של 
 מתאר אמידה של ,"ורמת ההכנסה הסבירהתחושות הנשאלים לקביעת העוני 

ידי מדינות וארגונים -אמידת עוני הנערכת על. עוני בגישה הסובייקטיבית
בינלאומיים מגדירה את העוני כשיעור באוכלוסייה שלא מגיע לסף של הכנסה או 

הבנת התופעה ולפיכך את סביב לית זו תוחמת את השיח פרסונ-גישה א. צריכה
פי גישת העוני הסובייקטיבי העוני נקבע -על. צעים לומגוון הפתרונות המו

במאמר מנותחים שני סקרים . ידי תחושתם הסובייקטיבית של הנשאלים-על
 2007-ב, שנערכו בקרב מדגמים המייצגים את אוכלוסיית היהודים בישראל

שיעור זה . 22%שיעור החשים עניים בישראל הוא , ל"פי הסקרים הנ-על. 2008-ו
 ).בקרב יהודים (15.4%ר העוני הרשמי בישראל העומד על גבוה משיעו

לית המספיקה למחיה בנוחות של צאי המחקר קובעים שההכנסה המינימממ
הכנסת העוני למשק בית ממוצע עומדת .  13,920₪משק בית ממוצע עמדה על 

בפער שבין חיי עוני לחיים בנוחות נמצאים כחמישים . בחודש ₪ 6,824על 
 .עשרים אחוז נוספים הם ענייםו, אלבית בישראחוזים ממשקי ה

כאשר מנתחים את ההשפעות של המאפיינים הדמוגרפיים על התשובות עולה 
מאחר . כי תחושות העוני הסובייקטיבי מושפעות ממשתני ההכנסה בכיוון הצפוי

ידואלים משווים את וואליה האינדיששתחושת העוני תלויה בקבוצת הייחוס 
 נטו יותר משפחות גדולות. והחרדים חשו פחות בעונייםהרי שהדתיים , עצמם

 . מילידי הארץיותר ראל חשו ענייםנשאלים שלא נולדו ביש. יותר לחוש עניות
פי הקשרים בין המשתנים הדמוגרפיים לבין הוויתור על צריכת המוצרים -על

שאינם מסתמכים על אחר (ניתן להבחין שקבוצות שיש בהן פחות תלויים 
, כמו כן. נטו לשקול פחות לוותר על צריכה) צעירים וגברים, ווקיםר: לפרנסתם

. נות אחרותעולה שילידי ישראל ויתרו פחות על צריכה בהשוואה לילידי מדי
בחשבונות עובר ושב  הלגיטימיות של צבירת חובות ואהסבר אפשרי להבדל ה

 .שקיים בישראל
יש להמשיך . העוניעל תרומתו של המחקר הנוכחי היא בהרחבת גבולות השיח 

, ידי עריכת הסקר בהיקף גדול יותר-את המהלך ולהרחיב אותו באופן שיטתי על
ושילוב ראיונות , מעקב אחרי השתנות התפיסה הנורמטיבית של העוני על פני זמן

, כל אלו יסייעו להבנת תופעת העוני בחברה. עם אלו שמגדירים את עצמם עניים
 .לו מענהראשון בניסיון לתת שהיא השלב ה

 
בחינת חוק מס שלילי " ,ר'קרצ-הגר צמרת ושל נקו'אולג גליבצמאמרם של 

בוחן את השפעת חוק מס שלילי , "בישראל באמצעות מודל בחירה דיסקרטית
ממצאי המחקר מתבססים על . בעזרת מודל בחירת שעות עבודה דיסקרטיות

 כלי שקיים אומס הכנסה שלילי ה.  למשקי בית2005נתוני סקר ההכנסות משנת 
 מדינות מערביות ומטרתו להגדיל את היקף שעות העבודה וכתוצאה מכך המכב
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על מנת לאמוד את השפעתו של . להוביל לצמצום עוני בקרב משפחות עובדות
שתי  (55+החוק על היקף היציאה לעבודה של משפחות עם ילדים ושל בני 

. ני סקר ההכנסות בוצעו סימולציות עם נתו,)קבוצות היעד המוגדרות בחוק
. נבדקה גמישות היצע שעות העבודה של משקי הבית ביחס לגובה ההכנסה

 .יתן לאמוד את היקף השינוי הצפויבעזרת הסימולציות נ
תוצאות הסימולציה מלמדות כי יישום החוק צפוי להגדיל את שעות העבודה 

, תעם זא.  בשוק העבודהןואף להגדיל את השתתפות,  העובדותבקרב המשפחות
 21.3%(חשוב לציין שהתוכנית מצליחה באופן מוגבל במטרתה לצמצם את העוני 

עד ( בעוד שעלותה גבוהה יחסית ,)הוריות- לאמהות חד8.7%-משפחות ול
 אלף משקי הבית המהווים 176-לבהשוואה לעלות הבטחת הכנסה ) ₪כמיליארד 

 .) מכלל משקי הבית בישראל10%-כ(את אוכלוסיית החוק 
ליות תעלה את יעילות הטלת מגבלת שעות עבודה מינימ, מראפי המ-על

בנוסף לכך נראה שאם . התוכנית ותצמצם את העלויות שלה בצורה משמעותית
 . אף הם תקבולי המסים יגדלו-שעות העבודה עולות 

 
תמונת מצב : העוני בישראל", קסיר) קלינר(דניאל גוטליב וניצה במאמרם של 

תוך התעמקות , 2005ר העוני בישראל עם דגש על  מתוא,"והשפעות דמוגרפיות
נכלל גם דיון בהשפעה ארוכת הטווח של שילוב מגמות . בהיבטים של חומרתו

התוצאות המשוערות מחושבות . הילודה בקבוצות האוכלוסייה העניות העיקריות
סקר (בעזרת סימולציות שמבוססות על סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לקיחה בחשבון של השפעות מגמות אלו ). ת וסקר ההכנסותסקר הוצאו, חברתי
 .כניותוקריטית לתכנון נכון ולהצלחת התהיא כניות לצמצום העוני ובעת עיצוב ת

בעידן הגלובליזציה הביקוש לכוח אדם משכיל גדל יחסית לזה של כוח אדם 
בהינתן העובדה שבכל , חשוב להפנים מגמה זו בעת קביעת מדיניות. משכיל-לא
ברה קיימים אנשים שמצליחים לשפר את יכולת תפקודם בשוק העבודה ח

העצמת האוכלוסייה המוחלשת . וקיימים גם אנשים נטולי יכולת כזו
")empowerment ("ב להצלחת בתחום התפקוד בשוק העבודה היא תנאי חשו

 .המדיניות לצמצום העוני
 רציונלית שנתית לצמצום העוני בישראל צריכה להציב מסגרת-כנית רבות

לצמצום מתמשך של העוני תוך התמקדות בשיפור יכולת התפקוד בשוק העבודה 
זה יוביל לשיפור כושר ההשתכרות שלהם ובמקביל . של מי שמסוגלים לעבוד

יצמצם את ההסתברות להימצאות בעוני לאורך זמן של מי שמתקשים לתפקד 
התמריץ להשתתף ם בין כנית כזאת צריכה לשמור על איזוניות. בכוחות עצמם
 לבין הבטחת רמת חיים מינימלית סבירה למי שיכולת השתכרותו בכוח העבודה

כנית שמטרתה לצמצם את העוני לאורך זמן חייבת להיות מושתתת על ות. מוגבלת
כנית תיכלל ויש לדאוג שהעלות התקציבית של הת. קיימא-עקרונות של צמיחה בת
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דרישה כזו .  היציבות הפיסקליתבמלואה בתוך מסגרת התקציב תוך שמירה על
עשויה לחייב קיצוץ תקציבי בתחומים אחרים במסגרת שינוי סדרי העדיפויות או 

 .שנתי- שנים במסגרת תקציב רבהמכופין פריסת הדרישה התקציבית ללחיל
 

 החליטה הממשלה על שורה של קיצוצים בקצבאות ילדים 2003- ו2002בשנים 
ההחלטה נבעה מתוך הערכה . ת הכנסהובקצבאות הניתנות למקבלי הבטח

שקצבאות אלה הקטינו את התמריץ לצאת לעבודה והיוו את הגורם העיקרי לגידול 
מדיניות של צמצום . תוך עלות תקציבית שהלכה וגדלה, וזאת, באוכלוסייה הענייה

קצבאות תביא אוכלוסיות אלה להשתלבות בשוק העבודה ולהיחלצות ממעגל 
? האם היציאה לעבודה מצילה ממחסור"במאמרו , זוסמןפרופסור צבי . העוני

בודק אם החרפת העוני אכן מוסברת , "מדיניות שוק ועוני בקרב בעלי שכר נמוך
ואם החזרת מפרנסים פוטנציאליים שבחרו לא , העבודה-י התפשטות תופעת אי"ע

ה הנמצאת לעבוד לשוק העבודה אכן יכולה להבטיח הכנסה שתעביר את המשפח
 .קו העוני למעליומתחת ל

הנחת . של הממשלה" תורת הרווחה החדשה"שאלות אלו נבדקות על רקע 
, היוצרת מקומות עבודה, היא שצמיחה מהירה" תורת הרווחה החדשה"היסוד של 

מגזר ציבורי גדול ומערכת . היא המדיניות החברתית היעילה ביותר למיגור העוני
ייבים שיעורי מסים גבוהים רווחה רחבה הם נטל על הציבור משום שהם מח

ובכך מעכבים את הצמיחה של המגזר , ברצון לעבוד ובפריון, שפוגעים ביוזמה
קיצוץ הקצבאות לאלה המסוגלים לעבוד יוציא אותם לשוק העבודה וכך . העסקי

, זאת. יגדל גם הביקוש לעובדים, בד בבד עם הגדלת היצע העבודה. גם מהעוני
מסים . ת ההוצאה הציבורית ויאפשר הורדת מסיםמאחר שקיצוץ קצבאות יקטין א

.  יעודדו צמיחה שתיצור מקומות עבודה חדשים ותקטין פערים ועונייותר נמוכים
מדיניות שהתחילה בפגיעה בחלשים תביא , "תורת הרווחה החדשה"פי -על, כך

 .בסופו של דבר לשיפור במצבם
שנויות " התורת הרווחה החדש"פרופסור זוסמן מדגים שמסקנותיה של 

, צמיחה כשלעצמה, למרות עלייה בהכנסה הממוצעת לנפש, לדוגמה. במחלוקת
ביאה לא ה, 90-טק כפי שהיתה בישראל מאז שנות ה-ובייחוד צמיחה מוטת היי

 מראים 2003-1980נתונים המתייחסים לשנים . שוויון והעוני-ם האיצוצמל
התוצר לנפש : ן ועונישוויו-שבאותן השנים הצמיחה בשיעור גדול לא צמצמה אי

) יני'י מדד ג"כפי שנמדד ע(השוויון בהכנסה הכלכלית -אי;  אחוזים40-עלה ב
עלתה ) לפני תשלומי העברה ומסים(תחולת העוני הכלכלי ;  אחוזים22-גדל ב

 . אחוזים20-ב
הצמיחה "מחקר אחר שנערך על הקשר בין צמיחה ופערים קובע ש, יתר על כן

, ברנדר" (חסי של פרטים בעלי הכנסה נמוכהלא תרמה לשיפור מצבם הי
 ).2005בנק ישראל , ינסקי'סטרבצ
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שיעור השינוי בתוצר לנפש בשנה מסוימת כמעט ואינו , במשק הישראלי
לה כאשר מתג. משפיע על שיעור השינוי בתחולת העוני הכלכלי בשנה שאחרי זה

 .הוא בכיוון ההפוך, קשר כלשהו
אין , ונעת ממשק להגיע לרמת חיים גבוההגם לטענה שמערכת רווחה גדולה מ

מדינות מפותחות בעלות . תמיכה בנתונים השוואתיים בין מדינות מפותחות
. מערכת רווחה גדולה יותר אינן בהכרח המדינות עם רמת החיים הנמוכה יותר

ואם קיים הפסד , מערכת רווחה גדולה אינה מונעת רמת הכנסה לנפש גבוהה יותר
 . הוא שולימסוים ברמת החיים

שהעוני הרב , "תורת הרווחה החדשה"ידי מפיצי -בניגוד לשיח שנוצר על
המציאות , בישראל הוא תוצאה של הימנעות מעבודה והעדפת חיים על קצבאות

מרבית הגידול בעוני שנוצר במשק בעשור וחצי האחרון הוא עוני : שונה
ים לשנות  יציאה לשוק העבודה וצמיחת המשק לא עשוי.במשפחות עובדות

הן בצמצום הפערים הנוצרים , יש צורך בהתערבות ממשלתית מקיפה. מגמה זו
הן בסיוע גדול יותר למחפשי עבודה , הן בסבסוד בעלי שכר נמוך, בשוק העבודה

 .והן בהגברת ההשקעות בחינוך שיתנו את פירותיהם בטווח ארוך יותר
 בקרב קשישים ,ישראליחשוב לזכור שקיימים מוקדי עוני נוספים במשק ה

מדיניות נמרצת יותר לצמצום העוני .  אין מפרנסים עובדיםןומשפחות שבה
. מעבר לסכומים שהוקצו לכך עד כה, מחייבת הגדלת ההוצאה החברתית הכוללת

,  לשנה2%-יש לשקול להעלות את התקרה של הוצאות הממשלה בהדרגה ל
ם נוספות בשנים תוך הקפאת התוכניות להורדות מסי, 2.5%-ולאחר מכן אף ל

יוותרו בשיעורי הצמיחה הנוכחיים יהבאות ושימוש בעודפי המסים שעדיין 
 .לצמצום החוב הציבורי

 
כלי מדיניות להתמודדות עם תופעת ", ר וזיו רובין'קרצ-הגר צמרתמאמרם של 

עוסק בתופעת , "2007המקרה של חוק מס שלילי ": העובדים העניים"
ניות שנעשה בהם שימוש על מנת להתמודד עם ובכלי המדי" העובדים העניים"

אחת הסיבות לעליית שיעורם של העניים העובדים . התופעה החברתית בישראל
שכרם של בעלי ההכנסות . משכילים-היא הגידול בפערי השכר בין משכילים ללא

 בעוד שהשכר הממוצע לשכירים הלך ועלה בישראל ,הנמוכות כמעט ואינו עולה
התופעה של שחיקת השכר של בעלי ההשכלה . 37%-ון בכבמהלך העשור האחר

 כמו גם שווקי עבודה אחרים בעולם המערבי ,הנמוכה מאפיינת את ישראל
 של 90-מתחילת שנות ה, גם הכנסתם של מהגרי העבודה. בעשורים האחרונים

 היא בבחינת תחרות נוספת על כוח עבודה בעשירוני ההכנסה ,המאה שעברה
 .לה מוריד אף הוא את תנאי העסקתםשהאפקט ש, הנמוכים

 מאפיינים שדרכם ניתן לזהות ולנסות לפתור את מצוקתם של המכישנם 
 12-העובדים העניים הם בדרך כלל בעלי השכלה נמוכה מ. העובדים העניים
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מהגרי עבודה ועובדי חברות כוח אדם , יהודים-רבים מהם לא, שנות לימוד
 מנת להתמודד עם הבעיה נעים בדרך כלל הפתרונות המוצעים על). עובדי קבלן(

העלאת שכר המינימום . האחד שכר מינימום והשני מס שלילי: בשני מישורים
שכר מינימום אינו כלי , עם זאת. בדרך כלל זוכה לתמיכה של ארגוני עובדים

 ).Neumark and Wascher, 1997(יעיל למלחמה בעוני 
) EITC)Earned Income Tax Credit ב "תוכניות למס שלילי קיימות בארה

, כניותולמרות השוני בין הת). WFTC) Working Families Tax Credit ובבריטניה
משפחות בעלות הכנסה נמוכה מקבלות נקודות : העקרונות הבסיסיים שלהן זהים

 .אי שלפחות אחד מבני המשפחה עובדזכות במס בתנ
עבודה ולצמצום  הוצע חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח ה2007במרס 

, בחוק הצעה להענקת מס שלילי למשפחות שבהן ילדים. הפערים החברתיים
עליו מושתת החוק למס שלילי הוא סבסוד עבודה של שהעיקרון . והורים עובדים

. והוא עשוי לתת מענה לבעיית העניים העובדים, עובדים ברמות הכנסה נמוכות
ות של הממשלה שבאה לידי האפקטיביות שלו עומדת ביחס ישר לרמת המחויב

חוק המס השלילי המוצע בישראל הוא בין . ביטוי בכמות המשאבים שתוקצה
עלות התוכנית בשלב , פי המאמר-על. הנמוכים בעולם מבחינת גובה ההטבות בו

 1.1-עומדת על כ) לפני שתעודד מחוסרי עבודה לצאת לעבוד(המיידי 
 מכוח 15.3%-ים המהווים כ אלף עובד420-היא תינתן לכ. בשנה₪  מיליארד

 ולפיכך , מהעובדים שיקבלו את ההטבות אינם עניים98%. העבודה בישראל
 משפחות ממעגל העוני ויקטין את תחולת העוני 8,000-החוק יוציא רק כ

 . בלבד0.41%-ב
 

, "?העוני בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ ",רמזי חלבינייר העמדה של דוקטור 
ין יהודים לערבים ומוצא אותו כמשתקף במעמדה הנחות בוחן את השסע האתני ב

שכר , יוקרה תעסוקתית, של האוכלוסייה הערבית באספקטים ריבודיים כהשכלה
 .כוח פוליטיו

: כך, 2004בשנת , מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל מורכב
  לפי מחלקת49.9%(תה מתחת לקו העוני יהודית הי-כמחצית מהאוכלוסייה הלא

.  בקרב האוכלוסייה היהודית15.9%לעומת ) א" המוסד לבטל-מחקר ותכנון 
הימצאותם של ערבים רבים כל כך מתחת לקו העוני פועלת להגברת עוצמת 

והוא דומה ליחס שקיים בין שחורים , המתח שקיים עם האוכלוסייה היהודית
 .ללבנים בארצות הברית

מדים בפני האוכלוסייה הסרת חסמים שעו: האליש צורך לטפל בגורמים 
סיוע ופיתוח אזורי תעסוקה , סגירת פערי בינוי כיתות במגזר המיעוטים, הערבית

 .חברתי ותעסוקתי במגזר הבדווי
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בחירת מדד עוני כיעד  ",דוקטור דניאל גוטליב ורועי מנורבמאמרם של 
.  שיטות למדידת עוניהמכישנה סקירה של  ,"2002 עד 1997: למדיניות ישראל

יש לשקול את , כחלק מאסטרטגיה רציונלית למאבק בעוני, שר בוחרים מדדכא
צעד חשוב במסגרת זו הוא בחירת מדד שיוכל . יתרונותיו וחסרונותיו של כל מדד

להוות בסיס לקביעת יעד כמותי לצמצום העוני ואינדיקטור למעקב שוטף אחר 
 יכולת הזיהוי בחירת מדד עוני מושכלת תשפר את. מידת ההצלחה של המדיניות

של האוכלוסייה הענייה ואת הקצאת המשאבים בתקציב הממשלה להשגת 
החשיבות של סוגיית בחירת מדד עוני גוברת עם המגמה של צמצום . המטרה

משקל הוצאות הממשלה ושל ההוצאות החברתיות בתוצר במשקים מפותחים 
 .בעידן הגלובליזציה

 אוכלוסיית העניים ושל עוצמת בחירת מדד עוני שישפר את יכולת הזיהוי של
 מחייבת הכרעה לגבי ,העוני בהשוואה למדד הרשמי של המוסד לביטוח לאומי

מהו ("הגדרת קו העוני : שלוש סוגיות אשר נדונות בחלקו השני של המאמר
ושיטת הסיכום ") ?מיהו עני("בחינת רמת החיים של כל משק בית , ")?עוני

עוני הפרטניים של כל משקי הבית למדד של נתוני ה) aggregation(המצרפי 
ופרק ארבע דן בחשיבות , משווה בין הגישות השונותבמאמר פרק שלוש . מצרפי

 .לת שירותים ממשלתיים במדד העוניובקושי של הכל
, מהמאמר עולה כי רצוי להגדיר את יעד המדיניות במונחים של עוצמת העוני

 שילוב בין -על גישה מעורבת וכי מוטב לבסס את חישוב המדד , Senכמו מדד 
המתמקדת בסל של מוצרים , הגישה היחסית המקובלת בישראל לגישה המוחלטת

האופציה העדיפה היא הגדרה המבוססת על צירוף שתי שיטות . ושירותים חיוניים
את כל :  הקנדיתMBM-ית ושיטת הנ האמריקNRC- שיטת ה-מעורבות יחד 

ואילו את רכיב , NRC-ץ לחשב בשיטת ההרכיבים בסל החיוני פרט למזון מומל
המזון מומלץ להשתית על קריטריונים רפואיים אובייקטיביים של תזונה הולמת 

והוא שימש , סל מזון כזה פותח במשרד הבריאות הישראלי). MBM-שיטת ה(
בעין  נוסף לכך רצוי לכלול בסל החיוני רכיבים של הכנסות. בסיס במחקר שלנו

ההשכלה , החינוך, לדוגמה בתחומי הבריאות, ממשלהחיוניות המתקבלות מה
פי איכותן וחלוקתן האזורית -בעין אלה יירשמו על חשוב שהכנסות. התשתיותו

 .ולא בשיטת הממוצע לנפש
המקובלת על המוסד , בנוסף עולה כי הגישה היחסית של מחצית החציון

 חשיבותה על אף, אינה יעילה כתשתית למדיניות למאבק בעוני, לביטוח לאומי
גוני -המדד המוצע רב. הרבה כמדד עוני מקובל ומוכר בישראל ובעולם המערבי

ושיטת עדכונו לא לוקה , הוא עדיף מבחינת ההגינות. יותר וכרוך בפחות עיוותים
 .בעדכון יתר וגם לא מקובעת כמו השיטה המוחלטת
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  למודל לפתרוןבדרך 
  חברתי בישראל-כלכלי

 המלצות למדיניות
    

 
 רקע

זמני ליציבות כלכלית - יא פתרון בוחברתי שימצ- החיפוש אחר מודל כלכלי
ולצדק חברתי מעכב את ההתקדמות בפתרון בעיות אקוטיות בחברה 

כלכליות - ההכרה בכך שיש לתת מענה קונקרטי לבעיות החברתיות. הישראלית
כרון יוזמת ז"מהווה את הנחת היסוד של  ,בהסתמך על מחקרים, שעל סדר היום

ין מקבלי ההחלטות השותפים התפיסה שמאחדת בין החוקרים לב". יעקב
 שיש לזהות ראשית את הבעיות המרכזיות המחייבות פתרון ולהציע אליוזמה הי

הצעדים המעשיים מתבססים על שורה ארוכה של . צעדים מעשיים לטיפול בהן
כמו גם על מחקרים , מחקרים שבוצעו לניתוח הבעיות הללו במסגרות שונות

בהם נדמה היה שחסר טיפול שקומות וניתוחים שבוצעו במסגרת הפרויקט במ
אחת מהמסקנות הבסיסיות שעלו ממהלך העבודה היא שמוקד . מחקרי מעמיק

י בשוק העבודה ובפערים הבעיות החברתיות והכלכליות בישראל מצו
 .החברתיים

 תהליך כלכליים המלווים כל-במהלך העבודה התייחסנו גם לאילוצים המאקרו
ממנה אנו יוצאים היא כי ללא שחת היסוד  הנ.קבלת החלטות בתחום החברתי

ברור כי החוסן . יציבות כלכלית לא ניתן יהיה להשיג שינוי בתחום החברתי
הכלכלי שמפגין המשק הישראלי מאפשר לפנות את תשומת הלב לתחומים 

. אך התקופה הנוכחית מלווה במשבר פיננסי גדול בשווקים הבינלאומיים, שהוזנחו
ר זה יחלוף ולכן ההתפתחות הכלכלית האיתנה של ישראל אך אנו סבורים כי משב

כתוצאה מכך . כלכליים העיקריים-תוך כדי שמירה על הפרמטרים המאקרו, תימשך
יוזמת זכרון יעקב קוראת לביצוע הליך קבלת החלטות כזה שיפנה משאבים לטיפול 

 .וזאת ללא ערעור היציבות הכלכלית, בבעיות החברתיות בחמש השנים הקרובות
 ולהעמיד את היעדים החברתיים בראש סדר להחליטכל מה שנותר לעשות הוא 

העדיפויות בתהליך קבלת ההחלטות במסגרת תקציב המדינה ולא בהצהרות ריקות 
 .מתוכן או תוקף מעשי

אנו מתווים ש הלכו בשנים האחרונות בדרך זו , עניות כעשירות,מדינות רבות
 .והיא הניבה להם הצלחות רבות, תרלאל

בהמלצות להלן נתמקד בפתרונות לפערים חברתיים ולעוני מתוך שוק 
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. אך גם המקור העיקרי לפתרונות, העבודה בהנחה שבו המוקד העיקרי לבעיות
קיימות בעיות בתחום החינוך וכן אילוצים הנובעים מאיכות , נוסף על כך

 .בנושאים אלו אנו נעסוק בשלב הבא של הפרויקטו, הסביבה
  
 

 דוד תעסוקההמלצות לעי
  

 מס שלילי
 בקרב קבוצת עובדים 2008 שהופעל לראשונה באוקטובר ,חוק מס שלילי

מהמחקר המופיע בספר .  עשוי לתרום להקטנת שיעור העוני,מצומצמת
עולה כי גם כשיוחל על כלל האוכלוסייה השפעתו על ) צמרת-ר'נקו וקרצ'גליבצ(

 סף תחתון למספר שעות שיעור העוני צפויה להיות זניחה כל עוד לא ייקבע
 .עליהן החוק יזכה בקצבהשהעבודה הנוספות 

 ;2005 ,ינסקי' ברנדר וסטרבצ;2004 ,גוטליב וקסיר(לפי מחקרים שונים 
₪  מיליון 300עלות התוכנית הכוללת מוערכת בין ) 2007 ,ר ורובין'קרצ-צמרת

סיכוי עם זאת יש . תוכנית זו יקרה ולא יעילה, כלומר. בשנה₪  מיליארד 1-ל
  .צעדים נוספים הפונים לאותן מטרותבשתצליח אם תשולב 

 
 עידוד העסקת אמהות בלתי מועסקות

מעסיק שיעסיק אמהות לשני ילדים לפחות ייהנה מסובסידיה בגובה סך תשלומיו 
משך הסובסידיה . העסקת אמהות המשתייכות לקטגוריה זובגין לביטוח הלאומי 

היציאה לעבודה לא תקטין את קצבאות , נוסף על כך.  כל ילדלהוא שנה ע
 אלף אמהות לשני ילדים 625כ "יש סה. הביטוח הלאומי המגיעות לאמהות אלו

 מהבלתי 10%בהנחה שההצעה תוציא .  אלף מועסקות352מתוכן , ומעלה
₪  מיליארד 1.09-עלות התוכנית בשנה הראשונה מוערכת ב, מועסקות לעבוד

 .עוני נפשות מ60,000ה להוציא עד וצפוי
 

 הטבות מס בגין העסקת עובדים מקבוצות מסוימות
ל תוכנית שתיתן הטבות מס למעסיקים שיעסיקו עובדים שיענו על יהחראוי ל

 25%,  אלף נפשות305(לרבות מקבלי הבטחת הכנסה , קריטריונים מסוימים
 1998משנת (עולים חדשים , ) מועסקים34%,  אלף נפשות810(ערבים , )מועסקים

הטבות המס ).  מועסקים32%,  אלף485(ומוגבלים )  מועסקים54%,  אלף268
. תינתנה באופן מדורג לפי תכונות העובדים ולמשך זמן מוגבל של עד שנתיים

ם יגדל שבילושהיצע העבודה ב, בהנחה שעובדים אלו ישתכרו שכר מינימום
עלות התוכנית .  מהם לעבוד14.1%-יצאו כ, כתוצאה מההטבות למעסיקים

  .םגינבשנה אם יקוזזו דמי הביטוח הלאומי ב₪  מיליון 242נה תהיה למדי
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כלומר להגדיל את , 12.3%- ל20%-צעד זה צפוי להקטין את תחולת העוני מ
 . אלף משקי בית אל מעל לקו העוני13ההכנסה המשפחתית של 

 
 הכשרה מקצועית

 )צעד ללא עלות תקציבית ישירה נוספת(
ועיות ממוקדות במקצועות הנדרשים בשוק תוכניות הכשרה מקציש להפעיל 

שיעור התעסוקה של גברים . ומותאמות לאזור המגורים של העניים ולאורחות חייהם
 לפיכך יש למקד .מעוטי השכלה הולך ויורד בשנים האחרונות וכך גם השכר שלהם

 .באמצעות הכשרה מקצועית) 2008 ,קלינוב(בהם את המדיניות החברתית 
 
 קצועית פנים מפעליתכנית להכשרה מתו

. לשם ביצוע התוכנית יש להרחיב את מספר הקורסים ואת מספר המשתתפים בהם
מבוסס על אנשי חברות כוח אדם שמכירים את היוקם מערך ייעוץ , נוסף על כך

תוכניות .  כך שתחומי ההכשרה ישתנו בהתאם לצרכים הללו,רכי שוק העבודהוצ
 כך שמפעל המצוי באזור מסוים יכשיר ,יםההכשרה המקצועית יותאמו גם לפי אזור

, ההכשרה תינתן לעובדים ברמות שכר נמוכות במיוחד. עובדים החיים בסביבתו
ניתן להחיל תוכנית זו על כלל . כדי לשפר את סיכוייהם לתנאי עבודה משופרים

בהינתן עלות .  אלף נפשות178.4-אשר מספרם מוערך ב, העניים השכירים בישראל
. ₪ מיליון 589 אלות הכשרה מקצועית לקבוצה זו היע, לעובד ₪ 3,300של 

 .שמוקצים לנושא כיום באופן לא יעיל₪  מיליון 600-התוכנית תשתמש ב
אחת . יש לחשוב על דגם של הפעלת מערך תמיכות בהכשרה תוך כדי עבודה

למשך זמן , ב"ת לכך היא להצמיד את התשלום למפעילי מהלויושרהאפ
  .התוכניתהתעסוקה של בוגרי 

מומלץ להחיל תוכנית נוספת להכשרה מקצועית , ברוח העקרונות לעיל
עלות התוכנית צפויה .  שנות לימוד ומטה10שתופנה ישירות למובטלים בעלי 

בהתאם לעלות ההכשרה המקצועית הממוצעת כפי , למשתתף ₪ 7,000-להיות כ
ים תהיה  מובטל10,000-אם ישתתפו בה כ. ת"שזו נתונה בתקציב משרד התמ

 משקי 800-ואנו צופים כי יש באפשרותה לחלץ מעוני כ, ₪ מיליון 70-עלותה כ
 . נפשות3,000-בהם כשבית 
 

 חלוקת מלגות
 )צעד ללא עלות תקציבית ישירה נוספת(

 ומעלה שבאים ממשפחה בעלת הכנסה הנמוכה מקו העוני 21תלמידים מגיל 
בדומה לתוכנית הנהוגה (חוק פי -שימשיכו בלימודים מקצועיים יקבלו מלגות על

 .ישראל לץם ומחויידי גופים ישראלי-עלהמלגות ימומנו ). בהולנד
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 )ויסקונסין(ב " תקציב תוכנית מהלהרחבת
לשם רכישת , למשתתף בתוכנית ₪ 2,000היועצים יקבלו תקציב בסדר גודל של 

בין . אמצעים שיקלו על ההשתלבות בעבודה של מקבלי הבטחת ההכנסה
כיסוי הוצאות תחבורה לחודש , איוןיביגוד לר: למנותאפשר  הללו האמצעים

יותר נית מבוססת על תוכנית שעזרה להתוכ(ציוד עבודה וכדומה , עבודה ראשון
 ). אלף בריטים למצוא עבודה55-מ

 משתתפים בלבד תותנה בשינוי 5,000-הרחבת התוכנית אשר כיום יש בה כ
כך שאלו לא יתומרצו להקטין את , זהמערך התמריצים לזכיינים המעוגנים בחו

מספר מקבלי הקצבאות כי אם להשים את לקוחותיהם בעבודות בעלות תנאי 
 .לפחות העסקה סבירים ולטווח של שנה

ממוצע עליית ההכנסה במשפחה ו, לנפש ₪ 1,200ב היא "עלות תוכנית מהל
חות ההערכה הפנימיים של "לפי דו(בחודש  ₪ 400-בתוכנית עומד על כ

 אלף מקבלי 16-ישנם כ, יחד עם זאת.  במובן זה יעילותה מוטלת בספק.)וכניתהת
הכללתם . מקו העוני ואשר אינם עובדים₪  400-הבטחת הכנסה הרחוקים כ

 .₪ מיליון 20-בתוכנית עשויה להעלותם מעל קו העוני ותעלה כ
 

 התאמת החוק לעידוד השקעות הון
 )תצעד ללא עלות תקציבית ישירה נוספ(

 מוצע - עידוד התעסוקה של מעוטי השכלה -ף על מטרותיו המסורתיות נוס
י אלא גם לצבירת הון אנושי של זרק בתמורה לצבירת הון פישהסבסוד יינתן לא 

ועדה לבחינת החוק וח ה"המלצות ברוח דומה ניתנו בדו. עובדים מעוטי השכלה
דה לפיתוח הון ועוח ה"ובדו) 1996(לעידוד השקעות הון וכלי מעורבות חליפיים 

 ).1997(אנושי לתעשייה 
יקף התעסוקה כתנאי לקבלת הקריטריון של הרחבת ה יף אתהוסכדאי ל

 .הסבסוד
 

 שיפור וייעול שירות התעסוקה
ועדת "בהתאם להמלצות ( הקמתם והרחבה של מרכזי התעסוקה  אתזרזיש ל
ה חשוב להרחיב את הגיש.  מבחן התעסוקה הקיים ואכיפתו אתשפרלו") תמיר

תוך העדפה , מרכזים אלה גם לאנשים שאינם מתקיימים מגמלת קיום מתמשכתל
יאוחדו מרכזי תעסוקה של רשויות , במסגרת זו. של אנשים מעוטי הכנסה

ל  מתוך מטרה ליצור תשתית אחידה לכמקומיות עם מרכזים של שירות התעסוקה
 .יתהמרכזים יספקו גם תמיכה סוציאל. מי שזקוק לסיוע במציאת עבודה

ות התעסוקה על השמת עובדים תוך  המשך הסטת הדגש של שיר אתדדועיש ל
 הקשר בין מערך ההכשרה  אתהדקוכן ל ,שדרוג וחיזוק כוח האדם המקצועי

 .המקצועית לבין מערך ההשמה
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גוטליב (לשנה ₪  מיליון 200- העלות התקציבית של צעד זה מוערכת ב
 ).2004 ,וקסיר

 
 מדיניות להקטנת אבטלה

 )דים ללא עלות תקציבית ישירה נוספתצע(
במיוחד , התרכז בהארכת משך התעסוקה במקום בקיצור משך האבטלהיש ל

 :ר משך האבטלה כבר קיימות בישראלמכיוון שתוכניות לקיצו
 לעור מסי מעבידים עיידי הורדת ש-הפנמת עלות הפיטורים למעביד על 

 .עובדים לא מקצועיים
 .טלה הראשונים של עובד מפוטרחיוב המעביד לשלם את ימי האב 
 .תמיכות להכשרה במקום העבודה 

  
,  מס שלילי-קיצור משך האבטלה יתבצע באמצעות התוכניות שהוזכרו לעיל 

 .ב והטבות מס בגין העסקת עובדים מקבוצות מסוימות"מהל
  
 

 חינוך
 

 סבסוד מעונות יום
 להורים 3-0מעונות יום ומשפחתונים לתינוקות ולפעוטות בגילאי  סבסוד
ה המסחר יכנית מסלול התעסוקה שמפעיל משרד התעשיובהתאם לת, עובדים

התוכנית תעמיק את הסבסוד הממשלתי לילדי אמהות עובדות בעלות . והתעסוקה
 .הכנסה נמוכה

 אשר מועסקות בשוק העבודה 3-0 אלף אמהות לילדים בגילאי 200-ישנן כ
 . אלף280-דות הוא כמספרם של הילדים בגילאים אלו אשר אמהותיהן עוב

 אשר אמהותיהם עובדות ומצויות 3-0מספר המשפחות שבהן ילדים בני 
 . אלף24-מתחת לקו העוני הוא כ

ת "ידי משרד התמ-סך כל הילדים המצויים במסגרת מעונות היום המוכרים על
 מגובה התשלום 50%-הסבסוד הנוכחי של המעונות עומד על כ. 87,000הוא 

לכן עלות היציאה לעבודה של הורים לפעוטות ותינוקות ,  כל ילדבגיןהחודשי 
 ).לתינוק ₪ 800-לפעוט וכ ₪ 650-בממוצע כ(נותרת גבוהה למדי 

אנו מציעים להעמיק את גובה הסבסוד כך שיממן את כל גובה התשלום 
בהן ש משפחות 12,500- צעד זה יוציא בצורה ישירה מעוני כ.החודשי למעונות

בטווח , לשנה₪  מיליון 757-תו צפויה לעמוד על כעלוו,  אלף נפשות40-כ
לפני שישפיע על מנגנון קבלת ההחלטות בתא המשפחתי ,  כלומר-המיידי 

 .בנוגע ליציאה לעבודה
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 הוחלט להגדיל באופן 2007 בפברואר 4- של הממשלה מ1134' בהחלטה מס
. א"ט עד התשע"בשנות הלימוד התשס, ₪ מיליון 200-הדרגתי את התקציב ב

 ובה 2005אחר החלטת הממשלה הקודמת על הגדלת תקציב זה שאושרה בשנת ל
לא חלה ירידה בהשתתפות ההורים בהוצאה , נוספים לנושא₪  מיליון 150הוקצו 

  .על המעונות
 

  הכנסה נמוכהלותעבהבטחת חינוך תיכוני לילדים ממשפחות 
ידי - עלבאמצעות השתתפות במימון חינוך תיכוני וכן הכשרה מקצועיתייעשה 

 .קצבאות להוצאות חינוך למשפחות המשתכרות למטה מסף הכנסה מסוים
 

 יום לימודים ארוך
על מנת לאפשר לפרטים רבים יותר , ליישובים נוספיםרחב יויום לימודים ארוך 

פעילות זו תתמוך . להשתלב ולהרחיב את היקפי משרתם בשוק העבודה
 א עלות התוכנית לילד הי.ודהות לשילובן של נשים בשוק העבבפעילויות נוספ

 בהתאם להנחות אלה תעמוד . אלף ילדים55-והיא צפויה להקיף כ ₪ 7,000
 .בשנה₪  מיליון 400עלותה על 

 
 חיסכון לילדים

לחשבון חיסכון של )  120₪-כ(הקצאת חודש אחד בשנה של קצבת ילדים 
שכלה להבו  ולהשתמש 18אותו הוא יוכל לפתוח בגיל ש ,המדינה על שם הילד

מתוך מטרה לעידוד השכלה גבוהה וחינוך להרגלי חיסכון וניהול , גבוהה בלבד
גובה הקרן בכלל החסכונות מוערך ). מבוסס על תוכנית בבריטניה(חשבונות 

 . שנה18בתקופה של ₪  מיליארד 4.773-בשנה ובכ₪  מיליון 265.2-בכ
 קו מידע מתן ייעוץ כלכלי לצמצום החובות של משקי בית באמצעות פתיחת

והנפקת עלוני מידע על בסיס התנדבותי בשיתוף עם סטודנטים לכלכלה ולמנהל 
פעילות זו תתקיים באופן התנדבותי כחלק מהחובות לקבלת תואר ראשון . עסקים

 ).ג"המל(די המועצה להשכלה גבוהה י-ושני במוסדות האקדמיים שמתוקצבים על
  
 

 ום נאותה לנכיםמתן אפשרות קי
ר לתעסוקה בקרב נכים באמצעות החלת תוכנית ויסקונסין גם על מעביש לעודד 

 80-עלות התוכנית כ). בהתאם לתוכנית שמופעלת בנושא באוסטרליה(נכים 
 ממקבלי קצבת נכות לשוק העבודה על סמך העלות 10%-אם יוחזרו כ₪ מיליון 

תוכנית זו צפויה לצמצם את מספר העניים . בפועל למשתתף בתוכנית ויסקונסין
 . נפשות8,400-בהן כש ותפחשמ 2,500-הנכים בכ
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 מתן אפשרות קיום נאותה לקשישים
הגדלה מדורגת של גובה השלמת ההכנסה בקרב קשישים מעוטי יש לבצע 

כך שהכנסתו הכוללת של הקשיש תאפשר סיפוק צרכים מינימליים , הכנסה
ר של צעד זה מחייב הגדרה של הצרכים המינימליים ההולמים ושיפו. הולמים

 .מבחן ההכנסה ושל אכיפתו
)  הפוכההמשכנת(וש הדירה שבבעלות הקשישים  יכולת מימ אתשכללכן יש ל

מוצע .  מהקשישים בישראל הם בעלי דירות61%. כדי לצמצם את העוני בקרבם
לאפשר לקשיש לקבל הלוואה בצורת זרם הכנסות שוטפות תמורת משכון חלק 

ח הסיכונים לסייע להיווצרות שוק כזה ולנוככדי ). 2004, גוטליב וקסיר(מהדירה 
 על הממשלה ,) סיכון התנודתיות במחירי הדיור,הלדוגמ(הנשקפים למבטח 

לתמרץ אותם גורמים במערכת הפיננסית שיכולים להציע לקשיש תשלום שוטף 
התמריצים יהיו מוגבלים בזמן ובהיקף ומותאמים להתקדמות . ן"כנגד משכון נדל
 .בהיווצרות השוק

  
 

 יעידוד המגזר הערב
, אין עוררין על כך שמצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל נחות מזה של היהודים

, לפיכך. מיקום פריפריאלי ועוד, אבטלה, עוני: והדבר בא לידי ביטוי בכל המשתנים
 .2007רקסי בפברואר 'הדרוזי והצ, הוקמה הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי

 תהיה אפקטיבית יש להעמיד לה יעדים כמותיים של על מנת לוודא שהרשות
.  בעיקר בקרב נשים,צמצום העוני בקרב במגזר הערבי והגברת שיעורי התעסוקה

 .יש לספק לה תקציבים, כמו כן
  
 

 קצבאות המוסד לביטוח לאומי
  

 קביעת מינימום לגובה הקצבאות
חות למעגל  משפ25,000- נוספו כ2001כתוצאה מקיצוץ מדיניות הרווחה משנת 

 1. מכלל העניים כתוצאה מכך70%- כ ובנוסף הורע מצבם של,העוני
הקצבאות מהוות כלי חשוב במערך הכלים למאבק בעוני לאנשים שכושר 

יש לדאוג שסכום הקצבה יאפשר קיום של רמת חיים . השתכרותם מוגבל
כך שמערכת , חשוב לחזק את מערך האבחון. מינימלית הולמת של הנתמכים

דבר שיביא לצמצום מספר ,  ההכנסה תתמוך רק במי שזקוק לכךהבטחת
 .בשנה₪  מיליארד 3.5- עלות צעד זה נאמדת ב.הנתמכים
______  

 ממצאים - 2001השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק -ממדי העוני ואי ",המוסד לביטוח לאומי  .1
 .7'  עמ,"עיקריים
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 תשתיות
 )צעד ללא עלות תקציבית ישירה נוספת(

 
 הקטנת המרחק בין המרכז לפריפריה

ידי הרחבת התשתיות התחבורתיות ובניית קווי רכבת נוספים בהתאם -עלייעשה 
ולא באמצעות התקציב  (B.O.T/P.F.Iפעילות זו תמומן בשיטות . רכי השוקולצ

ותוביל להשלמת קווי תחבורה נוספים בהתאם לתוכנית לרישות ) הממשלתי
המדינה כדי שהמרחקים בין היישובים לא יהוו מגבלה להגעה למקומות עבודה 

יות אלו על המדינה לסבסד את הגישה לתשת. המכונסים במספר מוקדים מצומצם
 .יהיבור האוכלוסייה הענבע

 
 המלצות בנוגע לאמידת העוני

עם מסלול , טווח למאבק בעוני יש להציב יעד כמותי עם אופק ארוך  .1
 .התכנסות לאורך זמן

שינוי ההגדרה של מקורות : האליש לשפר את מדידת העוני באופנים   .2
 ביצוע, ההכנסה המהווים בסיס למדידה כך שיכילו הכנסות שאינן כספיות

 . קבוצות אוכלוסייה מסוימותשלמדידת עוני , סקרי מעקב על עוני מתמשך
אמידת העוני של משפחה צריכה להתבצע בהשוואה לרמת החיים הכללית   .3

מדידה (ולפי יכולתה לספק את הצרכים החיוניים ) מדידה יחסית(בחברה 
 -  מדד הצרכים החיוניים המומלץ מבוסס על השיטה הקנדית.)לפי צרכים

 ).MBM market basket) measure-דד המ
  
 

 מחקר
השוויון -דרוש מחקר מקיף שיראה מהי התרומה של כל אחד מהגורמים לאי

ולפיכך לעוני כדי שמקבלי המדיניות יוכלו לטפל בכל אחד מהם בהתאם 
 :למאפייניו והשלכותיו

 .שינויים טכנולוגיים שהגדילו ביקוש לעובדים משכילים  .1
ה חלשה עובדים בלתי מיומנים כתוצאה מהגנמיקוח של חלשות כוח היה  .2

 ייבוא מהגרי עבודה ואבטלה גבוהה בקרב עובדי , איגוד מקצועישל
 .השכלה נמוכה

 .שוויוניות בחינוך-אי  .3
, יצירת מערכת שתפיק את מלוא הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לתעסוקה  .4

ים בתעסוקה כמו נתונים על פעילות מרכזי התעסוקה ומדידת השינוי
 .םלטובתבקרב קבוצות מוגדרות בעקבות פעילויות 
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₪  מיליארד 2.242-עלות התוכנית שצעדיה מוצגים לעיל מוערכת ב, לסיכום
 2001זאת בעוד שעלות החזרת הקצבאות לרמה שבה הן היו בשנת , בשנה

תועלת של צעדי התוכנית -מהתבוננות ביחס עלות. ₪ מיליארד 3.5-מוערכת ב
ידי גודל התקציב הנדרש למימוש -כאשר צד העלות מיוצג על, קצבאותאל מול ה

ידי ההערכה של מספר הנפשות שתחולצנה מעוני -הצעדים וצד התועלת על
 :הרי שהצעדים המוצעים יעילים במידה ניכרת מהגדלת הקצבאות, ידי הצעד-על

לשנה  ₪ 13,000-העלות הממוצעת להוצאת נפש מעוני בתוכנית מוערכת ב
בהינתן הגידול . לשנה בהחזרת הקצבאות ₪ 42,000ת עלות ממוצעת של לעומ

 שהיא מן הגבוהות ,ה בתחולת העוני בישראליהמתמשך בפערי ההכנסות והעלי
אין ספק כי צעדים משמעותיים צריכים , )בהשוואה למדינות מפותחות(בעולם 
ינות על ניסיונן של מד,  הצעדים שהובאו לעיל מבוססים על מחקרים.להינקט
 ,ועל דיונים שנערכו במסגרת יוזמת זכרון יעקב, פערים קטנים יותרשבהן 

 .ולפיכך אנו בטוחים שהם יועילו לצמצום העוני בישראל
  
 

 ביבליוגרפיה
בחינת חוק מס שלילי בישראל באמצעות  ",הגר, ר'קרצ-אולג וצמרת, נקו'גליבצ

 .)בספר הנוכחי (2008, "מודל בחירה דיסקרטית
העוני בישראל ואסטרטגיה מוצעת  ",ניצה, )קלינר(וקסיר , יאלדנ, גוטליב

 :2004, בנק ישראל, "הרחבת תעסוקה ושינויים במערכת הרווחה: לצמצומו
http://www.boi.gov.il/deptdata/papers/paper08h.pdf 

תכונות מערכת מס הכנסה שלילי הרצויה  ",מישל, ינסקי'עדי וסטרבצ, ברנדר
בנק , "י היצע העבודה של בעלי פוטנציאל הכנסה נמוךבישראל לאור מאפיינ

 :2005 ,ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp0507h.pdf 

העובדים "כלי מדיניות להתמודדות עם תופעת  ",זיו, הגר ורובין, ר'קרצ-צמרת
 .)בספר הנוכחי (2008, "2007המקרה של חוק מס שלילי ": העניים

ר "יו, ועדה לבחינת החוק לעידוד השקעות הון וכלי מעורבות חליפייםוח ה"דו
 .1996, יורם גבאי

 .ר דפנה שוורץ"יו, 1997 ,ח הוועדה לפיתוח הון אנושי לתעשייה"דו
 .ר יוסף לפיד"יו, ח ועדת אור"ח ועדת השרים לעניין דו"דו
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  תמורות בהשתתפות בכוח העבודה
2007-2003  

 1משמושרות קלינוב ויעקב 

 
, OECDבישראל נמוך דרך קבע שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מזה שבארצות 

התוצאה היתה שיעור . ובמשך שנים רבות היה שיעור האבטלה בה גבוה משלהן
, 2003אולם מאז +). 15(נמוך של מועסקים מכלל האוכלוסייה בגילאי העבודה 

צג בהמשך הפערים בין וכפי שיו, עלתה ההשתתפות, זמנית עם הקטנת האבטלה-בו
לכן יש חשיבות פחותה לשאלה שהיוותה .  קטנו במידה ניכרתOECD-ישראל ל

והמאמר ,  העלאת שיעור ההשתתפות הכללי בכוח העבודה-מרכז לדיונים בעבר 
הנוכחי יעסוק פחות בשאלה זאת ויותר בשינויים הדיפרנציאליים שחלו בשיעורי 

 .ת שונותחברתיו-ההשתתפות של שכבות דמוגרפיות
המטרה הראשונה היא לזהות את השכבות שבהן מתמקדים החולשה והחוזק 

ולנתח את שיעורי הגידול , של ישראל מבחינת ההשתתפות בכוח העבודה
מטרה שנייה היא לבדוק את ). 1פרק (בה לפי שכבות אלו ) הגידול-ואי(

בביקושי הניתוח מבחין בין שינויים . המנגנונים האחראים לשינויים בהשתתפות
המשק לעובדים בעלי תכונות שונות לבין שינויים בהיצע העובדים כתוצאה 

מטרה ). 2 פרק(משינויים בתנאים הפנסיוניים או בתמיכות של הביטוח הלאומי 
היא לדון בשאלה באיזו מידה מתרחש , הנדרשת להצעות לדרכי מדיניות, נוספת

מתוך אלו שלא , העבודהידי כניסת שכבות חדשות לשוק -הגידול בהשתתפות על
ובאיזו מידה הוא מתרחש באמצעות הקטנת פרישות של אלה , השתתפו בו בעבר

לא רק , יוצע מתווה מדיניות) 4פרק (בחלק האחרון ). 3פרק (שהיו בשוק העבודה 
 להגדלת הזרימה 2) אבטלהח קודם על"בהמשך לדו(להגדלת ההשתתפות אלא 

 .לתעסוקה
עליית . תתפות הכללי לא ירדה מהפרקיחד עם זאת שאלת שיעור ההש

ועדיין עומדת שאלה , 2003ההשתתפות וירידת האבטלה התרחשו רק מאז 
 באיזו מידה עליית ההשתתפות בשנים האחרונות היא -פתוחה חשובה ביותר 

ובאיזו מידה היא תוצאה של , תופעה זמנית הקשורה בצמיחה הכלכלית המואצת
המבטיחים רמה גבוהה יותר של השתתפות השתנות פרמטרים מבניים יסודיים 

אך היא מחייבת מחקר , סיכוםתשובה חלקית לשאלה זאת תוצע ב. בטווח הארוך
 .נפרד

______  
 .ניצה קסיר על הערותיה המצוינות' תודתנו החמה לגב  .1
 ).2008(קלינוב   .2
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כוח העבודה האזרחי הם אנשים שהיו : ההגדרות המרכזיות להמשך הדיון הן
מועסקים הם מי . בשבוע שקדם לסקר) מובטלים" (בלתי מועסקים"או " מועסקים"

בלתי מועסקים . או נעדרו זמנית מעבודתם, ה אחת בשבוע זהשעבדו לפחות שע
וחיפשו עבודה באופן , הם אנשים שלא עבדו כלל בשבוע שקדם לסקר) מובטלים(

הם יתרת " אינם בכוח העבודה. "פעיל בארבעת השבועות שקדמו לשבוע הסקר
 נושא המאמר הוא היחס בין כוח. שאינה עובדת ואינה מחפשת עבודה, האוכלוסייה

 .תוך הבחנה בין מובטלים למועסקים, העבודה לאוכלוסייה
שהגדלת ההשתתפות אינה מטרה בפני , לפני הכניסה לגוף הדיון ראוי להעיר

השתתפות כהחלטה מושכלת של -ניתן להציג אי. אלא היא דורשת הצדקה, עצמה
עלויות בגין יציאה , האילוצים התקציביים שלהם, פרטים בהינתן העדפותיהם

מדוע להתערב , ובכן. השכר שלו הם יכולים לצפות וכולי, הלעבוד
הנזקים שמביאה : דומני שקווי ההצדקה העיקריים הם שניים? בהחלטותיהם

בכך שמרבית הבלתי משתתפים הם עניים , השתתפות ללכידות החברתית-אי
ועומס המסים הנופל על העובדים הנדרשים לקיים את ; ונדחקים לשולי החברה

כאשר נימוק זה כפוף לכך שסבסוד התעסוקה אינו עולה על , פיםהבלתי משתת
 .לעניינים אלה נחזור בפרק האחרון. התמיכות הניתנות לבלתי משתתפים

 .התמונה הכללית של שיעורי ההשתתפות והאבטלה מוצגת להלן
 

 2007-1995שיעורי השתתפות ושיעורי אבטלה : 1תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ותהליך , ש עלייה מתמדת בשיעור ההשתתפות הכללי י1998עולה ממנה שמאז 
בסך הכול עלה שיעור ההשתתפות מתוך האוכלוסייה בגיל . 2002זה הואץ מאז 

 ירידה 2003במקביל חלה מאז .  אחוזים57- ל54- מ2007- ל1995בין + 15
 .אלה הישגים נאים מאוד.  אחוזים7- ל11-באבטלה מ
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 OECDמו מאוד הפערים בין  צומצ2006-1990שבתקופה ,  עולה1מלוח 
י העבודה העיקריים א היה ההפרש בשיעור ההשתתפות בגיל1990-בעוד שב: לישראל
אולם יש לציין ששיפור .  אחוזים4- הוא התכווץ ל2006-הרי ב,  אחוזים7.7 54-25

בהשוואה בין גברים . זה חל אך ורק בגלל עליית השתתפותן של נשים בכוח העבודה
עודף : והוא גדל,  היה לישראל תמיד יתרון64-55ם הגבוהים יאבגיל. היתה הרעה

 2007נתוני .  אחוזים3.2 2006- אחוזים וב1.7 1990-ההשתתפות בישראל היה ב
 .OECD-עשויים להצביע על התכווצות נוספת בהפרשים בין ישראל ל
יתמקד כאמור , OECD-מאחר שמדובר בהפרשים קטנים למדי בין ישראל ל

הראשונה היא תיאור המבנה הפנימי של :  שהועלו לעילמאמר זה בשאלות
 שינויים בכניסות -השלישית ;  של הגורמים לעלייה בה-השנייה , ההשתתפות

 .לעומת שינויים בפרישות מכוח העבודה

  וישראלOECDשיעורי השתתפות : 1 טבלה
OECD  55-64גיל  25-54גיל 

1990 79.8 48.7 
2003 80.2 52.8 
2006 80.9 55.4 

    ישראל
1990 72.1 50.4 
2000 76.2 50.0 
2003 76.1 54.0 
2006 76.9 58.6 
2007 77.8 60.4 

  
 

 תמורות בהרכב הפנימי של שיעורי ההשתתפות: 1פרק 
 ההשתתפות רמת הרי מבחינת 3,מבלי לחזור כאן על הנתונים הידועים זה מכבר

בישראל השיעור נמוך כאשר ,  לישראלOECDההפרש העיקרי בין , בכוח העבודה
גברים מעוטי השכלה בגילאי העבודה : מתמקד בשלוש קבוצות עיקריות, יותר

לכן יש עניין . גברים בוגרי ישיבות ונשים מעוטות השכלה, 54-25העיקריים 
 מצד שני קיים הפרש קבוע לטובת ישראל 4.מיוחד בהתקדמותן של קבוצות אלו

 +.55בהשתתפות גילאי 

______  
 ).2004(דהן   .3
שאצל גברים , הסיבה היא. יש המוסיפים לרשימה את ההבחנה בין יהודים לערבים שהושמטה כאן  .4

אצל נשים מספר התצפיות נמוך מכדי . הבחנה זאת נעלמת כאשר מקבעים את רמת ההשכלה
, )2007(אחרים  וMiaariיחד עם זה עולה ממחקרם של . ולכן אין ידע, לקבע את ההשכלה

 .שמצבור גורמים הביא להרעה בתעסוקה ובהשתתפות בכוח העבודה אצל הערבים
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השינויים בהשתתפות קבוצות שונות בין , +25עבור גילאי ,  מתוארים2בלוח 
 2003לגבי כל קבוצה נרשמו ההפרשים בין שיעורי השתתפותה בין . 2007-2003

. 2003-ב+ 25 ומשקל אוכלוסייתה בכלל אוכלוסיית גילאי העבודה 2007-ל
כאשר כולו נובע .  אחוזים1.7 הוא 2007- ל2003הפרש ההשתתפות הכולל בין 

 אחוזים נובעים משינויים בשיעורי ההשתתפות של קבוצות 0.5ידול זה מתוך ג
היא תוצאה של שינויים מקזזים , שהיא אפס, והיתרה, שונות שיפורטו בהמשך

 ומהשפעה משולבת שאינה ניתנת להפרדה של שינויים 5בהרכב האוכלוסייה
 .בהרכב ושינויים בשיעורי ההשתתפות

 

   ההשתתפות של קבוצות שונותתרומת השינויים בשיעורי: 2 טבלה
 לסך הגידול בהשתתפות

שיעור 
  השתתפות

  
שיעור  מכלל 
  האוכלוסייה

 2007 2003  2003-ב+ 25

הפרש 
  השתתפות

2007-2003 

תרומה 
לגידול 

ההשתתפות 
  )2(הכללית 

  0.17  0.5  83.7  83.2  33.9  54-25 גילאי גברים 

59-55  3.6  73.9  76.8  2.9  0.10  

64-60  2.6  54.2  63.8  9.6  0.26 

69-65  2.5  27.2  32.8  5.7  0.14 

70+  5.2  9.5  9.1  0.4-  0.02- 

 0.73  2.1  72.0  69.9  34.8  54-25אי יל בגנשים

59-55  4.0  54.4  59.1  4.7  0.18  

64-60  2.9  28.1  37.9  9.8  0.28 

69-65  2.9  9.7  12.2  2.5  0.07 

70+  7.4  3.1  2.9  0.2-  0.01- 

  2003-נתן הרכב האוכלוסייה בירי השתתפות בהסך תרומת השינויים בשיעו

  1.7  1.7  63.1  61.4    שיעור השתתפות כולל 

    0.9  12.8  11.9  10.6 )1(נשים מעוטות השכלה 

    0.1  42.2  42.1  8.0  )1(גברים מעוטי השכלה 

    0.1  19.5  17.8  1.6  בוגרי או תלמידי ישיבות

  
 

______  
, מה שהגדיל השתתפות, ועלתה רמת ההשכלה, מה שהוריד השתתפות, +55עלה משקל גילאי   .5

  .הכל בשיעורים קטנים למדי
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, 54-25שים בגילאי הקבוצות שהגדילו את השתתפותן במידה ניכרת הן נ
ובמיוחד , +55וגברים ונשים בגיל ,  אחוזים2.1- ששיעור השתתפותן עלה ב

!  אחוזים10- כב 2007- ל 2003 ששיעור השתתפותם עלה בין 64-60גילאי 
 . אחוזים0.5 -  היא קטנה ביותר 54-25עליית ההשתתפות של גברים גילאי 

קבוצות החלשות של  מדגישות את השינויים ב2השורות התחתונות של לוח 
אולם לא כן גברים , נשים מעוטות השכלה הגדילו את השתתפותן. האוכלוסייה

 6.מעוטי השכלה וחרדים ששיעור השתתפותם לא השתנה
משקלן של הקבוצות השונות בתרומה לגידול שיעור ההשתתפות הכולל תלוי גם 

ה החדה כך העליי. וגם באחוזן מכלל האוכלוסייה, בשיעור עליית השתתפותן
 תרמה לגידול השיעור הכולל פחות מאשר תרמה עליית 64-60בהשתתפות גילאי 

בסך הכול ניתן לומר שעיקר העלייה . 54-25י אהשתתפותן של הנשים בגיל
וגברים בגילאי , בהשתתפות הכוללת נובע מעליית השתתפות נשים מכל הגילאים

את השתתפותם בכוח ואילו גברים בגילאי העבודה העיקריים לא הגדילו , +55
 .העבודה

  
 

  ינויים בהשתתפותן של שכבות שונותגורמים לש: 2פרק 
 בשוק העבודה

ספר אחרון -לפי בית(האבחנה העיקרית שתעשה כאן היא בין קבוצות השכלה 
ים המבוגרים א לקבוצות אלו בגיל54-25בגילאי העבודה העיקריים ) שבו ביקרו

 . אינו מעניינינו24-18אי תהליך הירידה בהשתתפות של גיל. 64-55
 

 54-25גילאי 
 הן ביקושי המעבידים 54-25שתי ההשפעות החשובות על השתתפות גילאי 

 מסכם את 3לוח . בשוק העבודה והחמרת תנאי הבטחת הכנסה וגמלאות אחרות
 .2007- ל2003שינויי ההשתתפות בין 

 

  ,)1(השתתפות בכוח העבודה ומשקל באוכלוסייה לפי השכלה : 3 טבלה
 54-25גילאי 

2003    2007  
 משקל באוכלוסייה  השתתפות   משקל באוכלוסייה  השתתפות

  גברים
  11.5  68.8  )2 (מעוטי השכלה  12.9  69.8
  37.2  87.1  תיכון  38.4  86.7

______  
את השתתפותם חרדים בגילאים אלו הגדילו . 24-15התוצאות שונות אם כוללים גם את גילאי   .6

 .וגברים מעוטי השכלה בגילאים אלו הקטינו אותה
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  4.8  31.6  ישיבה  4.0  31.6
  14.5  91.9  תיכון- על  14.3  89.9
  31.9  89.3  אקדמי  30.4  89.0
  נשים
  11.7  30.0  )2 (המעוטי השכל  13.1  27.7
  34.9  65.5  תיכון  37.2  65.7
  17.4  80.9  תיכון- על  17.1  79.2
  36.1  87.4  אקדמי  32.6  86.9

 
ועליית ההשתתפות של , בולטת ירידת שיעור השתתפות גברים מעוטי השכלה

והן לגבי אלו , הן לגבי הקבוצות שהשתתפותן עלתה. רוב הקבוצות האחרות
 לכך שהגורם הקובע היה תנועות הביקוש על יש עדויות, שהשתתפותן ירדה

כך גדל הביקוש . ולא תנועות עקומות ההיצע על עקומת הביקוש, עקומת ההיצע
 .brawn על חשבון brain-ל

הדומיננטיות של השינויים בביקוש על פני שינויים בהיצע מוכחת בעבודות 
, דלמחקר שונות בכך שדווקא בקבוצות ששיעור השתתפותן בכוח העבודה ג

ואילו . גדל גם השכר יחסית לממוצע, ושלכן גם חלקן מכלל העובדים עלה
 מדגים זאת לגבי 4לוח . קבוצות שחלקן מכלל העובדים ירד סבלו מירידות שכר

כמו  .ובמקביל ירד שכרם היחסי, שהיצע עבודתם ירד, השכר של מעוטי השכלה
ובמקביל , )עסקיאולם זאת בעיקר במגזר ה(כן עלה שכר נשים יחסית לגברים 

 7.השתתפותן גדל שיעור
 

 )גברים(שכר יחסי לפי שנות השכלה : 4 טבלה

 

 8-5יחס השכר של בעלי 
 שנות לימוד לשכר

 הממוצע 

יחס השכר של בעלי 
 שנות לימוד 10-9

  לשכר הממוצע

יחס השכר של בעלי 
 שנות לימוד 12-11

  לשכר הממוצע
1970 81 ..  ..  

1973 83 ..  ..  

1979 79 .. ..  

1985 76 82 93 
1995 65 76 80 
2004 61 68 78 
  

אין , מבחינה זאת ניתן לומר שלגבי קבוצות שהשתתפותן עולה וגם שכרן עלה
עדיפות גבוהה למדיניות חברתית מיוחדת להעלאת ההשתתפות בכוח העבודה 

. אבל בכיוון הנכון, אולי לא במידה מספקת.  השוק עושה זאת ממילא- 

______  
 ).2004(קלינוב   .7
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הרי אם יש , וצות שרמת השתתפותן יורדת ושכרן יורדלעומת זאת בקב
ויש , נימוקים חברתיים לשלבן בשוק העבודה אין לסמוך על כוחות השוק

שהמוקד , מהנתונים דלעיל עולה. תפקיד חשוב למדיניות הממשלתית
הירידה : למדיניות הוא גברים מעוטי השכלה בגילאי העבודה העיקריים

ופוגעת בסיכויי הדור הבא , וררת עוניג, הנמוכה ממילא, בהשתתפותם
המדובר במיוחד במשפחות הנמצאות . להגיע להשכלה ורמת חיים הולמות

ההשתתפות פוגעת - אי, מעבר להיבט הכלכלי. בגילאי הפוריות העיקריים
 .בהרגשת הלכידות החברתית

. הדרך להגדלת השתתפות יכולה להיות בשיטת המקל או בשיטת הגזר
ידי קיצוץ -הכדאיות להישאר מחוץ לשוק העבודה על-בראשונה גדלה אי

ידי -זאת בחלקו על: בשנייה עולה השכר יחסית לרמת קצבאות נתונה; בקצבאות
הקטנת מספרם או העלאת עלות העבודה : ידי מדיניות-ובחלקו על, כוחות השוק

מבלי להתיימר . מס הכנסה שלילי או סובסידיות לתעסוקה, של מהגרי עבודה
שלשיטת המקל היתה בגילאים , הנתונים מצביעים לכאורה על כך, יקלמחקר מדו

לא חלה גם , שכרבאותן קבוצות שבהן לא עלה ה. אלה השפעה מוגבלת למדי
 8.עלייה בהשתתפות

 
 64-55גילאי 

 OECD-בישראל על זו שב+ 55עולה ההשתתפות של גילאי , 1כאמור בפרק 
 כאן נעסוק רק 9.ביר הפרש זהעד כה לא נערך מחקר המס. כתופעה ארוכת טווח

ד בשיעור ההשתתפות שלהם בשנים האחרונות ובהסבר העלייה המהירה מא
). 1לוח  (OECD-תופעה זאת מתקיימת גם ב. יחסית לגילאי העבודה העיקריים

הראשון הוא השינויים בהסדרי . ניתן לחשוב על כמה הסברים לכך בישראל
ת רמת הסבר שלישי הוא עליי; תהשני נובע מהאצת הצמיחה הכלכלי; הפנסיה

 .ההשכלה עם התחלפות הדורות
 
  
  
 

______  
אין בזאת כדי לבטל את השפעתם של כמה מאמצעי המדיניות שננקטו כדי להשפיע על צד   .8

מצאו קשר בין ) 2005(קציר ומידן , פלוג. לגבי קבוצות חלקיות, "שיטת המקל"ב, ההיצע
ייתכן שחלק מעליית . הוריות-  ההשתתפות של אמהות חדשינויים בקצבאות לבין שיעור

אולם . ההשתתפות של חרדים ושל נשים מעוטות השכלה הושפע מקיצוץ קצבאות ילדים
התמונה בכללותה היא של קשר חיובי של שינויים ברמת השכר עם שינויים בשיעור 

 .ההשתתפות
אפשרות נוספת היא .  העבודהייתכן שהוא נובע מהכניסה המאוחרת יותר של ישראלים לשוק  .9

 .יחסית למשכורת נמוכה יותר בישראל שרמת הפנסיה
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 רפורמת הפנסיות
אחת הסיבות הפוטנציאליות לעליית השתתפותם של העובדים המבוגרים בשוק 

 שונה חוק גיל 2004היא העובדה כי בתחילת שנת , בתקופה הנבחנת, העבודה
גיל חובת . הפנסיה באופן המאחר בהדרגה את זמן פרישתם של העובדים

.  והושווה בין גברים לנשים67- הועלה ל, 65שעמד על , הפרישה של העובדים
 לגברים 67- הועלה ל) פרישה מרצון וזכות לפנסיה מלאה(גיל הזכאות התקנית 

 . לנשים64- ול
 65כלומר עובד או עובדת אשר מלאו להם , 1.4.2004החוק נכנס לתוקפו ביום 

אך אם , 65ן לחייבם לפרוש מטעמי גיל בגיל נית, לכל המאוחר, 31.3.2004ביום 
אך .  ואילך טוב לא ניתן לחייבם לפרוש באותו גיל1.4.2004 ביום 65ימלאו להם 

 הגילאים עולים - באופן מיידי 67-עם כל זאת לא עולה גיל פרישת החובה ל
 גיל הפרישה 1942מי שנולד לאחר אפריל . פי מועד הלידה-על, באופן הדרגתי

יל הפרישה שלו מוצג בטבלה  ג1942ומי שנולד לפני אפריל , 67שלו הוא 
 :שלהלן

 

 גיל פרישת חובה
 גיל הפרישה  תאריך הלידה

 65 1939עד מרס 
  חודשים4- ו65 1939אפריל עד אוגוסט 

  חודשים8- ו65 1940 עד אפריל 1939ספטמבר 
 66 1940מאי עד דצמבר 

  חודשים4- ו66 1941ינואר עד אוגוסט 
  חודשים8- ו66 1942 עד אפריל 1941טמבר ספ

 
נוסף על העלאת גיל הפרישה גרם המעבר לפנסיה צוברת להחמרת תנאי 

חוקי הפנסיה שונו לא רק בישראל אלא בעולם כולו ובפרט . הפנסיות ורמתן
אולם העלייה בשיעורי ההשתתפות בהן היא בעוצמה נמוכה . OECD-במדינות ה

 במדינות 64-55 שיעורי ההשתתפות של גילאי )1לוח (כך . מזו של ישראל
 בישראל 4.6%לעומת עלייה של , 2006- ל2003 בין 2.6%- עלה בOECD-ה

 .בתקופה המקבילה
דרך אחת לבדיקת השפעת הפנסיות על ההשתתפות היא להשוות את 

 מתאר את 5לוח . 2004- שיעורי ההשתתפות לפני ואחרי החלת החוק ב
אצל . הלוח אינו נותן תשובה ברורה.  לפי מין2001שיעורי ההשתתפות מאז 

אולם הקפיצה הראשונה אצל נשים חלה לפני , 2004- גברים חלה קפיצה ב
 .שינוי החוק
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  ורי השתתפות בכוח העבודה לפי מיןשיע: 5 טבלה
  2007-2001) אחוז מכלל האוכלוסייה(

  64-55גילאי גברים ב 64-55גילאי נשים ב  שנה
2001  39.3  65.2  
2002  40.7  65.9  
2003  43.3  65.9  
2004  44.3  68.4  
2005  45.7  68.5  
2006  48.3  70.1  
2007  50.3  71.4  

  
בדיקה גולמית נוספת היא השוואת העלייה בשיעור ההשתתפות בין גילאי 

לזו ) 2003-2001( לבין כלל האוכלוסייה בתקופה שקדמה לרפורמה 64-55
פרש בתקופה הראשונה כנובע ניתן להסביר את הה): 2007-2004(שלאחריה 

ממגמה ארוכת טווח של הפער בין השתתפות האוכלוסייה המבוגרת לזו של 
ותוספת ההפרש בתקופה השנייה יכולה להתפרש כהשפעת , כלל האוכלוסייה

 .הרפורמה
 

 2003- ל2001השתתפות כלל הנשים עלתה בין : בהפרדה בין גברים לנשים נמצא
ההפרש הוא ). 5לוח ( אחוזים 4- ב64-55ם בגילאי  ואילו של נשי10, אחוזים0.9-ב

. והוא מבטא מגמות דיפרנציאליות שאינן קשורות ברפורמה,  אחוזים3.1לכן 
,  אחוזים2- עלתה השתתפות כלל הנשים ב2007- ל2004בין , לאחר הרפורמה

, ניתן להציע.  אחוזים5לפיכך ההפרש הוא ,  אחוזים7- ב64-55ושל גילאי 
בעיקר של צמיחה ועליית רמת , וזים הם בגין מגמות כלליות אח3.1שמתוכם 
 . אחוזים בגין הרפורמה1.9-ו ,ההשכלה

 
ואילו זו של גילאי ,  אחוזים0.6- ב2003- ל2001השתתפות כלל הגברים ירדה בין 

ומבטא מגמות שאינן ( אחוזים 1.3ההפרש הוא לכן .  אחוזים0.7- עלתה ב64-55
 0.7- עלתה השתתפות כלל הגברים ב2007-ל 2004בין ). קשורות ברפורמה

ניתן .  אחוזים4.8וההפרש הוא לכן ,  אחוזים5.5- ב64-55וזו של גילאי , אחוזים
 אחוזים בגין 3.5-ו,  אחוזים הם בגין מגמות כלליות1.3שמתוכם , להציע

 .הרפורמה
  
  
 

______  
 12.1לוח , 2008שנתון סטטיסטי לישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .10
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 השפעת השינויים בתכונות האישיות
ובשינויים בהרכב , גיסאהמגמות הכלליות במשק קשורות בצמיחה מחד 

ניתן לבודד את השפעת השינויים בתכונות . התכונות האישיות מאידך גיסא
האישיות על רמת ההשתתפות בשוק העבודה של קבוצת הגיל המבוגרת 

בשיטה זו אנו ). 2SLS - two step least square( בשיטת רגרסיה בשני שלבים
 על אחוז ההשתתפות של אומדים את הפרמטרים לתכונות הפרט אשר השפיעו

ומניחים כי פרמטרים אלו לא השתנו באופן , 2003-2001המבוגרים בתקופה 
. SLS2- זהו השלב הראשון של שיטת ה. משמעותי במעבר לתקופה השנייה

בשלב השני של השיטה אנו מציבים את הפרמטרים שנאמדו בשלב הראשון 
עור ההשתתפות בתכונות הפרטים בתקופה השנייה ומקבלים אומדן של שי

שהיה שורר בתקופה השנייה אילו השינוי היחידי היה בהרכב 
 .השכלתי של האוכלוסייה- הדמוגרפי

 

 2003-2001 בשנים 64-55ית ההשתתפות של גילאי יפונקצ: 6 טבלה
  נשים-אומדן  גברים-אומדן  משתנה
  0.24412  0.23028  יהודי
 -0.18183 -0.17284   שנות לימוד8-0

  0.09773 0.02496  וד שנות לימ15-13
 0.20624 0.11229  שנות לימוד+ 16

 -0.02398 0.11988  נשוי
 *-0.02442 0.18564  גיל

 *-0.00017 -0.00184  גיל בריבוע
 *2.22911 -4.22697  חותך

R2 14.5% 22% 
 
 לסיכוי להשתתף 64-55 מסכם את תרומתן של תכונות הפרטים בגילאי 6 לוח

כך למשל הסיכוי של גבר יהודי . ה לשינוי בחוקבשוק העבודה בתקופה שקדמ
קל לראות .  מזה של פרט בעל דת אחרת23%-להשתתף בשוק העבודה גדול בכ

שההשכלה גם היא משפיעה בצורה די בולטת על הסיכוי להשתתף בשוק 
 16כך למשל הסיכוי של נשים בעלות . הדבר בולט במיוחד אצל הנשיםו, העבודה

 מזה של נשים בעלות 21%-תף בשוק העבודה גדול בכשנות לימוד ומעלה להשת
 . שנות לימוד בלבד12-9השכלה של 

  אילו הרכב האוכלוסייה היה2007-2003- מחושב אומדן ההשתתפות ב7בלוח 
 .השינוי היחידי
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  - אומדן ההשתתפות של פרטים בתקופה שלאחר שינוי החוק: 7 טבלה
 2שלב 

  השתתפותאומדן ה  אחוז ההשתתפות בפועל  תקופה
    52.9%  1תקופה 
  54.2%  57%  2תקופה 

  

 64-55 אחוזים בשיעור ההשתתפות של גילאי 4.1שמתוך עלייה כוללת של , נמצא
 2.8והיתרה של ,  אחוזים הם בגין שינויים בהרכב האוכלוסייה1.3, משני המינים

שהעיקריים בהם הם שיעור הצמיחה ורפורמת , אחוזים נובעת מגורמים אחרים
 יותהפנס

אך הם מראים שהעלייה , חישובים שונים אלה אינם ניתנים להשוואה זה לזה
אלא היא תוצאה , החדה בשיעור השתתפות המבוגרים אינה נובעת מגורם יחיד

לפי כל החישובים דלעיל היתה השפעה ברורה , מכל מקום. של מספר גורמים
 .אחרותלהשפעת הצמיחה והרפורמות הלרפורמות הפנסיוניות מעל ומעבר 

העלייה בהשתתפות , 54-25שכמו בגילאי , עולה, 3המקביל ללוח , 8מלוח 
היא תוצאה משולבת של עליית רמת ההשכלה ושל עליית שיעור ההשתתפות 

 יש בקרב מעוטי השכלה ירידה בהשתתפות של 64-55גם בגילאי . בתוך כל רמה
 .גברים ועלייה בהשתתפות נשים

  ,)1(משקל באוכלוסייה לפי השכלה השתתפות בכוח העבודה ו: 8לוח 
 64-55גילאי 

2003    2007  
משקל   השתתפות

  באוכלוסייה
משקל   השתתפות  

  באוכלוסייה
  גברים

 מעוטי השכלה  23.8  45.2
)2(  

44.9  19.7  

  32.7  73.1  תיכון  33.0  67.5
  2.0  49.1  ישיבה  1.9  47.7
  14.7  79.9  תיכון- על  13.1  75.3
  30.8  83.8  אקדמי  28.2  78.3
  נשים
 מעוטי השכלה  28.8  16.3

)2(  
21.3  20.7  

  32.0  47.3  תיכון  29.2  45.8
  18.4  60.5  תיכון- על  17.4  55.1
  29.0  70.4  אקדמי  24.7  63.2

  .ספר נוכחי-כולל בית, בו ביקרושהספר האחרון -בית) 1(
  .כולל ערבים ויהודים. ב"חט, יסודי, לא למדו )2(
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 ים בשוק העבודהנתוני פנל של שינויי מצב: 3פרק 
נתוני הפנל מאפשרים להבחין בין שינויים בהשתתפות הנובעים מכניסה לשוק 

לבין אלה הנובעים מדחיות , העבודה של אלה שלא השתתפו בו קודם לכן
הראשונה היא בכך שמדובר בשכבות : יש להבחנה זאת חשיבות כפולה. פרישה

ובמיוחד , היו מועסקיםדחיית פרישות מאפיינת אנשים שכבר . חברתיות שונות
ואילו כניסות חדשות מאפיינות אנשים שקודם לכן לא היו , במבוגרים שבהם

שדחיית , סיבה שנייה לחשיבות היא. או שהיו בשוליים שלו, חלק מכוח העבודה
כאשר , פרישות מאפיינת את השפעת השלב הראשון של מחזור העסקים

לכן זוהי תופעה זמנית ו, המעסיקים עדיין אינם בטוחים בהמשך הצמיחה
הקטנת פרישות עשויה להיות דרך יעילה . המתמתנת בהמשך תהליך הצמיחה

משום שהיא מכוונת , יותר להגדלת התעסוקה וההשתתפות מבחינה כלל משקית
אולם היא אינה פותרת את , לאנשים שכבר יש להם ניסיון וידע תעסוקתיים

לעומת זאת הגדלת . הבעיה החברתית של שכבות המודרות משוק העבודה
אולם היא תורמת לפתרון , כניסות לתעסוקה עלולה להיות דרך יקרה יותר

 .הבעיה החברתית
כדי להקדים את . שאבחנה זאת אינה נעשית בדרך כלל, כדאי אולי לציין

כל אמצעי המדיניות הישירים להגדלת שיעור ההשתתפות ושיעור : המאוחר
, ם בהשתתפות נובעים מהגדלת כניסותשהשינויי, התעסוקה נשענים על ההנחה

ומראה שלהקטנת פרישות תפקיד חשוב , בעוד שהניתוח דלהלן מפריך הנחה זאת
בדרך כלל נהוג לחשוב . הן בהגדלת ההשתתפות והן בהגדלת שיעור המועסקים

 הקטנת שיעור היציאה מכוח העבודה קשורה -ששני הזרמים קשורים ביניהם 
וראוי , אולם כפי שיידון להלן אין קשר הכרחי כזה. בהגדלת שיעורי הכניסה אליו

 .לבדוק אותו
ניתן להבחין בין ) P(בתוך האוכלוסייה : ההגדרות המרכזיות הן, כאמור

או ) E" (מועסקים"כוח העבודה האזרחי הם אנשים שהיו : הקבוצות האלה
מועסקים הם מי . בשבוע שקדם לסקר) U) (מובטלים" (בלתי מועסקים"

בלתי . או נעדרו זמנית מעבודתם, ות שעה אחת בשבוע זהשעבדו לפח
וחיפשו , הם אנשים שלא עבדו כלל בשבוע שקדם לסקר) מובטלים(מועסקים 

אינם בכוח . "עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לשבוע הסקר
. שאינה עובדת ואינה מחפשת עבודה, הם יתרת האוכלוסייה) N" (העבודה

 כלומר, בר השינויים בהשתתפות בכוח העבודהנושא העבודה הוא הס
(E+U)/P.  

הגישה הבסיסית היא של מעקב אחר שינויים רבעוניים במצב התעסוקתי של 
בדרך כלל מרואיין . המעקב הוא ברמה אישית. וניתוח גורמיהם, 64-18גילאי 

; פעם ראשונה כשהוא נכנס למדגם:  חודשים15נדגם בסקר ארבע פעמים על פני 
ופעם ; פעם שלישית שנה לאחר הכניסה; יה שלושה חודשים לאחר מכןפעם שני
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) הנקראים להלן פנלים( בכל אחד מהראיונות 11. חודשים אחרי הכניסה15אחרונה 
ההפרש במספר המוחלט של ). E,U,N(נמצא הפרט באחד משלושה המצבים 

משתתפים בין שני פנלים סמוכים הוא סכום ישיר של מספר הכניסות לכוח 
 E או U- בפנל הקודם וNמספר אלה שהצהירו (ודה מבין הבלתי משתתפים העב

 N- בפנל הקודם וE או Uהצהירו (ועוד מספר הפורשים מכוח העבודה ) בנוכחי
  ).בבא
 

  יעור ההשתתפות ועל שיעור התעסוקהכיווני ההשפעה על ש
 מתוך המשתתפים

  תעסוקה השתתפות   תעסוקה  השתתפות 
→U E =  -  U→N  -  +  

E→N  -  -  N→E  +  +  
U→E =  +  N→U  +  -  

  
שמחוסר נתונים עדכניים הוא תקף רק עד , בטרם ניגש לניתוח יש להסתייג ולומר

 2תרשים . 2007-ואינו כולל עדיין את השיפור שחל בשוק העבודה ב, 2006סוף 
 .מתאר את ההסתברות הרבעונית להישאר מחוץ לכוח העבודה

 
 לכוח העבודההישארות מחוץ ההסתברות : 2תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
וכן במזרח ירושלים ,  משקי בית לפחות4,000ארבעת הפנלים קיימים רק בישובים יהודיים עם   .11

' על ההטיות הנובעות ר. מתקיימים פנל אחד או שניים, יםערביים ויהודי, בישובים קטנים. ונצרת
)eenstock-Klinov 1996( ,נספח.  
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 חלה עלייה בהסתברות ההישארות 2003- ל2000מהתרשים עולה בבירור שבין 
דהיינו עלייה ,  חלה ירידה בהסתברות זאת2003מחוץ לשוק העבודה ואילו מאז 

היתה , 2003-ב, ההשתתפות-בשיא אי. בשיעורי ההצטרפות לכוח העבודה
 2006-וב,  אחוזים87 לכוח העבודה ההסתברות הרבעונית להמשיך להיות מחוץ

השאלה היא אם הכניסה לכוח העבודה היתה לתעסוקה .  אחוזים84-היא ירדה ל
 .או לאבטלה
,  מראה את ההסתברות להיכנס מחוץ לכוח העבודה לתעסוקה3תרשים 

שהשינויים בשיעורים הרבעוניים של ,  מראה3תרשים .  לאבטלה- 4ותרשים 
. היו קטנים יחסית, לא השתתפו בעבר בכוח העבודהכניסות לתעסוקה של אלה ש

. 2006 אחוזים בסוף 10- ל2003- אחוזים ב8-ההסתברות הרבעונית עלתה מכ
שכן ההסתברות להיקלט בתעסוקה היתה , אולם למעשה לא היה שינוי של ממש

נראים סימני ) שהיא מחוץ לתמונה (2007-ורק ב, 2000-עדיין נמוכה מזאת שב
 .קליטה בתעסוקה

 

 שיעורי מעבר מחוץ לכוח העבודה לתעסוקה: 3תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

של עלייה בשיעור , 2003שנמשכה גם אחרי ,  מראה מגמה ארוכת טווח4תרשים 
בנייר . שוב עם התמתנות לקראת סוף התקופה, השתתפות לאבטלה-המעבר מאי

שארות במצב י נאמדו גם השיעורים הרבעוניים של ה12המקביל על אבטלה
הובא גם דיווח מסקרי כוח . ונמצא שהם עלו במשך כל התקופה הנמדדת, אבטלה

. לפיו חל גידול רב באחוז המובטלים שמשך אבטלתם למעלה משנהו, אדם
 לא השתפר 2006שעבור המובטלים ככלל הרי עד סוף , המסקנה העולה היא

______  
  ).2008(קלינוב   .12
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 ומכאן ששיעור המועסקים, ואפילו הורע, הסיכוי לעבור מאבטלה לתעסוקה
נתונים ראשונים , שוב. מכלל המשתתפים עלה בעיקר בשל הקטנת פרישות

 .2007-מעידים על שיפור בעניין זה ב
? פרישה משוק העבודה- באיזו מידה גדלה ההשתתפות כתוצאה מאי

 ברור התפקיד המרכזי שמילאה עליית 1כבר לפי הניתוח בפרק , ראשית
זהו גיל המתאפיין .  בסך העלייה בהשתתפות69-55ההשתתפות של גילאי 

 2002 עד 1995-  מראה שמ5תרשים , שנית. לא בכניסות, בשינויים בפרישות
ואילו מאז , שארות בתעסוקהי ירד שיעור הה-  תקופת עליית האבטלה - 

 . הוא עלה2003
השתתפות מחד גיסא ולאבטלה - בהסתכלות נפרדת על המעברים לאי

 מראה שגם אחרי 6תרשים . מאידך גיסא יש להבחין בין קבוצות מין והשכלה
 שנות 12-0 המשיך המעבר לפרישה משוק העבודה לעלות אצל בעלי 2003
 7תרשים . שנות לימוד+ 13והירידה בפרישות מרוכזת אצל בעלי , לימוד
זה תואם את . שהפרישה מתעסוקה עלתה אצל גברים וירדה אצל נשים, מראה

ה אחד עם המגמות הגברת השתלבותן של נשים בשוק העבודה ועולה בקנ
  .2שנראו בלוח 

 
 השתתפות לאבטלה-שיעורי המעבר מאי: 4תרשים 
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 שיעור ההישארות בתעסוקה: 5תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ישה מתעסוקה אל מחוץ לכוח העבודהשיעורי פר: 6תרשים 
 לפי שנות לימוד
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  מחוץ לכוח העבודה לפי מיןשיעורי פרישה מתעסוקה אל: 7תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

העלייה בהשתתפות בכוח העבודה נבעה הן מעליית הכניסות אליו , לסיכום פרק זה
עדיין יש לעשות חישוב מדויק מה התרומה של כל אחד . והן מירידת הפרישות ממנו

 אולם נראה שלהקטנת הפרישות חשיבות גדולה לא 13,מהגורמים לגידול ההשתתפות
, אפילו במידה גדולה יותר, הדבר בולט. מאשר להגברת הכניסות,  ואולי יותר,פחות

הקטנת הפרישות הועילה לא רק . עור המועסקיםיבניתוח הגורמים לגידול ש
בעוד שחלק ניכר . להשתתפות אלא גם למרכיב התעסוקה בתוך כוח העבודה

 .ה מתעסוקההקטנת הפרישות היתה כול, מהכניסות לכוח העבודה היה לתוך אבטלה
עור ההשתתפות ישכלי חשוב להגדלת ש, מבחינת המדיניות המשמעות היא

ולא רק העלאת הכניסות לכוח , עור תעסוקה הוא העלאת רצף התעסוקהיוש
 .העבודה

  
 

 משמעות למדיניות: 4פרק 
המסקנות העיקריות מתיאור זה הן שהתמקדות המדיניות בהעלאת ההשתתפות 

להגדיל כניסות לתעסוקה של השכבות החלשות בצמצום תשלומי העברה כדי 
מנקודת מבט של . אינה משיגה את מטרתה בגלל הקטנת הביקושים לשכבות אלו

, לפחות בזמן הקצר, עליית התעסוקה, וכפי שאמנם קרה בפועל, המשק בכללו
אולם . ידי הגברת כניסות-ידי הקטנת פרישות ופחות על-מתרחשת יותר על

 הטווח הארוך הקטנת מבחינת ,כן כמו. ם אין די בהמבחינת הפערים החברתיי
ואילו , קרה אצל אנשים שמשך התעסוקה הצפוי שלהם קצריפרישות היא בע

______  
ראה . פי נוסחה פורמלית נעשה לגבי הזרמים שקבעו את השינויים באבטלה-חישוב מסוג זה על  .13

 נספח, )2008(קלינוב 
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דומני שבסופו של דבר . הגדלת כניסות עשויה להיות כדאית יותר בטווח הארוך
שלפיה אלה שעלות שילובם בתעסוקה היא הגבוהה ביותר , יש לנקוט בפשרה
לעומת ; בשיעור נדיב יותר מאשר הנוכחי, אינן תלויות בתעסוקהיזכו לתמיכות ש

 .לגבי אלה הנקלטים בתעסוקה יש להשקיע יותר בעידוד רצף תעסוקה, זאת
יש דגש יתר על השתתפות , מבחינת אמצעי המדיניות, שכיום, מסקנה שנייה היא
בי לג. ואין מספיק דגש על השתתפות גברים מעוטי השכלה, נשים מעוטות השכלה

. מה שאין כן לגבי גברים, המסייעת לקליטתן, נשים יש עליית שכר בגלל כוחות שוק
. שאצל גברים ערבים יש ירידה בהשתתפות בכוח העבודה) Miaari 2008(כך מוצא 

הקטינה את השתתפותה בכוח , ערבים ויהודים, 54-25גילאי בהשכבה של גברים 
 .תפות והתעסוקהויש לשים עליה את הדגש בעידוד ההשת, העבודה

אין המטרה של מסמך זה לסקור את כל אמצעי המדיניות לעידוד ההשתתפות 
 - " המקל"ניתן להעלות את היצע העבודה באמצעות , כאמור. בכוח העבודה

ההשתתפות בכוח העבודה באמצעות הקטנת קצבאות או -דהיינו לייקר את אי
השאר בגלל התחושה בין , נושא זה לא יועלה כאן. החמרת תנאי הזכאות להן

 .ושהוא מיצה את עצמו, ם האחרונותשזה היה המכשיר העיקרי בשני
כיום ההצעה : שעיקרה הגדלת המשיכה של שוק העבודה, "הגזר"לגבי שיטת 

זהו בוודאי צעד . ידי מס הכנסה שלילי-המרכזית היא סבסוד שכר העבודה על
עליית ההשתתפות שחלק חשוב מ, הניתוח דלעיל הראה. אך לא יחידי, חיובי

לפיכך תגמול גבוה . ידי הקטנת פרישות-והתעסוקה בשנים האחרונות היה על
אין אנו יודעים מספיק על . יותר על הישארות בעבודה יכול להיות מכשיר חשוב

מרבית הספרות מנתחת את הגורמים (הגורמים הקובעים את משך התעסוקה 
ת שראוי לשקול על מנת ולכן ניתן רק להצביע על אפשרויו) למשך האבטלה

 :להקטין יציאות מכוח העבודה
 

לא בהכרח באותו מקום , בכוח העבודה(אמצעים להגדלת יציבות בתעסוקה 
 ):עבודה
והגדלת , יש לשקול צבירת גמלאות בלי הגבלת גיל, 64-55לגבי גילאי  

 .פנסיה כפונקציה של פרישה מאוחרתעור היש
ומי מעביד לביטוח הלאומי לגבי צעירים יותר יש לשקול הקטנת תשל 

 .כפונקציה של משך תעסוקת העובדים
אפשרות נוספת להגדלת יציבות התעסוקה היא להקטין את חלק העובדים  

אפשרות זאת .  עובדי קבלן ועובדי חברות כוח אדם-בעבודות ארעיות 
שבו ניתן לקבוע מכסות תעסוקה כאלו , פתוחה בעיקר לשירות הציבורי

שלהעסקה באמצעות חברות כוח אדם יש גם תרומה תוך התחשבות בכך (
חיובית בכך שמתאפשרת גמישות רבה יותר במאפייני העבודה הן למציע 

 ).העבודה והן למעבידים
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ולשחררם , רבות נכתב על הצורך לצמצם את עבודתם של עובדים זרים 
בשני המקרים המטרה היא . מה שיעלה את שכרם, מכבילות למעביד

 עם ההיצע המקומי של מעוטי השכלה ובכך להביא להקטין את התחרות
למרות הצהרות חוזרות ונשנות עלה מספר העובדים הזרים . לעליית שכר

 .ל עלייה כזאת קשה אחר כך להורדהוכ, 2007-ב
 

 :באשר לעידוד כניסות לכוח העבודה
התאמה של שכר המינימום כך שבאופן עקבי הוא יהיה גבוה מההטבות  

 .הגלומות בקצבאות
ם הגדלת ההקצאות להשלמת השכלה או לימודים מקצועיים לצעירי 

 .מעוטי השכלה) 30למשל עד גיל (
ידי -בעיקר על, ראוי לשקול מדיניות אקטיבית של אספקת מקומות עבודה 

 .ובמיוחד באירלנד, כפי שהדבר נעשה באירופה, המגזר הציבורי
ידי הפחתה -על, הבטחת רצף זכויות של אלה שהיו זכאים להבטחת הכנסה 

 .הדרגתית יותר על פני זמן של הזכויות והתמיכות שקיבלו קודם לכן
 
 

 ביבליוגרפיה
 .שוק העבודה', פרק ה, 2007דין וחשבון לשנת , )2008(בנק ישראל 
מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה , )2004(דהן מומי 

המסחר , יהמחקר וכלכלה במשרד התעשי, מנהל תכנון. 2004הישראלי 
 .נייר דיון. והתעסוקה
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 :אמידת עוני סובייקטיבי בישראל
התבססות על תחושות הנשאלים לקביעת העוני 

 ורמת ההכנסה הסבירה
 *ר'קרצ-צמרתהגר 

  
 

מיהם , על מנת לנסות ולבחון מהו העוני. פנים-העוני הוא תופעה חברתית רבת
 .ממדית-עניים לא מספיקה אמידה חדהעניים וכיצד ניתן להקל על מצוקת ה

ות לאמידת העוני ברמה החברתית בוחרות קו עוני לפי הגישות המקובל
קריטריונים נורמטיביים כלשהם ובוחנות מהו מספר משקי הבית והנפשות שאינם 

 . מגיעה לסף העוני מוגדרת כענייההאוכלוסייה שאינה. מגיעים לסף שנבחר
גישה זו מציעה . ישנה הגישה הסובייקטיבית" אובייקטיביות"מול הגישות ה

קרב העניים עצמם מהן מצוקותיהם וכיצד הם היו סבורים שניתן לפתור לבחון ב
ראל ח בנק יש"דו, 5 פרק - 1995המוסד לביטוח לאומי סקירה שנתית (אותן 
 ).2004, זוסמן ורומנוב; 2004

גישה נוספת לבחינת העוני ומאפייניו בחברה מכונה גישת ההסכמה החברתית 
גישה זו . באמצעות מדגם מייצג, וניובה בוחנים מה נתפס בחברה מסוימת כע

 .שמקובלת מבחינה חברתית, ה לקיוםמנסה לזהות מהי רמת ההכנסה הראוי
, גישת ההסכמה החברתית: המחקר הנוכחי מבטא את שתי הגישות האחרונות

ואת , המגדירה במקרה הנוכחי מהי רמת ההכנסה הדרושה על מנת לחיות בנוחיות
 . על סמך מי שמרגיש ענידרהמוג, ובייקטיביגישת העוני הס

זאת מאחר , המחקר מבוסס על סקר שנערך בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד
בשלב הבא של . אקונומית-שמאפייני המגזר הערבי שונים דמוגרפית וסוציו

המחקר אנו מתכוונים לבצע סקר על מדגם מייצג של המגזר הערבי בישראל כדי 
יש לציין ששיעור העוני בקרב המגזר . ולבחון את שיעור העוני הסובייקטיבי ב

הערבי גבוה בהרבה מהממוצע הכללי באוכלוסייה ולכן סביר להניח שהכללתם 
 .תחמיר את הממצאים

אחר כך מתוארות תוצאות הניתוח ו, בהתחלה מוצגים הנתונים ושיטת המחקר
נדונות תוצאות הסקר בהתייחס , לבסוף. של הסקר והמסקנות העולות ממנו

מה , כיצד אמור להיקבע סף העוני: וגיות מתודולוגיות בחקר עונילשלוש ס
 כיצד ניתן להשוות בין רמת העוני של משקי , ולאחר שהוא נקבע,התחולה שלו

 .בית בגודל שונה
______  

 . זהתודתי נתונה לזיו רובין על עזרתו המצוינת בהכנת מאמר  *
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 נתונים ושיטת המחקר
 שנערכו על מדגם מייצג של 1המאמר הנוכחי מבוסס על שני סקרים זהים

הנתונים . הסקר כלל שבע שאלות. 2008-ו 2007-אוכלוסיית היהודים בישראל ב
כל . 2008- ב503- ו2007- מרואיינים ב502במדגם בן , רוכזו בראיונות טלפוניים

טעות . אוכלוסיית נשאלים מהווה מדגם ארצי מייצג של הציבור היהודי בארץ
 .4%± המרבית למדגם בגודל זה היא הדגימה

ימלית הדרושה לך  מהי ההכנסה החודשית המינ:השאלה הראשונה היתה
 באמצעות התשובות על שאלה זו ניסינו ?ולמשפחתך כדי שתוכלו לחיות בנוחות

 וזאת בהסתמך על תשובותיהם של ,לבחון מהי רמת ההכנסה הנורמטיבית הנדרשת
התשובות על השאלה מבטאות את . הנשאלים שנקבו בגובה ההכנסה הדרושה להם

ת מצוקה יכאל חווי, פן יחסיגישת ההסכמה החברתית המתייחסת לעוני באו
החברה המהווה את . חברתית הכרוכה בתחושת מחסור בהשוואה לקבוצת הייחוס

 .ף של ההכנסה המספקת כאומד לעוניקבוצת הייחוס צריכה לקבוע את הר
השאלה השנייה אשר נועדה לבחון את תחולת העוני הסובייקטיבי נוסחה 

או " תים קרובותלע"שענו שיעור אלו ". ?יהאם אתה מרגיש ענ: "כדלקמן
על שאלה זו מבטא את תחולת העוני הסובייקטיבי אשר אותו ננסה " לפעמים"

המבוססת על סף של הכנסה חודשית שוטפת , להשוות לתחולת העוני הרשמית
המוסד (ועל שיעור משקי הבית שאינם מגיעים אליו )  מההכנסה החציונית50%(

 ).1996, סקירה שנתית, יטוח לאומילב
שאלות השלישית עד השישית ניסו להמחיש באופן סטטיסטי את המשמעות ה

בשאלות אלו בחרנו ארבעה תחומים של צריכה ושאלנו אם . ית העוניישל חוו
,  או נעלייםקניית בגד, חימום או קירור של הבית: נאלצו לוותר על אחד מהם

 .נסיעה לחופשה ומזון
ש  האם אתה חוש:ים היתההשאלה השביעית והאחרונה שהצגנו בפני הנשאל

 ?שאתה או בני משפחתך תהיו עניים
את השאלות ניתחנו ברגרסיה מרובת משתנים כאשר השאלה היחידה 

בנוגע להכנסת המינימום לחיים , שהתשובה עליה רציפה היא השאלה הראשונה
את השאלות . הרצנו אותה כמשתנה תלוי ברגרסיה ליניארית, לכן. בנוחות

אבל קיבלנו תוצאות , סיות לוגיסטיות מולטינומינליותהאחרות הרצנו ברגר
לכן , טובות יותר כשאיחדנו את התשובות באופן בינארי והרצנו רגרסיה לוגיסטית

 .השתמשנו בתוצאות של ההרצות הללו
 :כל הרגרסיות הורצו על אותה סדרה של משתנים דמוגרפיים כדלקמן

______  
 שאלה זו נוסחה לפני ."?האם אתה מרגיש עני" והיא ,השאלות זהות פרט לניסוח של שאלה אחת  .1

ברור שהניסוח השני מכליל את הראשון אם כי " ? ועד היום חשת עני15האם מאז גיל ": כךשנה 
הרי שבמבחן סטטיסטי שהרצנו , ולכן התשובות אמורות להיות מוסטות כלפי מעלה בשאלה השנייה

 .קיבלנו ברמת מובהקות גבוהה ביותר את השערת האפס שההתפלגות של שתי התשובות זהה
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שי הוא רמת ההכנסה של  בסקר בנושא עוני משתנה המפתח הרא- רמת ההכנסה
מתעוררת , גם אם נתעלם מחוסר הנוחות שהפניית שאלה כזו מעוררת. הנשאלים

כאשר שואלים מהי רמת ההכנסה החודשית עולות . בעיה של חוסר נגישות
קופות , פרשות לקרנות השתלמותהאם יש לכלול ה, שאלות של ברוטו או נטו

אנחנו , בנוסף לכך. ים וכוליקיזוזי מס, שנתיות-הכנסות חד,  וחסכונותגמל
בעיות אלו הועלו לא אחת גם . מעוניינים בהכנסה הכוללת של משק הבית

בהקשר של סקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המהווה את המקור 
ח בנק ישראל "דו(הבלעדי לניתוחים של השפעות משתנים דמוגרפיים על הכנסה 

לכן מקובל ). 24' עמ, 2008 נוספים ח הצוות לפיתוח מדדי עוני"דו, 2005
. בסקרים לבקש אינדיקציה כללית על גובה ההכנסה בהשוואה להכנסה הממוצעת

היא שהיא יוצרת סימולטניות עם , מעבר לחוסר הדיוק, הבעיה עם שאלה כזו
פי  לאף עמאחר ש. המשתנה התלוי שלנו שהוא תחושת העוני הסובייקטיבי

הנסקרים מושפעים בתפיסתם את הכנסתם , תשבשאלה מוזכרת ההכנסה הממוצע
 .ה לממוצע מקבוצת ההתייחסות שלהםבהשווא

בעיה נוספת שנמצאה במשתנה היא שהתפלגות התשובות על השאלה מציגה 
 מעט - כלפי מטהתפלגות ההכנסות בישראל מוטה ה. את כיוון ההטיה בתשובות
אילו התפלגות ו, כך שהכנסת החציון נמוכה מהממוצע, אנשים משתכרים הרבה

תוצאות , יחד עם זאת. ההכנסות לפי התשובות מציגה חציון הגבוה מהממוצע
זו , ונוסף על כך, ההרצה הצביעו על השפעה של ההכנסה בכיוון הצפוי

 .השיג על רמת ההכנסות של הנשאליםהאינדיקציה הטובה ביותר שיכולנו ל
 

 התפלגות התשובות על גובה ההכנסה בהשוואה לממוצע
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 משתנה זה הוא בעל השפעה ישירה על רמת ההכנסה - מצב משפחתי
בי מפרנסים מצויים במצב כלכלי ורממשקי בית . ואפשרויות הצריכה של הפרטים

 :נשאלת השאלה). 570' עמ, 2007שנתון סטטיסטי לישראל (טוב יותר בממוצע 
ם של שני האם התפלגות העוני הסובייקטיבי תומכת בהנחת היסוד שקיומ

 ?מפרנסים במשק בית מקטינה את העוני
.  נוספים אלמנים6%- גרושים ו6%,  רווקים24%,  נשואים64%במדגם שלנו 

שיעורם הקטן של הגרושים והאלמנים יקשה על האפשרות לבחון את השפעת 
 .משפחתי על תחושות העוניהמצב ה

  
 התפלגות המצב המשפחתי במדגם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 למספר הנפשות במשק הבית השפעה מכרעת על -  משק ביתמספר נפשות ב

עוני בישראל היא על אחת מסוגיות המפתח שעולות בשיח המקצועי . עוני
ן היתרון לגודל  יש להתייחס לעקרוהאופן שבוהקשר בין ריבוי ילדים לעוני ו

 דיון זה מייחס למספר הנפשות השפעה שלילית לכיוון .במדידתו של העוני
בין אם , במובן זה הבחירה של היחיד להגדיל את משפחתו. עוניהגדלתו של ה

לא יכולה להיתפס כמגדילה , ידי הבאת ילדים לעולם- ידי נישואין או על- על
,  המוסד לביטוח לאומי,סקירה שנתית( ולכן היא בעייתית ,את התועלת שלו

1989.( 
ן בהן השתמשנו הן בישהקטגוריות , כדי לבחון את השפעת גודל המשפחה

 מאחר שראינו שגודל הקטגוריות של משפחות בעלות ;נפש אחת לשש בנפרד
 .איחדנו אותן לכדי קבוצה אחת, טןשבע נפשות ומעלה ק
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יש להכניסו .  משתנה ההשכלה הוא בעל משמעות רבה לתפיסת העוני- רמת השכלה
לניתוח כדי להפריד בין השפעתו על רמת ההכנסה לבין השפעתו על הציפיות 

נוסף על כך יש לו חשיבות גם בכך שהוא נתפס במדיניות הציבורית כמנגנון . להכנסה
המועצה , משרד ראש הממשלה(שדרכו מיטיבים הפרטים את מצבם החברתי 

 ).2' עמ, 2010-2008ברתית לישראל נדה כלכלית ח' אג-הלאומית לכלכלה וחברה 
  בעלי,בהן השתמשנו הן בעלי השכלה נמוכה מתיכוןשקטגוריות ההשכלה 

תיכוניים ובעלי תארים -לימודים על,  כולל תעודת בגרותנית תיכוהשכלה
 .ההתפלגות על פני הקטגוריות מוצגת בתרשים להלן. אקדמיים

 
 התפלגות ההשכלה במדגם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תפיסת העוני הסובייקטיבי מושפעת מתפיסת המצב ביחס לחברת - ארץ לידה
וכנס מאחר שציפינו לקבל פערים בחברות משתנה זה ה.  תהא אשר תהא,ייחוס

כך למשל אנחנו מצפים שילידי יבשות עניות יותר יתפסו את מצבם . הייחוס
 .זיקים את רמת ההכנסה שלהם קבועהבאופן טוב יותר גם כשמח

 על מנת לקבל בכל קטגוריה ,לכן, 65% -מרבית הנשאלים נולדו בישראל 
בצנו את שאר אזורי הלידה לפי רמת  קי,מספר תצפיות מספיק לבחינה סטטיסטית

כך ילידי אסיה . החיים הממוצעת בהם כפי שזו נאמדת באמצעות התוצר לנפש
מ לשעבר ומזרח אירופה "ילידי מדינות בריה, אפריקה קובצו בקבוצה אחתו

 .אמריקה ואוסטרליה בקבוצה שלישית,  וילידי אירופה,בקבוצה שנייה
חושת העוני הסובייקטיבי קשורה אף היא  השפעת משתנה זה על ת- רמת הדתיות

וגם למערכת הערכים הנגזרת , אליה משווים את עצמם הפרטיםשלקבוצת הייחוס 
בסוגריים ההתפלגות (הקטגוריות שנבחנו בהקשר הזה הן . מדרגות האמונה השונות
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 ).7.11%(וחרדי ) 11.01%(דתי , )28.43%(מסורתי , )53.45%(חילוני ): בסקר
נטית בעיקר החלוקה לאזורי פריפריה וו בהקשר של עוני רל- מחוז מגורים
מרכז , )24.48%(בהן השתמשנו היו צפון ודרום שלכן הקטגוריות . לעומת המרכז

 ).12.64%(וחיפה ) 12.54%(ירושלים , )23.58%(אביב -תל, )26.77%(
משתנה . 2008-ב ו2007 בשנת , כאמור הרצנו את הסקר פעמיים- שנת הסקר

 . על מנת לבחון אם חל שינוי בתפיסת העוני במהלך השנה האחרונהזה הוכנס
 .פים שהוכנסו לניתוח הם מין וגילשני משתנים נוס

  
 

 תוצאות
  

  ם על ההכנסההשפעת המשתנים הדמוגרפיי
  הדרושה לחיים בנוחות

על מנת לבחון את השפעתם של המשתנים הדמוגרפיים על הערכותיהם של 
ארית כשהמשתנה התלוי הוא גובה ההכנסה הנשאלים הרצנו רגרסיה ליני

 ).תוצאות הרגרסיה מוצגות בנספח(המספיקה לחיים נוחים 
 וזאת , 13,920₪ 2008- באלית הממוצעת שמספיקה למשפחה היההכנסה המינימ

הכנסה זו עלתה ובכך התאימה את עצמה לתחושת עליית . 2007-ב ₪ 12,261לעומת 
 ליולי 2007שיעור עליית המחירים בין מאי  בעוד ש,14%-העלייה היא ב(המחירים 

 ).6.07% הוא 2008
 

  התפלגות גובה ההכנסה החודשית המינימלית הדרושה
 לנסקרים ולבני משפחותיהם
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יש קשר חיובי בין גובה ההכנסה לבין התשובה לשאלה על רמת ההכנסה הדרושה 
ת הנמוכות מהממוצע בעלי ההכנסו, כך. ממצא זה מובהק סטטיסטית. לקיום

בעלי ההכנסות , על מנת לחיות בנוחות בחודש ₪ 10,980 להם וסברו שיספיק
מתוצאות .  15,966₪ובעלי ההכנסות מעל הממוצע ,  14,403₪ -סביב הממוצע 

הרגרסיה עולה כי בעלי ההכנסות הנמוכות מהממוצע הצביעו על הכנסת מינימום 
עליה הצביעו שמהכנסת המינימום לחודש  ₪ 2,077-לחיים בנוחות הנמוכה ב
 בעלי ההכנסות הגבוהות מהממוצע הצביעו על ילואו, בעלי ההכנסות הממוצעות

עליה שבחודש מההכנסה המספיקה לחיים בנוחות  ₪ 2,425-הכנסה הגבוהה ב
 .הצביעו בעלי ההכנסות הממוצעות

 הקושי שבוויתור -ממצא זה מלמד על שינוי תפיסת הנוחות בהתאם להרגל 
תוצאה זו מחזקת את התפיסה . ל תנאי מחיה לאחר שמתרגלים אליהם גוברע

המניחה ששינוי ברמת ההכנסה הכללית מוביל לעלייתו של , היחסית של העוני
 .סף העוני

מתוצאות הרגרסיה על שאלה זו עולה כי משתנים דמוגרפיים נוספים 
כנסה תפיסת הה, כפי שניתן היה לצפות, כך. משפיעים על תפיסת העוני

המספיקה לחיים בנוחות בקרב החילונים גבוהה יותר באופן מובהק מאשר אצל 
פחות  ₪ 2,000-הנשאלים הדתיים זקוקים ל.  הדתיים והחרדים,המסורתיים

 .לחודש כדי להתקיים בנוחות בהשוואה לחילונים
 ₪ 11,579ממוצע ההכנסה המספיקה לחיים בנוחות בקרב החרדים עמד על 

אם לוקחים בחשבון את הבדלי גודל . בקרב החילונים ₪ 14,467לעומת , בלבד
הרי שההכנסה המספיקה , המשפחה הממוצעת בקרב שתי קבוצות האוכלוסייה

מזו הדרושה לחרדים שלושה לחיים בנוחות בקרב החילוניים היא כמעט פי 
הסקר החברתי של : מקור. 2.3 ולחילונית 4.7ממוצע נפשות למשפחה חרדית (

 ). ועיבודי מרכז מאקרו2006ית לסטטיסטיקה לשנת הלשכה המרכז
 

 הכנסה ממוצעת לחיים בנוחות לפי רמת דתיות
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השפעת ההשכלה על גובה ההכנסה המספיקה לחיים בנוחות מובהקת בכל 
עליה הצביעו שההכנסה המספיקה לחיי נוחות : הקטגוריות של המשתנה שנבדקו

בחודש מההכנסה  ₪ 1,600-גבוהה בכ) כולל בגרות(הנשאלים שסיימו תיכון 
בעלי תואר אקדמי , באופן דומה. שעליה הצביעו בעלי השכלה נמוכה מתיכונית

בחודש בהשוואה  ₪ 1,500-הצביעו על הכנסה המספיקה לחיי נוחות הגבוהה בכ
 .לבעלי השכלה נמוכה מתיכונית

ובר מנגנון ההשפעה של משתנה ההשכלה על תפיסת ההכנסה לחיים בנוחות ע
ואף התחושה שזו מגיעה להם , דרך הציפיות של המשכילים להכנסה גבוהה יותר

שנתון סטטיסטי (מאחר שציפיות אלה מתממשות בממוצע . בזכות היותם משכילים
ניתן היה להניח שהתשובות על שאלה זו מעידות על , )570' עמ, 2007לישראל 

 ולאו דווקא על השפעת ההתרגלות של המשכילים לרמת הכנסה גבוהה יותר
בה ששאלה זו הוכרעה בהרצת הרגרסיה . השפעת ההשכלה לכשעצמה על התפיסה

אך לא פגעו , שיצאו מובהקים, הוכנסו לצד משתני ההשכלה משתני ההכנסה
ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר כך תפיסת . במובהקותם של משתני ההשכלה

ייחסות למספר נפשות  אפקט זה גדל בהת.הכנסה המספיקה לחיים בנוחות עולהה
 הגורם המשמעותי ביותר המקטין א זאת מאחר שהשכלת האישה הי-במשק בית 

 כך -השכלת האישה מתואמת עם זו של בעלה מאחר שלרוב ו, את שיעור הילודה
 ).Castro Martin Teresa, 1995(שבמשקי בית משכילים יש פחות ילדים 

 
 וצעת לחיים בנוחות לפי רמת השכלההכנסה ממ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 5השפעת מספר הנפשות במשק הבית באה לידי ביטוי בכך שמשקי בית בעלי 

 נפשות הצביעו על הכנסה מינימלית לחיות בנוחות הגבוהה באופן מובהק 6-ו
 7- ו3, 2לגבי משקי בית בעלי , יחד עם זאת. בהם גר אדם בודדשממשקי בית 

הקשר על יתן להסיק מכך לכן לא נ. נפשות ומעלה לא קיבלנו תוצאות מובהקות
 .בין מספר נפשות לבין תפיסת ההכנסה המינימלית הדרושה
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עליה הצביעו נשים גבוה יותר באופן שגובה ההכנסה המינימלית לחיי נוחות 
ייתכן שפער זה מבטא את העובדה . לחודש ₪ 900-מובהק מזו של הגברים בכ

לתפקודו היומיומי ם את המוצרים השוטפים הדרושייותר שבממוצע נשים קונות 
 .של משק הבית

השפעת משתנה ארץ הלידה על גובה ההכנסה שהנסקרים הצביעו עליה 
ן ממוצעי ישקיים פער באף , זאת. כמינימלית לחיים בנוחות אינה מובהקת

 שילידי ישראל ענו פי לאף ע. התשובות כפי שניתן לראות בתרשים להלן
ני משפחתם על מנת לחיות בממוצע כי דרושה הכנסה גבוהה יותר להם ולב

וזאת בהשוואה הן לנולדים באסיה או באפריקה והן לנולדים באירופה או , בנוחות
, דתיות, השכלה: התוצאה מוסברת במשתנים האחרים שיצאו מובהקים, אמריקהב

 .ההכנסה ומספר הנפשות במשק הביתגובה 
 

 הכנסה ממוצעת לחיים בנוחות לפי ארץ לידה
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  דמוגרפיים על העוני הסובייקטיביתניםהשפעת מש
ידי הרצת רגרסיה -השפעת המשתנים הדמוגרפיים על תחושת העוני נבחנו על

המשתנה התלוי היה תשובתם הבינארית של הנשאלים על השאלה אם . לוגיסטית
 ).תוצאות הרגרסיה בנספח(הם חשים עניים 

ובהק על תשובותיהם רמת ההכנסה הנוכחית של הנשאלים השפיעה באופן מ, כצפוי
ההסתברות של בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע לחוש . פעם-אם חשו עניים איה לשאל

בעלי ההכנסות . עניים גבוהה בהשוואה להסתברות שיחושו כך בעלי הכנסה ממוצעת
 .הנמוכות מהממוצע גם הביעו יותר חשש שיהיו עניים בעתיד

תברות של הנשואים ההסתברות של רווקים לחוש עניים נמוכה יותר מההס
ואילו ההסתברות של הגרושים לחוש עניים גבוהה , ) בהתאמה22% לעומת 16%(

ממצא זה מבטא את השפעת ).  בהתאמה22% לעומת 40%(יותר משל הנשואים 
מה שעשוי , חלק מהגרושים נדרשים לשלם מזונות. התלויים על תחושת העוני

, במשק הבית עם הילדיםהחיים , חלק אחר. להגביר את תחושת העוני שלהם
השפעה זו באה לידי ביטוי גם בכך שהרווקים . מרגישים עניים כמפרנסים יחידים
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ואילו ההסתברות של , בהשוואה לנשואים, פחות חוששים שבעתיד יהיו עניים
 .גבוהה באופן מובהק משל הנשואיםמכך הגרושים לחשוש 

 העוני בהתאם להשערותינו לגבי השפעת קבוצת הייחוס על תפיסת
וזאת בניגוד , הדתיים והחרדים חשים פחות עניים בהשוואה לחילונים, הסובייקטיבי
). 20% -חרדים , 18% -דתיים , 25% -מסורתיים , 22% -חילונים (למסורתיים 

 וזאת בניגוד ,גבוהה בקרב החרדים, כפי שזו נאמדת רשמית, תחולת העוני היחסי
 ).300' עמ, 2007ח בנק ישראל "דו(ת  כפי שעולה מהתוצאות הנוכחיו,לתחושתם

בהם שתי ש משקי בית -באופן הצפוי אף הוא משתנה גודל המשפחה משפיע 
נפשות אינם בעלי הסתברות גבוהה יותר לחוש עוני בהשוואה למשקי בית של 

אך ההסתברות של כל שאר משקי הבית בעלי שלוש נפשות ומעלה . יחידים
 .משקי הבית של יחידיםלחוש עניים גבוהה יותר בהשוואה ל

ממצא מעניין שקיבלנו הוא השפעת ארץ הלידה על תחושת העוני 
התוצאות מצביעות על כך שנשאלים שלא נולדו בישראל חשו . הסובייקטיבי

בקרב ילידי אירופה או אמריקה : עצמם עניים יותר מאשר אלו שנולדו בישראל
 טענו שחשו 33.3%ה  בקרב ילידי אסיה או אפריק2, טענו שחשו עניים28.9%

כאשר שולטים על .  טענו שחשו כך14.7%עניים ואילו בקרב ילידי ישראל רק 
מספר נפשות , השכלה, דתיות, גיל,  כמו הכנסה,םישאר המשתנים הדמוגרפי

מ לשעבר ומזרח אירופה "הי מתחזקת התוצאה שילידי מדינות בר,ומחוז מגורים
ממצא . ת גבוהה יותר מילידי ישראלוילידי אסיה ואפריקה חשים עניים בהסתברו

זה מעניין בעיקר לנוכח העובדה שהנסקרים שלא נולדו בישראל הצביעו על סף 
מסף ההכנסה לחיים בנוחות ) אם כי לא באופן מובהק(הכנסה לחיים בנוחות נמוך 

 רמת העוני הסובייקטיבי -שני הממצאים יחד . עליו הצביעו ילידי ישראלש
י ישראל ותפיסתם את ההכנסה המספיקה לחיים בנוחות הנמוכה יותר של יליד

 מילידי מדינות פחות  מצביעים על כך כי ילידי ישראל עניים-כגבוהה יותר 
ממצא זה .  כמו גם מילידי אסיה ואפריקה,מ לשעבר ומדינות מזרח אירופה"היבר

ויתרו על  בכך שילידי מדינות שאינן ישראל )ראה להלן(מקבל תימוכין נוספים 
 .פן מובהק יותר מאשר ילידי ישראלזון כתוצאה מקשיים כלכליים באומ

 
 השפעת משתנים דמוגרפיים על צריכת מוצרים בסיסיים

 בעיקר 70-שהושפעה מאז שנות ה, תפיסת העוני הנורמטיבית בחברה הישראלית
. מקשרת את מושג העוני למיעוט הכנסה בלבד, מקביעתו של קו העוני הרשמי

מצוקה חברתית הכרוכה בעוני יכולה לבוא . בטים חברתיים ונפשייםלעוני הי, אולם
, עדר אלטרנטיבות ומיעוט אפשרויותית היחווי, לידי ביטוי בתחושת נחיתות

בושה ועד המצב הקיצוני של פרישה מחיי , אין אונים, תחושת הדרה וחוסר שייכות
בה  שהוא מבטא את פריצת מסגרת החשיפי לאף ע, הסקר הנוכחי. החברה

______  
 .מדי פעם/אלו שענו שהרגישו עניים לעתים קרובות ולפעמים  .2
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אך , מייחס משמעות להרגשה הסובייקטיבית של הפרטים, עוניעל הנורמטיבית 
יחד עם . בהן עוני עשוי להשפיעשאינו בוחן את הדרכים החברתיות והנפשיות 

הוא מפרט את האופן שבו תחושת המצוקה הכלכלית עשויה לבוא לידי ביטוי , זאת
לבוש , ו קירור של הביתחימום א, מזון: ידי הקטנת תצרוכת בארבעה תחומים-על

 .ידי נסיעה לחופשה-והנעלה וצריכת מותרות המיוצגת על
, ויתרו על מזון בשל קשיים כלכליים מהמדגם 13.5%התוצאות הראו כי 

 נאלצו לוותר על 39.6%,  נאלצו לוותר על קירור או חימום של ביתם26.4%
 . ויתרו על נסיעה לחופשה49.9%-ו, קניית בגד או נעליים

 
 ור הנאלצים לוותר על צריכה בשל קשיים כלכלייםשיע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ויתור על מזון
מי שהכנסתו : התשובות על שאלה זו מתואמות עם רמת ההכנסה של המשיבים

ההסתברות שיאלץ לוותר על מזון גבוהה באופן מובהק מבעלי , נמוכה מהממוצע
ים על תפיסת חשיבות משתנים תרבותיים משפיע, כמו כן. ההכנסות הממוצעות

יוותרו על , למעט ישראל, כך למשל ההסתברות שילידי כל האזורים. המזון
צריכת מזון גבוהה יותר באופן מובהק מההסתברות שילידי ישראל יוותרו עליו 

 20%ויתרו על צריכת מזון לעומת  בלבד מילידי ישראל 8.3%(לכליות מסיבות כ
של גרושים לוותר על מזון גבוהה ההסתברות ). בקרב ילידי שאר המדינות
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) 6%(אך לא כן ההסתברות של רווקים , )13% לעומת 36%(בהשוואה לנשואים 
 -ההשפעה של מספר הנפשות במשק בית אינה מונוטונית ). 14%(ושל אלמנים 

הסיבה . במובן שככל שמספר הנפשות גדל כך גדלה ההסתברות שיוותרו על מזון
 המהווים חלק ניכר מהנפשות במשקי בית ,לדיםלכך היא שנושא המזון בקרב י

משתנה המין משפיע על ויתור על מזון בשל קשיים .  הוא אקוטי,גדולים
ההסתברות של נשים לוותר על מזון גבוהה יותר באופן מובהק . כלכליים

 ). מהגברים9% מהנשים ויתרו על מזון לעומת 16%(בהשוואה לגברים 
גברים וילידי ,  כמו רווקים,עכשוויתקבוצות שתפיסתן מופנית לצריכה 

. נשים וילידי מדינות אחרות,  על מזון לעומת גרושיםפחות  ויתרו,ישראל
מממצאים אלו ניתן להסיק בזהירות כי התפיסה של הוויתור על מזון קשורה 

 .לרמת הנהנתנות
 

 קירור של הבית בעת הצורך/ויתור על חימום
) 23% לעומת 27% (2007יר בבית לעומת  ויתרו יותר על ויסות מזג האוו2008-ב
 במחירי הנפט והסולר 50%  של ככל הנראה נובע הדבר מהקפיצה בגובה-

 שהתרחשה בין שתי תקופות עריכת , במחירי החשמל24%של לחימום הדירה ו
 לפי מדדי הנפט והסולר והחשמל של ,2008 לעומת יולי 2007מאי (הסקר 

 נוספת לתשובה זו ניתן לראות בממצא תמיכה). הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שההסתברות של משכילים לוותר על ויסות מזג האוויר היתה באופן מובהק 

תיכוניים ובעלי תארים -לימודים על,  וזו הן של מסיימי תיכון-גבוהה יותר 
על וזאת מאחר שניתן להניח שהם בעלי יותר נגישות לאינפורמציה , אקדמיים

אסיה , מזרח אירופה, מ לשעבר"היתברות של ילידי ברההס. קפיצת המחירים הזו
ואפריקה לוותר על חימום או קירור הבית היתה גבוהה מההסתברות של ילידי 

ההסתברות של בעלי הכנסות נמוכות מהממוצע ושל נשים . ישראל לעשות זאת
ובהק בהשוואה לקבוצות לוותר על ויסות מזג האוויר גבוהה אף היא באופן מ

 ). בהתאמה, הכנסות ממוצעות וגבריםבעלי(נטיות ווהייחוס הרל
 
 ור על רכישת פריטי לבוש או הנעלהיתו

גם בשאלה זו קיבלנו את התוצאה הצפויה שבעלי הכנסות מעל לממוצע ויתרו 
ההסתברות של נשים לחוש . פחות ובעלי הכנסות נמוכות מהממוצע ויתרו יותר

 היתה גבוהה יותר באופן מובהק שהן מוותרות על רכישת פריטי ביגוד או הנעלה
 של צעירים ,ההסתברות של רווקים).  בקרב גברים30.06% לעומת 51.36%(
לפי . לחוש כך היתה נמוכה יותר באופן מובהק+) 65(ושל המבוגרים ) 24-18(

תוצאות אלו נראה שהמנגנון של תחושת ויתור על רכישת פריטי לבוש או הנעלה 
, משפחה עדיין יותר בתחום אחריותן של נשיםה. עובר דרך האחריות למשפחה

 .וגרים ורווקים אינם בעלי תלוייםמב, וצעירים
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 ויתור על נסיעה לחופשה
שיעור המוותרים על נסיעה לחופשה גבוה בהרבה משיעור המוותרים על שאר 

מחצית , לדוגמה. מה שמראה כי הוא אכן נתפס כמוצר מותרות, המוצרים
לעומת קצת , סיעה לחופשה בשל קשיים כלכלייםמהמדגם טענו שוויתרו על נ

 .רבע שוויתרו על מיזוג הביתמ יותר
ההסתברות לוותר על נסיעה , הוויתור על צריכהעל בדומה לכל שאר השאלות 

לחופשה עולה כאשר ההכנסות נמוכות מהממוצע ויורדת כשההכנסות גבוהות 
 - הלידה משתנים נוספים המשפיעים על הסתברות זו הם ארץ. מהממוצע

 62%(ההסתברות של ילידי אסיה ואפריקה לוותר על חופשה נמוכה באופן מובהק 
וזאת גם , ) בקרב ילידי ישראל49%מילידי היבשות הללו ויתרו על חופשה לעומת 

לכן נראה .  כמו הכנסה ואזור מגורים,כששולטים על משתנים דמוגרפיים אחרים
ת והקשר ביניהן לעוני משל ילידי שתוצאה זו מייצגת תפיסה אחרת לגבי חופשו

בהתאם למסקנה זו ההסתברות של החרדים לוותר על חופשה נמוכה באופן . ישראל
מאחר שהכנסתם הכלכלית הממוצעת נמוכה בהרבה מזו . מובהק משל החילונים

ברור שתשובה זו משקפת את תפיסתם בנוגע לחופשה כמוצר , של החילונים
 .וזאת בניגוד לחילונים, יים שלהםרלי מדרך החמותרות שאינו מהווה חלק אינטג

ההסתברות של נשים לוותר על חופשה גבוהה אף היא באופן מובהק מזו של 
, דרך כללב,  שחופשהאהסיבה לכך הי, ככל הנראה). 46%  לעומת56%(גברים 

מקושרת לאתוס המשפחתי הנמצא בתחום ההתעניינות והאחריות של נשים יותר 
 .מאשר של גברים

צאות ניתוח השפעת המשתנים הדמוגרפיים על הצריכה עולות בקנה אחד עם תו
משתנה גובה ההכנסה יצא מובהק . תפיסת העוני כמחסור בהכנסה כלכלית בעיקר

ציבות הן מ, יחד עם זאת. בכל אחת מהרגרסיות על כל אחת מהשאלות שנשאלו
ערכי על -התפיסה שבחינת סל הצריכה של הפרטים מעידה באופן חדבפני אתגר 

שהכנסתם הכלכלית הרבה יותר נמוכה , החרדים, למשל. רמת החיים שלהם
נשים חשו שהן . חשו שהם מוותרים פחות על חופשה לעומת החילונים, מהממוצע

מסקנה נוספת שעולה מהתוצאות היא . מוותרות על ביגוד והנעלה יותר מהגברים
גם כאשר שכך , קשבקרב ילידי ישראל הקשר בין ההכנסה לצריכה פחות חז

ביגוד והנעלה , מיזוג הבית, הכנסתם נמוכה הם לא יוותרו על צריכה של מזון
י שמשפיע על ההסבר המקובל לתופעה הוא המצב הביטחוני הבעיית. וחופשה

מדיניות הסלחנית למשיכת ה הסבר נוסף אפשרי לכך הוא .תפיסת הסיכון העתידי
המשתנה של אזור המגורים אינו מסקנה שלישית מהתוצאות היא ש. יתר בישראל

כשבודדנו משתנה זה ממשתני . משפיע לכשעצמו על הנכונות לוויתור על צריכה
 ייתכן שהשפעת מיקום .השכלה וארץ לידה הוא נותר חסר השפעה, רמת הדתיות
 .י יותר דרך ההשפעה שיש לה על התרבות מאשר דרך המיקום הפיזאהמגורים הי
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 מסקנות על תפיסת העוני
חר שתיארנו את תוצאות הסקר וניתוחי הרגרסיה ננסה לבחון איזו תפיסת עוני לא

נתאר את התפיסה המקובלת הבאה לידי ביטוי באמידת . הוא מביא לידי ביטוי
העוני הרשמית בישראל ואיך זו עומדת ביחס לאתגר שמציבה הבחינה האמפירית 

 .הנוכחית ותוצאותיה
 

 תפיסת העוני הרשמית בישראל
 תפיסת העוני במדינת ישראל הושפעה רבות מההגדרה הרשמית שלו ,כאמור

הגדרה זו מושתתת על דיווחי ההכנסה . ידי המוסד לביטוח לאומי-שנקבעה על
. השוטפת של המשתתפים בסקרי ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כפי שזו באה לידי , עוני מוגדר כחלק התחתון של התפלגות ההכנסה השוטפת
בקרבו נערכים סקרי ההכנסות של הלשכה המרכזית שי במדגם המייצג ביטו

 משקי בית 15,000-בקרב כבשנה סקרים אלו נערכים מדי שנה . לסטטיסטיקה
 זו שמתחתיה משק -הכנסת סף העוני . המייצגים את כלל משקי הבית בישראל

.  נקבעה כמחצית מההכנסה החציונית בהתפלגות זו-בית נחשב עני ומעליה לא 
ההכנסה השוטפת מכלל המקורות של משק הבית מחולקת למספר הנפשות בו 

 ומאז 1969-ומשוקללת לפי סולם שקילות קבוע שנאמד על סמך סקר הכנסות ב
העוני תפיסה יחסית מכיוון על תפיסת עוני זו מכונה בשיח המקצועי . לא שונה

אלא מניחה , שאינה קובעת מראש מהי רמת הצריכה האבסולוטית הראויה לאדם
היא אינה לוקחת בחשבון משתנים . שמי שהכנסתו הכי נמוכה בחברה הוא עני

אין בה התייחסות להכנסות . רבים המשפיעים וקשורים באופן אינטואיטיבי לעוני
, מעות לתנאי המחיההיא לא מייחסת מש. לרכוש ולבעלות על דירה, מהון

אינה מייחסת משמעות היא , נוסף על כך.  לרמת ההשכלה אולצפיפות הדיור
 כלומר מאותם אלה שנחשבים -לתחושות המצוקה החברתית הנובעות מלמטה 

ניסה לתת משמעות לתחושות , מוגבל ככל שיהיה, הסקר הנוכחי. עניים בחברה
להלן נתאר את הדרכים שבהן תוצאות הסקר הנוכחי תורמות להרחבת . הללו

 .תפיסת העוני בישראל
 

 הכנסה המאפשרת חיים בנוחות -תית גישת ההסכמה החבר
הקביעה של סף העוני על חמישים אחוז מההכנסה החציונית אמנם מקובלת 

 הכנסה מינימלית המספיקה עלעריכת סקרים . אך קביעתה שרירותית, בעולם
לחיים בנוחות מבטאת תפיסה נורמטיבית באשר לגובה הכנסת המינימום 

 .מדד למדיניות חברתיתומספקת אינדיקציה לסף העוני הראוי להיקבע כ
עלתה מתשובותיהם של כפי ש, לית הממוצעתההכנסה המינימ, כאמור
שיעור עליית . 2007-ב ₪ 12,261לעומת , 2008-ב ₪ 13,920 אהי, הנסקרים

ן מסביר את העלייה ולכ,  בלבד6.07%המחירים בין שתי תקופות הסקר עמד על 
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אם לוקחים ,  עם זאתיחד. בלבד ₪ 13,000-לית הממוצעת לבהכנסה המינימ
 4.3- ו2007- ב3.7שהיה (בחשבון את ממוצע הנפשות למשק בית במדגם 

 נראה שחלה אפילו ירידה בהכנסה המינימלית לנפש המספיקה -) 2008-ב
 לנפש 3,553 טענו הנסקרים כי זו עומדת על 2007-בעוד שב: למחיה בנוחות

 .בלבד ₪ 3,260 עמדה הכנסה זו על 2008בשנת , 2008במחירי יוני 
התוצאות הדומות בשני הסקרים מחזקות את תוקף הממצא כי ההכנסה לנפש 

  ביןנעה, במשפחה ממוצעת בישראל שתאפשר מחיה בתנאים נוחים) לא תקנית(
 .בחודש ₪ 3,500- ל3,300

 מאחר שזה -נתונים אלו אינם ניתנים להשוואה עם קו העוני הרשמי לנפש 
על מנת להשוות את קו . סה לנפש סטנדרטיתמתוקנן ומצביע על מינימום הכנ

 ניתן לבחון את הכנסת קו העוני של ,העוני הסובייקטיבי לקו העוני הרשמי
 .משפחה בעלת מספר נפשות הדומה לממוצע במדגם

 4.3לנפש תקנית ולמשפחה בת  ₪ 2,028 עמד על 2006/7קו העוני לתקופת 
קיים , לפיכך.  בחודש 6,824₪על ) 2008ממוצע הנפשות במדגם של (נפשות 

בין ל, פער ניכר בין גובה ההכנסה הדרושה למחיה בנוחות לתפיסתם של הנסקרים
 .בחודש ₪ 7,095פער זה עומד על . גובה הכנסת העוני לפי הנתונים הרשמיים

באופן . עוני מול חיים בנוחות: ניתן לייחס את הפער לפער בין המושגים
לא סביר כי קיימת הכנסת סף . פער כזהאינטואיטיבי נראה כי אמור להתקיים 

 המצביע ,הפער בין קו העוני היחסי. שמעליה חיים בנוחות ומתחתיה חיים בעוני
ממדי העוני והפערים  ("20.5%על תחולת עוני בקרב משקי הבית בגובה 

 לבין ההכנסה ,)המוסד לביטוח לאומי, "ממצאים עיקריים, 2006/7בהכנסות 
, 2006לפי נתוני סקר הכנסות ( ממשקי הבית 70%הנוחה שמתחתיה מצויים 

 מבטא חלק אחר של האוכלוסייה שייתכן שאינו עני אך - )ועיבודי מרכז מאקרו
 .בוודאי גם אינו חי בנוחות

תוצאות הסקר שערכנו נותנות ביטוי לפער זה המתקיים בטווח שבין שתיים 
ינימלית  מהי לדעתך ההכנסה המ:האחת. שאלות שהוצגו בפני הנסקריםמה

?  האם אתה מרגיש עני:והשנייה? חיות בנוחותהדרושה למשפחתך על מנת ל
ראינו שלרמת ההכנסה הדרושה לחיים בנוחיות , מהתשובה על השאלה הראשונה

 לאף ע.  ממשקי הבית30% מגיעים רק ,בחודש ₪ 13,920 שעומדת על ,בישראל
 הרי ששיעור משקי , שהיה צפוי למצוא פער בין ההכנסה הנוחה להכנסת העוניפי

 ומבטא את מאוד הבית שאינם מגיעים לרמת הכנסה לחיים בנוחות גבוה
מאיחוד נתוני העוני עם נתוני . השוויון החריף בהתפלגות ההכנסות בישראל-אי

משקי הבית שאינם מגיעים להכנסה נוחה מצטיירת התמונה שכחמישית ממשקי 
ואילו רק , רמת חיים שאינה נוחהחמישים אחוזים נוספים חיים ב, הבית הם עניים

 .מת חיים שנורמטיבית נתפסת כנוחהשלושים אחוזים ממשקי הבית מגיעים לר
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 קו העוני הסובייקטיבי
 האם אתה :גישת העוני הסובייקטיבי באה לידי ביטוי בסקר הנוכחי בשאלה

שיעור העונים על שאלה זו באופן חיובי מבטא את תחולת העוני ? מרגיש עני
 ,חד או מדויק, גם מבלי להגדיר את המושג עוני באופן שרירותי. קטיביהסוביי

המביאה לידי ביטוי את משמעותו ) folk notion(קיימת תפיסה עממית 
לעתים (שיעור הנסקרים שחש עני . הנורמטיבית של עוני בחברה הישראלית

שיעור זה גבוה מההערכה של המוסד לביטוח . 22%הוא ) קרובות או לפעמים
המוסד  (15.4% 2005/6-היה ב) בקרב יהודים(ששיעור המשפחות העניות , ומילא

 בין תחולת 7%-קיים פער של כ). 93' עמ, 2006 סקירה שנתית ,לביטוח לאומי
. העוני לפי הקו הרשמי לבין תחולת העוני הסובייקטיבי כפי שזו עולה מהסקר

לערוך אותו חלק מהפער מוסבר בכך שהמדגם שלנו הוא קטן ויש להמשיך ו
יחד עם . בהיקפים גדולים יותר על מנת לבסס את תחושת העוני הסובייקטיבי

פי מספר הנשאלים שאמרו שהם -תחולת העוני הסובייקטיבי הנמדדת על, זאת
מבססת את עובדת קיומו של העוני ומקשה על האפשרות לבטל , חשים עניים

שיעור העוני בישראל ישנם מחקרים הטוענים כי (אותו כמניפולציה סטטיסטית 
 ).2007,  ראה שיינין.מנופח

 
 סולם שקילות סובייקטיבי

כאשר מודדים את העוני בשיטה היחסית מחלקים את ההכנסה למספר הנפשות 
עצם חלוקת ההכנסה למספר , מאחר שילדים אינם בעלי הכנסותו, במשק בית

מנת לקזז על . הנפשות מפנה את היקף העוני הגבוה ביותר למשפחות עם ילדים
.  נוצר סולם השקילות, ומתוך הנחה שקיימים יתרונות לגודל,את ההשפעה הזו

הסולם יוצא מנקודת הנחה שככל שהמשפחה גדולה יותר כך ההכנסה לנפש 
זאת מכיוון שבמשק בית משותף ניתן לחלוק במגורים , הדרושה לה נמוכה יותר

דדים את העוני לנפש מו, לפיכך. בתשתיות ואף לנצל במלואם מוצרים מתכליםו
פי סולם המכונה סולם שקילות מאחר שהוא -כפי שזו נקבעת על, סטנדרטית

 .מאפשר להשוות בין רמות הכנסה של משקי בית עם מספר נפשות שונה
ובכך מגדיל את , סולם השקילות הנהוג בישראל מייחס פחות מדי יתרון לגודל

שבון משקי בית בודדים מספר המשפחות מרובות הילדים הנחשבות עניות על ח
הסולם ). 2000,  דביר וברנע;6פרק , 1989 סקירה שנתית ,המוסד לביטוח לאומי(

כפי , הרשמי בישראל מניח שהמדד לרמת הרווחה הוא שיעור ההוצאה על מזון
סולם השקילות בישראל נאמד לפי . 1968/9שזה נאמד על סמך סקר הוצאות 

האומדת ) 6פרק , 1989רה שנתית  סקי,המוסד לביטוח לאומי(שיטת אנגל 
בניגוד לסולמות אלו יש גישה האומדת סולמות ". אובייקטיביים"סולמות 
בהם שסולמות אלו נקבעים בהתבסס על סקרים ". סובייקטיביים"שקילות 

שואלים נפשות ממשקי בית בעלי מאפיינים דמוגרפיים שונים שאלות על רמת 
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ת להתייחס הן לבחירה להינשא והן שיטה כזו מאפשר. הרווחה הנחווית שלהם
 שתי בחירות המגדילות הן את מספר הנפשות והן -לבחירה להביא ילדים לעולם 
 וזאת בניגוד לסולם , כמגדילות את רמת הרווחה- את ההוצאות של משק הבית

 .הסקר הנוכחי מביא לידי ביטוי חלק מתפיסה זו. השקילות הנהוג בישראל
, ית הרווחהיפר הנפשות במשק הבית על חוועל מנת לבודד את השפעת מס

אם הרצנו רגרסיה לוגיסטית כאשר המשתנה התלוי בה הוא התשובה על השאלה 
 תוצאות ההרצה הראו שההסתברות להרגיש עני הולכת .ה\ה עני\ה מרגיש\את

בהשוואה למשק בית בעל , כך. וגדלה ככל שגדל מספר הנפשות מעל לשתיים
ש עני הולכת וגדלה באופן מונוטוני עבור כל תוספת ההסתברות להרגי, נפש אחת

ממצא זה תומך בהנחה המוטמעת במדידת העוני בהסתמך . של נפש במשק הבית
כל שמספר על ההכנסה הפנויה הכוללת של משק הבית בדבר הגידול בצרכים כ

 .הנפשות במשק הבית עולה
 שהם  לגודלסולם השקילות המרומז מהרצה זו מלמד על יתרונות, יחד עם זאת

ההערכה שלנו בנוגע לסולם השקילות הסובייקטיבי . גדולים יותר מהסולם הרשמי
כלומר על ההפרשים בהסתברויות , התבססה על תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית

 :הזסולם ל סמך פערים אלו נאמד ע. לחוש עני לפי גודל המשפחה
 

מספר הנפשות 
  במשק הבית

סולם השקילות הסובייקטיבי 
  ) לנפשתוספת(

  סולם השקילות הרשמי בישראל

1  1 1.25  
2  0.6 0.75  
3  0.2  0.65  
4  0.4  0.55  
5  0 0.55  
6  0.3 0.5  
7  0.5  0.5  

 
. כל גודל משק ביתלכפי שניתן לראות מהסולם לעיל התוספת לנפש נמוכה יותר 

אלא לתוספת , יש להדגיש שהסולם שלנו אינו מתייחס לתוספת הצריכה הדרושה
 .ך ברור שיש קשר בין שני המשתניםא, ת לחוש עניההסתברו

  
 

 סיכום
המחקר הנוכחי מרחיב את תפיסת העוני בישראל כפי שזו באה לידי ביטוי 

רוב רובה של הכתיבה על עוני בישראל החלה בתחילת . בעיסוק המקצועי בנושא
הגדרה .  ומתבססת על הגדרת העוני היחסי של המוסד לביטוח לאומי70-שנות ה

בה נשענת על סקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וקובעת לפי גוזו 
 .הכנסה מהו היקף העוני בישראל
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הסקר שעליו מתבסס המחקר הנוכחי מביא לידי ביטוי שתי גישות שונות לתפיסת 
 הקובעת גובה הכנסה נורמטיבית מספיקה -גישת ההסכמה החברתית , האחת: העוני

 הקובעת את תחולת העוני - גישת העוני הסובייקטיבי ,והשנייה, באמצעות סקרים
לפי גישת . ידואליווכאשר אלו מזוהים באופן אינדי, מםלפי תחושתם של העניים עצ

למשק  ₪ 13,920ההסכמה החברתית ההכנסה המספיקה למחיה בנוחות עמדה על 
) כפי שזה מוגדר במדגם שלנו(הכנסת העוני הרשמית למשק בית ממוצע . בית ממוצע
בפער שבין חיי עוני לחיים בנוחות נמצאים כחמישים . בחודש ₪ 6,824עומדת על 

 .עשרים אחוז נוספים הם ענייםו, אלאחוזים ממשקי הבית בישר
 מהאוכלוסייה היהודית בישראל 22%לפי גישת העוני הסובייקטיבי נראה כי 

 ממשקי הבית 15.4%בעוד שלפי האמידה הרשמית רק , חשים כי הם עניים
 .היהודיים הם עניים

מתוצאות המחקר עולה כי תחושות העוני הסובייקטיבי מושפעות ממשתנים 
אליה שמאחר שתחושת העוני תלויה בקבוצת הייחוס . דמוגרפיים בכיוון הצפוי

הרי שהדתיים והחרדים חשו פחות בעוניים , ידואלים משווים את עצמםווהאינדי
נשאלים שלא נולדו . יותר חוש עניותיותר נטו לגדולות משפחות . באופן מובהק

תקבלו ויש להדגיש שממצאים אלו נ, יותר מילידי הארץעניים בישראל חשו 
 .בניכוי השפעת ההכנסה עצמה

מתוך מטרה לבחון כיצד בא לידי ביטוי העוני בהחלטות הצריכה הופנתה 
 ומוצר, מזון ולבוש -לנסקרים השאלה אם ויתרו על צריכה של מוצרים בסיסיים 

השפעת המשתנים .  ויתרו על צריכת מזון14%-כ.  נסיעה לחופשה-מותרות 
נשים וילידי מדינות זרות חשו בוויתור רב יותר , הדמוגרפיים הראתה שגרושים

 .גברים וילידי ישראל, ומת רווקיםזאת לע. על מזון
חרדים , עם זאת. מחצית מאוכלוסיית הסקר חשה שהיא מוותרת על חופשה

נמוכה לא כי הם נוסעים יותר אלא כי חשיבות הנסיעה לחופשה , חשו בכך פחות
 .יותר בסדר העדיפויות שלהם

מהקשרים בין המשתנים הדמוגרפיים לבין הוויתור על צריכת המוצרים ניתן 
וגברים נטו ,  כמו רווקים וצעירים,היה להבחין שקבוצות שיש להן פחות תלויים

ן לקשר בין הממצא שילידי ישראל יתנ, כמו כן. לשקול פחות לוותר על צריכה
יתרו פחות על צריכה בהשוואה לילידי מדינות אחרות לבין תרבות העדפת ו

 . של משיכת יתר בחשבון העובר ושבוהלגיטימיות, ההווה על פני העתיד
יש להמשיך . העוניעל תרומתו של המחקר הנוכחי היא בהרחבת גבולות השיח 

, ידי עריכת הסקר בהיקף גדול יותר-טתי עלאת המהלך ולהרחיב אותו באופן שי
ושילוב ראיונות , מעקב אחרי השתנות התפיסה הנורמטיבית של העוני על פני זמן

, כל אלו יסייעו להבנת תופעת העוני בחברה. עם אלו שמגדירים את עצמם עניים
  .שלב הראשון בניסיון לתת לו מענהשהיא ה
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 נספח

 רגרסיה ליניארית על משתנה ההכנסה לחיים בנוחות
Source SS df MS  Number of obs = 725 
Model 7.27E+09 27 2.69E+08  F(27, 697) = 5.86 

Residual 3.20E+10 697 45955520  Prob>F = 0.0000 
Total 3.93E+10 724 54276715  R-squared = 0.1849 

     Adj R-squared = 0.1533 
     Root MSE = 6779.1 

  
q1_min_i Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

year2 709.5029 530.8296 1.34 0.182 -332.7139 1751.72 
birthstate2 39.34735 1010.018 0.04 0.969 -1943.694 2022.389 
birthstate3 107.7508 691.5685 0.16 0.876 -1250.056 1465.558 
birthstate4 1573.105 1193.706 1.32 0.188 -770.5857 3916.795 

haskala2 1596.571 836.1413 1.91 0.057 -45.08654 3238.229 
haskala3 2277.603 948.5205 2.40 0.017 415.3032 4139.903 
haskala4 1522.729 896.3464 1.70 0.090 -237.1334 3282.592 

matzav_m1 -865.9201 777.9729 -1.11 0.266 -2393.371 661.5311 
matzav_m3 -1363.177 1174.998 -1.16 0.246 -3670.135 943.7821 
matzav_m4 -2166.083 1279.902 -1.69 0.091 -4679.009 346.8426 

datiyut2 -682.0826 639.8274 -1.07 0.287 -1938.303 574.1376 
datiyut3 -2069.268 857.7641 -2.41 0.016 -3753.38 -385.157 
datiyut4 -1173.224 1172.182 -1.00 0.317 -3474.655 1128.207 

inc_avg1 -2065.532 676.9601 -3.05 0.002 -3394.658 -736.4068 
inc_avg3 2384.866 650.6915 3.67 0.000 1107.316 3662.416 

no_persons2 540.0959 1259.096 0.43 0.668 -1931.98 3012.172 
no_persons3 973.792 1346.93 0.72 0.470 -1670.735 3618.319 
no_persons4 1646.366 1323.111 1.24 0.214 -951.3942 4244.127 
no_persons5 2804.653 1367.737 2.05 0.041 119.2738 5490.031 
no_persons6 3181.047 1522.093 2.09 0.037 192.6101 6169.484 
no_persons7 1420.991 1662.31 0.85 0.393 -1842.745 4684.727 

gil -48.95061 21.60072 -2.27 0.024 -91.36089 -6.540328 
districts1 -1805.511 905.5297 -1.99 0.047 -3583.403 -27.61773 
districts2 -762.5031 937.2848 -0.81 0.416 -2602.743 1077.737 
districts3 -275.6673 704.82 -0.39 0.696 -1659.492 1108.158 
districts4 -766.7067 746.4998 -1.03 0.305 -2232.365 698.9512 

sex2 906.7265 524.2691 1.73 0.084 -122.6095 1936.063 
_cons 11833.29 2009.314 5.89 0.000 7888.254 15778.32 
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 יקטיביעוני סובי - המשתנה התלויעל רגרסיה לוגיסטית 
Logistic regression Number of obs = 775 

 LRchi2 (27) = 127.13 
 Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -351.63784 Pseudo R2 = 0.1531 
  

oni_subjec Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf.Interval] 
year2  -0.64966 0.205721 -3.16 0.002 -1.05287 -0.24646 

birthstate2 0.62945 0.351024 1.79 0.073 -0.05854 1.317443 
birthstate3 0.936211 0.247238 3.79 0 0.451633 1.420788 
birthstate4 0.004623 0.47411 0.01 0.992 -0.92462 0.933862 

haskala2 -0.16557 0.299872 -0.55 0.581 -0.75331 0.42217 
haskala3 -0.15619 0.342314 -0.46 0.648 -0.82711 0.514734 
haskala4 -0.36968 0.328177 -1.13 0.26 -1.0129 0.273532 

matzav_m1 -0.5392 0.310337 -1.74 0.082 -1.14745 0.069052 
matzav_m3 0.662505 0.395985 1.67 0.094 -0.11361 1.438622 
matzav_m4 0.275394 0.451995 0.61 0.542 -0.6105 1.161288 

datiyut2 -0.28766 0.23837 -1.21 0.228 -0.75485 0.17954 
datiyut3 -0.65244 0.349632 -1.87 0.062 -1.33771 0.032826 
datiyut4 -1.02399 0.453578 -2.26 0.024 -1.91299 -0.135 

inc_avg1 1.427267 0.248156 5.75 0 0.94089 1.913644 
inc_avg3 -0.42857 0.274842 -1.56 0.119 -0.96725 0.110107 

no_persons2 0.472095 0.448343 1.05 0.292 -0.40664 1.350831 
no_persons3 0.874019 0.484096 1.81 0.071 -0.07479 1.82283 
no_persons4 1.27473 0.48461 2.63 0.009 0.324912 2.224548 
no_persons5 1.219279 0.506109 2.41 0.016 0.227324 2.211234 
no_persons6 1.493336 0.56358 2.65 0.008 0.388739 2.597933 
no_persons7 1.968743 0.605749 3.25 0.001 0.781496 3.155989 

gil -0.00302 0.008196 -0.37 0.712 -0.01909 0.013042 
districts1 0.581779 0.328742 1.77 0.077 -0.06254 1.226102 
districts2 0.448464 0.349704 1.28 0.2 -0.23694 1.13387 
districts3 0.153872 0.269708 0.57 0.568 -0.37475 0.68249 
districts4 0.270899 0.278386 0.97 0.331 -0.27473 0.816525 

sex2 0.176969 0.1992 0.89 0.374 -0.21346 0.567394 
_cons -2.45431 0.760514 -3.23 0.001 -3.94489 -0.96373 
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  הקטנת צריכת המזון-תלוי המשתנה הרגרסיה לוגיסטית על 
Logistic regression  Number of obs = 779 

  LR chi2 (27) = 104.90 
  Prob > chi2 = 0.0000 

 Log likelihood = -253.69073  Pseudo R2 = 0.1713 
  

food Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf.Interval] 
year2 1.053629 0.255916 0.22 0.83 0.654545 1.696041 

birthstate2 3.334457 1.370037 2.93 0.003 1.490355 7.460373 
birthstate3 2.403589 0.750339 2.81 0.005 1.303577 4.431833 
birthstate4 4.686098 2.203603 3.28 0.001 1.864404 11.7783 

haskala2 1.269989 0.472656 0.64 0.521 0.612358 2.633869 
haskala3 1.058095 0.451956 0.13 0.895 0.45808 2.44404 
haskala4 0.9101347 0.3766 -0.23 0.82 0.404475 2.047953 

matzav_m1 0.6021982 0.245915 -1.24 0.214 0.270483 1.340721 
matzav_m3 3.51121 1.449428 3.04 0.002 1.563438 7.885568 
matzav_m4 0.6089071 0.341491 -0.88 0.376 0.20285 1.827795 

datiyut2 0.8699619 0.260486 -0.47 0.642 0.483762 1.564476 
datiyut3 0.9899795 0.396866 -0.03 0.98 0.451226 2.171993 
datiyut4 0.9391605 0.451288 -0.13 0.896 0.3662 2.408584 

inc_avg1 4.013368 1.26865 4.4 0 2.159927 7.457255 
inc_avg3 0.814481 0.296461 -0.56 0.573 0.399075 1.662295 

no_persons2 1.235946 0.637503 0.41 0.681 0.449726 3.396647 
no_persons3 1.659572 0.939678 0.89 0.371 0.547055 5.034555 
no_persons4 2.450444 1.366899 1.61 0.108 0.821164 7.31239 
no_persons5 3.544315 2.051192 2.19 0.029 1.140036 11.01909 
no_persons6 1.843578 1.258664 0.9 0.37 0.483639 7.027507 
no_persons7 6.689927 4.419802 2.88 0.004 1.832576 24.42197 

gil 0.9987351 0.01017 -0.12 0.901 0.979 1.018868 
districts1 0.73267 0.322905 -0.71 0.48 0.308862 1.738012 
districts2 0.8589425 0.358318 -0.36 0.715 0.379206 1.945597 
districts3 0.8896349 0.284597 -0.37 0.715 0.475237 1.665381 
districts4 0.9523162 0.314553 -0.15 0.882 0.498456 1.819431 

sex2 1.790511 0.443982 2.35 0.019 1.101311 2.911012 
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  ויתור על יציאה לחופשה- תלויהמשתנה הרגרסיה לוגיסטית על 
Logistic regression Number of obs = 778 

 LRchi2 (27) = 108.16 
 Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -483.82575 Pseudo R2 = 0.1005 
  

vacation Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 
year2 0.813845 0.131826 -1.27 0.203 0.592468 1.11794 

birthstate2 1.785935 0.548429 1.89 0.059 0.97831 3.260278 
birthstate3 1.31439 0.281503 1.28 0.202 0.863818 1.999982 
birthstate4 1.033094 0.37417 0.09 0.928 0.507982 2.101027 

haskala2 0.942382 0.248687 -0.22 0.822 0.561826 1.580711 
haskala3 1.274024 0.38111 0.81 0.418 0.708844 2.289838 
haskala4 1.025993 0.288844 0.09 0.927 0.590894 1.781475 

matzav_m1 0.452677 0.11094 -3.23 0.001 0.280014 0.731809 
matzav_m3 1.141326 0.423282 0.36 0.722 0.551728 2.360988 
matzav_m4 0.881963 0.357141 -0.31 0.756 0.39881 1.95045 

datiyut2 0.904855 0.176653 -0.51 0.609 0.617164 1.326654 
datiyut3 1.414945 0.384591 1.28 0.202 0.830572 2.41047 
datiyut4 0.516111 0.18221 -1.87 0.061 0.258364 1.03099 

inc_avg1 2.540238 0.534585 4.43 0 1.681674 3.837136 
inc_avg3 0.535637 0.10421 -3.21 0.001 0.36582 0.784286 

no_persons2 0.761178 0.285364 -0.73 0.467 0.365067 1.587083 
no_persons3 1.15814 0.462675 0.37 0.713 0.529307 2.534047 
no_persons4 1.435292 0.564984 0.92 0.359 0.663553 3.104593 
no_persons5 1.4971 0.614819 0.98 0.326 0.669399 3.348241 
no_persons6 1.135707 0.510189 0.28 0.777 0.470852 2.739354 
no_persons7 2.180175 1.099589 1.55 0.122 0.811299 5.858708 

gil 0.984372 0.006743 -2.3 0.021 0.971245 0.997677 
districts1 0.947688 0.261422 -0.19 0.846 0.551899 1.627313 
districts2 1.488247 0.433524 1.36 0.172 0.840855 2.634077 
districts3 0.898069 0.193162 -0.5 0.617 0.589153 1.368962 
districts4 1.231259 0.281443 0.91 0.363 0.786649 1.927161 

sex2 1.415604 0.226805 2.17 0.03 1.034103 1.937848 
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  ויתור על מיזוג הבית- המשתנה התלוי רגרסיה לוגיסטית על
Logistic regression Number of obs = 779 

   LR chi2(27) = 156.38 
  Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -376.83294 Pseudo R2 = 0.1718 
  

aircondition Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf.Interval] 
year2 1.366861 0.258772 1.65 0.099 0.94314 1.980946 

birthstate2 1.746907 0.582721 1.67 0.094 0.908514 3.358981 
birthstate3 2.00572 0.494482 2.82 0.005 1.23714 3.251786 
birthstate4 1.692739 0.721322 1.24  0.217 0.734294 3.902204 

haskala2 0.590201 0.163473 -1.9 0.057 0.342954 1.015698 
haskala3 0.536625 0.171976 -1.94 0.052 0.286339 1.005682 
haskala4 0.360291 0.111547 -3.3 0.001 0.19639 0.66098 

matzav_m1 0.608193 0.181067 -1.67 0.095 0.339334 1.090072 
matzav_m3 1.767074 0.667582 1.51 0.132 0.842714 3.705353 
matzav_m4 0.663268 0.282442 -0.96 0.335 0.287884 1.528129 

datiyut2 1.363603 0.307674 1.37 0.169 0.876252 2.122009 
datiyut3 1.52347 0.457465 1.4 0.161 0.84574 2.744296 
datiyut4 0.805774 0.323396 -0.54 0.591 0.366932 1.769463 

inc_avg1 5.135423 1.2567 6.69 0 3.178901 8.296129 
inc_avg3 1.123823 0.293265 0.45 0.655 0.673867 1.874224 

no_persons2 0.565622 0.227152 -1.42 0.156 0.257446 1.242701 
no_persons3 0.570065 0.250331 -1.28 0.201 0.241068 1.348062 
no_persons4 0.858627 0.365506 -0.36 0.72 0.372786 1.977649 
no_persons5 1.230554 0.543843 0.47 0.639 0.517503 2.926097 
no_persons6 1.133638 0.5535 0.26 0.797 0.435386 2.951717 
no_persons7 1.588866 0.84526 0.87 0.384 0.560089 4.507313 

gil 0.996864 0.007894 -0.4 0.692 0.981512 1.012456 
districts1 0.982228 0.317171 -0.06 0.956 0.521616 1.849581 
districts2 0.902088 0.296691 -0.31 0.754 0.473471 1.718715 
districts3 0.8969 0.224852 -0.43 0.664 0.548717 1.46602 
districts4 0.850698 0.227114 -0.61 0.545 0.504112 1.435566 

sex2 1.439798 0.273457 1.92 0.055 0.992283 2.089142 
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 ויתור על ביגוד והנעלה - המשתנה התלויעל רגרסיה לוגיסטית 
Logistic regression Number of obs = 780 

  LR chi2(27) = 136.92 
   Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -465.24189 Pseudo R2 = 0.1283 
  

clothing Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf.Interval] 
year2 0.883105 0.147151 -0.75 0.456 0.637056 1.224186 

birthstate2 1.864664 0.576061 2.02 0.044 1.017734 3.416385 
birthstate3 1.196789 0.261901 0.82 0.412 0.77937 1.837773 
birthstate4 1.584415 0.590595 1.23 0.217 0.7631 3.289702 

haskala2 0.863396 0.231366 -0.55 0.584 0.510637 1.459849 
haskala3 0.925009 0.281213 -0.26 0.798 0.509767 1.678498 
haskala4 0.980732 0.281653 -0.07 0.946 0.558595 1.721883 

matzav_m1 0.512309 0.127912 -2.68 0.007 0.314055 0.835715 
matzav_m3 1.074948 0.405548 0.19 0.848 0.513159 2.251762 
matzav_m4 0.576355 0.232633 -1.37 0.172 0.261288 1.271333 

datiyut2 1.159714 0.230774 0.74 0.457 0.785178 1.712906 
datiyut3 1.626357 0.441647 1.79 0.073 0.955139 2.769267 
datiyut4 0.590424 0.213757 -1.46 0.146 0.290399 1.200419 

inc_avg1 2.784235 0.588893 4.84 0 1.839368 4.214473 
inc_avg3 0.622373 0.127959 -2.31 0.021 0.415954 0.931229 

no_persons2 0.81151 0.30531 -0.56 0.579 0.388196 1.696434 
no_persons3 0.790287 0.320733 -0.58 0.562 0.356722 1.750813 
no_persons4 0.975247 0.387756 -0.06 0.95 0.447382 2.125935 
no_persons5 1.073686 0.445977 0.17 0.864 0.475679 2.423488 
no_persons6 1.236698 0.56035 0.47 0.639 0.508842 3.005692 
no_persons7 2.985339 1.528211 2.14 0.033 1.094609 8.141946 

gil 0.976772 0.006806 -3.37 0.001 0.963523 0.990202 
districts1 0.735927 0.211924 -1.06 0.287 0.41852 1.294058 
districts2 1.139653 0.331725 0.45 0.653 0.644182 2.016213 
districts3 0.921144 0.204305 -0.37 0.711 0.596397 1.422719 
districts4 1.036368 0.24098 0.15 0.878 0.657037 1.6347 

sex2 2.568152 0.427483 5.67 0 1.853248 3.558836 
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  ינת חוק מס שלילי בישראל באמצעותבח

 מודל בחירה דיסקרטית
 ר'קרצ-נקו והגר צמרת'אולג גליבצ

  
 

החוק להגדלת שיעור (מטרת המאמר היא להעריך את השפעת חוק מס שלילי 
, )מס הכנסה שלילי(כוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים ההשתתפות ב

תוך שימוש במודל היצע , על היצע עבודת בני זוג במשק בית) 2007-ח"התשס
אנחנו מבצעים סימולציה . 2005שעות עבודה דיסקרטיות על נתוני סקר הכנסות 
ואומדים את השפעתו על היצע , לבחינת השפעת חוק מס שלילי שנחקק בישראל

בעזרת סימולציה אנו בודקים את הסל שיבחר .  העבודה של משקי הביתשעות
 סלי שעות עבודה 15משק הבית בהסתברות הגבוהה ביותר מבין רשימה של 

תוצאות הסימולציה מראות כי בעקבות החוק צפוי היקף . אפשריים לגבר ולאישה
 8.21-של אישה נשואה ב,  שעות2.31-שעות העבודה של גבר נשוי לעלות ב

 משפחות 21.3%אני מעריכים כי , כמו כן.  שעות0.04-שעות ושל אישה יחידה ב
 מעוני באמצעות ן לו היו מוציאים אות;הוריות יצאו מעוני- אמהות חד8.7%-ו

 176-ל(₪  מיליון 618-החוק להבטחת הכנסה היתה העלות עומדת על קרוב ל
 .לכן ניתן לומר שהחוק לא יעילו, )אלף משקי בית

השתתפות בכוח העבודה בקרב גברים ונשים בישראל נמוך בהשוואה שיעור ה
אחד מתוצרי הלוואי של שיעור ההשתתפות . 56%למדינות המפותחות ועומד על 

הנמוך הוא קיומם של משקי בית רבים בעלי מפרנס יחיד המצויים מתחת לקו 
החוק להגדלת "כדי לנסות ולהתמודד עם התופעה הוגשה לכנסת הצעת . העוני

, )מס הכנסה שלילי(שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 
כלי זה הוצע . שמטרתה לעודד את ההשתתפות בשוק העבודה, "2007-ח"התשס

תוכנית " המכונה גם ,)מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה(ב "לאחר שתוכנית מהל
צאות לא הביאה לתו, 2004-שהופעלה באופן ניסיוני החל מ, "ויסקונסין
השפעתה של הצעה זו על מצבן הכלכלי והתעסוקתי של המשפחות . המצופות

מכיוון שבמדינת ישראל כמעט ולא , מעוטות האמצעים בישראל מעניינת במיוחד
 .ות רווחה ישירות לעידוד התעסוקהכניוקיימות ת
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 1תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ידי הממשלה -הוצעו על, תוכנית ויסקונסין וחוק מס שלילי, כלי המדיניות הללו
בעקבות ביקורות חוזרות ונשנות שהועלו בישראל כנגד מדיניות הרווחה 

מבקרי הממשלה טענו שמדיניות הרווחה הנוכחית אינה מצליחה . הנוכחית
מכיוון שמשפחות הזכאיות , להגביר את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

מלכודת זו . קהלהבטחת הכנסה נתקלות במלכודת עוני בפנותן לחפש תעסו
ת נוצרת כתוצאה מכך שהמס השולי על הכנסה מעבודה במשפחות המקבלו

 .100%-קצבת הבטחת הכנסה מגיע ל
 

 2תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי שיעורי ההשתתפות לא , מנתונים אמפיריים על שוק העבודה הישראלי עולה
 ,החלשותוכך גם המשכורות בקרב משפחות מהשכבות , גדלו בשנים האחרונות

  .וזאת למרות צמיחת התוצר
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 3תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

שוויון בחלוקת ההכנסות באוכלוסיית העובדים מלמד אותנו שלא -יני לאי'מדד ג
המדד גדל בהתמדה . חל שינוי משמעותי בשוק העבודה על אף עליית התוצר

דבר המבטא גידול בפער בין השכבות , )2007ירד רק בשנת (בשנים האחרונות 
כנסה התרכזה בעשירונים השנבע מכך שרוב תוספת ה, חזקותהחלשות ל

הכנסתם של ,  לפי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,2006בשנת . העליונים
שני העשירונים העליונים היוותה כמעט מחצית מסך ההכנסה ברוטו למשקי בית 

לעומת שני העשירונים התחתונים שחלקם בסך ההכנסה , )44.9%(באוכלוסייה 
בעשור האחרון ניתן לראות .  בלבד5.7%טו של משקי הבית באוכלוסייה היה ברו

ו של כי לא השתנה חלקו של העשירון התחתון בחלוקת ההכנסות ואילו חלק
 .0.7%-העשירון העליון עלה ב

 
 4תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 75

 חוק מס הכנסה שלילי
רץ על מנת להקטין את התלות של המשפחות העניות בתשלומי ההעברה ולתמ

עלתה לסדר היום הצעת החוק , את מקבלי התשלומים לצאת לשוק העבודה
כניות ות. דלעיל שמטרתה מתן מס הכנסה שלילי לעובדים המקבלים שכר נמוך

 - WFTC(ניו זילנד ובריטניה , דומות בוצעו במדינות כדוגמת אירלנד
Working Family Tax Credit) ((ב "ארה, )'סוג אEarned Income Tax Credit - 

EITC ( וצרפת)ישנם שני סוגים עיקריים של מערכת מיסוי שלילי). 'סוג ב :
הבטחת שכר מינימום לעובד המחויב לעבוד מספר שעות מעל סף , האחד

המזכה אותו בתשלומים ההולכים וקטנים ככל שעולה , מסוים הנקבע בחוק
יקה מפסתמיכה כאשר ה, הסוג השני הוא תוספת לשכר כשיעור ממנו; שכרו
 .ף מסויםמעל ר

החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח (הצעת חוק מס שלילי , בישראל
אושרה ) ז" התשס- מס הכנסה שלילי ,העבודה ולצמצום הפערים החברתיים

החוק . 2008 והתשלום הראשון בגינה צפוי להתבצע באוקטובר 2007בדצמבר 
, כאמור. ות ההכנסהמציע מענקי מס שלילי לעובדים לפי מספר הילדים ולפי רמ

מטרתו להביא להעלאת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה באמצעות הגדלת 
זאת מכיוון שמנתוני העוני . השכר המוצע לעובדים ברמות ההכנסה הנמוכות

עולה כי חלקן של משפחות עובדות באוכלוסייה הענייה לפי ההכנסה הפנויה הוא 
וק העבודה התחרותי ונדרשת מכך נובע שהפתרון לעוני אינו מצוי בש. 42%-כ

ם שבעזרת מתן מענק לשכירים בעלי הוגי החוק מקווי. התערבות ממשלתית
עלה שיעור ההשתתפות יגדל התמריץ שלהם לצאת לעבוד וכך י, נמוכותהכנסות 

 .בשוק העבודה
  
 

 התנאים לקבלת המענק וגובה המענק
 אם הם 23 את מענק המס השלילי יקבלו עובדים שכירים ועצמאיים מעל גיל

גובה המענק ייקבע לפי גובה .  אם הם ללא ילדים55הורים לילדים או מעל גיל 
, הכנסת בן הזוג( קריטריונים משניים המכמספר הילדים ועוד , ההכנסה משכר

העובדים יחולקו לקבוצות לפי גובה ). בעלות על נכס ועוד, הכנסה שלא משכר
 : זושכרם ומספר ילדיהם בצורה

 שאין 55או עובד מעל גיל ,  ילדים2-1-בלו עובדים הורים להמענק שיק  .א
 : רמות הכנסה חודשיות ברוטושלושמחולק לפי , לו ילדים

 ₪ 70-יהיו זכאים ל ₪ 3,000-ל  1,725₪עובדים המשתכרים בין   .1.א
 . 1,725₪ מחלק הכנסתם החודשית שמעל 16.1%תוספת ועוד

יהיו זכאים להטבה  ₪ 4,000-ל ₪ 3,000עובדים המשתכרים בין   .2.א
 . 275₪בגובה 
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 ₪ 275-יהיו זכאים ל ₪ 5,200-ל ₪ 4,000עובדים המשתכרים בין   .3.א
יש לציין שאם סך ( ₪ 4,000 מהכנסתם החודשית שמעל 23%בניכוי 

 ).מתבטלת הזכאות ₪ 20-המענק נמוך מ
המענק שיקבלו עובדים הורים לשלושה ומעלה ילדים מחולק גם הוא לפי   .ב

 :רמות הכנסה ברוטו שלוש
 ₪ 100-יהיו זכאים ל ₪ 3,000-ל  1,725₪עובדים המשתכרים בין   .1.ב

 . 1,725₪ מחלק הכנסתם החודשית שמעל 23.5%ועוד 
יהיו זכאים להטבה  ₪ 4,000-ל ₪ 3,000עובדים המשתכרים בין   .2.ב

 . 400₪בגובה 
 ₪ 400-יהיו זכאים ל ₪ 5,700-ל ₪ 4,000עובדים המשתכרים בין   .3.ב

יש לציין ( ₪ 4,000 מחלק הכנסתם החודשית שמעל 23.5%בניכוי 
 ).אין זכאות ₪ 20-ך המענק נמוך משאם ס

  
חודשי עבודה בפועל בשנות המס בגין  ישולם מענק 2009-2008בשנות המס 
בהם מופעלת תוכנית שאזורים " (אזורי שילוב" רק לזכאים שגרים ב2008-2007

 ).ויסקונסין-ב"מהל
ל  והם יוכלו לקבל מענק ע2009 בינואר 1-ייכנס לתוקפו החוק רק בעצמאים ל

 ).רק לתושבי אזור שילוב (2008הכנסתם בשנת המס 
  
 

 סקירת ספרות
השפעה על : מערכת מיסוי שלילי יכולה להשפיע על היצע עבודה בשני מישורים

הצטרפות עובדים חדשים לשוק העבודה במישור אחד ועל הגברת היצע שעות 
קיימות שלוש גישות תיאורטיות עיקריות לבחינת . ה במישור השניהעבוד

מבחינה אינטואיטיבית . כניות מיסוי שלילי על היצע שוק העבודהוהשפעת ת
המכנה המשותף של גישות אלו הוא האמידה של גמישות ההשתתפות בכוח 

 .דה ושל גמישות היצע שעות העבודההעבו
לי עם שעות עבודה סוי אופטימ פיתח מודל פשוט של מי)1980(דיאמונד 
המודל . כאשר הפרטים יכולים לבחור אם להשתתף בשוק העבודה, ושכר קבועים

ליים יכולים להיות כנסה מסוימות שיעורי המס האופטימרמות הבכי , מראה
תוכנית מיסוי בהעבודה התיאורטית של דיאמונד לא ישימה , עם זאת. שליליים

במסגרתה ניסיון לתרגם את משוואות המיסוי מפני שאין , שלילי או דומות לה
האופטימלי למונחי גמישות ואין מתודולוגיה לבחינת רגישות השתתפות 

 .העובדים ביחס לשינויים בתמריצים
 ביניהם פיסרדיס -  חוקריםהמכידי -שפותח על, במסגרת מודל החיפוש

ת  קל יותר להתמקד בגמישו-) 1982(ודיאמונד ) 1986(מורטנסן , )2000(
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ההשתתפות בכוח העבודה ובכך שעלות גבוהה לכניסה לשוק העבודה מונעת 
 התוכנית אינו טריוויאלי ליישום מודל החיפוש ע. פש עבודהמהפרטים לח

אף מציגה תוצאה ) 2000(עבודתו של קמפנס ו, מבחינה תיאורטית ואמפירית
ל שיווי מאפיין קמפנס מוד, בעבודתו. העומדת בסתירה להיגיון הכלכלי המקובל

ובו עובדים בעלי כישורים שונים ופירמות ) 2000(משקל על בסיס פיסרדיס 
במודל הן הפירמות והן . שרמת התפוקה שלהן מושפעת מכישורי המועסקים בה

 אם -בכל רמת כישורים בנפרד , העובדים דוגמים את השכר במשחק מיקוח
 אחרת הוא ,השכר המוצע תואם את שכר הסף של העובד הוא מתקבל לעבודה

 Primeמודל הותאמו לכלכלת צרפת בתוכניתפרמטרים ב. ממשיך לחפש עבודה
pour l'Emploi ,אשר דומה ל-EITCבשיווי המשקל השפעת .  האמריקנית

רק . ובאה לידי ביטוי בגידול צנוע בלבד של מקומות תעסוקה, כנית מוגבלתוהת
מסקנת הכותב . בקרב עובדים מקצועיים ישנו גידול מצומצם במספר המשרות

 מאשר יותר קטיבית ליצירת מקומות עבודההיא כי מדיניות שכר מינימום אפ
 .תוכניות לעידוד תעסוקה

רוב הספרות האמפירית מצביעה על כך שגמישות היצע שעות , מחד גיסא
מה שמנבא השפעה , העבודה ביחס לשכר בקרב גברים נמוכה מזו של נשים

,  גיסאמאידך). Blundell & MaCurdy, 1999(מוגבלת של התוכנית על גברים 
גם רווקות וגם (כמו נשים , אוכלוסיות חלשות יותרבהגמישות של שעות העבודה 

נמצאה כגדולה ,  בתחתית התפלגות השכרות אלה הנמצאן שה,וצעירים) נשואות
 הגרסה הבריטית של - WTFC-בעבודה אמפירית שבחנה את תוכנית ה. יותר

,  כי התוכנית מצליחה דווקא בקרב השכבות החלשות נמצא- EITCהתוכנית 
שהן אלו שקיבלו תוספת משמעותית למשכורת ללא פגיעה בתמריצי עבודה 

)Blundell, 2000 .(אמהות נשואות לילדים קטנים הקטינו את היקף , עם זאת
כנית מתבססת על ותוצאה שנובעת ככל הנראה מתוך זה שהת, עבודההשעות 

השפעת התוכנית בסך הכול צנועה , זאת אומרת. ליתההכנסה המשפחתית הכל
 .משפחות דלות אמצעיםב רק יותר תיתל האוכלוסייה ומשמעוליחסית לכ

מבוצעות סימולציות בהתבסס על גמישויות ) (Saez 2002 במחקרו של
לפי מחקרים . שנאמדו במחקרים אמפיריים אחרים, השתתפות בכוח העבודה

 גמישות ,ובקרב אוכלוסיות הייחוס המיוחדות בתחתית התפלגות ההכנסות ,אלה
באמצע התפלגות ; 0.5היצע שעות עבודה לתוספת שכר שנאמדה היא מעל 

 0.25 הגמישויות נמוכות יותר ונעות בין ,ההכנסות ובקרב העשירונים העליונים
 מחזק את הטענה כי מערכת המיסוי האופטימלית Saezמחקרו של . 0.5עד 

 .ידי ביטוי בתוכניות מיסוי שלילית הרווחה הבאה לתואמת את תצורת מדיניו
 Brender(חוקרים ישראלים מבנק ישראל , )Saez) 2002במסגרת התיאורטית של 

& Strawczynski, 2006 (יה יבחנו גמישויות השתתפות בכוח העבודה בקרב אוכלוס
כנית תתרום ומממצאיהם עולה כי הת. ישראלית והגיעו לתוצאות דומות
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לכן הם . ותגרור עלייה בהשתתפות בכוח העבודה, לצמצום העונימשמעותית 
עם זאת הם מדגישים .  הפיסקלית הגבוהההסבורים כי יש להחילה למרות עלות

מאוד ,  כמו תוצאותיהן של תוכניות רווחה בכלל,כנית הספציפיתושתוצאות הת
צירת יעילות התוכנית תלויה גם בי. מושפעות מתצורת המדיניות ומאופן יישומה

 .כנית לרעהואשר ימנע מהזכאים לתמיכה לנצל את הת, מנגנון בקרה ואכיפה
מודל  -ארנו שתי מסגרות תיאורטיות לניתוח תוכניות מיסוי שלילי יעד כה ת

עליה נדון בחלק הבא מהווה את הבסיס ש המסגרת השלישית .חיפוש וסימולציה
ם היא כי ניתן הנחת היסוד המסורתית של המודלים האחרי. למחקר הנוכחי

אנו , בשונה מהנחה זו. להתייחס לשעות העבודה כאל משתנה רציף וחיובי
כפי שתואר במסגרת התיאורטית מתוך , מתייחסים לשעות עבודה כמספר בדיד

 .להלן נתאר גישה זו. )Van Soest) 1995עבודתו של 
  
 

 המודל
עות עבודה כי עובדים בוחרים מתוך קבוצה של ש, המחקר הנוכחי מניח, כאמור

 0בו השתמשנו העובדים בוחרים בין שבמודל ). סלים של שעות עבודה(בדידות 
כאשר נשים עובדות שעות הטרוגניות יותר בהשוואה , תו שעות שבועי100-ל

בחרנו את הקבוצות שנאמדו על . כפי שניתן לראות בתרשימים להלן, לגברים
 2005 בישראל בשנת סמך התפלגות שעות העבודה בפועל של נשים ושל גברים

 .כפי שאלו באו לידי ביטוי בסקר הכנסות באותה שנה
 

  שעות העבודה הרגילות השבועיות: 5תרשים 
 )רק העובדים(של נשים נשואות 
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  שעות העבודה הרגילות השבועיות: 6תרשים 
 )רק העובדים(של גברים נשואים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   השבועיותשעות העבודה הרגילות: 7תרשים 
 )רק העובדים(של נשים יחידות 
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  שעות העבודה הרגילות השבועיות: 8תרשים 
 )רק העובדים(של גברים יחידים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

על , כפי שהתקבלה בחוק, כנית מס שליליועל מנת לבדוק את השפעת ת
מגבלת שמאפשר לבנות את ,  השתמשנו במודל של בחירה בדידה,העובדים

 .קציב שעומדת בפני כל עובד ועובדהת
ידי משק - בחירת שעות עלאת היצע עבודה הייאבן היסוד לבניית פונקצי

 :ת התועלת מסוג זהיכך שתמקסם פונקצי, הבית מתוך קבוצה מוגדרת של שעות
  

U = U(I(Hf, Hm), T – Hf,m, T – Hf,m, X) 
 

ושל  Hf ל האישה הכנסת משק הבית התלויה בבחירת שעות ש-  I כאשר
בהתאם . ים שונים של משקי הביתי מאפיינים דמוגרפ-  X- ו, Hm הגבר

 מבחינה תיאורטית מדיניות ההעברה צריכה ,)1978(לגישתו של אקרלוף 
, אלא גם בפרמטרים נצפים אחרים, להתחשב לא רק ברמת הכנסה של העובד

שורים אשר מתואמים עם כי, ליומצב משפחתי וכ, רמת ההשכלה,  גילכמו
תייחסות למדיניות המיסוי הכנסת משק הבית מחייבת ה. ומיומנות העובד

 :בישראל
  

I(Hf, Hm) = wf * Hf + wm * Hm – T(Hf, Hm, wm, wf)  
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 סך - T(Hf, Hm, wm, wf) , שכר לשעה של אישה וגבר במשק ביתwm-ו wf כאשר
 העדפות הפרטים לגבי שעות העבודה יכולות. המסים הנדרשים לתשלום

 :כלומר, להשתנות סטוכסטית
  

Vi = U(I(Hf,I, Hm,i), T – Hf,I,m, T – Hf,m,i, X) + εi 
 

ניתן למצוא את הסתברות של . ית התועלת לפרט עם אינדקסי פונקצ- Vi כאשר
ת לפי ועל פני שאר השעות המוצע {hi’hk} לבחור צמד שעות i-משק הבית ה

  :ההנוסח
Prob(Hf,I = hj;Hm,I = hk) = Prob‹Vi(hj, hk) > Vi(hα, hb)› =  

  
  
 

  
 : מצורהאית התועלת הייפונקצ
  
  
 

  
  

דמי קליטה , מספר ילדים, ם כוללים השכלה גבוההיכאשר המשתנים הדמוגרפי
 .גיל וגיל בריבוע, לעולה חדש

הפונקציה מניחה שהתועלת המשותפת לבני הזוג בתא המשפחתי מושפעת 
הכנסות ממקורות והכנסת הגבר , הנובעת מהכנסת האישה) I(מההכנסה הכוללת 

 . מסים המחושבים בהתאם לרמות ההכנסהפחות ,אחרים
 

נוסף על כך מושפעת התועלת המשפחתית גם משעות העבודה של כל אחד מבין 
גיל , פיים מספר הילדיםקציה ביניהן לבין המשתנים הדמוגרבני הזוג ומהאינטרא

 .השכלהו
את .  דיסקרטיתאשעות העבודה היל העובדים במספר אנו מניחים שהבחירה ש

הסל שממנו בוחרים העובדים בשעות עבודה קבענו בהסתמך על נתונים 
זאת מאחר , אמפיריים בנוגע לשעות העבודה של גברים ונשים בנפרד

 8- ו5 כפי שניתן לראות בתרשימים ,שהתפלגויות שעות העבודה שלהם שונות
בחרנו להגביל את שעות עבודה  לגברים נשואים ,בהתאם להתפלגויות אלו. לעיל

לרווקים . }45, 40, 30, 25, 0{לנשים נשואות בחירת שעות מרובה . }50, 40, 0{-ל
 . דיכוטומית בין עבודה ולא עבודהבחירת שעות
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 נתונים
לשכה הידי - שנערך על, 2005במחקר הנוכחי השתמשנו בסקר הכנסות של שנת 

בית כולל מידע מפורט על קובץ הנתונים של משקי . המרכזית לסטטיסטיקה
 .)של יחידים( אלף תצפיות 35-  אלף משפחות עם קרוב ל14הכנסות ומסים של 

באמצעות מיזוג הקובץ של משקי הבית עם הקובץ של היחידים קיבלנו מידע 
מכיוון שהמחקר הנוכחי . מפורט על הכנסות של כל פרט עובד במשק הבית

סטודנטים , א הכללנו עצמאים לכןו,  רק במשקי בית שבהם גם ילדיםעוסק
הפרדנו את .  משפחות8,000-  המדגם המקורי הצטמצם ל,)65מעל (ומבוגרים 

 המדגם הסופי כלל .ת נשואים ולמשקי בית בראשות יחידהנתונים למשקי בי
 1בטבלה .  נשים לא נשואות898- נשואים ו-  גברים לא1,060,  זוגות5,979

 נשואים צעירים- בממוצע הלא, אותכפי שניתן לר. מתוארים שלושת המדגמים
נתון זה משמעותי ו, נשואים גבוהים יותר- שתתפות בקרב הלאהשיעורי ה. יותר

 שעות בשבוע 21.96 הנשים הנשואות עובדות בממוצע - יותר בקרב הנשים 
אולם הלא נשואות .  שעות בשבוע שעובדות הלא נשואות33.09לעומת 

 . לשעה 41.41₪לעומת  ₪ 32.55 - משתכרות פחות 
 

 תיאור סטטיסטי של המדגם: 1טבלה 
 יחידה יחיד אישה בעל משתנה
 84.90% 84.80% 61.9% 79.9% שיעור השתתפות 

 33.09 38.42 21.96 38.08 )כלל המדגם(שעות עבודה 
 39.00 45.30 35.48 47.69 )מתוך עובדים(שעות עבודה 

 32.55 29.21 38.49 41.64 גיל
 10.00% 22.00% 18.0% 18.0% ערבים

 4.0% 8.0% 8.8% 9.1% השכלה נמוכה
 58.69% 45.28% 51.4% 50.3% השכלה גבוהה

 14.0% 9.0% 9.0% 9.0% עולים
 32.55 33.39 41.41 50.02 שכר לשעה
 4,179 4,905 10,830 הכנסה נטו

 1.25 0.01 2.52  ממוצעילדים' מס
 0.26 0.03 1.21 4-2ילדים בגילאים 
 0.41 0.07 1.47 9-5ילדים בגילאים 

 898 1,060 5,979 תצפיות' מס
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 הנובעת מכך שכל אלו שאינם משתתפים selection bias-כדי לפצות על בעיית ה
הרצנו רגרסיית שכר ומתוכה קיבלנו את , בשוק העבודה אין להם נתוני שכר

. של השכר עבור כל התצפיות לפי המשתנים הדמוגרפיים predicted values-ה
 .2אות רגרסיית השכר מוצגות להלן בטבלה תוצ
 

 ) לוג של שכר לשעה-משתנה תלוי (תוצאות רגרסיית שכר : 2טבלה 
 גברים נשים

 משתנה
 ת"ס מקדם ת"ס מקדם

 0.1260 2.42801 0.1126 2.2853 חותך
 0.0060 0.04498 0.0058 0.0451 גיל 

 0.0001 -0.00044 0.0001 -0.0005 גיל בריבוע
 0.0227 -0.14702  ערבי
 0.0272 -0.30797 0.0255 -0.3104 עולה
 0.0331 -0.22946 0.0486 0.27892  שנות השכלה8-0

 0.0273 -0.13563 0.0390 -0.1574  שנות השכלה10-9
 0.0207 0.15497 0.0204 0.1147  שנות השכלה15-13

 0.0227 0.29208 0.0234 0.2750  ויותר שנות השכלה16
 0.0178 0.09511 0.0175 0.1114 גוש דן

 0.0213 0.04653 0.0201 0.1170 אביב- תל
 0.0236 0.37267 0.0251 0.4038 בעלי מקצוע
 0.0288 0.18006 0.0219 0.2663 צווארון לבן

 0.0296 0.46457 0.0449 0.5387 מנהלים
  

R0.326 0.336  בריבוע 
 4,761 3,701  תצפיות'מס

  
 פיתחנו ,רכת המס על היציאה לשוק העבודהעל מנת לבחון את השפעת מע

המדרגות ונקודות הזיכוי לנשים ולגברים , משתנים בהתאם לשיטת המיסוי
 .נו לתצפית המשותפת של משקי הביתאת המסים הוספ. בנפרד
  
 

 תוצאות
הרצנו את המודל על קובץ הנתונים של משקי הבית הרצה ראשונית על מנת 

של בני הזוג בפועל לבין הסלים שהגדרנו להשוות בין נתוני שעות העבודה 
 כפי שניתן לראות קיימת .9התוצאות של ההרצה מובאות בתרשים . מראש
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התרשים מציג את השכיחויות של . התאמה רבה בין המודל לנתונים האמפיריים
שיעור משקי הבית , למשל. טיפוסי הזוגות לפי הבחירות שלהם בשעות העבודה

ועל הוא בפ} 0,50{ שעות בשבוע 50הבעל עובד בהם האישה אינה עובדת וש
 .18.9% ואילו המודל ניבא 19%
 

 9תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
הרצת המודל הבסיסי בוצעה על מנת ליצור נקודת התייחסות לבחינת השפעת 

המשתנה התלוי , בהיצע העבודה. מדיניות של העלאת שכר על היצע שעות העבודה
והמשתנים הבלתי תלויים הם משתני , ני הזוגהוא סלי בחירת שעות העבודה של ב

, משתני ההכנסה מורכבים מהשכר של כל אחד מבני הזוג. ההכנסה של משק הבית
פיים ואינטראקציה בין שני משתנים דמוגר, שעות עבודה, עבודההכנסה כפול שעות 

לבחירת שעות העבודה של שני בני הזוג ) סלים( אפשרויות 15הגדרנו . האחרונים
מאחר ,  סלים כרוך באובדן אינפורמציה15המעבר לבחירה של . הביתבמשק 

אולם כתוצאה . שאפשרויות בחירת שעות העבודה העומדות בפני עובדים רבות יותר
)  שעות ביממה24- שעות ויותר מ0-לא ניתן לעבוד פחות מ(ממגבלות טבעיות 

 אפשר להניח ,)קשיחויות נוספות, היצע משרות חלקיות מוגבל(וממגבלות של השוק 
 .פשרויות שעות העבודה אינה רציפהשהתפלגות א

תוצאות ההרצה מאפשרות לנו לבחון את ההסתברות של כל אחד ממשקי 
 .גדרנו הסלים שה15הבית לבחור באפשרות בחירת שעות עבודה מסוימת מבין 

 ממשקי הבית יבחרו בסל 19%- המודל מנבא ש,3כפי שניתן לראות בטבלה 
עבור כל ,  שעות שבועיות50 האישה אינה עובדת והבעל עובד  כלומר,}0,50{

בנתונים בפועל שעליהם נעשתה התאמה להתפלגות . השינויים בהכנסה שהרצנו
 - קיבלנו תוצאה זהה,  הסלים שבמודל15-בדידה כדי שניתן יהיה להשוותם ל

מודל מלאפועלב

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 התאמת המודל לנתונים
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סל שעות העבודה השני בשכיחותו העומדת .  ממשקי הבית בוחרים בסל זה19%-ש
הסל הרביעי בשכיחותו . 50 שעות שבועיות וגברים 45 הוא שנשים עובדות 15%ל ע

 - פה נתקבל פער קטן בין המודל לנתונים בפועל -הוא ששני בני הזוג אינם עובדים 
 .11% ובפועל 12%אינם עובדים היא במודל שכיחות משקי הבית שבני הזוג בהם 

 

 סלי בחירת השעות לכלל המדגם: 3טבלה 

בחירת 
שעות 
 אישה

בחירת 
 שעות גבר

עלייה 
בשכר 

 10%אישה 

עלייה 
בשכר גבר 

10% 

עלייה 
 10%בהכנסה 

מודל 
 בסיס

על ובפ
 במדגם

0 0 12.0% 12.0% 12.0% 11.9% 11.5% 
0 40 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 7.6% 
0 50 19.0% 19.0% 19.0% 18.9% 19.1% 

25 0 2.0% 2.0% 2.0% 2.3% 3.4% 
25 40 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 3.2% 
25 50 7.4% 7.4% 7.4% 7.3% 8.7% 
30 0 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.2% 
30 40 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 1.5% 
30 50 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 4.1% 
40 0 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 2.4% 
40 40 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 4.3% 
40 50 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 13.3% 
45 0 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 1.7% 
45 40 4.2% 4.2% 4.2% 4.1% 3.0% 
45 50 14.7% 14.7% 14.7% 14.8% 15.1% 

  
 אנסה הוא מובהק חיובי והשפעתו היתוצאות ההרצה הראו שהמשתנה של הכ
 רוב המשתנים יצאו מובהקים מלבד 1.החזקה ביותר על התועלת משעות העבודה

שעות עבודה של נשים והשכלתן ומשתני האינטראקציה בין שעות עבודה של 
עלת השפעת מספר הילדים על התו. נשים ושל גברים עם ההכנסה של משק הבית
כפי , נשיםבקרב גברים והן בקרב משעות העבודה היא שלילית מובהקת הן 

 ). בנספח17ראה טבלה (יפינו לקבל שצ
______  

ייתכן . יחד עם זאת קיבלנו השפעה שולית עולה של ההכנסה על התועלת של משקי הבית  .1
וע גבוהה ביותר והיא בגובה שלו שהדבר נובע מכך שסטיית התקן של מקדם ההכנסה בריב

 Gerfin and(התוצאה הזו נתקבלה כבר במחקרים אחרים . סמך שלו נע משלילי לחיובי-והרווח בר
Leu, 2003 (והיא נובעת מכך שלא הגבלנו את טווח המקדם. 
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 השפעת מיסוי שלילי על היצע עבודה -תוצאות הסימולציות 
 של משפחות מעוטות הכנסה

 :בשלב הבא הרצנו את המודל עם שלוש סימולציות שונות
 זאת על מנת לבחון תרומתן - 10%-הגדלת ההכנסה שאינה מעבודה ב  .א

 .של קצבאות אוניברסליות להיצע עבודתם של בני זוג
 .10%-הגדלת שכר הגברים ב  .ב
 .10%-הגדלת שכר הנשים ב  .ג
 

  תוצאות הסימולציה למשפחות עם הכנסה נמוכה: 4טבלה 
 מההכנסה החציונית במדגם

 נשים  גברים  נתון
 10%-  בגבריםהגדלת שכר ה
 9.0% 9.1% תפותגמישות ההשת
 2.7% 5.2% גמישות השעות

  
  10%- הגדלת שכר הנשים ב

 8.8% 9.3% גמישות ההשתתפות
 2.7% 5.3% גמישות השעות

  
 10%- בלא מעבודהשהכנסה הגדלת ה

 8.9% 9.1% גמישות ההשתתפות
 2.7% 5.2% גמישות השעות

 
 התלוי וון שהמשתנהמכי, conditional logitמודל ההרצה שבו אנו השתמשנו הוא 

.  למצוא את הסתברות הבחירה בסלי שעות העבודהאהוא בדיד והמטרה שלנו הי
 מאפשר לנו להשוות את ההסתברויות של כל משק בית conditional-השימוש ב

בעזרת . לבחור בכל אחד מסלי שעות העבודה שהגדרנו בהתאם לנתונים בפועל
 בהינתן שינויים במשתנים ,המודל ניתן להשוות בין האפשרויות השונות

התוצאה המתקבלת מהרצה של מודל כזה היא ההסתברות של כל משק . המסבירים
את ההסתברויות ניתן לסכום על פני כל כאשר , בית לבחור בכל אחד מהסלים

בעזרת סכומי ההסתברויות ). Respective choice probabilitiesממוצע של (המדגם 
 כיצד - ובפרט הכנסה -נויים במשתנים המסבירים השונות ניתן לבחון בהינתן שי

כל ב. תשתנה התפלגות הבחירה בסלי שעות העבודה של כלל האוכלוסייה
סימולציה שבה שינינו את גובה ההכנסה של משק הבית השווינו בין הסתברות 

 .סוים לפני התוספת בהכנסה ואחריההבחירה בסל של שעות עבודה מ
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 - עם הכנסה נמוכה מההכנסה החציונית התוצאות מתייחסות למשקי בית
ניתן , מכיוון שישנה השפעה חיובית של ההכנסה. לחודש במדגם שלנו ₪ 9,359

ההשתתפות בכוח . ה בגמישות ההשתתפות בשלוש הסימולציותילראות שיש עלי
יש . העבודה גדלה בעקבות תוספת הכנסה שאינה מעבודה ובעקבות תוספת שכר

 את היצע העבודה מוגבלת מאחר שהניתוח שלנו בוחןלציין שהעבודה הנוכחית 
לכן אנחנו לא מתחשבים ,  לא מדובר בשיווי משקל כללי;בנפרד מכלל השוק

. בהשפעות של ההיצע על הביקוש שיכולות במקרה הנוכחי להנמיך את השכר
תוצאה נוספת שקיבלנו היא שגמישות שעות העבודה ביחס להכנסה של גברים 

כלומר הגדלת הכנסת גברים תגדיל את היצע שעות העבודה , יםגדולה יותר משל נש
 . אותו גידול הכנסהקב של נשים עשלהם יותר מאשר היה גדל היצע עבודתן

 של כלל משקי בית 10%-כאשר בחנו את ההשפעה שתהיה להגדלת ההכנסה ב
מצאנו כי השפעת ההגדלה על ) לא רק משקי הבית שמתחת להכנסה החציונית(

 . היתה הרבה יותר קטנהכוח העבודהת בההשתתפו
 

ההסתברויות לבחור בהם במדגם , סלי בחירת השעות: 5טבלה 
וההסתברויות העולות מהסימולציה למשקי בית עם ההכנסה הנמוכה 

 מההכנסה החציונית

בחירת 
שעות 
 אישה

בחירת 
שעות 

 גבר

מודל 
 בסיס

עלייה 
בהכנסה 

10% 

עלייה בשכר 
 10%גבר 

עלייה בשכר 
 10% אישה

על ובפ
 במדגם

0 0 22.95% 18.54% 18.54% 18.52% 22.95% 
0 40 11.19% 8.99% 8.98% 8.98% 11.19% 
0 50 24.95% 22.62% 22.54% 22.76% 24.95% 

25 0 3.90% 2.52% 2.53% 2.50% 3.90% 
25 40 2.34% 2.16% 2.17% 2.16% 2.34% 
25 50 4.85% 6.22% 6.22% 6.24% 4.85% 
30 0 3.39% 2.25% 2.25% 2.24% 3.39% 
30 40 2.13% 2.15% 2.16% 2.15% 2.13% 
30 50 4.42% 6.32% 6.32% 6.37% 4.42% 
40 0 3.27% 2.21% 2.22% 2.18% 3.27% 
40 40 2.10% 2.58% 2.60% 2.56% 2.10% 
40 50 4.27% 8.00% 8.00% 7.97% 4.27% 
45 0 3.58% 2.42% 2.43% 2.39% 3.58% 
45 40 2.24% 3.12% 3.14% 3.10% 2.24% 
45 50 4.44% 9.89% 9.90% 9.89% 4.44% 
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 השפעת מיסוי שלילי על היצע עבודה -תוצאות הסימולציות 
 של משפחות

 ניתן למצוא את תוצאות ההרצה כאשר הפעלנו את חוק מס שלילי על 6בטבלה 
אין בתוצאות גידול משמעותי , כפי שציפינו לפי הגמישויות. נתוני המשפחות

גברים עם זאת יותר . בשעות עבודה והתפלגות בחירת השעות נשארת די דומה
,  למעשה.}50,45{-ו} 40,50{ונשים נוטים לבחור בסלי שעות העבודה המרובים 

כאשר מדובר . 40.83- ל38.08גברים לא יחידים יעברו מממוצע שעות עבודה 
 ונשים 2.31-באוכלוסיית העובדים בלבד גברים מגדילים את שעות עבודתם ב

, של נשים לשוק העבודהאין כניסה , זאת אומרת).  בנספח18ראה טבלה  (8.21-ב
עתה נסתכל על משקי בית . אלא הנשים העובדות עובדות שעות ארוכות יותר
 .המוגדרים כעניים לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי

 

  תוצאות הסימולציה של הפעלת התוכנית: 6טבלה 
 על כלל המשקי הבית הזכאים

  מודל בסיס לאחר התוכנית גברים נשים

0 0 11.98% 11.93% 
0 40 7.29% 7.35% 
0 50 18.93% 18.94% 

25 0 2.05% 2.32% 
25 40 2.40% 2.37% 
25 50 7.48% 7.30% 
30 0 1.89% 1.90% 
30 40 2.47% 2.48% 
30 50 7.96% 7.97% 
40 0 1.95% 1.95% 
40 40 3.22% 3.28% 
40 50 11.01% 11.21% 
45 0 2.26% 2.22% 
45 40 4.22% 4.13% 
45 50 14.88% 14.83% 

 
 אלף משקי בית העונים לקריטריונים שהוגדרו בחוק מס 172-ישנם סך הכול כ

 השווינו את תוצאות הפעלת תוכנית מס שלילי 7בטבלה .  להטבהםשלילי כזכאי
תגובות העובדים לתוספת .  בהכנסה לא משכר10%למצב הקיים ולתוספת של 

 לעבוד אם כי מס שלילי מתמרץ עובדים, ההכנסה ולהחזר המס דומות מאוד
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השינוי הבולט בקרב אותן המשפחות השתקף בירידה . מספר שעות גדול יותר
באופן כללי הן נשים והן גברים . 26%- ל42%-בשיעור האבטלה של שני הורים מ

 .יגיבו בהגברת שעות העובדה בעקבות מס שלילי למשכורת
 

  תוצאות הסימולציה של הפעלת התוכנית: 7טבלה 
 על משקי הבית העניים

 ת.ס מס שלילי ת.ס 10%הכנסה  ת.ס בסיס גברים יםנש
0 0 42.11% 0.99% 26.54% 0.46% 25.91% 0.45% 
0 40 11.83% 0.27% 10.44% 0.09% 10.97% 0.10% 
0 50 21.41% 0.62% 24.74% 0.25% 24.25% 0.24% 

25 0 5.64% 0.11% 2.75% 0.04% 2.76% 0.04% 
25 40 1.23% 0.04% 1.85% 0.02% 1.96% 0.02% 
25 50 1.69% 0.08% 5.01% 0.07% 5.08% 0.07% 
30 0 4.51% 0.09% 2.31% 0.04% 2.35% 0.04% 
30 40 0.93% 0.04% 1.73% 0.02% 1.85% 0.02% 
30 50 1.21% 0.06% 4.80% 0.07% 4.92% 0.08% 
40 0 3.54% 0.09% 2.03% 0.04% 2.01% 0.04% 
40 40 0.60% 0.03% 1.86% 0.03% 1.92% 0.03% 
40 50 0.72% 0.06% 5.41% 0.11% 5.44% 0.11% 
45 0 3.44% 0.10% 2.10% 0.05% 2.07% 0.05% 
45 40 0.51% 0.03% 2.11% 0.04% 2.17% 0.04% 
45 50 0.60% 0.07% 6.31% 0.14% 6.33% 0.15% 

  
. אם מספר העניים לפי הגדרת המוסד לביטוח הלאומי נשאר ללא שינויבדקנו 

חלה עלייה בהכנסתן ולכן , מכיוון שהמשפחות הגדילו את שעות העבודה שלהן
כי במדגם המקורי לפני הפעלת תוכנית , אכן התגלה. סביר להניח כי המספר קטן

).  מכלל הנבדקים23%-קרוב ל( אלף משקי בית הם עניים 172-מס שלילי קרוב ל
 אלף משקי בית יצאו 36- כך ש21.3%-לאחר סימולציית מס שלילי המספר קטן ב

 .מעוני בעקבות הפעלת החוק
 .₪ מיליון 618-כדי לצמצם עוני בקרב משפחות אלו להערכתנו נדרשים קרוב ל

 
 השפעת מיסוי שלילי על היצע עבודה -תוצאות הסימולציות 

 של יחידים
הראשונה עם , בהם יש רק נפש אחתשציות בקרב משקי בית הרצנו שתי סימול

.  בשכר10%יה של יתוספת של הכנסה שאינה מעבודה והשנייה שמבטאת על
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 או שעות עבודה 0  הןאופציות בחירת שעות העבודה הן לגברים והן לנשים
התוצאות הראו שאין כמעט ).  שעות עבודה40לעובדים מובטלים (רגילות שלהם 
 .כנסה על ההשתתפות בכוח עבודההשפעה של הה

תוצאות אלה עולות בקנה אחד עם הרעיון העומד מאחורי תוכנית המיסוי 
 והוא לעודד משפחות עם ילדים להגדיל את היקף העבודה שלהן כדי ,השלילי

עליהם השפעת תוכנית שכזו תהיה שבניגוד ליחידים , טיב את מצבם הכלכליילה
 .שולית

 

  כנית בקרב יחידיםועבודה בעקבות התהצטרפות לכוח ה: 8טבלה 
 עם הכנסה מתחת להכנסה החציונית

 נשים גברים משתנה
 43.7% 27.5% בלתי מועסקים במדגם

 0.003% 0.008%  בשכר10%בגין עלייה 
 0.011% 0.0001%  בהכנסה לא מעבודה10%בגין עלייה 

  
ת לחציון כי השפעת תוספת בשכר לאוכלוסייה עם הכנסה מתח, התוצאות מלמדות

עלייה במשכורת תגרום . אינה משמעותית)  4,241₪ -וגברים  ₪ 3,659 -נשים (
לעלייה מעטה בהשתתפות בכוח העבודה הן עבור גברים יחידים והן עבור נשים 

אשר בקרב  גברים חזקה יותר מברקבנסה תגובה לתוספת ההכה עם זאת .יחידות
 .נשים

 של גידול ההכנסה שלא מעבודה  גברים אין כמעט השפעהברקב, יחד עם זאת
כנסו יי, לעומת זאת,  נשים.פו למעגל עובדים בשל תוספת הכנסה הם לא יצטר-

נשים יחידות יגדילו את שעות , לפי החישובים. באחוז גבוה יחסית לעלייה שכזו
מועסקות ולא (בהתייחס לכלל המדגם , 37.43- ל33.09-עבודתן בממוצע מ

למעשה נשים יעבדו פחות : בד אין גידול בשעותבקרב מועסקות בל). מועסקות
 ). בנספח18ראה טבלה ( שעות 0.04
 

 השפעת מיסוי שלילי על היצע עבודה -תוצאות הסימולציות 
 הוריות-של אמהות חד

 לא בחנו את השפעת ,מכיוון שרפורמת מס שלילי מיועדת למשפחות עם ילדים
בסקר ההכנסות אין  (הוריים מפאת מחסור בתצפיות-התוכנית על גברים חד

בחנו את השפעת התוכנית על ). הוריים-מספיק תצפיות על גברים שהם הורים חד
 מוצגת השוואה בין 9בטבלה . עניות ולא עניות, הוריות-השתתפות נשים חד

 .הכנסה שלא משכר ומס הכנסה שלילי ל10%תוספת של , המודל הבסיסי
לציה כפחות אפקטיבית  התגלתה בסימו10%תוספת הכנסה שלא מעבודה של 
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 תוכנית מיסוי ,לעומת זאת. ולא הקטינה את שיעור הנשים המובטלות בהרבה
שלילי הגדילה את מספר הנשים החד הוריות העובדות שהן גם עניות בקרוב 

כי בקרב כלל האמהות החד הוריות לא חל שינוי במספר , יש לציין. 4%-ל
הוריות -עודדת את אמהות חדכנית מס שלילי לא מות, זאת אומרת. המובטלות

 .אלא אם הן עניות, לצאת לעבוד
הוריות תקטין את שיעור -כנית מס שלילי גם במקרה של אמהות חדוהפעלת ת

: כלל האוכלוסייה של משקי בית ענייםבאבל בשיעור נמוך יותר מאשר , העוני
 . מהאמהות יצליחו לצאת ממעגל העוני8.7%רק 

 

 הוריות-מהות חדתוצאות הסימולציה לא: 9טבלה 
 הוריות-אמהות חד הוריות עניות-אמהות חד   

 ת.ס מובטלות ת.ס מובטלות סימולציה
 0.64% 17.31% 1.85% 31.19% תחזית מודל הבסיס

 0.64% 17.30% 1.85% 31.14%  להכנסה לא מעבודה10%תוספת 
 0.53% 17.53% 1.40% 27.28% הפעלת מס שלילי

  1,796  276  תצפיות'מס
  
  

 סיכום
עם , במאמר זה הצגנו תוצאות של אמידת היצע העבודה של משקי בית בישראל

בהתבסס על סקר הכנסות משנת , סימולציה של השפעת חוק מס שלילי עליו
החלת החוק צפויה להגדיל את שיעורי השתתפות בכוח העבודה הן של . 2005

 -בחרים בארץ תוכנית מס הכנסה שלילי תופעל באזורים נ. נשים והן של גברים
. 2008 החל מאוקטובר -" אורות לתעסוקה"כנית והאזורים שבהם מופעלת הת

. לעובד ₪ 400התוכנית תעניק לעובדים בעלי הכנסה נמוכה סכומים שיגיעו עד 
ילדים שלושה הסכומים הגבוהים ביותר במסגרת זו יוענקו למשקי בית שבהם 

.  10,000₪ת לא עולה על ומעלה ולמשפחות עם שני מפרנסים שהכנסתם הכולל
 . לכל אזורי הארץ2010הכוונה היא להרחיב את התוכנית בשנת 

אך המקדמים , תיאורטית השפעת ההכנסה בריבוע צפויה להיות שלילית
הערכות על , לפיכך). לא מובהקים ובעלי שונות גבוהה(שקיבלנו הם חיוביים 

ל העובדים לתמריצי סמך האמידה עלולות להיות לא מדויקות בשל תגובת יתר ש
תוספות לשכר ולהכנסה הפנויה גורמות לגברים , פי הגמישויות-על. ההכנסה

 כל אחוז תוספת -נשואים להגדיל את מספר שעות עבודתם באופן משמעותי 
נשים נשואות יגדילו את שעות גם . רוב לאחוז תוספת בשעות עבודהיקבגורם 

ה או שכר באחוז תניב שליש  תגובת נשים לתמריץ הכנס- ותפחדה אבל בובהע
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, גברים יעבדו מספר רב יותר של שעות מנשים. יה בהיקף שעות העבודהיאחוז על
 .גם לאחר הפעלת התוכנית

 ולכן 16%-כנית המס השלילי צפויה לצמצם את שיעור ההורים המובטלים בות
₪  מיליארד 0.6אוכלוסייה זו עומדת על לעלות התוכנית . להגדיל את הכנסתם

 .לשנה
השפעת התוכנית צנועה יחסית ואין , בקרב אוכלוסיית האמהות החד הוריות

תוצאה זו עומדת בסתירה למחקרים דומים בבריטניה . כמעט גידול בהשתתפות
 בקרלית בכנית מס שלילי תהיה מקסימואשר גורסים כי השפעת ת, ב"וארה

וריות ה-קיימת עלייה בהשתתפות נשים חד, כן-פי-על-אף. הוריות-אמהות חד
צמצום העוני במקרה זה נמוך יותר ועומד על . 4%-עניות בממדים של קרוב ל

 . משקי הבית שנבדקו3,500-ב בלבד 8.7%
ללא שיווי משקל , במחקר הנוכחי הסקנו מסקנות על בסיס היצע עבודה בלבד

תוצאות מודל כללי .  בשל מורכבות בניית מודל מלא עם מערכת מיסוי,כללי
נות מאלה שהתקבלו והעלייה בכוח העבודה צפויה להיות עשויות להיות שו

מפני שהמעסיקים יפנימו את עליית השכר הצפויה לעובדים , וזאת. קטנה יותר
המודל מניח כי . ולכן יורידו את השכר המוצע, )ממענק המס השלילי(מועסקים 

פרטי מספקים מקומות עבודה ללא השוק ההממשלה או כי אין אבטלה מבנית ו
בחירת סלי שעות העבודה מתבססת על טעמים של העובדים ולא . הגבלה

אחד ההסברים לגידול בהיקפי שעות העבודה , למשל. מתייחסת למבנה השוק
חלק מהעובדים לא מוצאים עבודות במשרות : נובע מתקרת משרות מלאות

 .חלקיות
לאור העלות הגבוהה של התוכנית אפשר להבין את האופי , מצד אחד

אמדנו רק את עלות .  אזורים בלבדהמכ השקת מס שלילי בהמצומצם של
 כגון הקמת מערך ,הפעלת החוק ללא העלויות האדמיניסטרטיביות הנלוות

, מצד שני. כנית במשרדי ממשלה והוצאות מעקב וביקורתומפעילי הת
תוצאות המודל מצביעות על הגדלת ביקושים למקומות עבודה חדשים יחד 

, ת אכן משיגה את מטרתה בצמצום העוני בישראלכניוהת. עם גידול בשעות
הממשלה חייבת לפעול על . אבל בהיקפים צנועים יחסית לעלות הגבוהה

 כך ;בסקטור הציבורי או בסקטור העסקימנת לעודד יצירת משרות מתאימות 
שלילי לעובדים המשתכרים שכר גבוה המס ההיא תוכל לצמצם את מענקי 

 .יותר
יחסנו לעובד הממוצע ולכן אנחנו צופים לראות בניתוח הסימולציות התי

, ללא ספק. כנית להגדיל את ממוצע שעות עבודתםונכונות של משתתפי הת
יש מספר לא מבוטל של עובדים שירצו להקטין את שעות עבודתם ובכך 

מפני שלא קיים תמריץ משמעותי , להמשיך לקבל מענק מטעם הממשלה
התנהגות פסולה מסוג זה מומלץ על מנת להפסיק . להגדלת שעות עבודה
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בדיקה פשוטה בעזרת המודל שנבנה . להגדיר מספר שעות עבודה מינימלי
כי עלייה במספר השעות מקטינה משמעותית את עלויות , משמעית- מראה חד

אין בחוק דרישה . כנית על חשבון תקבולי המסים על הכנסת העובדיםוהת
ק שכר תחילי בגובה של  ראלא, כניתולמכסת שעות מינימום לזכאים לת

1,725₪ . 
במסגרתו נבחר מדגם של שיחד עם הפעלת התוכנית בנק ישראל משיק מחקר 

,  ביניהם ירושלים-כנית וכאלפיים אנשים המתגוררים באזורים שבהם תופעל הת
כמו כן נבחרה קבוצת ביקורת מתוך . נצרת עילית וחדרה, נצרת,  שדרות,אשקלון

). 2009- ו2008בשנים (כנית ולב הראשון של התהאזורים שבהם לא יופעל הש
ידי השוואת -שיטת המחקר תאפשר ללמוד על השפעת מס הכנסה שלילי על

ה בעלת יהתעסוקה וההכנסה של הפרטים שהשתתפו בתוכנית לאלה של אוכלוסי
המחקר יבדוק גם אם עובדים . מאפיינים כלכליים דומים שלא השתתפה בה

מגיבים על ") אורות לתעסוקה"מס הכנסה שלילי ו(שטופלו ביותר מתוכנית אחת 
תמריצי המדיניות החדשים בעוצמה חזקה יותר מאשר אלה שטופלו בתוכנית מס 

 .או שלא טופלו כלל, הכנסה שלילי בלבד
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 נספחים
 

 2007שיעור ההשתתפות בכוח העבודה במדינות שונות בשנת : 10טבלה 
 שיעור השתתפות מדינה
 48.6% איטליה
 56.3% ישראל
 56.7% צרפת

 58.2% *גרמניה
 60.0% יפן

 65.9% הולנד
 66.0% אוסטרליה

 66.0% ב"ארה
 67.7% קנדה

  US Bureau of Labor Statistics: מקור
 2006נתון לשנת * 

  

 2007-1969שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בישראל : 11טבלה 
 גברים נשים כ"סה שנה גברים נשים כ"סה שנה

1969 50.1% 29.7% 70.4% 1989 52.0% 41.4% 63.1% 
1970 49.3% 29.3% 69.2% 1990 51.5% 41.1% 62.3% 
1971 49.2% 29.8% 68.8% 1991 51.7% 41.6% 62.1% 
1972 49.6% 30.8% 68.5% 1992 52.0% 42.5% 61.8% 
1973 49.5% 31.4% 67.9% 1993 52.8% 43.4% 62.8% 
1974 48.8% 31.2% 65.8% 1994 53.6% 44.8% 62.8% 
1975 48.1% 31.6% 64.9% 1995 54.0% 45.7% 62.7% 
1976 48.1% 31.9% 64.6% 1996 53.6% 45.7% 61.9% 
1977 48.6% 32.7% 64.9% 1997 53.4% 45.9% 61.4% 
1978 49.7% 34.7% 65.0% 1998 53.4% 46.3% 60.9% 
1979 49.2% 34.9% 63.9% 1999 53.8% 47.3% 60.7% 
1980 49.5% 35.7% 63.7% 2000 54.3% 48.2% 60.8% 
1981 49.8% 36.1% 63.8% 2001 54.3% 48.2% 60.7% 
1982 49.6% 36.1% 63.4% 2002 54.1% 48.4% 60.2% 
1983 49.9% 36.6% 63.5% 2003 54.5% 49.1% 60.1% 
1984 50.2% 37.6% 63.2% 2004 55.0% 49.6% 60.6% 
1985 50.7% 38.2% 63.6% 2005 55.2% 50.1% 60.7% 
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1986 50.6% 38.5% 63.2% 2006 55.6% 50.4% 61.1% 
1987 50.5% 38.9% 62.4% 2007 56.3% 51.1% 61.8% 
  נק ישראלב: מקור 63.2% 40.0% 51.4% 1988

 
 2006-1997שוויון בישראל - יני לאי'מדד ג: 12טבלה 

 יני'מדד ג שנה
2006 0.390 
2005 0.387 
2004 0.379 
2003 0.370 
2002 0.370 
2001(**) 0.360 
2000(**) 0.353 
1999 0.361 
1998 0.358 
1997 0.359 

 ס"למ: מקור* 
 ,2001-2000בשנים ** 

  זרח ירושליםלא כולל את אוכלוסיית מ
  

במיון , חלוקת ההכנסות ברוטו של משקי בית בין עשירונים: 13טבלה 
 לפי גובה ההכנסה נטו לנפש סטנדרטית

 שנת עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
 הסקר תחתון 2 3 4 5 6 7 8 9 עליון

  
   )אחוזים(חלקו של העשירון בסך ההכנסה ברוטו למשק בית 

27.5 16.8 12.9 10.6 8.7 7 5.8 5 3.3 2.3 1997 
27.6 16.6 13 10.5 8.7 7.3 5.8 4.8 3.4 2.2 1998 

28 16.6 13.1 10.3 8.6 7.2 5.7 4.8 3.4 2.4 1999 
27.9 16.5 13.1 10.2 8.7 7.2 5.9 4.8 3.4 2.3 1999 
27.4 16.8 12.7 10.6 8.6 7.4 5.9 4.8 3.5 2.3 2000 
27.8 16.4 12.9 10.8 8.6 7.1 5.8 4.7 3.4 2.4 2001 
28.4 16.4 12.8 10.4 8.7 7.2 5.8 4.7 3.3 2.3 2002 
28.5 16.5 12.7 10.4 8.8 7.1 5.7 4.7 3.4 2.2 2002 
27.2 16.5 12.8 10.8 9.1 7.3 5.9 4.7 3.4 2.3 2003 
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27.1 16.8 13.1 10.9 8.8 7.3 5.8 4.5 3.3 2.2 2004 
27.7 16.6 13.2 10.5 8.8 7.3 5.7 4.4 3.3 2.3 2005 
28.2 16.7 12.7 10.4 8.8 7.2 5.8 4.5 3.4 2.3 2006 

 
  שעות העבודה הרגילות השבועיות: 10תרשים 

 )כלל המדגם(של נשים נשואות 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שעות העבודה הרגילות השבועיות: 11תרשים 
 )כלל המדגם(של גברים נשואים 
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 תסטטיסטיקה תיאורית למשפחו: 14טבלה 
 סטיית התקן ממוצע מקסימום מינימום תצפיות שכר לשעה

 33.00354322 41.4192354 873.6263736 3.584295612 3701 נשים
 51.60023731 50.02245733 1749.930716 2.870339822 4775 גברים

 
 סטטיסטיקה תיאורית לגברים ונשים נשואים: 15טבלה 

 גברים גברים 
 תצפיות  ת"ס  מוצעמ תצפיות  ת"ס  ממוצע משתנה

 3701 0.558232 3.548328 4775 0.6159 3.6954 לוג שכר לשעה
 3701 10.02149 39.10862 4775 10.0320 41.7395 )2005(גיל 

    4775 0.3690 0.1625 דמי מעבר לגבר ערבי
 3701 0.300365 0.100243 4775 0.2764 0.0834 דמי לעולה חדש

 3701 0.159778 0.026209 4775 0.2457 0.0645 )8-0(בעל שנות השכלה 
 3701 0.203405 0.043232 4775 0.2959 0.0970 )10-9(בעל שנות השכלה 
 3701 0.461739 0.308025 4775 0.4261 0.2383 )15-13(בעל שנות השכלה 
 3701 0.469258 0.327209 4775 0.4491 0.2802 )16מעל (בעל שנות השכלה 

 3701 0.452272 0.286679 4775 0.4471 0.2655 גוש דן והמרכז
 3701 0.393165 0.191029 4775 0.3711 0.1648 אביב- תל

 3701 0.373251 0.167252 4775 0.3855 0.1816 מקצוע צווארון כחול
 3701 0.397354 0.196433 4775 0.2733 0.0813 טכנאי בכיר

 3701 0.174266 0.031343 4775 0.2647 0.0758 מנהל
 

 תוצאות מפורטות אמידה רגרסיית לוג שכר למשפחות: 16טבלה 
 נשים גברים 

 מובהקות ת"ס מקדם מובהקות ת"ס מקדם משתנה
 0.0000 0.1126 2.2853 0.000 0.126 2.428 חותך
 0.0000 0.0058 0.0451 0.000 0.006 0.045 )2005(גיל 

 0.0000 0.0001 -0.0005 0.000 0.000 0.000 גיל בריבוע
    0.000 0.023 -0.147 רביגבר ע

 0.0000 0.0255 -0.3104 0.000 0.027 -0.308 עולה חדש
 0.0000 0.0486 -0.2789 0.000 0.033 -0.229 )8-0(בעל שנות השכלה 
 0.0001 0.0390 -0.1574 0.000 0.027 -0.136 )10-9(בעל שנות השכלה 
 0.0000 0.0204 0.1147 0.000 0.021 0.155 )15-13(בעל שנות השכלה 
 0.0000 0.0234 0.2750 0.000 0.023 0.292 )16מעל (בעל שנות השכלה 



 99

 0.0000 0.0175 0.1114 0.000 0.018 0.095 גוש דן והמרכז
 0.0000 0.0201 0.1170 0.029 0.021 0.047 אביב- תל

 0.0000 0.0251 0.4038 0.000 0.024 0.373 מקצוע צווארון כחול
 0.0000 0.0219 0.2663 0.000 0.029 0.180 טכנאי בכיר

 0.0000 0.0449 0.5387 0.000 0.030 0.465 מנהל
R0.336   0.236  בריבוע   

  
 תוצאות האמידה של מודל בחירת שעות דיסקרטית למשפחות: 17טבלה 

  robust Z p>[z]ת "ס מקדם בחירת שעות

 0 27.14 0.1437015 3.899686 הכנסה
 0.325 0.98 0.0629797 0.0620159 הכנסה בריבוע

 0 22.02 0.0001225 0.002698 שעות גברים בריבוע
 0003 3.01 0.0002071 0.0006222 גברים* שעות נשים 

 0 8.15 0.0005867 0.0047843 גיל* שעות גברים 
 E6.93 9.71- 0-06 -0.0000673 גיל בריבוע* שעות גברים 
 0 -15.52 0.002072 -0.0321498 השכלה גבוהה* שעות גברים 
 0 -4.11 0.0018283 -0.0075229 השכלה גבוהה אישה* שעות גברים 
 0 -11 0.0005142 -0.0056543 ילדים' מס* שעות גברים 
 0 8.28 0.0027558 0.0228137 עולה* שעות גברים 

 0 12.91 0.0001395 0.0018012 שעות נשים בריבוע
 0 6.83 0.0006818 0.0046585 גיל* שעות נשים 
 E8.61 7.74- 0-06 -0.0000666 גיל בריבוע* שעות נשים 
 0.003 -3.02 0.002216 -0.0066924 השכלה גבוהה* שעות נשים 
 0.336 0.96 0.0020786 0.0019991 השכלה גבוהה אישה* שעות נשים 
 0 -17.93 0.0006367 -0.0114179 ילדים' מס* שעות נשים 
 0 10.03 0.0031595 0.0317006 עולה* שעות נשים 
 0 -23.76 0.0118221 -0.2808505 שעות גברים
 0 -22.05 0.0126816 -0.2796517 שעות נשים

 0.168 -1.38 0.004754 -0.0065552 הכנסה* שעות גברים 
  0.32 -0.99 0.0056581 -0.0056283 הכנסה* שעות נשים 

  
Wald chi2 (21) 4900.66 Pseudo R2 0.1898 

Prob > chi2 0 Log pseudolikelihood  13117.644 
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  נשים לא נשואות

 robust Z p>[z]ת "ס מקדם בחירת שעות
 0.051 1.95 0.6899252 1.344438 הכנסה

 0.9 0.13 0.3384157 0.0427259 הכנסה בריבוע
 0.546 0.6 0.2408426 0.1453658 הכנסה* שעות 

 0.221 -1.22 0.0347403 -0.0425423 שעות בריבוע
 0 -6.54 0.0000226 -0.0001479 גיל* שעות 
 0 -4.63 0.046926 -0.217375 השכלה גבוהה* שעות 
 0 -3.68 0.0466851 -0.1717056 ילדים' מס* שעות 
 0.418 0.81 0.0791728 0.0641627 4-2ילדים בגילאים ' מס* שעות 
 0.802 -0.25 0.064441 -0.0161765 9-5ילדים בגילאים ' מס* שעות 
 0.001 3.24 0.0508158 0.1647914 עולה* שעות 

  
Wald chi2 (21) 83.95 Pseudo R2 0.0781 

Prob > chi2 0 Log pseudolikelihood  573.845- 
  

  נשואים- גברים לא

 robust Z p>[z]ת "ס מקדם בחירת שעות
 0.015 2.44 0.5127633 1.253085 הכנסה

 0.408 -0.83 0.3558733 -0.2942819 הכנסה בריבוע
 0.186 1.32 0.242582 0.3209316 הכנסה* שעות 

 0.066 -1.84 0.0499595 -0.0919426 שעות בריבוע
 0.135 1.5 0.0131945 0.0197463 גיל* שעות 
 0.014 -2.46 0.0001751 -0.000431 גיל בריבוע* שעות 
 0 -7.57 0.0483508 -0.3661541 השכלה גבוהה* שעות 
 0.037 -20.9 0.1517246 -0.3168069 ילדים' מס* שעות 
 0.305 1.03 0.0605449 0.0621553 עולה* שעות 

  
Wald chi2 (21) 83.95 Pseudo R2 20960. 

Prob > chi2 0 Log pseudolikelihood  -580.71725 
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 השפעת תוכנית מס הכנסה שלילי על שעות עבודה בממוצע: 18טבלה 
 אישה יחידה אישה נשואה ויגבר נש מדגם עיתוי

 33.09 21.96 38.08 כלל
 לפני מס שלילי

 39.00 36.78 47.69 עובדים
 37.43 16.27 40.83 כלל

 אחרי מס שלילי
 38.96 44.99 50.00 עובדים

 
השפעת תוכנית מס הכנסה שלילי באפיונים שונים על : 19טבלה 

 נק מרכזיהעוני והעלות התקציבית לפי הפרסום של ב, התעסוקה
 סוג התוכנית

3 2 1 
עם ) 2(כמו 

הטבה 
מוגדלת 
להורים 

ליותר משני 
 2ילדים

הזוג  הטבה לבן
בעל ההכנסה 

ורק אם , וההבהג
 3יש ילדים

הטבה לכל 
עובדים ה

  4בשכר נמוך

 
 

כאחוז מסך (תוספת לתעסוקה  0.6 0.1 0.2
 )המועסקים

משפחות עם עובדים הנחלצות מעוני  10.7 7.3 17.8
אחוז מהמשפחות העניות שבהן יש כ(

 )עובדים
 )לשנה₪ מיליארדי (העלות התקציבית  2.7 0.8 1.3

______  
וללא עלות , לשנה₪ לא כולל את עלויות התפעול השוטף הנאמדות בכמה עשרות מיליוני   .2

 .עמית של מערכת המידעפ-ההקמה החד
הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר ורק להורים לילדים מתחת לגיל -אך רק לבן) 1(כמו במדיניות   .3

 ₪ 1,000 מהשכר שמעל 30%אך המענק להורים ליותר משני ילדים הוא ) 2(כמו במדיניות  3. 18
 .לחודש₪  7,000ושחיקה הדרגתית עד לשכר של , לחודש ₪ 4,000של לגובה עד , לחודש

שחיקה הדרגתית של . לחודש ₪ 3,500לחודש ועד  ₪ 1,000 מהשכר שמעל 20%מענק בגובה   .4
 .לחודש ₪ 5,000ההטבה עד לשכר של 
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  :העוני בישראל
 תמונת מצב והשפעות דמוגרפיות

 1קסיר) קלינר(דניאל גוטליב וניצה 

  
 

, לאומית והן בהשוואה לעבר-הן בהשוואה בין, בעיית העוני בישראל החריפה
מדיניות זו ). לוח נספח א(מתמשכת לצמצום העוני מדגישה את הצורך במדיניות 

הקיימא לחלחל לאוכלוסיות -צריכה לכלול כלים שונים שיסייעו לצמיחה בת
רות הצמיחה הכלכלית ללא מדיניות אקטיבית יאשר יתקשו ליהנות מפ, מוחלשות

 2.יה זו בתעסוקה ובחברהיב אוכלוסמשמעותית מצד הממשלה לטובת שילו
ה הביקוש לכוח אדם משכיל גדל יחסית לזה של כוח אדם בעידן הגלובליזצי

זאת במיוחד בהינתן , כניתויש להפנים מגמה זו בעת התוויית הת. משכיל-לא
כולת ואלים שמצליחים לשפר את ייווהעובדה שכל חברה מורכבת מאינדי

העצמת האוכלוסייה . ידואלים נטולי יכולת כזווותפקודם בשוק העבודה ומאינדי
 היא תנאי , בפרט בתחום התפקוד בשוק העבודה,")empowerment"(המוחלשת 

 .ב להצלחת המדיניות לצמצום העוניחשו
לית  בישראל צריכה להציב מסגרת רציונשנתית לצמצום העוני-כנית רבות

לצמצום מתמשך של העוני תוך התמקדות בעיקר בשיפור יכולת התפקוד בשוק 
שר ההשתכרות שלהם ובמקביל צמצום שיפור כו, העבודה של מי שמסוגלים לעבוד

. ההסתברות להימצאות בעוני לאורך זמן של מי שמתקשים לתפקד בכוחות עצמם
כנית כזאת צריכה לשמור על איזונים בין התמריץ להשתתף בכוח העבודה לבין ות

כנית ות. הבטחת רמת חיים מינימלית סבירה למי שיכולת השתכרותו מוגבלת
אורך זמן חייבת להיות מושתתת על עקרונות של שמטרתה לצמצם את העוני ל

כנית תיכלל במלואה ויש לדאוג שהעלות התקציבית של הת. קיימא-צמיחה בת
דרישה כזו עשויה . בתוך מסגרת התקציב תוך שמירה על היציבות הפיסקאלית

לחייב קיצוץ תקציבי בתחומים אחרים במסגרת שינוי סדרי העדיפויות או לחילופין 
  .שנתי-שה התקציבית למספר שנים במסגרת תקציב רבפריסת הדרי

 תוך התעמקות בהיבטים 2005בעבודה זו מתואר העוני בישראל עם דגש על 
נכלל גם דיון בהשפעה ארוכת הטווח של שילוב מגמות . של חומרת העוני

התוצאות המשוערות . הילודה בקבוצות האוכלוסייה העיקריות על העוני הכללי
מולציות שמבוססות על סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחושבות בעזרת סי

______  
 .נובסקי על עזרתו המצוינת בהכנת עבודה זו'תודתנו לישראל קצ  .1
 .2000 , והסקירה השנתית של המוסד לביטוח לאומי2005, ח בנק ישראל"בדו' ראו גם פרק ח  .2
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 חשוב להתחשב בהשפעות מסוג זה). סקר הוצאות וסקר ההכנסות, סקר חברתי(
 .כניות לצמצום העוניובעת עיצוב ת

  
 

  והתפתחות העוני על פני זמן2005-מצב העוני ב
ר וברו. כנית על ממדי העוני תלויה במדידת העוניוההשפעה הנמדדת של הת

לשאלת בחירת מדידת העוני . ראות אחרת במדדים שוניםישהתוצאות עשויות לה
מעקב ) 2(-ידי הממשלה ו-קביעת יעד עוני ארוך טווח על) 1: (יש חשיבות מבחינת

שיפוט מאמצי הממשלה צריך להיעשות לפי האינדיקטור . כניתואחר הצלחת הת
, ה על יעד עוני רצוי מאחר שאין הסכמ3.ידי הממשלה והיעד המוצהר-שנבחר על

 וביניהן ההגדרה הרשמית ,כנית לצמצום העוני רצוי שתיבחן לפי הגדרות שונותות
תחולת העוני לפי חצי חציון עם לוח השקילות (של הביטוח הלאומי של עוני יחסי 

ממדיות של העוני לא - בשל הרב, זאת ועוד4.וההגדרה לפי צרכים חיוניים) המקובל
 . היבטיםכמהחשוב לבחון את הבעיה מ; יחידד די בהסתכלות על מד

ההבדלים בין  .אין הסכמה בקרב חוקרים לגבי השיטה הרצויה למדידת עוני
המחלוקות נסבות סביב שלוש . החוקרים משקפים תפיסות ערכיות שונות של העוני

קו " סוגיית זיהוי תופעת העוני הידועה גם כסוגיית -סוגיית מהות העוני ) 1: (סוגיות
 שאלה זו מתייחסת לאופיו של העוני 5.דהיינו השאלה לגבי מהות העוני, "ניהעו

כתופעה יחסית או אבסולוטית ולשאלה אם העוני צריך להיות מוגדר במונחים 
או שמא יש ) עוני כביטוי להכנסה או צריכה מתחת למינימום מסוים(כספיים בלבד 

, הממד הכספי כגון חינוךידי -להוסיף ממדים נוספים שלא נתפסים בצורה מלאה על
סוגיית זיהוי ) 2 (6.הדרה חברתית ועוד, בריאות ותוחלת החיים או תמותת תינוקות

סוגיה זו מחייבת הצבת .  לאחר שקבענו מהו עוני יש צורך בזיהוי מיהו עני-העניים 
 זוכה לפחות  סוגיה זו7.קריטריונים לצורך השיפוט אם משפחה מסוימת ענייה

 סוגיה זו עוסקת -סוגיית האגריגציה ) 3. ( למרות חשיבותהתשומת לב בציבור
כלומר לאותו מדד , בשאלה איך לסכם את המידע ברמת המשפחות למדד מצרפי

טור שוטף למעקב אחר תוצאות יעד וכן אינדיקשיכול להוות מדד כמותי לקביעת 

______  
 .ראו דיון בהמשך על היעד הרצוי  .3
 ,Citro and Michael(הגדרת העוני לפי צרכים היא שילוב בין הגישה של המועצה הלאומית למחקר   .4

יתרונותיהן וחסרונותיהן , השיטות. הקנדית) Market Basket Measure" (סל השוק"ושל גישת ) 1995
מהווה למעשה " MBM"המכונה שם " רכים החיונייםהצ"שיטת ). 2005(גוטליב ומנור -מתוארות ב

 כי NRCהמכונה במאמר (ית נהאמריק NAS- הקנדית המקורית ושיטת הMBM-שילוב בין שיטת ה
תוך התאמה ) National Academy of Science- של הNational Research Council-ידי ה-היא יושמה על

  .למציאות הישראלית
  .)Ravallion) 1998ראו   .5
  ).1999 (Senאו ) United Nations Development Programme) 2006ראו למשל   .6
 ").Family Resources(" ההכנסה על מקורות) Citro and Michael) 1995ראו למשל דיון אצל   .7
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 .זו זכתה לדיון מקצועי רחב אך מועט בציבור  סוגיה8.המדיניות
הצבת יעד אופרטיבי ,  בנוסף לצעדי מדיניות,לית צריכה לכלולונכנית רציות

לקביעת היעד יש חשיבות גם ביצירת . שיאפשר לבחון את השגת המטרה
מחויבות ממשלתית למאבק מתמשך בעוני והיא תשפיע על סדרי העדיפויות 

הן בנוגע לשיקוף העוני , סוגיית מדד העוני הרצוי שנויה במחלוקת. בתקציב
יחסי (והן בנוגע להגדרת מהות העוני ) סוגיית האגרגציה( במדד הכללי המשפחתי

לגבי סוגיית האגרגציה חשוב למדוד לא רק את היקף ). או לפי צרכים חיוניים
 .העוני אלא גם את חומרתו

 :לפי שתי הגדרות, כאמור, ני נמדדבעבודה זו מצב העו
של מחצית  9 לפי ההכנסה לנפש תקנית-ההגדרה הרשמית בישראל   )1(

, של המשפחה החציונית) לאחר תשלומי העברה ומסים(ההכנסה נטו 
) לנפש תקנית(כאשר המשפחה החציונית היא אותה משפחה שהכנסתם 

 . מהמשפחות נמצאת מעל להכנסתה50%של 
 גישה זו מבטאת שילוב בין גישה -ההגדרה לפי גישת הצרכים החיוניים   )2(

, ה לספק לעצמה סל מוצרים מסויםשמתמקדת ביכולת המשפח, אבסולוטית
פי הממוצע של - הכימות של המוצרים נעשה עלשבה, והגישה היחסית

על בסיס ,  בהתפלגות ההוצאה על המוצר הספציפי35- עד ה30-המאון ה
כך נלקחת בחשבון עליית רמת החיים באותם . סקר הוצאות לאותה שנה

 10,11).לא באחריםאך (רו כחיוניים בקשר לרכיבים שהוגד, מאונים במשק
  

 הניתוח בפרק זה מדגיש את הזווית ,בנוסף להצגה המקובלת של תחולת העוני
 מדדים שמתייחסים לחומרת המכקיימים . הפחות מקובלת של חומרת העוני

 אחד המקובלים ביותר בספרות המקצועית בשנים האחרונות הוא מדד -העוני 
FGT.12רת העוני עומדים טוב יותר מדדים של חומ,  בניגוד למדד תחולת העוני

______  
 ).Sen and Foster) 1997משל ראו ל  .8
, "לוח השקילות "שכן, מספר הנפשות התקניות במשפחה בדרך כלל נמוך ממספר הנפשות בפועל  .9

מתחשב ביתרונות לגודל , "הנפשות התקניות"המתרגם את מספר הנפשות בפועל למספר 
  .כאשר מספר הנפשות בה גדל, בהוצאות המשפחה

הגדרה אבסולוטית ממש היתה מעדכנת לפי עליית המחירים את הסל החיוני שנקבע בשנת   .10
 . ההוצאות השנתייםדהיינו לא היתה משתמשת במידע השוטף של סקרי, הבסיס

הוא מעצים את העוני בקרב משפחות . לוח השקילות הישראלי שונה מזה המקובל בארצות אחרות  .11
 .גדולות

  : מוגדר כדלקמןFGTמדד   .12
 
  

 i, z מבטא את ההכנסה של המשפחה הענייה yi- עניים וi=1... q, האוכלוסייה הוא גודל nכאשר   
 הדבר שהעוני משמעות. δ = 2-לרוב מקובל להניח ש. "וןהשווי-שנאת אי" את δ-את קו העוני ו

 מבטא את פער ההכנסה של המשפחה gi. שוויון בין העניים-הנמדד יקטן ככל שיהיה פחות אי
 . באחוזים מקו העוניiהענייה 

                               q
FGT(yi, z, δ) = 1/n ∑ gi

δ

                              i=1
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טור כמדד לקבילות האינדיקבקריטריונים המופיעים בספרות המקצועית כתנאי 
 13.עוני

  
 

 תחולת העוני וחומרתו
הם לגבי ) 2006נובמבר (הנתונים העדכניים ביותר הקיימים בעת כתיבת העבודה 

משל כך ל. 2006התפתחויות שונות השפיעו בוודאי על מצב העוני במהלך . 2005
השפיעה בוודאי המלחמה בלבנון וההפגזות המתמשכות על יישובי הדרום במהלך 

הקיצוצים המתמשכים בחלק . אזורים אלהב במיוחד , לרעה על מצב העוני2006
 14.מהקצבאות בוודאי החריפו את מצב העוני של משפחות רבות בטווח הקצר

מתן תשלומי העברה בטווח הארוך ייתכן שהקשחת הקריטריונים וצמצום הנדיבות ב
גרמה להצטרפותם של אנשים לכוח העבודה ולהגדלת מספר שעות העבודה של 

 ,לכך עשוי להיות פוטנציאל לצמצום העוני בטווח הארוך יותר. אלה שכבר עבדו
 .עצמאות הכלכלית של משפחות עניותואם לא לכך אז להגדלת ה

 
  התפתחות תחולת העוני לפי הגישה היחסית: 1תרשים 

 15ם החיונייםי שיטת הצרכיולפ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
 הוא המדד הוותיק Wattsמדד . Sen ומדד Wattsמדדים מקובלים נוספים לחומרת העוני הם מדד   .13

כמתואר , וכה לאחרונה לעניין מחודש בקרב חוקרי העוני עקב תכונותיו התיאורטיותביותר והוא ז
 עורר בעתו את הדיון המושגי בשאלת האגרגציה עקב הביסוס Senמדד . Zheng, 1993-ב

אשר עומד טוב יותר ) Sen-Shorrocks-Thonמדד ( מתוקן Senקיים גם מדד . י שלוטהאקסיומ
 .באקסיומות המקובלות

 .2005ח העוני של המוסד לביטוח לאומי לשנת "שפעת הקיצוצים בקצבאות הילדים ראו את דועל ה  .14
ח בנק ישראל ולגישה "וח בדובניגוד לנית. 2004ח בנק ישראל על הצגה דומה עד "ראו גם דו  .15

 הגדרת העוני לפי צרכים כאן כוללת בקו העוני גם את ההוצאה הפרטית ,)NAS(ית נהאמריק
 .יאותהממוצעת על בר
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תחולת העוני של ; מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה: מקור הנתונים לחישובים
לגבי ההנחות ראו גוטליב . נפשות לפי צרכים חיוניים חושב מסקר ההוצאות

 .מחצית החציון חושב מסקר ההכנסותהעוני לפי . 2005, ומנור
לים עקב קשיי איסוף נתונים המדגמים לא כוללים את תושבי מזרח ירוש

 .2001- ו2000בשנים 
 

.  גדל שיעור העוני בהתמדה לפי שתי שיטות המדידה2004- ל2001בין השנים 
המשיך ) לפי חצי חציון, יחסי(מדד העוני הרשמי : פחות  התמונה ברורה2005-ב

בעוד שהעוני לפי צרכים , אך בקצב מתון מזה של השנים הקודמות, לעלות
 ).1תרשים (ניכרת פחת במידה  16חיוניים

 נראה כי לאחר האצה חדה בחומרת העוני במשך שלוש שנים FGTלפי מדד 
תוצאה זו מתקבלת . התפתחות זו נבלמה לעת עתה על רמה גבוהה, ברציפות

כאשר גישת הצרכים מראה על עוני חריף בהרבה מזה שנגזר , בשתי הגישות
. חס גם לפרמננטיות של העוניבמאמר הבא נתיי). 2תרשים (מהגישה היחסית 

 .הפרמננטיות של העוני צריכה להוות שיקול מרכזי לגבי בחירת מיקוד המדיניות
 

 של הגישה היחסית וגישת FGTחומרת העוני לפי מדד : 2תרשים 
 הצרכים החיוניים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ם דניאל עיבודי; מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה: מקור הנתונים לחישובים
העוני .  עוני לפי צרכים חיוניים חושב מסקר ההוצאות.נובסקי'אל קצגוטליב וישר

 .מחצית החציון חושב מסקר ההכנסותלפי 
 .2001- ו2000בשנים  לא כולל את תושבי מזרח ירושלים עקב קשיי איסוף נתונים

______  
" MBM"שיטת ) 2005(שנבחרה כאן מכונה אצל גוטליב ומנור " הצרכים החיוניים"שיטת   .16

ית נ האמריקNAS- הקנדית המקורית ושיטת הMBM-פי שהיא משלבת בין שיטות ה-על-אף
 .תוך התאמת השיטות למציאות הישראלית) NRCל "המכונה במאמר הנ(
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 מצב העוני לפי מאפיינים עיקריים
הוא בדרך ש( ביניהם גיל ראש משק הבית - גורמים המכמצב העוני מושפע מ

גורמים אלה ואחרים צפויים . השכלתו וגודל המשפחה, )כלל גם המפרנס העיקרי
כך למשל תשפיע . להשפיע בעוצמות שונות בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה

בצורה שונה בתכלית , כפי שהיא מתבטאת במספר שנות הלימוד, רמת ההשכלה
מסגרת לימודית אם מדובר בהשכלה שנרכשה במסגרת לימודים חרדית מאשר ב

 .אחרת
  
 

 קבוצות גיל
הפירוק לפי קבוצות גיל של ראש משק הבית מראה שההתקדמות בגיל של ראש 

כפי שהיינו מצפים מתורת מחזור , משק הבית מיטיבה בדרך כלל עם רמת החיים
 .את בשתי הגישות למדידת עוניוז, החיים
  

  :ל האוכלוסייהשל כל) FGT(חומרת העוני : 3תרשים 
  גיל נבחרותקבוצות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2000נתונים לשנים . 2005 עד 1997, סקרי הוצאות: מקור הנתונים לחישובים
 . חסרים בגלל בעיות איסוף נתונים אצל ערביי מזרח ירושלים2001-ו
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 חשוב ,בהינתן הקשר בין גיל ראש משק הבית ורמת ההשתכרות לפי מחזור החיים
.  את ממד הפרמננטיות של מצב העוני3לות בתרשים לצורכי מדיניות להוסיף להסתכ

סוגיית הפרמננטיות של בהמדיניות לצמצום העוני צריכה להיות ממוקדת במיוחד 
עם ההתקדמות במחזור (כי אם העוני במקרים מסוימים הוא תופעה חולפת . העוני
 . עדיף להפנות את המשאבים לצמצום העוני לקבוצות הסובלות מעוני מתמיד,)החיים

בניגוד למידע הקיים בארצות מפותחות אחרות אין בישראל מידע שוטף על 
 17.עוני מתמשך

  
 

 קבוצות השכלה
התבוננות במצב העוני לפי מספר שנות לימוד מלמדת על קשר שלילי חזק בין 

 8-0(במיוחד במקרה של רמת השכלה נמוכה , ההשקעה בהשכלה לבין מצב העוני
 ).שנות לימוד

 
   העוני של כלל האוכלוסייהתחולת: 4תרשים 

 לפי קבוצות השכלה נבחרות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
 מגיע למסקנות מעניינות על בסיס השוואת מפקדי )2000(המחקר של משה שעיו ומיכאל וקנין   .17

מעוטי , הם מזהים הסתברות גבוהה לעוני מתמשך בקרב ערבים. 1995- ו1983האוכלוסין של 
הטענה היא שלמשפחה שהיא . השכלה וכן בקרב משפחות שבהן ההורים בעלי השכלה מועטה

משפחה שפרנסתה נמוכה ענייה באופן זמני קל יותר לגשר על ירידה זמנית בהכנסה מאשר ל
תה להכנסה הנמוכה בעוד שהענייה זמנית כלכן האחרונה נאלצת להתאים את צרי. באופן מתמשך

 .תיעזר בשוק ההון כדי לגשר על הפער הזמני
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עוני לפי צרכים ; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים לחישובים
, עוני לפי הגישה היחסית הרשמית. 2005 עד 1997, חיוניים לפי סקרי הוצאות

וף נתונים  חסרים בגלל בעיות איס2001- ו2000נתונים לשנים . סקרי הכנסות
 .אצל ערביי מזרח ירושלים

 
בפרט בעידן , קשר זה משמעותו שהשכלה מועטה היא גורם מרכזי לעוני

. שהביאה לצמצום מתמשך בביקוש היחסי לעובדים מעוטי השכלה, הגלובליזציה
, )2000(שעיו ווקנין . חומרת העוני של בעלי השכלה נמוכה החריפה על פני השנים

של מצביעים על הקשר בין עוני לבין רמת ההשכלה , )2000(דהן ואחרים וכן 
ניתן לראות  Flug and Kasir (Kaliner)  (2003)מרגרסיה לוגיסטית אצל. ההורים

שסיכוייה של משפחה להיות ענייה מתואמים שלילית עם רמת ההשכלה של ראש 
 8ההסתברות לעוני בקרב משפחה שבה ראש משק הבית למד במשך : משק הבית
 מזו של משפחה שדומה בכל יתר המאפיינים אך שבה ראש 2.5והה פי שנים גב

לעומת זאת הסיכוי של משפחה שבה ראש .  שנים12-11משק הבית למד במשך 
 . כשליש-נמוכה יותר ) ולא בישיבה( שנות לימוד ומעלה 16משק הבית למד 

 
 לפי מספר שנות לימוד נבחרות) FGT(חומרת העוני : 5תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

עוני לפי צרכים ; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים לחישובים
, עוני לפי הגישה היחסית הרשמית. 2005 עד 1997, חיוניים לפי סקרי הוצאות

 חסרים בגלל בעיות איסוף נתונים 2001- ו2000נתונים לשנים . סקרי הכנסות
 .אצל ערביי מזרח ירושלים
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ומעוטי השכלה תשפר הן את יכולת השתכרותם השקעה בהשכלת מבוגרים עניים 
 ותשפיע לטובה על החינוך וההשכלה של ,תפקודם החברתי בחברההן את ו

 18.ילדיהם ובכך תקטין את סיכוי ילדיהם להיות עניים בעתיד
  
 

 גודל משפחה
בהתבוננות לפי חומרת העוני . תחולת העוני מתואמת שלילית עם גודל המשפחה

 .בפרט בגישה היחסית, ותפח ה ברורקשר שלילי ז
  

 לפי קבוצות נבחרות של גודל המשפחה) FGT(חומרת העוני : 6תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

עוני לפי צרכים ; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור הנתונים לחישובים
, עוני לפי הגישה היחסית הרשמית. 2005 עד 1997, חיוניים לפי סקרי הוצאות

 חסרים בגלל בעיות איסוף נתונים 2001- ו2000נים נתונים לש. סקרי הכנסות
 .אצל ערביי מזרח ירושלים

 
בהשוואה למשפחה עם ) לפי המדד היחסי(הסיכוי של משפחות להיות עניות 

בפרט הדבר ). 7תרשים (אותן מאפיינים גדל ככל שמספר הילדים גדול יותר 
 . בעקבות הקיצוצים בקצבאות הילדים2003בולט בשנים מאז 

______  
עם זאת כיוון הסיבתיות של הקשר בין השכלת הורים לבין עוני הוא מורכב וגם אם הוא נמדד   .18

 .ידיתי להשלמת השכלת מבוגרים אינה מכניותוהסקת מסקנות לגבי ת, נכון

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1

2-4

9+

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

הגישה היחסית גישת הצרכים החיוניים



 111

 הסיכוי להיות עני בהשוואה למשפחות ללא ילדים: 7ים תרש
)ODDS RATIO  הרצה של רגרסייתLOGITלפי הגישה היחסית ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .רכי המאמר הנוכחיו הנתונים עודכנו לצ.)2003) (קלינר(פלוג קסיר : מקור

  
 

 מצב העוני לפי קבוצות אוכלוסייה עיקריות
 ובתוך כל קבוצה יש , יהודים וערבים-בותית תר-ישראל מאופיינת באוכלוסייה רב

 חרדים ולא חרדים בקרב -קבוצות עם סממנים תרבותיים משותפים ברורים -תת
דרוזים ועוד ובתוך האוכלוסייה המוסלמית יש מאפיינים , נוצרים, מוסלמים, היהודים

כרים בנוסף ישראל מאופיינת בגלי עלייה ני. ם לאוכלוסייה הבדואיתיתרבותיים ייחודי
, תרבותיות זו מתבטאת בין היתר בדפוסים שונים בתחומי הילודה-רב. מארצות שונות

כתוצאה מהבדלים אלה נוצר שוני בתחולת . ההשכלה וההתנהגות בשוק העבודה
לכן חשוב לבדוק כל אחד מהגורמים העיקריים . חומרתו בין הקבוצות השונותבהעוני ו

השוני בהשפעה מדגיש את . ייה העיקריותהמשפיעים על העוני לפי קבוצות האוכלוס
 .הצורך בהתייחסות מיוחדת לכל קבוצה כאשר מעצבים מדיניות לצמצום העוני

גודל המדגם של הסקרים הרלוונטיים קטן מדי ואינו מאפשר ניתוח מעמיק של 
: להלן נעשה אפוא ניתוח לפי שלוש קבוצות עיקריות. העוני בקרב הקבוצות השונות

האומדן של גודל האוכלוסייה החרדית חושב כאן . ויתר האוכלוסייהערבים , חרדים
 בקרב האוכלוסייה הערבית יש בעיה Gottlieb and Kushnir, 2006.19לפי שיטת 

______  
 10%- מסתכם בגודל של כ,המבוסס על הצהרה עצמית בסקר החברתי, אומדן מדויק יותר  .19

אפשרות אחרת היא לזהות . חסרונו בכך שאינו מאפשר ניתוח מצב העוני. מהאוכלוסייה בישראל
 ,ודהן, Berman and Klinov, 1997ראו (חרדים לפי בית הספר האחרון של אחד הגברים במשפחה 

 מהתצפיות 77%- הגדרה זו מובילה לזיהוי מוטעה ב,)2006(גוטליב -כפי שתואר ב). 1998

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1-3ילדים 
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אין איסוף : מיוחדת בנוגע לאיסוף המידע הסטטיסטי על האוכלוסייה הבדואית
 20.ת הגלילידי אגוד- על2004-מידע כזה נאסף ב. מוכרים-נתונים ביישובים הלא

 
 התפלגות האוכלוסייה בישראל לפי קבוצות תרבותיות עיקריות: 1לוח 

   מסך הקבוצה%- מספר מפרנסים במשק הבית ב  אוכלוסייה
  

  אין מפרנסים  ילדים  כללי
מפרנס 

  אחד
 3לפחות 

  מפרנסים
 סך הקבוצה

  100%  11%  48%  41%  12%  6%  חרדים
  100%  9%  47%  44%  22%  16%  ערבים
  100%  34%  35%  31%  66%  78%  אחרים

כלל 
 האוכלוסייה

100% 100%          

  
 ,2005 סקר הוצאות:  המרכזית לסטטיסטיקההלשכה: מקור הנתונים לחישובים

 .ועיבודים על בסיס הסקר החברתי
 

 מכלל 34%- בקרב חרדים וערבים ביחד הוא כ18שיעורי הנפשות מתחת לגיל 
 . בלבד22%לוסייה הוא ך האוכהאוכלוסייה בגילים אלה כאשר משקלן המשותף בס

 
 -בקבוצות תרבותיות עיקריות ) FGT(השוואת חומרת העוני : 8תרשים 

 2005 עד 1997
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 חסרים בגלל בעיות איסוף נתונים אצל 2001- ו2000נתונים לשנים . 2005 עד 1997, סקרי הוצאות: המקור

 .ערביי מזרח ירושלים
______  

 אך גם 50%- מצליחה לצמצם את טעויות הזיהוי לGottlieb/Kushnirהשיטה של . המשוקללות
 .טעות זו עדיין גבוהה למדי

 ).2006/7(בדר וגוטליב -אבו-הנתונים המוצגים כאן לקוחים מ  .20
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 אשר הגיעה ,של חרדים) לפי צריכה חיונית(ני מבין הקבוצות בולטת חומרת העו
עם . גם בקרב הערבים חומרת העוני גבוהה יחסית). 3תרשים  (2005לשיא בשנת 

 .2005-זאת חל צמצום מסוים בעוני שלהם ב
 קיים פער ניכר בין התחושה 2003לפי תוצאות הסקר החברתי לשנת 

, נמצא: יבייםהסובייקטיבית לבין המדידה לפי מדדים כספיים אובייקט
ששיעור החרדים והערבים העניים שגם חשו עניים היה נמוך משיעורם של מי 

 31.1% לעומת 25.8%-  ו22.7%(שחש עני ביתר האוכלוסייה היהודית הענייה 
גם לפי חתך ההשכלה נמצא באופן מפתיע ששיעור מעוטי ). בהתאמה

 27.3%(ם ההשכלה העניים שחשים עניים היה נמוך מהשיעור בקרב משכילי
 21).30.1%לעומת 

גיל ראש משק : העוני מושפע באופן ניכר משלושה גורמים, כאמור לעיל
רמת השכלתו כפי שהיא מתבטאת במספר שנות הלימוד או , הבית
על אף כלליות ההשפעה . ה וגודל המשפחה/הספר האחרון שבו למד- בבית

באופן המדיניות לצמצומו צריכה להיעשות , של משתנים אלה על העוני
במבט שטחי הגורמים לעוני אמנם דומים לגבי קבוצות האוכלוסייה . פרטני

אך הכשלים נובעים בכל קבוצה מבעיות , בפרט גורם ההשכלה, השונות
 הכשל בחינוך נובע אצל חלק מהגברים , למשל,אצל חרדים. שונות בתכלית

 ,")חברת הלומדים"המשתייכים ל(מחוסר נכונות להשתתף בכוח העבודה 
מהקושי לתרגם את ההשכלה ליכולת השתכרות בגלל חוסר , ואצל מי שעובד

לימודי "כנית הלימודים של הבנים בין לימודי הקודש לבין והאיזון החריף בת
 מנגישותם הלקויה ,ה לדוגמ אצל הבדואיםלעומת זאת נובע הכשל". חול

מוכרים - ית בכפרים הלאזלמערכת החינוך כתוצאה מבעיות בתשתית הפי
מניהול כושל של מועצות אזוריות ומצוקתן , ולי מרמת חינוך נמוכהוא

על אף הדמיון בגורם הבסיסי לעוני ההתייחסות בטיפול . 'התקציבית וכד
 .צריכה להיות פרטנית

  
 

 22העוני באוכלוסייה החרדית
 מראה כי חומרת העוני 2005- ו2004 שניםבוננות במאפיינים העיקריים בהת

להלן פירוט התוצאות לפי קבוצות : בצורה לא אחידהבקרב החרדים התפתחה 
התוצאות מושפעות בין היתר מהגדרת . מספר שנות לימוד וגודל משפחה, גיל

 ).11 עד 9תרשימים ) ( לפי צרכיםיחסי או(העוני 
שיעור ילודה ) 1: (הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל הם

ן הוצאות המשפחה החיוניות המצמצם הן את ההכנסה הדרושה למימו, גבוה

______  
 .2004, ח בנק ישראל"ראו דו  .21
 .)2006(ראו גוטליב   .22
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בעיקר של , חסכים בחינוך היסודי) 2(; והן את יכולת ההשתכרות של האם
השתתפות נמוכה ) 3(; בתחומים חיוניים ליצירת כושר השתכרות עתידי, בנים

 ,בגלל לימודי תורה ממושכים, בפרט בזרם הליטאי, של גברים בכוח העבודה
הגיוס לצבא של - ר עם השנים בין איובקרב בחורים צעירים בגלל הקשר שנוצ

 חלה החרפה בעוניים 2002/3מאז ) 4(; תלמידי ישיבה והתמיכה הכספית בהם
הגורמים . עקב הקיצוץ החד בעיקר בקצבאות הילדים למשפחות גדולות

 ,המשך שיעור ילודה גבוה: הללו הגבירו את העוני באופן ישיר ובמשולב
החינוך ממקצועות לימוד בשילוב עם הנצחת ההתעלמות של מערכת 

 את ממדי העוני בשנים פוחריי ,בסיסיים החשובים להשתכרות עתידית
 היתה גבוהה פי שניים עד 2005- חומרת העוני בקרב החרדים ב. הקרובות

העוני בקרבם החריף בשנים . שלושה מזו של יתר האוכלוסייה היהודית
ת העוני פוחתת עוצמ. 2004-  ל2000האחרונות ועוצמתו כמעט הוכפלה בין 

בדומה לקבוצות , עם גיל ראש משק הבית ועם מספר שנות הלימוד שלו
 .אוכלוסייה אחרות

 
 2005 עד 2004 -של חרדים לפי גיל ) FGT(חומרת העוני : 9תרשים 
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 -של חרדים לפי מספר שנות לימוד ) FGT(חומרת העוני : 10תרשים 
 2005 עד 2004

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 16- שנות לימוד וב10-9 ההתפתחות בקבוצות ההשכלה של 10לפי תרשים 
: תלויה בגישת מדידת העוני) בעיקר כוללים וישיבות גבוהות(שנות לימוד ויותר 

  .חומרת העוני ירדה לפי הגישה היחסית ולהפך לפי גישת הצרכים
  

  -של חרדים לפי גודל משפחה ) FGT(חומרת העוני : 11תרשים 
 2005 עד 2004
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 העוני באוכלוסייה הערבית
יותר מאשר האוכלוסייה היהודית , האוכלוסייה הערבית מאופיינת בעוני מתמשך

מצוקת העוני החריפה בולטת במיוחד בקרב ). 2000, ראו וקנין ושעיו(
שיעור : ונובעת בעיקר מגורמים תעסוקתיים, יהודים בכל הרכבי המשפחה-הלא

יעור השתתפות נמוך בכוח העבודה של נשים ערביות ושכר נמוך ש, אבטלה גבוה
האוכלוסייה מאופיינת בשיעורי השכלה נמוכים ). 2001, גרא וכהן(למועסקים 

נמנים הגורמים הדמוגרפיים לשיעורי העוני הגבוהים באוכלוסייה זו עם . יחסית
חקים מספר גדול של ילדים ושיעור גבוה של מתגוררים ביישובים קטנים ומרו

אוכלוסייה זו סובלת גם ). 1994, וסמיונוב' אלחאג, אפשטיין-לוין(מהמרכז 
 ).1999, קלינוב(מאפליה לרעה בתחום התעסוקה 

תחולת , מוכרים במדגם-אשר כוללים את הכפרים הלא, לפי נתוני אגודת הגליל
פי - על,לעומת זאת). 79.2%(העוני בקרב תושבי הכפרים הללו גבוהה במיוחד 

קירוב לכלל ( תחולת העוני בקרב ערביי הדרום , המרכזית לסטטיסטיקההלשכה
לנוכח העובדה שהלשכה . 69.6%היתה באותה תקופה ) האוכלוסייה הבדואית

יש , מוכרים-המרכזית לסטטיסטיקה מתעלמת לעת עתה מהאוכלוסייה בכפרים הלא
 מתקבל ).61%(ס לעוני בקרב הבדואים בכפרים המוכרים "להשוות את אומדן הלמ

 ).12תרשים (אפוא שהיקף העוני של אחת האוכלוסיות החלשות ביותר לוט בערפל 
סיבה מרכזית לשיעורי האבטלה הגבוהים ולנשירה מכוח העבודה בקרב ערבים 

היא החריפה את מצב . 1993קשורה למדיניות העובדים הזרים שנוהלה מאז 
 23.התעסוקה של מעוטי השכלה ישראלים ובפרט בקרב ערבים

 
 2005, 2004 -בקרב ערבים ) יחסי(תחולת העוני : 12תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
 .2002, ראו גוטליב  .23
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לפי נתוני הלשכה המרכזית (חומרת העוני לפי קבוצות גיל באוכלוסייה הערבית 
היא נמוכה יחסית בגיל צעיר של . מנוגדת לצפוי מתורת מחזור החיים) לסטטיסטיקה

 64-56.24משק בית בגיל ראש משק הבית ומגיעה לשיא בקרב משפחות עם ראש 
 

 בקרב ערבים לפי קבוצות גיל) יחסי(חומרת העוני : 13תרשים 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

חומרת העוני לפי קבוצות השכלה יורדת כצפוי עם היקף ההשכלה אך לא באופן 
 .מונוטוני

 
 בקרב ערבים לפי קבוצות השכלה) יחסי(חומרת העוני : 14תרשים 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

השיא . תמונת חומרת העוני שונה מאשר ביתר האוכלוסייהגם לפי גודל משפחה 
 . נפשות6-5נמצא בגודל משפחה של 

______  
הניתוח בתרשימים על פני זמן באוכלוסייה הערבית מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית   .24

 .מוכרים-לכן אינם כוללים את ממדי העוני של האוכלוסייה הבדואית בכפרים הלא. לסטטיסטיקה

0.05
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 בקרב ערבים לפי גודל משפחה) היחסי(חומרת העוני : 15תרשים 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 25העוני בשאר האוכלוסייה
בהסתכלות על חומרת העוני בקרב שאר האוכלוסייה בולט העוני הרב יחסית של 

זהו דפוס שאופייני . ה למשפחות עם ראש משק בית מבוגר יותרצעירים בהשווא
 אלפיכך נראה שלפחות חלק מהעוני בקרב צעירים הו. להשפעת מחזור החיים

 ).13תרשים (זמני 
 

  בקרב שאר האוכלוסייה) לפי צרכים(חומרת העוני : 16תרשים 
 לפי קבוצות גיל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
כגון עולים , יהודים שאינם ערבים-כלולים בה יהודים ולא. ערבית-חרדית והלא-אהאוכלוסייה הל  .25

האחרונים לא נכללו במדגם באופן אם כי , מ לשעבר ועובדים זרים שנכללו במדגם"הימבר
 . הבאהההניתוח בקשר לעוני לפי הגישה היחסית יושלם לקראת הטיוט. שיטתי
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2004
2005

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

0.220

0.240

0.260

0.280

0.300

0.320

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

עד גיל 24

25-30

46-55

65+



 119

כאן בולט ). 17תרשים (קף ההשכלה  חומרת העוני מתואמת שלילית עם הי,כצפוי
לבין כל יתר )  שנות לימוד8עד (ההבדל המהותי בין השכלה נמוכה מאוד 

 .הקטגוריות
 

  בקרב שאר האוכלוסייה) לפי צרכים(חומרת העוני : 17תרשים 
 לפי מספר שנות לימוד

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  חומרת העוני לפי גישת הצרכים מצביעה על ההרעה,בקשר לגודל המשפחה
 .שחלה בקרב משפחות גדולות

 
  בקרב שאר האוכלוסייה) לפי צרכים(חומרת העוני : 18תרשים 

 לפי גודל משק הבית
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 )18נפשות מתחת לגיל (מצב העוני בקרב ילדים 
לעתים נשמעת הטענה . עוני בקרב ילדיםב התמקדותיש חשיבות מיוחדת ל

טענה זו .  באשמת האנשים עצמםשההימצאות בעוני של קבוצה זו או אחרת היא
, רבים טוענים שעוניים הוא עוני מרצון: נפוצה במיוחד לגבי האוכלוסייה החרדית

וזאת בהסתמך על שיעור התעסוקה הנמוך ושיעור הלומדים הגבוה בקרב גברים 
אחת הבעיות עם גישה זו היא שגם אם היא . טענות מסוג זה לוקות בפשטנות. חרדיים
אפילו אם , לכן. רה אין הצדקה להאשים את הילדים במצבםבכל מק, מוצדקת

אין סיבה למנוע את , הממשלה מתכחשת לצורך לסייע לעניים המבוגרים בתפקודם
 .קיימת אפוא חובה מוסרית מיוחדת לטיפול בעוני בקרב ילדים. הסיוע מהילדים

 אדם בוגר האם לדוגמ: חשוב גם מזווית אחרתהמאבק בעוני של ילדים 
ו לצאת ממצב העוני טובים יסיכוי. נפילה זו עשויה להיות זמנית, ר לעונימידרד

אצל ילד שמידרדר . י שלו מושתתים על יסודות יציביםזככל שההון האנושי והפי
לכן פגיעת . זה קורה מטבע הדברים במלוא תהליך צבירת ההון האנושי, לעוני

 בפגיעה בהון העוני אינה מסתכמת רק בפגיעה ברמת החיים אלא בנוסף גם
 .ביר את הסיכון לעוני מתמשךגדבר שמ, האנושי

 דומה לתמונת העוני הכללית בכך שגם 19תמונת העוני בקרב ילדים בתרשים 
בקרב הילדים הערבים היתה . כאן העוני לפי צרכים חיוניים גבוה מהיחסי

 .2003- ובקרב החרדים ההרעה חלה ב1999הידרדרות ניכרת בשנת 
 

 )18נפשות מתחת לגיל (ולת העוני בקרב ילדים תח: 19תרשים 
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 2001- ו2000הנתונים לשנים . 2005 עד 1997, סקרי הוצאות: המקור לחישובים
 .חסרים בגלל בעיות איסוף נתונים אצל ערביי מזרח ירושלים

  
 

  :מגמת העוני ארוכת הטווח בהיעדר מדיניות
 26השפעת הילודה
פרק זה .  בילודה ובתמותה של קבוצות האוכלוסייה השונותקיימים הבדלים ניכרים

עקב . מתאר מגמות ארוכות טווח בתחולת העוני כתוצאה משינויים דמוגרפיים
 ההתפתחות הדמוגרפית ,המתאם החיובי בין תחולת העוני לבין קצב הגידול הטבעי

ונות שיעורי הילודה בקבוצות האוכלוסייה הש. מובילה לגידול בעוני לאורך זמן
א לאמוד השפעה ימטרת התרגיל הדמוגרפי הנוכחי ה. משקפים הבדלים תרבותיים

 .זו על העוני ארוך הטווח
בחברה הבדואית למשל מספר . הרגלי הילודה הם בבסיס המסורת של כל חברה

בחברה החרדית ילודה גבוהה היא . הילדים מהווה מקור לגאווה ולעוצמה משפחתית
וסייה  בשאר האוכל,לעומת שתי קבוצות אלה". פרו ורבו"תוצאה של מילוי המצווה 

 :התחזית מבוססת על שתי הנחות עבודה. טי יותרהגידול הטבעי מתנהל בקצב א
. לפי קבוצות גיל, יציבות מספר הלידות של סך הנשים בכל קבוצת אוכלוסייה) 1(

 מסך הנשים בכל קבוצת 2004-2002התפלגות מספר הילדים שנולדו בשנים 
 27).20תרשים ( ועל שיעורי התמותה הממוצעים 2004 עד 2002וסייה בשנים אוכל
 

  מסך הנשים2004-2002הילדים שנולדו בשנים : 20תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי הוצאות :המקור לחישובים

______  
 .Gottlieb (2006)סעיף זה מבוסס על עבודה בתהליך של   .26
הנחנו שיעורי תמותה דומים ו ,אין בלוח זה התייחסות לאוכלוסייה החרדית. ראו לוח נספח א  .27

 .ליתר האוכלוסייה היהודית
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 על הנחה כי מספר הילדים שנולדו בממוצע בשנים מבוססים  זוהחישובים בטיוטה
 מסך הנשים בקבוצות גיל שונות בקבוצות האוכלוסייה העיקריות 2004 עד 2002

לפיכך החישובים משקפים את השינויים בהתפלגות הגילאים של . יישאר קבוע
 מצא שבעבר היה גידול בשיעורי הילודה Berman (2000) .הנשים בקבוצות השונות

 . שיעורי הילודהבשלוש השנים שנבדקו לא נמצאה מגמה ברורה של. בקרב חרדים
נשארת ללא שינוי בתקופה קבוצה באוכלוסייה -תחולת העוני של כל תת) 2(

 .העתידית
  

 תוצאות
  תחזית-השינויים הדמוגרפיים 

שיעורי הילודה הייחודיים לכל אחת מקבוצות האוכלוסייה מניבים שיעורי גידול 
ביותר הוא שיעור הגידול הטבעי הגדול . אחרתבין קבוצה אחת לטבעיים שונים 

לפי התחזית הוא יורד במרוצת הזמן . 6.1% -של האוכלוסייה החרדית 
 ובשאר 2.4%- ל2.6%-שיעור הגידול הטבעי בקרב הערבים ירד מ. 4.8%-לכ

למרות זאת .  בסופה0.5%- בתחילת התקופה ל0.9%-האוכלוסייה הוא יורד מ
ידול במשקלן זאת בגלל הג, נשאר הגידול הטבעי של האוכלוסייה הכוללת יציב

 .של הקבוצות המאופיינות בשיעור ילודה גבוה
 

  תחזית-גידול טבעי של קבוצות האוכלוסייה : 21תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי הוצאות: המקור לחישובים

 
תרבותי -להתפתחות זאת יש השלכות לא רק על גודל האוכלוסייה ועל הרכבה האתני

 .23- ו22השפעה זו מתוארת בתרשימים . רכב הגילים באוכלוסייהאלא גם על ה
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מהתחזית עולה שצפויה תזוזה של התפלגות הגילים באוכלוסייה החרדית 
באוכלוסייה הערבית יש ירידה במשקל הצעירים עד . 24-10 לגילאי 9-0מגילאי 

בשאר האוכלוסייה .  ומעלה50בערך מגיל ,  ועלייה במשקל המבוגרים24גיל 
 . ומעלה57 ועלייה במשקל הגילאים 35ויה ירידה בגילאים עד צפ

  
 2004: ילים של קבוצות האוכלוסייההרכב הג: 22תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 שיעורי תמותה ותוחלת חיים בגילים נבחרים 3.24 ולוח 2004-2002סקרי הוצאות : המקורות לחישובים
 .תי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהח השנ"בדו

  
 2024:  הרכב הגילים של קבוצות האוכלוסייה-תחזית : 23תרשים 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 שיעורי תמותה ותוחלת חיים בגילים נבחרים 3.24 ולוח 2004-2002סקרי הוצאות : המקורות לחישובים
 .ח השנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"בדו
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  תחזית-התפתחות תחולת העוני 
קלן של הקבוצות עם תחולת עוני גבוהה  הגידול במש-שינוי הרכב האוכלוסייה 

 .ורם לגידול בתחולת העוני הכללית ג- )חרדים וערבים(
גידול האוכלוסייה הדיפרנציאלי בין הקבוצות והרכב הגילים השונה בכל 
קבוצה בתחילת התקופה גורמים לשינוי לא רק בסך האוכלוסייה אלא גם 

יש גם לשינוי ,  גיל ועונימאחר שקיים קשר שלילי בין. לשינוי בהרכב הגילים
.  השפעת הרכב הגיל- הרכב האוכלוסייה לאורך זמן השפעה על העוני העתידי 

, האחד הוא מתורת מחזור החיים: הקשר בין גיל ועוני נובע משני גורמים
בין היתר עקב צבירת הון אנושי וניסיון , לפיה ההכנסה גדלה עם הגילש

וה יותר בדרך כלל של משפחות האחר קשור בשיעור הילודה הגב. בעבודה
 28.עניות

 מכלל 12.2%- ל2004- ב5.6%-משקל האוכלוסייה החרדית גדל מ
משקל שאר האוכלוסייה יורד .  משקל הערבים גדל גם הוא.האוכלוסייה

 2בקרב הילדים החרדים הגידול חזק במיוחד ובקרב הערבים הוא . בהתאמה
 נקודות אחוז 13.5-ורד בייה ימשקל הילדים בשאר האוכלוס. נקודות אחוז בלבד

 ).2לוח (
 

  תחזית-משקל הקבוצות העיקריות באוכלוסייה : 2לוח 
   באחוזים-משקל הקבוצה בכלל האוכלוסייה 

2004  2024  
 2024 עד 2004שינוי במשקל 

    שיוני בנקודות אחוז
  ילדים  כללי  ילדים  כללי  ילדים  כללי

  11.5  6.6  20.8  12.2  9.3  5.6  חרדים
  2.0  4.1  27.3  22.1  25.4  18.0  ערבים
  -13.5  -10.7  51.8  65.7  65.3  76.4  אחרים

 
 נקודות 4.2כתוצאה מהשינויים הדמוגרפיים צפויה עלייה בתחולת העוני של 

בקרב .  נקודות אחוז לפי הגישה היחסית5.0-אחוז לפי גישת הצרכים החיוניים ו
 המהיר באוכלוסיות הערבית ילדים ההשפעה על העוני גדולה יותר בשל ריבוים

 נקודות 6.0- לפי גישת הצרכים החיוניים וב6.7-בשל כך העוני יגדל ב: והחרדית
פירוק הגידול להשפעת השינוי בגידול הטבעי . אחוז לפי הגישה היחסית

בקבוצות השונות והשפעת השינוי בהרכב הגילים מצביע על כך שהשפעת הרכב 
 ).3 לוח ראו(הגילים קטנה בתקופה שנבחנה 

  
  
 

______  
 .הקשר בין גיל ועוני מבוסס על תוצאות רגרסיות לכל קבוצת אוכלוסייה בין גיל ועוני  .28
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 )באחוזים( תחזית -תחולת העוני : 3לוח 
 שינוי בנקודות אחוז  2024  2004

    ילדים  כללי  ילדים  כללי  ילדים  כללי
  עוני לפי צרכים חיוניים

  -1.9  -2.0  70.8  69.2  72.7  71.2  חרדים
  0.2  -1.7  68.0  58.8  67.8  60.5  ערבים
  0.0  -0.4  25.3  19.1  25.3  19.5  אחרים

    47.1  33.3  40.4  29.1  יהיכלוסכלל האו
  7.0  5.1  השפעת הילודה

  -0.3  -0.9  השפעת הרכב הגילים
 השפעה דמוגרפית כוללת

  
4.2  6.7  

  עוני יחסי לפי המוסד לביטוח לאומי  
  -0.3  -0.5  62.9  59.7  63.3  60.1  חרדים
  0.3  -0.5  61.3  53.4  61.1  53.9  ערבים
  0.0  0.0  18.1  14.4  18.1  14.3  אחרים

    39.0  28.3  33.0  23.3  כלל האוכלוסייה
  6.1  5.1  השפעת הילודה

  0.0  -0.2  השפעת הרכב הגילים
 השפעת דמוגרפיה כוללת

  
5.0  6.0  

  
מהחישובים עולה כי העלייה הצפויה בתחולת העוני הכללית משקפת עלייה 

עליית העוני  לשההשפעה .  וירידה לאחר מכן50בתחולת העוני בערך עד גיל 
התמתנות העוני  לשהולכת ופוחתת עם העלייה בגיל וההשפעה ) 50 גיל עד(
 .במיוחד בגישה היחסית, הולכת וגדלה) 50אחרי גיל (
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 נספח א
  

 לוחות תמותה לפי קבוצות אוכלוסייה וגיל: 1לוח 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה, ח שנתי"דו, 3.24לוח : המקור

 

מין( 1)  גיל,   דת ו לפי  תושבים,    1,000 שיעורי תמותה ל-
M ORTALITY RATES PER 1 ,000 RESIDENTS, BY AGE,  RELIGION AND SEX(1 )

F em ales נקבות Males זכרים

Age 1995- 1990- 1985- 1980- 1975- 1995- 1990- 1985- 1980- 1975- גיל

1999 1994 1989 1984 1979 1999 1994 1989 1984 1979

GR AN D  T OT AL סך כולל 7.5 7.2 7.0 6.6 6.4 6.3 6.3 6.2 6.0 6.0
0 5.9 8.3 10.1 13.6 17.7 6.7 9.4 11.5 15.5 20.8 0
1-4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 4-1
5-9 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 9-5

10-14 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 14-10
15-19 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 19-15
20-24 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 0.9 0.8 1.0 1.3 24-20
25-29 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 29-25
30-34 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 34-30
35-39 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.8 39-35
40-44 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 44-40
45-49 1.7 1.9 2.0 2.3 2.9 2.8 2.9 3.5 3.9 4.3 49-45
50-54 2.7 3.1 3.6 4.1 4.6 4.6 5.0 6.0 6.8 7.2 54-50
55-59 4.6 5.5 6.5 6.7 8.0 7.9 9.0 10.5 11.2 11.7 59-55
60-64 8.1 9.7 10.4 11.9 13.5 13.5 15.3 17.1 17.1 18.8 64-60
65-69 14.2 15.8 18.4 20.7 22.8 22.5 24.8 25.8 28.2 31.5 69-65
70-74 23.8 27.8 32.1 35.9 39.4 34.8 38.2 42.1 46.6 51.0 74-70
75-79 42.0 47.1 56.2 61.0 66.1 55.6 62.3 67.6 73.9 78.6 79-75
80-84 77.3 82.9 93.9 106.4 107.5 93.3 99.7 110.1 116.4 120.0 84-80
85+ 157.9 170.0 183.7 204.7 197.5 177.3 190.6 200.6 203.8 202.3  +85

Jews -  total הכל 7.9 7.8 7.7 7.3 7.1 6.6 6.8 6.8 6.6 6.8 סך  ם -    הודי י
0 4.4 6.1 7.9 10.8 13.7 5.5 7.6 9.6 12.9 17.0 0
1-4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 4-1
5-9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 9-5

10-14 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 14-10
15-19 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 1.1 19-15
20-24 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.9 0.9 0.8 1.0 1.3 24-20
25-29 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 29-25
30-34 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 1.0 1.0 1.0 34-30
35-39 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 1.2 1.1 1.2 1.3 1.7 39-35
40-44 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 44-40
45-49 1.7 1.9 2.0 2.3 2.8 2.7 2.8 3.4 3.8 4.1 49-45
50-54 2.6 3.1 3.5 4.0 4.5 4.3 4.8 5.8 6.6 7.1 54-50
55-59 4.4 5.3 6.2 6.6 8.0 7.5 8.5 10.3 10.9 11.5 59-55
60-64 7.8 9.3 10.2 11.8 13.4 12.8 14.7 16.9 17.0 18.7 64-60
65-69 13.6 15.4 18.2 20.4 22.5 22.0 24.5 25.6 28.2 31.3 69-65
70-74 23.3 27.3 31.3 35.3 39.0 34.5 38.0 42.5 46.3 50.8 74-70
75-79 41.5 47.4 55.7 60.5 65.9 55.3 62.9 67.9 74.1 79.4 79-75
80-84 77.0 82.3 93.7 107.4 108.0 94.2 100.5 111.2 117.5 121.8 84-80
85+ 157.8 169.3 184.5 208.7 199.4 179.2 192.8 202.5 206.3 205.9  +85

Other relig ions -  total הכל 5.4 4.4 3.9 3.6 3.5 4.8 3.9 3.4 3.9 2.8 סך  דתות אחרות -   בני 
0 9.1 13.5 16.6 22.7 31.4 9.5 13.7 17.2 23.5 32.9 0
1-4 0.6 0.9 1.0 1.4 1.8 0.7 0.9 1.0 1.4 1.9 4-1
5-9 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 9-5

10-14 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.7 14-10
15-19 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 19-15
20-24 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 1.2 1.1 1.0 1.2 1.3 24-20
25-29 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 1.2 1.0 1.0 1.2 1.3 29-25
30-34 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 1.3 0.9 1.0 1.3 1.7 34-30
35-39 0.8 0.7 0.7 1.1 1.3 1.5 1.3 1.6 1.7 2.3 39-35
40-44 1.2 1.1 1.5 1.7 1.8 2.4 2.2 2.4 2.5 3.4 44-40
45-49 2.0 2.3 2.2 2.6 3.8 3.7 3.6 4.4 4.9 5.3 49-45
50-54 3.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.4 6.1 7.4 8.8 9.0 54-50
55-59 6.2 7.0 8.2 8.6 9.1 10.4 12.6 13.4 14.4 13.9 59-55
60-64 11.5 13.6 12.9 13.4 16.4 19.3 21.1 19.7 18.7 20.7 64-60
65-69 20.3 20.8 21.4 26.3 28.7 28.4 28.6 28.7 30.0 34.7 69-65
70-74 30.5 34.8 38.9 44.3 44.9 39.7 42.3 37.1 53.1 54.4 74-70
75-79 49.3 62.1 62.4 68.7 69.3 59.9 53.7 64.6 70.2 70.4 79-75
80-84 85.1 93.6 96.7 99.9 103.6 79.3 88.5 91.6 104.3 102.2 84-80
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  - 29השוואת תחולת העוני של נפשות: 1תרשים 
 200031 שנת 30,ישראל וארצות אחרות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בנק , מחלקת המחקר, 115, "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים"מתוך 
 ועל ,Luxembourg Income Studies-מבוסס על מאגר הנתונים של ה. ישראל

 .ות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים שונותסקרי ההכנס
 

______  
פי סולם השקילות של -לנפש תקנית עללפי קו עוני המוגדר כמחצית ההכנסה הכספית החציונית   .29

לכל מדינה המדווחת במאגר ). השורש השני של מספר הנפשות (Luxembourg Income Studies-ה
 .התצפית המאוחרת ביותר נבחרה LIS-הנתונים של ה

 .Luxembourg Income Studies-כל הארצות שנכללו במאגר הנתונים של ה  .30
 .2002 לשנת יםייחסיץ ומקסיקו מתישוושל  ניםהנתו  .31
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  ?האם היציאה לעבודה מצילה ממחסור
 מדיניות שוק ועוני בקרב בעלי שכר נמוך

 צבי זוסמן

  
 
 מבוא. א

 החליטה הממשלה על שורה של קיצוצים בקצבאות הניתנות 2003- ו2002בשנים 
 אלה הקטינו את מתוך הערכה שקצבאות, למקבלי הבטחת הכנסה וקצבאות ילדים

תוך , התמריץ לצאת לעבודה והיוו את הגורם העיקרי לגידול באוכלוסייה הענייה
צמצום הקצבאות יביא ). 2003-2002משרד האוצר (עלות תקציבית שהלכה וגדלה 

כאשר המעבר מקצבאות לעבודה היא , אוכלוסיות אלה להשתלבות בשוק העבודה
 עבודה זו היא לבחון אם החרפת העוני מטרת. הדרך היחידה להיחלץ ממעגל העוני

אם החזרת מפרנסים העבודה ו-י התפשטות של תופעת אי"אכן מוסברת ע
פוטנציאליים שבחרו לא לעבוד לשוק העבודה אכן יכולה להבטיח הכנסה שתעביר 

יובא דיון קצר במה ' בפרק ב. מעל לקו,  הנמצאת מתחת לקו העוני,את המשפחה
של הממשלה ובהנחות העיקריות שעליה " ה החדשהתורת הרווח"שאפשר לכנות 
מסקנתה העיקרית על ביקורת יסודית על תורה זו ו, עם זאת. היא מושתתת

, שצמיחה מהירה צריכה להחליף את מדינת הרווחה שכשלה בפתרון בעיית העוני
היא מחוץ , פחה לממדים שהמשק אינו יכול לממןת שהיא הלכה ופי לאף ע

ן על עוני בקרב משפחות מהווה נקודת מוצא לכל דיו' ק גפר. למסגרת עבודה זו
פערים שנוצרים בשוק העבודה בין השכר של עובדים מיומנים ל מתייחסעובדות ו

. ובעלי השכלה גבוהה לבין השכר של הבלתי מיומנים ובעלי ההשכלה הנמוכה
הפרק מראה שפערים אלה גדלו מאוד בישראל והם חריגים היום מהמקובל 

מציג נתונים על ההשלכות של התרחבות פערי השכר על ' פרק ד. ומיםבמשקים ד
מראה את ' פרק ה. פי הכנסתם הכלכלית-הגידול בעוני של משפחות עובדים על

חוסר היכולת של מערכת הרווחה להתמודד עם גידול במספרם של העובדים בשכר 
יניות דן בשורה של צעדי מד' פרק ו. נמוך בייחוד לאחר הקיצוצים בקצבאות

האמורים להתמודד עם התרחבות השכר הנמוך בשוק העבודה שאין בכוחו להבטיח 
צעדים אלה .  האחראי לעוני בקרב משפחות עובדות,קיום הוגן לאדם העובד

תמיכה ההגדלת , כוללים התערבות פעילה יותר של הממשלה בשוק עבודה
 האנושי התקציבית במשפחות עובדים בעלי שכר נמוך והגברת ההשקעה בהון

 .שתביא לצמצום הפערים בטווח ארוך יותר
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 של האוצר" תורת הרווחה החדשה". ב
היוצרת מקומות , היא שצמיחה מהירה" תורת הרווחה החדשה"נקודת המוצא של 

, מגזר ציבורי גדול בכלל. היא המדיניות החברתית היעילה ביותר, עבודה
 מחייבים שיעורי מסים הם. הם נטל על הציבור, ומערכת רווחה מופרזת בפרט

ת הצמיחה של  ובכך מעכבים א,ברצון לעבוד ובפריון, הפוגעים ביוזמה, גבוהים
 .המגזר העסקי

 ים נגזר, ובפרט קיצוץ בקצבאות הבטחת ההכנסה,קיצוץ מערכת הרווחה
: ישירות מקשר זה בין סקטור ציבורי קטן וצמיחה מהירה יותר של המגזר העסקי

נשים שמסוגלים לעבוד הביא לכך שרבים מהם בחרו מתן קצבאות מופרזות לא
קיצוץ הקצבאות לאלה . לחיות חיי בטלה וזהו הגורם לעוני הרב בישראל

בד בבד עם הגדלת . המסוגלים לעבוד יוציא אותם לשוק העבודה וכך גם מהעוני
מאחר שקיצוץ קצבאות יקטין את , זאת. יגדל גם הביקוש לעובדים, היצע העבודה
יותר יעודדו צמיחה נמוכים מסים . בורית ויאפשר הורדת מסיםההוצאה הצי

תורת הרווחה "פי -על, כך. שתיצור מקומות עבודה חדשים ותקטין פערים ועוני
תחילה בפגיעה בחלשים תביא בסופו של דבר לשיפור ממדיניות ש, "החדשה
 .במצבם

ל קיימים מחקרים רבים המערערים ע, על אף כוח השכנוע הטמון בתורה זו
, אין בכוונתנו כאן לעסוק בבחינה מפורטת ומעמיקה של תורה זו. מסקנותיה

עדר יאת ה, י בדיקות פשוטות אחדות ועיון במחקרים אחדים" ע,ם נדגיםאול
מבלי , לדוגמה. ביסוסה או לפחות את העובדה שמסקנותיה שנויות במחלוקת

, צמהצמיחה כשלע, להמעיט מחשיבותה של עלייה בהכנסה הממוצעת לנפש
לא צמצמה , 90-טק כפי שהיתה בישראל מאז שנות ה-ובייחוד צמיחה מוטת היי

 מראים שבאותן השנים 2003-1980נתונים המתייחסים לשנים . נישוויון ועו-אי
 :שוויון ועוני- גדול לא צמצמה איהצמיחה בשיעור

 . אחוזים40-התוצר לנפש עלה ב 
 22-גדל ב) יני'דד גי מ"כפי שנמדד ע(השוויון בהכנסה הכלכלית -אי 

 .אחוזים
 . אחוזים20-עלתה ב) לפני תשלומי העברה ומסים(תחולת העוני הכלכלי  
הצמיחה "מחקר שנערך לאחרונה על הקשר בין צמיחה ופערים קובע ש 

ברנדר " (לא תרמה לשיפור מצבם היחסי של פרטים בעלי הכנסה נמוכה
 ).2005בנק ישראל , ינסקי'סטרבצו

  
שיעור השינוי בתוצר לנפש , ישראליהבמשק , 1תרשים בכפי שאפשר לראות 

תחולת העוני הכלכלי בשנה מסוימת כמעט אינו משפיע על שיעור השינוי ב
 .הרי הוא בכיוון ההפוך, שר כלשהואם כבר קיים ק .מכןאחר לבשנה ש
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  2003-1980צמיחה ותחולת עוני כלכלי בישראל : 1תרשים 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ווחה גדולה מונעת ממשק להגיע לרמת חיים גבוהה אין גם לטענה שמערכת ר
כפי שאפשר לראות . תמיכה בנתונים השוואתיים בין מדינות מפותחות

המדינות המפותחות בעלות מערכת רווחה גדולה יותר אינן , 2תרשים ב
מערכת רווחה גדולה אינה .  רמת החיים הנמוכה יותרלותעבבהכרח המדינות 

, ואם קיים הפסד מסוים ברמת החיים, גבוהה יותרמונעת רמת הכנסה לנפש 
 .הוא קטן מאוד

 
  מדינות שונות-גודל מערכת הרווחה והכנסה לנפש : 2תרשים 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  .2004סקירה שנתית , המוסד לביטוח לאומי: מערכת הרווחה: מקור

 .Human Development Report 2004: הכנסה לנפש
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הפרטים באמצעות מסים גבוהים יותר חלוקה מחדש של הכנסות לתכן שיי
אולם כפי שאפשר . במונחי צמיחה, ומערכת רווחה גדולה יותר יש מחיר קטן

מדינות בעלות מערכת רווחה גדולה יותר הן גם המדינות , 3תרשים בלראות 
היא נמוכה יותר באופן ) לאחר תשלומי העברה ומסים(שבהן תחולת העוני נטו 

 .משמעותי
 

  מדינות-הרווחה ותחולת עוני נטו מערכת גודל : 3תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .2004סקירה שנתית , המוסד לביטוח לאומי: מקור

  
בהקשר זה מן הראוי לשים לב לתוצאות מחקר שפורסם לאחרונה ומצביע על 

 1986-ב ב"ההשפעה של ההפחתה הגדולה בשיעורי מס הכנסה שבוצעה בארה
)4Li and Sarte, 200( .ם שבעוד שהרפורמה הביאה לעלייה החוקרים מראי

,  אחוזים24- ל20בשיעור של בין ) יני'י מדד ג"כפי שזה נמדד ע (שוויון-באי
,  אחוזים0.34- ל0.12השפעתה על הפסד הצמיחה השנתית היתה בשיעור של בין 

החוקרים מטילים ספק . השפעה שלדעתם קשה לגלות במבחנים סטטיסטיים
ות מסים לשנות באופן משמעותי את סיכויי ביכולת הפוטנציאלית של מדיני

 .י בטווח ארוךנחה של המשק האמריקהצמי
ממצאים אלה על החשיבות הגדולה של מערכת הרווחה בצמצום עוני ולכן גם 

 נמצאו ,על צמיחת המשק, אם בכלל, לעומת נטל קטן ביותר, על רווחת הציבור
דל מערכת הרווחה שיעורי המס וגו, תקפים במשקים שבהם ההוצאה הציבורית

לכן חשוב לציין שישראל אינה חריגה בתחומים אלה . אינם חורגים מן הסביר
 .מהמקובל ממדינות דומות בגודלן וברמת התפתחותן

הן , הן ההוצאה הציבורית האזרחית, 6-ו, 5, 4תרשימים בכפי שאפשר לראות 
ו חריג התמיכה הכספית לאוכלוסייה בגיל העבודה והן נטל המסים בישראל אינ

שבישראל ( מראה שכאשר מפחיתים את הוצאות הביטחון 4תרשים . כלל
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במקום הרביעי רק נמצאת ישראל , )ב"י סיוע ממשלת ארה"ממומנות בחלקן ע
בתמיכה באוכלוסייה בגיל גם  מראה ש5תרשים .  מדינות אירופה קטנות11מבין 

 6תרשים . העבודה נמצאת ישראל במקום הרביעי מבין מדינות אירופה אלה
בגלל הצורך לממן חלק  ( יותרבמקום גבוהנמצאת מראה שבנטל המסים ישראל 

אפשר להגדיר נטל זה -אולם עדיין אי, )מהוצאות הביטחון הגבוהות במסים
 .כחריג

כאשר מעלים את ההוצאה החברתית , Lindert (2004)כפי שמראה , לסיכום
 : הצמיחהאין לכך השפעה שלילית על, במדינה המפותחת הממוצעת

"Raising social transfers... has no negative effect on GDP of an average 
OECD country." Lindert, (2004)  

אין גם להתעלם מהאפשרות שקיצוץ במערכת הרווחה עלול דווקא  ,יתר על כן
 ):2000 ,שי ואחרים(לפגוע בצמיחה 

 >==ים השקעות  פגיעה באקל>== מתחים חברתיים >==פערים גבוהים 
 .פגיעה בצמיחה

 >== פגיעה בהשקעות בהון האנושי >== הקטנת מקורות מימון לעניים
 פגיעה בצמיחה

 
  ההוצאה האזרחית בישראל ובמדינות קטנות באירופה: 4תרשים 

 )2001, אחוז מהתוצר(
  
  
  
  
  
  
  
  
 .2003, זוסמן: מקור

  
  
  
  
  
  
  
  
  

33.5
35.9 35.9

39.8 41.0 43.0 43.1

47.7 48.3 48.9
52.3

55.3

10

20

30

40

50

60

אירלנד שוויצריה יוון ישראל פורטוגל הולנד בלגיה פינלנד אוסטריה נורבגיה דנמרק שוודיה



 135

  תמיכה כספית לאוכלוסייה בגיל העבודה: 5תרשים 
 )1998, אחוז מהתוצר(

  
  

  
  
  
  
  
  
  .המוסד לביטוח לאומי, אגף לתכנון וכלכלה: המקור

 
  מסים בישראל ובמדינות קטנות באירופה: 6תרשים 

 )2000, אחוז מהתוצר(
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
 .IMF 2002: מקור

  
 
  שכר נמוך" מייצר"העבודה הישראלי שוק . ג

 ופערים גדולים
, דה בישראל מייצר פערים גדולים בכללשוק העבו. העוני מתחיל בשוק העבודה

הן בהשוואה , הפערים הם גדולים. ואחוז גבוה של בעלי שכר נמוך בפרט
ת רמת התפתחות ווהן בהשוואה למדינות בעל, לתקופות קודמות במשק הישראלי

  .דומה לזו של ישראל
מדד : פי שני מדדים- מראה את התפתחות פערי השכר בישראל על7תרשים 

, של משפחות) לפני תשלומי העברה ומסים(הכנסה הכלכלית מעבודה יני של ה'ג
.  אחוזים21המדד מצביע על עלייה רציפה בשיעור של . 2003 ועד 1980מאז 

 . יותר אףשעלתה בשיעור גבוה ,)log-ב(המדד השני הוא שונות השכר 
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שונות מדד ג'יני דד ג'יני- המוסד לביטוח לאומי, סקירות שנתיות

שכר- גברים במשרה מלאה - סקרי הכנסות של הלמ"ס.

  :התפתחות פערי השכר בישראל: 7תרשים 
 )log(יני ושונות השכר 'מדד ג

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .סקירות שנתיות,  המוסד לביטוח לאומי-יני 'מדד ג: מקור

  .ס" סקרי הכנסות של הלמ-גברים במשרה מלאה  -  שכרlogשונות 

 
ן עשירו השוואה בינלאומית של הפערים בין השכר הממוצע בציג מ8תרשים 
 שאפשר כפי). Log-השכר ב (עייהתשון עשיר לבין השכר הממוצע בתחתון
ב בולטים בגודלם בהשוואה לקנדה "רי השכר בישראל ובארהפע, לראות

פערי השכר הגבוהים והמשקל הגדול של בעלי שכר . ולמדינות אירופה שונות
 בעיקר במשפחות עובדים שבהן ,נמוך מהווים את הגורם המרכזי שיוצר את העוני

 .מפרנס אחד ומספר רב של ילדים
 

 )log, שכר(עי י התשירוןעש ותחתוןן עשירופערי שכר בין : 8תרשים 
  
  
  

  
  
  
 .Acemoglu.M.(2003): מקור
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ה למרבית  והרמה הגבוהה שלהם בהשווא,העלייה המהירה בפערים בשוק העבודה
 עומס רב על מערכת הרווחה המנסה להעלות את ותמטיל, המשקים המפותחים

עם . ההכנסה היחסית של בעלי שכר נמוך המתרבים תוך כדי הרחבת הפערים בשוק
.  העלייה בפערים מעלה את השאלה בדבר הגורמים העומדים מאחורי עלייה זו,תזא

השוויון -הן בישראל והן במדינות שגם בהן עלה אי, שאלה זו מעסיקה חוקרים רבים
החוקרים בדרך כלל מצביעים . שלושה העשורים האחרונים-בשוק העבודה בשניים

לוגיים המהירים שהגדילו את השינויים הטכנו,  הראשון-על שני כוחות גלובליים 
צמצום הגבלות ,  והשני;הביקוש היחסי לעובדים משכילים ובעלי כישורים מיוחדים

הסחר בין המדינות המפותחות לבין מדינות העולם השלישי שהביא לזרם אדיר של 
עם זאת . י עובדים בשכר נמוך ומתחרות בייצור בעולם המפותח"סחורות הנוצרות ע
, ת גלובליים אלה פעלו בעוצמה שונה במדינות מפותחות שונותחשוב לציין שכוחו

. בבריטניה וישראל, ב"וברבות מהן כלל לא חל גידול בפערים כדוגמת הגידול בארה
או אולי אף , שמיתנו, בכל מדינה ומדינה פעלו כוחות מוסדיים שונים ,כנראה
על פערי השכר  את השפעת השינויים הטכנולוגיים והליברליזציה של הסחר ,החריפו

)Acemoglu, 2003 .(מבין כוחות מוסדיים אלה ניתן לציין: 
 .שכר מינימום נמוך יחסית ואכיפה חלקית ורופפת של החוק 
 .חלשות כוח המיקוח של עובדים בלתי מיומניםיה 
אכיפה -ייבוא של עובדים זרים בלתי מקצועיים ובעלי מיומנות נמוכה ואי 

 .של חוקי העבודה עליהם
 .בעקבות ירידה בכוחם של איגודים אלה,  איגוד מקצועיה שלה חלשהגנ 

  
לנוכח הביקוש , מקובל על החוקרים שלהיצע של בעלי השכלה גבוהה, לבסוף
 ולשוויוניות של הישגי הלומדים במערכת החינוך יש השפעה גדולה על ,הגדל

קצרה היריעה מלהזכיר את המחקרים . התפתחות פערי השכר בטווח הארוך
וכן של , נערכו בישראל ושתיעדו השפעות של הגורמים שצוינו לעילהרבים ש

אבטלה של בעלי השכלה נמוכה , כלכליים שונים כגון אינפלציה-גורמים מאקרו
התרומה הכמותית של כל אחד מגורמים אלה , עם זאת.  על הפערים,ועוד

 .רכן בישראלורמתו הגבוהה טרם נחקרו די צלהשוויון ו-להגדלת אי
  
 
  מת הפערים בשוק העבודה לגידול העוניתרו. ד

 בקרב משפחות עובדות
 בעוני של משפחות עובדים ה את ביטויההתרחבות פערי השכר בשוק העבודה מצא

 שישים אחוזים מהגידול הכולל 2004- ל1990ובין השנים ,  הכלכליתןפי הכנסת-על
העברה לפני תשלומי (פי הכנסתם הכלכלית -על,  אלף נפש במספר העניים977-ב

 אחוזים מהגידול במספר 28רק .  יש מפרנס עובדן היה במשפחות שבה,)ומסים
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 הכלכלית היו במשפחות עם מפרנסים בגילאי עבודה ןפי הכנסת-הנפשות העניות על
 .9ראה תרשים ).  האחוזים הנותרים של הגידול היה של קשישים12(שלא עבדו 

 
 2004-1990כלית פי הכנסה כל-הגידול במספר העניים על: 9תרשים 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
 .המוסד לביטוח לאומי: מקור

 
אחת התוצאות של הגידול הרב בעוני הכלכלי בקרב משפחות עובדות היא שבקרב 

בשנת , )ותשלום מסים(לפני התערבותה של מערכת הרווחה , אוכלוסיית העניים
 הילדים מאחר שמספר, יתר על כן.  אחוזים51 - היוו משפחות אלה את הרוב 2004

 אחוזים מהילדים במשפחות עניות 60, במשפחות עובדות עניות הוא גדול יחסית
 .10ראה תרשים .  הכלכלית חיו במשפחות עובדותןפי הכנסת-על

 
 2004, מספר העניים לפני מסים ותשלומי העברה: 10תרשים 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 .המוסד לביטוח לאומי: מקור
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י הכלכלי בקרב משפחות עובדות  מסכם את ההחרפה הבולטת של העונ1לוח 
 עלייה באחוז הנפשות ,אחת ה:שלוש מגמות בולטות. 2004 עד 1990בשנים 

לכך יש להוסיף ( אחוזים 44.2- ל33.5-העניות במשפחות שכירים בכלל העניים מ
המגמה השנייה היא ). 2004-ם שנפקדו ב אחוזים של עניים במשפחות עצמאי6.6

 אחוזים 13.6-קרב נפשות במשפחות של שכירים מעלייה מהירה בתחולת העוני ב
, לבסוף. 2004 אחוזים בשנת 20.7- ל1990-מכלל הנפשות במשפחות השכירים ב

פי הכנסתה הכלכלית מקו העוני -המרחק הממוצע של משפחת שכירים ענייה על
 .2004- אחוזים ב38.2 לעומק של 1990- אחוזים ב30.8-עלה מ) פער העוני(

 

 2004-1990 -כלי במשפחות עובדות עוני כל: 1לוח 
2004 1990   

44.2 
6.6  

33.5 
 -*  

 במשפחות שכירים כאחוז מכלל העניים) נפשות(עניים 
 במשפחות עצמאים) נפשות(עניים 

 בקרב שכירים) נפשות(תחולת העוני  13.6 20.7
 פער העוני בקרב שכירים 30.8 38.2

  
 סיכום
" פרולטריזציה"ומר חלה  כל-יותר ויותר עניים הם במשפחות שכירים  

 .של העוני
יש יותר ויותר נפשות במשפחות שכירים עניות בקרב כלל משפחות  

 ".סחבות"לך ומתרחב פרולטריון של  הו-השכירים 
 ".אביונים"והופכים מעניים ל, השכירים העניים מתרחקים מקו העוני 

  
 אחוזים 67: רובם המכריע הם בעלי שכר נמוך? מי הם השכירים במשפחות עניות

אחוזים הם בעלי שכר מעל לנמוך אך בעלי ילדים ה 33יתר . 2003בשנת 
אין חפיפה מלאה בין שכר , ם זאתע. המורידים את המשפחה אל מתחת לקו העוני

אך רק חלק מכל בעלי השכר הנמוך חיים , שכר נמוך גורם לעוני: נמוך ועוני
עלי השכר הנמוך חיו  אחוזים מכלל ב31 2003בשנת , כך. במשפחות עניות

 האחוזים הנותרים היו מפרנסים נוספים 69. במשפחות עניות לפי הכנסה כלכלית
 .שחיו במשפחות שהיו מעל קו העוני הודות למפרנס אחר בעל שכר גבוה

חשוב לציין שהעוני של משפחות עובדים איננו תוצאה ישירה של עבודה 
 -  2003 אחוזים בשנת 53 -למעלה ממחצית השכירים במשפחות עניות . חלקית

עבודה חלקית היא בעיקר תופעה במשפחות שמעל לקו . עבדו עבודה מלאה
 . האחוזים מכלל העובדים החלקיים חיים במשפחות כאלה82- ו,העוני
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  איך מתמודדת מערכת הרווחה עם שוק. ה
 ?המייצר יותר עוני

במשפחות  אלף נפשות 748נותרו ) ותשלום מסים(לאחר קבלת תשלומי העברה 
כפי שאפשר לראות .  אלף ילדים377ומתוכם , 2004בשנת עניות עובדים 

מערכת הרווחה לא שינתה את העובדה שלמעלה ממחצית העניים , 11תרשים ב
גם רובם של הילדים ו) שכירים ועצמאים(שנותרו חיו במשפחות של עובדים 

 . נותרו במשפחות עובדים- אחוזים 57 -העניים 
 

  פי הכנסה-וילדיהם על לגות הענייםהתפ: 11תרשים 
 2004-לאחר קצבאות ומסים ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .המוסד לביטוח לאומי: מקור

 
פי  לע אף.  נשאר בעינו-  יותר עניים,  יותר תקציבי רווחה-  פרדוקס העוני

רווחה הלכה וגדלה היא לא הצליחה להתמודד עם העוני הכלכלי השמערכת 
, תחולת העוני בקרב משפחות שכירים. גדלשהלך גם הוא ו, י השוק"המיוצר ע

 אחוזים בשנת 8.3 שהיתה ,)לאחר תשלומי העברה ומסים(פי ההכנסה נטו - על
יכולתה של - נתון אחר המצביע על אי. 2004 אחוזים בשנת 14.2- עלתה ל, 1990

מערכת הרווחה להתמודד עם העוני הכלכלי של משפחות שכירים הוא אחוז 
 אחוזים בשנת 55- שירד מ, חילצה מעוני) והמסים(המשפחות שמערכת הרווחה 

בשנים האחרונות קוצצו הקצבאות ופחתה עוד . 2000 אחוזים בשנת 46-  ל1990
 חולצו 2000בשנת . יותר יכולת מערכת הרווחה להתמודד עם העוני הכלכלי

 ירד 2004  ובשנת, אלף נפשות במשפחות שכירים שהיו מתחת לקו העוני376
 בלבד מכלל העניים במשפחות 31% שהיוו , אלף287- מספר הנחלצים ל

 .שכירים
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 צמצום העוני בקרב עובדים. ו
החברה הישראלית מייחסת חשיבות גדולה לכך שעבודה תעניק לעוסק בה תמורה 

הנתונים שהובאו . ותוכל להבטיח למשפחה קיום בכבוד מעל לקו העוני, הוגנת
, יתר על כן. גת יעדים אלהלעיל מראים שהמצב בישראל הולך ומתרחק מהש

י הממשלה והדוגלת במעבר מתלות במערכת "מדיניות הרווחה שאומצה ע
מבלי ,  פעלה עד כה בעיקר לקיצוץ הקצבאות,הרווחה ליציאה לשוק העבודה

 והביאה להחרפת העוני ,לדאוג לשכר מתאים לאלה שיצטרפו לשוק העבודה
צעדי מדיניות שיביאו לשינוי ש גבליש אפוא צורך דחוף .  עובדותבקרב משפחות

 .במצב זה
הניסיון מלמד שכדי לצמצם את העוני בקרב משפחות עובדות יש צורך 

מבין . ם נוצר העוניבהים שונים שזמנית במוקד-שיופעלו בו, באמצעים רבים
 :מוקדים אלה מן הראוי לציין

 .מפרנס שני במשפחה שאינו עובד  .1
 .הקטנת מספר בעלי השכר הנמוך בשוק  .2

 .שכר מינימום הוגן שנאכף בקפדנות  
 .הקטנת מספרם של מהגרי העבודה הבלתי מיומנים לרמה מינימלית  
 ".חלשים"מקצועי של עובדים החיזוק הארגון   

 .הגדלת התמיכה בבעלי שכר נמוך  .3
 .הנהגת מס הכנסה שלילי  
 .שיקום ביטוח האבטלה שקוצץ  
 .החזרת רמת קצבאות ילדים סבירה ילדים  

 .השקעה בחינוך  .4
  

 מפרנס שני למשק בית
האם במשפחות עניות של : העוני הכלכלי נמוך יותר, במשפחות עם שני מפרנסים

שאלה זו ? יכול לצאת לעבודהפוטנציאלי שיש מפרנס שני , מפרנס אחד עובד
מספר אך נתונים ראשונים מצביעים על כך שרב , טרם נבדקה באופן יסודי

. הוריות-כגון משפחות חד,  יש רק מפרנס אחדןשבההמשפחות העניות העובדות 
 הסיבה לכך היא .אך רק אחד עובד,  יש שני מפרנסיםןבמשפחות עניות שבה

 יש רק ןבמשפחות עניות שבה, לבסוף. משפחהבמקרים רבים הילדים הקטנים ב
אך הוא , יש לעתים מפרנס שני שמחפש עבודה באופן פעיל, מפרנס אחד עובד
אין ספק שרצוי לעודד . יו למצוא מקום מתאים נמוכיםיה וסיכובעל השכלה נמוכ

אולם , מפרנסים נוספים לצאת לעבודה כדי להוציא את המשפחה מעוני
,  ובייחוד כאשר ישנם מספר ילדים קטנים במשפחה,הפוטנציאל הוא מוגבל

 .יציאה לעבודה בלתי מקצועית בשוקעל ידי בן משפחה עדיף -הטיפול בהם על
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 ר מינימום ואכיפתוהעלאת שכ
גם אם העובד הוא , שכר המינימום אמור להבטיח תמורה הוגנת לעבודה

אילו לא היה קיים חוק שכר . במשפחה שאינה נמצאת מתחת לקו העוני
שמעסיקים היו מפני מינימום חלק מהמשפחות היו יורדות מתחת לקו העוני 

עם זאת . תר יומנצלים את מעמדם המונופוליסטי והיו משלמים שכר נמוך
חשוב לזכור שהרמה הנוכחית של שכר המינימום היא יותר קו מנחה וכמעט 

 לא על עובדים ישראלים ועל אחת כמה וכמה לא על עובדים ,אינה נאכפת
בשלב ראשון יש להגביר את האכיפה של חוק שכר מינימום ברמה , לכן. זרים

 .הנוכחית
ים שבה מפרנס אחד  ומשפחה עם שני ילד,שכר המינימום בישראל נמוך

חשוב לסגור פער זה .  אחוזים מתחת לקו העוני20משתכר שכר מינימום נמצאת 
רבות ם כי עדיין א ,בהדרגה כדי לא לפגוע בתעסוקה של עובדים חלשים

 מספר הילדים למשפחת שכירים -משפחות שכירים עם יותר משני ילדים 
) ומי העברה ומסיםלאחר תשל(פי הכנסתה נטו -הנמצאת מתחת לקו העוני על

 .ימשיכו להישאר מתחת לקו העוניש - 2.5הוא 
  

 צמצום נוסף במספר מהגרי העבודה
כניסה מסיבית של מהגרי עבודה פגעה בתעסוקה ובשכר של עובדים ישראלים 

פעמית של מספר העובדים הזרים בשיעור של -אחרי הפחתה חד. בלתי מיומנים
עדיין גבוהה מדי של היא  על רמה שםהתייצב מספר, 2001- אחוזים מהשיא ב22
יש להמשיך במדיניות הפחתת מספר העובדים .  אלף עובדים200-כ

ם ולאכוף בקפדנות את חוקי העבודה על מהגרי העבודה שימשיכו ישראלי-הלא
 .לעבוד בישראל

 
 "חלשים"חיזוק ההתאגדות המקצועית של עובדים 

ים קטנים יותר בשוק חשוב לקיום פער" חלשים"איגוד מקצועי של עובדים 
לנוכח המגמה של ירידה בחברות באיגודים מקצועיים וצמצום . העבודה

 יש צורך להנהיג כלים ממלכתיים להגנה על ,תחולת ההסכמים הקיבוציים
במדינות רבות מחייב החוק קיום ועד עובדים בכל מפעל ". החלשים"העובדים 

 ודואג לאכיפת חוקי המגן על זכויות העובדים בכלל, מעל לגודל מינימלי
קיום ועד עובדים עשוי להגביר גם את שיתוף הפעולה בין . העבודה בפרט

 ובכך לאפשר תשלום ,הגברת הפריון במפעלבעובדים להנהלה בארגון הייצור ו
בשוק העבודה בנושא יש צורך ליזום חקיקה . שכר גבוה יותר לעובדים

 .הישראלי
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  נסה שלילי אוי הנהגת מס הכ"הגדלת סבסוד העבודה ע
 הגדלת השלמת ההכנסה של הביטוח הלאומי

מס הכנסה שלילי אמור להעניק לעובד בשכר נמוך שאינו חייב במס תוספת 
כדי שמס ההכנסה השלילי . י רשויות המס"שתשולם ע, הכנסה במימון ממשלתי

יהיה ממוקד ככל האפשר במשפחות עובדות מתחת לקו העוני יש צורך להתחשב 
 האם מס הכנסה :השאלה היא. י של הזכאי לקבלת המס השליליבמצב המשפחת

הפוטר שכירים בעלי שכר נמוך מחובת הדיווח ומוטל על בסיס אישי , בישראל
פי גודל -על, מסוגל היום לבצע מבחני הכנסה שיקבעו את הזכאות, ולא משפחתי

 ?ומצב כלכלי של המשפחה
י הרחבת "לילי עכפתרון ביניים ניתן לבצע חלופה של מס ההכנסה הש

, האוכלוסייה המקבלת היום את קצבת השלמת ההכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
 .שכירים אלף משפחות 37- והמגיעה ל,לאחר מבחני הכנסה משפחתיים

 
 שיקום ביטוח האבטלה שקוצץ

בשנים האחרונות הוחמרו תנאי הזכאות לדמי אבטלה וגובה דמי האבטלה הרבה 
פגיעות אלה בזכויות המובטלים . ת המפותחותמעל למקובל במרבית המדינו

והאבטלה הגבוהה והממושכת בקרב עובדים בלתי מיומנים יצרו מצב שבו עשרות 
לא " העוני במשפחות עניות המוגדרות כאלפי מובטלים נמצאים מתחת לקו

 קיצור תקופת העבודה -יש לשפר בדחיפות את תנאי ביטוח האבטלה ". עובדות
 התקופה שבה משולמים דמי אבטלה והעלאת שיעור דמי הארכת, המקנה זכאות

. שיפור תנאי ביטוח האבטלה יחלץ אלפי משפחות של עובדים מעוני. האבטלה
יהיה , גם אם כתוצאה משיפור התנאים תתארך במקצת תקופת חיפוש העבודה

ובו פריונו , בכך כדי לאפשר לעובד למצוא מקום עבודה המתאים לו יותר
 .יותר והיהיה גב) ושכרו(

 
 החזרת רמה סבירה של קצבאות ילדים שקוצצו באופן דרסטי

פוגמת , מרביתם במשפחות עובדות, ילדים החיים בעוניבמספר ההעלייה המהירה 
 אחוזים 57- כ2004בשנת . ברווחתם ובכושר ההשתכרות העתידי של הילדים

) סיםלאחר תשלומי העברה ומ(מכלל הילדים במשפחות עניות לפי הכנסתם נטו 
אולם גם שאר הילדים במשפחות שאינן עובדות , נמצאים במשפחות עובדות

מצב זה מחייב שיקום קצבאות הילדים . החיים בעוני נפגעים על לא עוול בכפם
 .שקוצצו קיצוץ גדול בהרבה מהסביר

תם  לעומת השפעם לריבוי הילדים במשפחה אינו חזקהקשר בין קצבאות ילדי
 והחששות מהיווצרות מלכודת עוני בעקבות ,נייםאתושל גורמים תרבותיים 

אין להעניש ילדים לא על עבודה , בכל מקרה. שיקום הקצבאות הם מוגזמים
ם יש לשקול בנוסף אול, עדר עבודה של הוריהםיבשכר נמוך ואף לא על ה
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לשיקום קצבאות הילדים גם תמיכה בהם באמצעות מפעלי הזנה ושיטות תמיכה 
 .ישירות אחרות בילדים

 
 הגדלת ההשקעה בחינוך

) כמו גם ההוצאה לבריאות לנפש( נשחקה ההשקעה בחינוך לתלמיד 2001מאז 
מגמה זו . בניגוד לעלייה בצריכה הפרטית לנפש של משקי הבית, במימון ציבורי

 :שתי סיבותממסוכנת 
 משקי בית ןעלמ) ובריאות(החשיבות הגדולה של המימון הציבורי לחינוך  

) והבריאות(שאין ביכולתם להשלים את החינוך , ניםבעשירונים התחתו
 .שקוצץ מתוך הכנסתם הפרטית

) ובריאות(הציבור אינו רוכש מספיק שירותי חינוך , בגלל קוצר ראות 
 .בפריון ובצמיחת המשק, דבר הפוגע בהשקעה בהון אנושי, במימון עצמי

  
דיים של בגלל הקשר בין ההכנסה של משק בית לבין ההישגים הלימו, עם זאת

 יש למצוא את האיזון הנכון בין הגדלת ההוצאות של מערכת ,הילדים הגדלים בו
 .קי הבית הענייםהחינוך לבין הבטחת רמת הכנסה סבירה למש

  
 
 סיכום. ז

 שהעוני הרב ,יצרו בציבור" תורת הרווחה החדשה"בניגוד לרושם שמפיצי 
, "נדיבות"קצבאות בישראל הוא תוצאה של הימנעות מעבודה והעדפת חיים על 

מרבית הגידול בעוני שנוצר במשק בעשור וחצי האחרון : המציאות שונה לגמרי
לא יציאה לשוק העבודה ולא צמיחת המשק עשויים . הוא עוני במשפחות עובדות

 צורך בתוכנית של מעורבות ממשלתית מקיפה הן ואיש אפ. לשנות מגמה זו
הן בסיוע , סבסוד בעלי שכר נמוךהן ב, בצמצום הפערים הנוצרים בשוק העבודה

 ןגדול יותר למחפשי עבודה והן בהגברת ההשקעות בחינוך שיתנו את פירותיה
 .בטווח ארוך יותר

הישראלי בקרב עם זאת צריך לזכור שקיימים מוקדי עוני נוספים במשק 
מדיניות נמרצת . מסיבות שונות,  אין מפרנסים עובדיםןקשישים ומשפחות שבה

מעבר לסכומים , העוני מחייבת הגדלת ההוצאה החברתית הכוללתיותר לצמצום 
עם חידוש הצמיחה של המשק קיימת עתה אפשרות להעלות . שהוקצו לכך עד כה

ולאחר מכן ,  לשנה2%- לשנה ל1%-את התקרה של הוצאות הממשלה בהדרגה מ
תוך הקפאת התוכניות להורדות מסים נוספות בשנים הבאות , 2.5%-אף ל

יוותרו בשיעורי הצמיחה הנוכחיים לצמצום יודפי המסים שעדיין ושימוש בע
 .החוב הציבורי

 



 145

 ביבליוגרפיה. ח
תכונות מערכת מס הכנסה שלילי הרצויה " ,)2005. (מ ,ינסקי'סטרבצ ,.ע ,ברנדר

בישראל לאור מאפייני היצע העבודה ותחולת העוני של בעלי פוטנציאל 
 ,2005.07סדרת מאמרים לדיון  ,מחלקת מחקר ,בנק ישראל ,"הכנסה נמוך

 .אוגוסט
ים אממצ ,2004ממדי העוני והפערים בהכנסות  ,)2005(המוסד לביטוח לאומי 

 .אוגוסט ,עיקריים
 .2004סקירה שנתית  ,)2005(המוסד לביטוח לאומי 

הקצאת , שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הציבורי" ,)2003(זוסמן צבי 
 .עורך, .י 'קופ, "2003, םמשאבים לשירותים חברתיי

עיקרי  ,2003הצעה לשנת הכספים  ,תקציב המדינה ,)2002(משרד האוצר 
 .אוקטובר ,התקציב

עיקרי  ,2004הצעה לשנת הכספים  ,תקציב המדינה ,)2003(משרד האוצר 
 .אוקטובר ,התקציב

 ?האם שוויון מפריע לצמיחה" ,)?שנה( .נ ,ב'מירוניצ ,.א ,דרור ,.מ ,דהן ,.מ ,שי
 .יוני ,מכון ון ליר ,"על הקשר שבין שוויון בהכנסות לצמיחה כלכלית

Acemoglu, D. (2003), "Cross-Country Inequality Trends", Economic 
Journal, Feb., p. 121-149. 

Li, W. and Sarte, P. (2004), "Progressive Taxation and Long Run Growth", 
American Economic Review, December, p. 1705-1716. 

Lindert, P.H. (2004), Growing Public: Public Spending and Economic 
Growth Since the Eighteens Century, vol.2, pp 94. 

World Bank (2005), World Development Report 2004. 
Finance Statistics Yearbook 2002. 
International Monetary Fund (2002), Government. 

  



 

 146

  
 

  כלי מדיניות להתמודדות עם תופעת
  ":העובדים העניים"

 2007המקרה של חוק מס שלילי 
 ר וזיו רובין'קרצ-הגר צמרת

  
 

 מבוא
ובכלי " העובדים העניים"המאמר הנוכחי עוסק בתופעה המכונה בספרות 

המדיניות שנעשה בהם שימוש על מנת להתמודד עם התופעה החברתית 
אור של התפתחות רמת ההשתתפות בשוק העבודה בישראל ילאחר ת. בישראל

מתוארים שלושה כלי מדיניות שנעשה בהם , של קבוצות אוכלוסייה שונות
, הבטחת הכנסה: שימוש כדי לתמוך בשכבות החלשות בעלי כושר העבודה

מאחר שתוכנית המיסוי השלילי עומדת בימים אלו . ב ומיסוי שלילי"תוכנית מהל
מתוך השוואה לתוכניות אלו , )2007חוק מס שלילי ( דרכה בישראל בתחילת

ב ובבריטניה אנו בוחנים אמפירית את השלכותיו המיידיות של החוק על "בארה
עלות : האלמצבם של העובדים העניים בשוק העבודה ומגיעים למסקנות 

עומדת על ) לפני שתעודד מחוסרי עבודה לצאת לעבוד(התוכנית בשלב המיידי 
 15.3%- אלף עובדים המהווים כ420-היא תינתן לכ. בשנה₪  מיליארד 1.1-כ

 ולפיכך , מהעובדים שיקבלו אותה אינם עניים98%אך . מכוח העבודה בישראל
 משפחות ממעגל העוני ויקטין את תחולת העוני 8,000-החוק יוציא רק כ

 . בלבד0.41%-ב
,  בקרב מומחיםקיימת הסכמה, גם מבלי להגיע להסכמה על המדד הראוי

פן מטריד . אקדמאים ומקבלי ההחלטות כי בעיית העוני בישראל הולכת ומחריפה
כאשר , "העובדים העניים"במיוחד של הבעיה ההולכת ומחמירה מכונה בעיית 

 ,מערכות רווחה שונות. המערכת הסוציאלית הקיימת אינה מתאימה לתמיכה בהם
עות תשלומי קצבאות שמבטאות מצי, גרמניה ואף ישראל, ץיכמו זו של שווי

 ובכך פוגעות בתמריץ של מקבליהן לצאת , ומעלה100%שיעור מס שולי של 
 מספקת - כפי שהיא מכונה בישראל -מערכת כזו של הבטחת הכנסה . לעבוד

במערכת רווחה המתרכזת בפתרון מסוג זה אין העובדים . הכנסת קיום מינימלית
ת המערכת כדי שזו תיטיב את תאים אויש לה, העניים מקבלים תמיכה ראויה

 .מצבם
 עם בעיית העובדים העניים נעים בשני ותהפתרונות המוצעים להתמודד

בפתרון העלאת ". מס שלילי"האחד שכר מינימום והשני מה שמכונה : מישורים
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שכר מינימום , יחד עם זאת. שכר המינימום בדרך כלל תומכים ארגוני העובדים
בעיקר , ) ,1997Neumark and Wascher(מלחמה בעוני אינו נחשב לכלי יעיל ל

גדל , קשה לאכוף(עקב ההשפעות השליליות של הקטנת ההיצע ביחס לביקוש 
 ).ל וכדומה"התמריץ להעסיק עובדים בחו

 Earned Income Tax Credit (EITC)ב "תוכניות למס שלילי קיימות בארה
 התוכניות הללו שונות  שתי.Working Families Tax Credit (WFTC)ובבריטניה 

משפחות בעלות . זו מזו בפרטים רבים אבל העקרונות הבסיסיים שלהן זהים
אי שלפחות אחד מבני המשפחה הכנסה נמוכה מקבלות נקודות זכות במס בתנ

 .עובד
בישראל הוצע חוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבודה ולצמצום הפערים 

, נקת מס שלילי למשפחות שבהן ילדיםובו הצעה להע, 2007החברתיים במרס 
החוק עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בחודש מרס . ושההורים בהן עובדים

 שינויים המכבחודשים האחרונים עבר החוק .  ונדון מאז בוועדת הכספים2007
 .קריאה שנייה ושלישיתב להצבעה בוועדה כחלק מהכנתו

מתוך ניסיון לבחון , בישראללהלן נתאר את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 
 את מערכת הביטחון הסוציאלי  נבחןאחר כך.  מצבם של העובדים הענייםאת

 צריכה להיות םעליהשבפרק שלאחר מכן נתאר מהם העקרונות . בישראל
ונתאר שתי , מושתתת מדיניות ציבורית אופטימלית שתגן על העובדים מפני עוני

בחלק האחרון נתאר את חוק מס . ב"תוכניות למיסוי שלילי בבריטניה ובארה
שלילי המוצע ונבחן מה תהא השפעתו על תחולת העוני בישראל ומה תהא עלותו 

 .בשלב המיידי להחלתו, התקציבית
 
 

 תופעת העובדים העניים בישראל
מדיניות הרווחה בישראל בשנים האחרונות הושתתה על העיקרון שהחזרה למעגל 

שיעור העוני בקרב משפחות עם מפרנס , עם זאתיחד . העבודה היא הפתרון לעוני
בעוד ששיעור ההשתתפות בכוח , 23.9%- ל2007-2006-אחד גדל והגיע ב

 מתחילת 65%-יה של כעלי, 46%-העבודה בקרב כלל העניים בישראל עומד על כ
 .שנות התשעים

אחת הסיבות לעליית שיעורם של העובדים העניים היא הגידול בפערי השכר 
שכרם של בעלי ההכנסות הנמוכות כמעט ואינו . משכילים-ים ללאבין משכיל

עולה בעוד שהשכר הממוצע לשכירים הלך ועלה בישראל במהלך העשור 
התופעה של שחיקת השכר של בעלי ההשכלה הנמוכה . 37%-האחרון בכ

 כמו גם שווקי עבודה אחרים בעולם המערבי בעשורים ,מאפיינת את ישראל
סיבה נוספת לגידול בשיעור ). Hartmann & Bernstein, 1999(האחרונים 

העובדים העניים היא שינויים משמעותיים בהסדרי העבודה במשק שבאים לידי 
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ים על העובדים אחד המכשולים המקש. ביטוי בשיעור התאגדות שהולך ופוחת
המתחרים בייצור ,  נעוץ בפתיחת המשק ליבוא מוצרים מסורתייםלהתאגד

מתחילת שנות , גם הכנסתם של מהגרי העבודה. דה היצרניהמקומי ובכוח העבו
 היא בבחינת תחרות נוספת על כוח עבודה בעשירוני , של המאה שעברה90-ה

 .לה מוריד אף הוא את תנאי העסקתםשהאפקט ש, ההכנסה הנמוכים
 מאפיינים שדרכם ניתן לזהות ולנסות לפתור את מצוקתם של המכישנם 

 12-העניים הם בדרך כלל בעלי השכלה נמוכה מהעובדים . העובדים העניים
בדי חברות כוח אדם מהגרי עבודה ועו, יהודים-רבים מהם לא, שנות לימוד

 ).עובדי קבלן(
טוען שהאסטרטגיה של הממשלה לטיפול בעוני מתעלמת ) 2004(זוסמן 

מעובדים בשכר נמוך וכי מדיניות הרווחה מכוונת בפועל לניתוק אנשים ממערכת 
. אותן הוא מוצא שגויותש הנחות המכ זאת מתוך ,כדי שיצאו לעבודהרווחה 

הנחת מדיניות הרווחה הראשונה השגויה לטענתו היא שהעוני נובע מכך שאנשים 
הנחה נוספת היא שהוצאות ממשלה נמוכות יגדילו צמיחה . בוחרים לא לעבוד

ית  שמדיניות צמיחה היא המדיניות החברת,ובהתאם, ויאפשרו להוריד מסים
בתגובה להנחות השגויות הללו טוען זוסמן כי מפרנס אחד אינו . היעילה ביותר

לכן , מספיק כדי להוציא את משפחתו מעוני מאחר ששכר העובדים הלך ונשחק
 ".פרולטריזציה של העוני"הוא מכנה שהוא מזהה תופעה 

. חלקן של משפחות השכירים העניות במערכת הרווחה הולך וגדל, כמו כן
 46- ל31 שיש בה עובד בשכר נמוך זכאית להשלמת הכנסה של בין משפחה

 לשם כך עליה לעמוד במבחן הכנסה וכן לגלות -אחוזים מהשכר הממוצע 
מבחינה אמפירית , לבסוף. נכונות להצטרף לתוכניות הכשרה מקצועית שונות

מאחר שהתוצר נמצא מאז קום המדינה , נראה כי הצמיחה אינה מצמצמת פערים
בעוד , כך. הלכו וגדלו, לפחות מאז שנות השמונים, ואילו הפערים, הי עליבמגמת

יני באותה ' עלה מדד ג1,13.8%- ב2006 ועד 1997שהתוצר צמח בין השנים 
התזה שהצמיחה מחלחלת לשכבות החלשות אינה ,  לפיכך2.8.6%-תקופה בכ

 .עומדת במבחן המציאות בעשורים האחרונים בישראל
  
 

 בכוח העבודהשיעור ההשתתפות 
עליה מושתתות כל הצעות המדיניות לפתרון מצוקת שעל מנת לבחון את ההנחה 

 יש לבחון את התפתחות , והיא שהפתרון מצוי בשוק העבודה,העוני בישראל
 ניתן לראות 1בתרשים . שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה על פני השנים

 זו עובדה. הששיעור ההשתתפות הכללי בשוק העבודה הולך ועולה בהתמד

______  
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, 2007 - 58' שנתון סטטיסטי לישראל מס  .1
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, 2006סקר הכנסות משנת   .2
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שיעור ההשתתפות בכוח העבודה תחולת העוני 

עומדת בסתירה לכך ששיעור העוני הולך ועולה אף הוא בתוואי המזכיר את 
הדמיון במגמות של שתי הסדרות הללו מעיד . העלייה בהשתתפות בכוח העבודה

 ".העובדים העניים "תעל השחיקה בשכר ועל המקור להתהוותה של קבוצ
 

 שיעור השתתפות בכוח העבודה ותחולת העוני: 1תרשים 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 שיעור זה הלך ועלה .יעור ההשתתפות הכללי בכוח העבודה מוצג ש1בתרשים 
זאת מכיוון שהמקור לגידול בהשתתפות . טי למדיאם כי בקצב א,  השניםלאורך

לך הן אלה שהצטרפו במהש, ובמיוחד המשכילות, בכוח העבודה נעוץ בנשים
ינו את שיעור השתתפותם  בעוד שגברים הקט,השנים יותר ויותר לכוח העבודה

שיעורי : כאשר מדובר בבעלי השכלה נמוכה. וזאת בכל רמת השכלה
 במהלך 60%-  שנות לימוד צנחו ב4-1ההשתתפות בשוק העבודה של בעלי 

 שנות לימוד הקטינו את שיעור 8-5 בעלי ואילו, ארבעת העשורים האחרונים
ה המעניינת התופע.  במהלך ארבעת העשורים האחרונים35%- השתתפותם ב

נעוצה בכך ששיעורי ההשתתפות בשוק ) 2004, דהן(והייחודית לישראל 
בעלי : אם כי בשיעורים נמוכים, העבודה של הגברים המשכילים פחתו אף הם

 שנות לימוד לא 15-13 וגברים בעלי , בממוצע3%-  ומעלה שנות לימוד ב16
 .הגדילו את שיעורי השתתפותם
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  ת בשוק העבודהשיעור השתתפו: 2תרשים 
 של גברים לפי שנות לימוד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

שיעור השתתפותן של נשים בשוק העבודה בישראל התפתח בדומה לשיעורים 
משכילות -הנשים המשכילות הגדילו את שיעור השתתפותן והלא: בבריטניה

 שנות 16נשים בעלות ). Bimrose et al., 2003(הקטינו את שיעור השתתפותן 
 את שיעור השתתפותן בעוד נשים בעלות 10%- ומעלה בישראל הגדילו בלימוד

 .8%- לכ16%-ת שיעורי השתתפותן מכ שנות לימוד הקטינו לכדי מחצית א4-1
 

ההתפלגויות הללו מספקות חלק מההסבר למתאם הסדרתי החיובי בין שיעור 
עור עיקר הגידול בשי. 0.83העוני לשיעור ההשתתפות בשוק העבודה העומד על 

. ששכרן נמוך יותר משכרם של גברים, ההשתתפות הגיע מהצטרפותן של נשים
₪  5,419 היה 2005השכר החודשי הממוצע של שכירה בישראל בשנת , כך

 מהעובדה שדווקא הנשים המשכילות הן אלה 3.לשכיר₪  8,575לעומת 
ובהינתן ששכר המשכילים גבוה מהשכר של , שהצטרפו לשוק העבודה

שהנשים היא נראה כי הסיבה לגידול במספר העובדים העניים , םמשכילי-הלא
 .רי השתתפותן עובדות במשרה חלקיתהמשכילות שהגדילו את שיעו

מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם העובדה שנשים נשואות הגדילו את שיעור 
______  

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, 2007 - 58' שנתון סטטיסטי לישראל מס  .3
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 מאחר שנשים נשואות בדרך -השתתפותן בשוק העבודה ביחס לנשים רווקות 
 .מנן בין אמהּות לבין שוק העבודהכלל מחלקות את ז

 
 שיעור השתתפות של נשים נשואות בשוק העבודה: 3תרשים 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שיעור השתתפות בשוק העבודה: 4תרשים 
 של נשים לפי שנות לימוד
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נשואות חד הוריות

ניתן להסיק על השפעתם של הילדים על היציאה לעבודה של אמהותיהם גם 
שיעור המשפחות החד . הוריות בשוק העבודה- אמהות חדמהתפתחות השתתפותן של

מבין כלל המשפחות עם  (12%- ל2.3%-הוריות הלך ועלה מאז סוף שנות השמונים מ
). 2004-1988לפי נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ילדים

, בעוד ששיעור הנשואות המשתתפות בשוק העבודה גבוה משיעורן של הלא נשואות
שיעור השתתפותן של האמהות החד הוריות גבוה גם משיעור ההשתתפות של 
. אמהות נשואות וגם משיעור ההשתתפות של לא נשואות שאינן מגדלות ילדים

האמהות הנשואות והלא נשואות ,  החד הוריות- ההשוואה בין קבוצות הנשים הללו
 .רכי קיוםונה לצהנשים בישראל היא בראש ובראשושל  מלמדת שהיציאה לעבודה -

 
 שיעור השתתפותן של אמהות בשוק העבודה: 5תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 שינויים במבנה היצע המכהמצוקה בשכבות העובדים בעלי השכר הנמוך נוצרה מ
תופעה . משכילים משוק העבודה-התשואה להשכלה הרחיקה את הלא. העבודה

.  בישראל הלך וירדייחודית לישראל היא ששיעור השתתפותם של כל הגברים
אך השכר שלהן נמוך בממוצע משכר , הנשים בתורן הגדילו את שיעורי השתתפותן

כמו כן עול המשפחה שנופל על כתפיהן מאלץ אותן לעבוד בהיקף משרה . הגברים
השינוי במבנה המשפחה והגידול , בנוסף.  מה שמקטין את הכנסתן הפנויה,חלקי

לץ אמהות לא נשואות לצאת ולעבוד במספרן של המשפחות החד הוריות אי
 .ולהגביר את שיעורי השתתפותן בשוק העבודה אך כמובן בהיקף משרה חלקי

כתוצאה מכך מערכת רווחה שמניחה ששוק העבודה יפתור את מצוקת 
 .ינויהפרנסה של האזרחים אינה מספקת ודורשת ש
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 מערכת הקצבאות הישראלית
ביטוח סוציאלי : קרונות מקביליםמערכת התמיכה הישראלית מושתתת על שני ע

מערכת הביטחון הסוציאלי כוללת תמיכות לאוכלוסיות . וביטחון סוציאלי
 הסוציאלי ומערכת הביטוח, המצויות במצוקה ואין באפשרותן לפרנס את עצמן

מלווה את האזרחים לאורך חייהם ומספקת להם תשלומים כשהם נאלצים להפסיק 
המאמר הנוכחי עוסק . 'ריון וכדיה, טוריםפי, זקנה: לעבוד מסיבות שונות

 .במערכת הביטחון הסוציאלי ולפיכך נתאר רק אותה
למעשה קיימים במערכת הרווחה בישראל שלושה חוקים המבטיחים מינימום 

קיימת , בנוסף. דמי מזונות וביטוח נכות,  והם הבטחת הכנסה,הכנסה לכל אזרח
עניקה ביטחון ההחקיקה . קצבת זקנה המבטיחה הכנסה מינימלית לקשישים

. סוציאלי כזכות חברתית לכל אזרחי המדינה וביטלה את הסדרי הסעד הקודמים
: בהתאם לנושא המאמר נתייחס לחוק המרכזי המבטיח מינימום קיום לכל אזרח

 ".1980 -א "התשמ, וק הבטחת הכנסהח"
 להבטיח קיום לאדם שאין ביכולתו לקיים אמטרת החוק להבטחת הכנסה הי

הגמלה אמורה להיות . ת עצמו ואת בני משפחתו ברמת חיים מינימלית סבירהא
 .שלא תיצור חוסר מוטיבציה לעבודהבגובה כזה 

ם הוא שונה פעמים רבות כאשר הפעם אול, 1982החוק עבר בכנסת בשנת 
החוק משלב במסגרת אחידה את תשלומי ההטבה . 2003האחרונה היתה בשנת 

שאירים ואת תמיכות הסעד ליטוח לאומי לזקנים והסוציאלית ששילם המוסד לב
ניגוד  ב-ממומן מאוצר המדינה הוא  ו,ששילם בעבר משרד העבודה והרווחה

כתוצאה מכך . יה של הביטוח הלאומיי הוא בגבןלקצבאות אחרות שמקור מימונ
 .הוא נתון תדיר לשינויי חקיקה בעקבות דיוני תקציב הממשלה

החסרים מקור ,  ומעלה20ה לתושבי ישראל בני הגמלה המוגדרת בחוק זה יועד
עקב נסיבות , קיום או שהכנסתם אינה מגיעה לרמה המזערית המוגדרת בחוק

על תובע קצבה לחפש עבודה באמצעות שירות , בדרך כלל. שהחוק מכיר בהן
 .אלא אם כן החוק פוטר אותו מכך, כלומר לעמוד במבחן תעסוקה, התעסוקה
כנית לשילובם של מקבלי הבטחת ההכנסה בשוק  הוחלט על תו2003בשנת 
הווה הנחת העבודה של מעצבי המדיניות היא ששוק העבודה מ, כלומר. העבודה

 .פתרון הולם למצוקה הכלכלית
 בשיעור רגיל ובשיעור -חוק הבטחת הכנסה קובע שני שיעורים של גמלה 

 4. מי שלא שנים לבין55 אך הוא מבחין בין זכאים לגמלה שמלאו להם -מוגדל 
 . יהיה זכאי לגמלה בשיעור המוגדל בכל מקרה לא55כל מי שצעיר מגיל 

  
  

______  
כאשר מצטרפים חדשים אינם זכאים לגמלה ,  שנים55- מכרגע מוחלים חוקי מעבר על בני פחות  .4

 .מוגדלת אלא רק למופחתת
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 גובה הגמלה החודשית להבטחת הכנסה: 6תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

הגבוה בהרבה משיעור , מספר מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה עלה בשיעור ניכר
וצר הרושם כתוצאה מכך נ. גידול האוכלוסייה מאז שחוקק החוק להבטחת הכנסה

שהחוק אינו אפקטיבי מאחר שהוא מעודד את תלותן של משפחות רבות במערכת 
כתוצאה מכך . הרווחה ופוגע בתמריץ המפרנסים הפוטנציאליים לצאת לעבוד

הפחתה זו , 6וכפי שניתן לראות בתרשים , 2003הופחת גובה הקצבאות משנת 
כנסה להימצא חת הב גרמו למספרם של מקבלי הבט"יחד עם מדיניות מהל

 .במגמה של קיטון
 

 מספר מקבלי גמלה להבטחת הכנסה: 7תרשים 
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הוכנסו הגבלות שונות והוקשחו תנאי ההצטרפות לתוכנית להבטחת הכנסה , לכן
בהן שעל מנת לנסות ולמצוא פתרון למשפחות . שיעורי הגמלההופחתו ובמקביל 

 ).על כך בהמשך(ב "מבוגרים שאינם עובדים הוחלה תוכנית מהל
 שירות התעסוקה אינו רשאי עוד להגדיר תובע גמלה להבטחת 2003-החל ב

תוקן החוק כך , בנוסף. הכנסה כבלתי ניתן להשמה באופן זמני או לצמיתות
תיקון זה .  כבר אינן פטורות ממבחן תעסוקה7-שאמהות לילדים בני פחות מ

וריות הן בין קבוצות עומד בסתירה לממצאים שתוארו לעיל כי האמהות החד ה
שיעור . האוכלוסייה בעלות שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר בשוק העבודה

ולאחר שינוי הוא , 70%השתתפותן בשוק העבודה עמד עוד לפני שינוי החוק על 
 .2004 בשנת 76.1%-עלה ל
  
 

 )ב"מהל(תוכנית מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה 
. 2004במסגרת חוק ההסדרים לשנת החוק לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה אושר 

החוק אושר כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים ממועד הפעלתו הלכה 
מרווחה "בחוק מעוגנת תוכנית ניסיונית המכונה . 2005למעשה שהיה באוגוסט 

לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את "ומטרתה , "לעבודה
וכל זאת כדי לאפשר להם מעבר , ךכושר השתכרותם תוך שיתופם באחריות לכ

 ".גמלאות לעצמאות חברתית וכלכליתמתלות ב
את אוכלוסיית המשתתפים , החוק פירט את מרכיבי תוכנית ההשבה לעבודה

האמון כיום על , ואת הקמתם של מרכזי תעסוקה שיחליפו את שירות התעסוקה
כי ביצוע החוק קבע עוד . ביצוע התעסוקה כתנאי לקבלת גמלה להבטחת הכנסה

 .התוכנית הניסיונית ילווה במחקר הערכה
המשתתפים בתוכנית לפי החוק הם מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בעילת 

מתכנני יעדי תעסוקה שמוצבים ". שכר נמוך"או " מחוסרי תעסוקה"זכאות של 
במרכזי התעסוקה הם אלה המופקדים על ההשמה בעבודה ועל מתן הסיוע 

בשלב ראשון על המשתתף . ית אישית לכל משתתףהנדרש וכן על בניית תוכנ
אם .  אם בכוחותיו ואם בסיוע של מתכנן יעדי התעסוקה-להשתלב בעבודה 

על מתכנן יעדי התעסוקה , המשתתף לא השתלב בעבודה או מצא עבודה חלקית
. לבנות עמו תוכנית אישית כדי לקדם את יכולתו וסיכוייו להשתלב בעבודה

 שעות ובה כלולות 40-30 פעילות שבועית בהיקף של התוכנית האישית כוללת
 פעילויות שונות - נוסף על עבודה במשרה חלקית הפחותה ממכסת שעות זו -

השלמת , התוכנית עשויה לכלול הכשרה מקצועית. לקידום השילוב בעבודה
. סדנאות לחיפוש עבודה וכן עבודה מעשית כדי לרכוש הרגלי עבודה, השכלה

 אך רק -לתקופה מוגבלת ) ללא שכר( עבודה בקהילה עבודה אפשר שתהא
 .קטים מיוחדים של גופים ציבורייםבגופים שלא למטרות רווח או בפרוי
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,  חדרה- נפתחו שעריהם של מרכזי התעסוקה בארבעה אזורים 2005באוגוסט 
 10%-ובראשית דרכה התוכנית כללה קצת יותר מ, אשקלון וירושלים, נצרת
 .לה להבטחת הכנסהשפחות שקיבלו גממהמ

היתרונות הוא מתן ההזדמנות אחד . החוק מגלם בתוכו יתרונות וחסרונות
יחד עם . למקבלי הגמלה להשתלב בשוק העבודה ולשפר את רווחתם הכלכלית

 חסרונות הנובעים מכך שהמדינה המכזאת באופן הפעלת התוכנית טמונים 
וחיו של המפעיל רו. מעניקה למפעיל תמריצים לצמצום ההוצאה על רווחה

 תוך ארבעה חודשים 30%-מותנים בכך שיביא לצמצום ההוצאות על קצבאות ב
כל כישלון בהשגת היעד שנקבע בתוכנית להפחתת .  תוך שבעה חודשים35%-וב

נשירת : בידי הזכיינים שלוש דרכים לסגירת תיקים. ההוצאות יגרור קנס למפעיל
וף פעולה המהווה עילה לשלילת שית-רישום סירוב על אי, משתתפים מהתוכנית

, רווחיו של הזכיין, בנוסף. גמלת קיום לתקופה בת חודשיים או השמה בעבודה
מצמצום ההוצאה על רווחתם של , בין היתר, נובעים, שהוא תאגיד פרטי
קיים ניגוד עניינים בין הסמכות לשלול קצבאות , לפיכך. המשתתפים בתוכנית

 .שימוש בסמכות זועשויים לצמוח מהלבין הרווחים ש
 הן במובן של ,עבודהכנית התייחסות לצד של הביקוש לוחסרה בת, בנוסף

קיומן של מספר מוגבל של משרות פתוחות והן במובן שמרבית המשרות 
 .ת שכר מינימוםהקיימות ופתוחות לאוכלוסייה הנתונה מציעו

 : התרחשויותהמכתוצאות מחקרי ההערכה של יישום התוכנית מצביעים על 
ויתרה מראש על הגמלה להבטחת הכנסה  מהאוכלוסייה היעודה לניסוי 4.5%

 ממקבלי הגמלה הפוטנציאליים 40%. לה הם היו זכאים לפני החלת התוכניתש
 ממספר המתייצבים בארבעת 9%-ל. יתרו מראש על האפשרות להצטרף לתוכניתו

יתוף ש-המרכזים בכל חודש נשללה הזכאות בדרך כלל בעקבות היעדרות ואי
קצב הכניסה ,  כןוכמ. 26%-מספר מקבלי הגמלה במסגרת התוכנית ירד ב. פעולה

סקירה  (10%-13%- אל מול כ4%-5% -לתוכנית נמוך מקצב היציאה ממנה 
 ).2005, המוסד לביטוח לאומי, שנתית

הקטנת מספר מקבלי הגמלה להבטחת דהיינו  ,לכן נראה כי מטרת התוכנית
לת השאלה אם אכן עלתה רמת רווחתם של היוצאים אך נשא,  כן מושגת,הכנסה

 .בעוני ואולי אף חמור יותר עדיין  ואם הם לא שרויים-ממעגל התלות 
 
 

 מדיניות ציבורית אופטימלית
Besley and Coate )1995 (הראו שאם היה באפשרותה של ממשלה לראות את 

עניק היא היתה יכולה לעצב את השכר לפרט או לה, היכולות של האזרחים
. זהו בעצם הפתרון הטוב ביותר, לטענתם. סובסידיה שתגרור מינימום עלויות

מראים שבמקרה הזה העיצוב והם , אבל הממשלה לא יכולה לצפות ביכולות הללו
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לי של המדיניות תלוי באפשרותה של הממשלה למלא את דרישת האופטימ
מון של מיסוי אבל עלויות המי, מיסוי שלילי הוא אופטימלי, אם לא. העבודה

 Besley הטוב ביותר שלהמקרה של הפתרוןבי הרבה יותר גבוהות משלילי אפקטי
and Coate) 2005, ינסקי'ראה ברנדר וסטרבצ.( 

Saez )2002 (מנתח את ההשפעות של קצבאות הבטחת הכנסה על היצע 
והן בשיעור ההשתתפות ) intensiveמה שמכונה (הן בשעות  -העבודה השולי 

ת הוא מראה שאם תגובות היצע העבודה מרוכזו). extensiveה מה שמכונ(
עם הבטחה , לית היא תוכנית של מיסוי שליליתוכנית ההעברות האופטימ, בשעות

, השתתפותואם תגובות היצע העבודה מרוכזות ב. לתמיכה משמעותית בהכנסות
ב "לית דומה לתוכנית המס השלילי שהופעלה בארהתוכנית ההעברות האופטימ

עם שיעור מס שלילי ברמות ההכנסה הנמוכות והבטחת , EITC-ה, 1975נת בש
פוטנציאלי הניתוח שלו התרכז בפרטים ולא במשקי בית עם מספר . הכנסה נמוכה

 .גדול מאחד של מפרנסים
שבחנו ) המניחות שהרפורמות לא תשננה את ההתנהגות(סימולציות ראשוניות 
צרים הראו שאין זה י על נתונים שווי האמריקניתEITC-את יישומה של תוכנית ה

כלי אפקטיבי אם המטרה היא לא להרחיק אנשים מתוכניות הרווחה באמצעות 
 במשקי הבית שיש בהם מפרנסים אך הם עדיין וךתמלאלא , סובסידיה על שכר

תוצאות כאלה מרמזות שדווקא וריאנטים של תוכנית "). עובדים עניים("עניים 
 מתאימים יותר כאשר ,WFTC- ה,1999-בריטניה בהמיסוי השלילי שהוחלה ב

של אלה שהם כבר חלק משוק המטרה של התוכנית היא להגדיל את הכנסתם 
 .העבודה

 .ב"המיסוי השלילי בבריטניה ובארהלהלן נתאר את מערכות 
 

  WFTC (Working Families Tax Credit) -מיסוי שלילי בבריטניה 
עברה , יכה במשפחות מעוטות אמצעים ובמיוחד התמ,מערכת הרווחה הבריטית

) מיסוי שלילי(לסבסוד השכר ) הבטחת הכנסה(תהליך של שינוי ממתן קצבאות 
 הושקה לראשונה תוכנית 1988- ב. 90-  ובשנות ה80- ה במהלך סוף שנות

במסגרתה משפחות עם ילדים אשר עברו סף של מינימום שעות עבודה היו ו
 התוכנית 1999- הושקה ב, בתוכנית זואחרי כמה רפורמות . זכאיות לקצבאות

במהלך התקופה גם נדיבותן של . WFTC למשפחות עובדות במסשל קרדיט 
מאחר שהן תאמו את רוח הרפורמה שעברה , התוכניות הללו הלכה וגברה

 כלומר זכאות - מערכת הרווחה הבריטית לכיוונן של תוכניות מיסוי שלילי 
 היו למעלה 2000בשנת . דיםלהטבות המותנית בעבודה למשפחות עם יל

 אלף 250ממיליון מקבלי קצבאות כאלו במערכת הרווחה הבריטית לעומת 
ההוצאה לנפש גדלה ריאלית במשך אותה תקופה פי ארבעה . 1988- בלבד ב

)Blundell and Hoynes, 2003 .(הגידול במספר המשפחות בתוכנית ה -WFTC 
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ות בכלל האוכלוסייה משקף את העלייה בשיעורן של המשפחות החד הורי
 .בבריטניה

?  מהי ההשפעה של הרפורמות הללו על שוק העבודה הבריטי:נשאלת השאלה
ולא חזר , הוריות בבריטניה נותר גבוה ביותר-שיעור האבטלה של משפחות חד

שיעור האבטלה של נשים שבעליהן . 80-לקדמותו אחרי המיתון של שנות ה
לתוכנית , )Brewer et al.) 2005קר של לפי מח. עוד יותראפילו מובטלים ירד 

 היתה השפעה משמעותית על שיעור ההשתתפות בשוק העבודה WFTC-ה
 היצע העבודה של ,לפי המחקר. 2002 ועד שנת 1999-בתקופה שמ, בבריטניה

 ביחס למצב שבו לא היו 5.1%-הוריות עלה בעקבות התוכנית ב-אמהות חד
 היצע העבודה ,כמו כן. מצב הקודםמפעילים את התוכנית אלא משאירים את ה

היצע העבודה של נשים נשואות ירד ואילו , 0.8%-של גברים נשואים עלה ב
במחקר מעריכים כי בעקבות התוכניות לשיפור התעסוקה דרך תמריצים . 0.6%-ב

 .10%-בשכר עלה שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בבריטניה ב
 

 )EITC )Earned Income Tax Credit - ב"מיסוי שלילי בארה
גדלה  -) EITC )Earned Income Tax Credit - ב"תוכנית המיסוי השלילי בארה

התוכנית החלה לפעול . אף היא באופן מתמשך על פני שני העשורים האחרונים
בכל אחת מהרפורמות , 2001- וב1993, 1990, 1986-והורחבה ב, 1975בשנת 

 )2001(הפחיתה אותה , )1990(ס  בין אם זו העלתה את רמת המ,במס בשנים הללו
 ).1986(או הקטינה תמיכות אחרות 

השנים צמחה תוכנית המס השלילי הן במונחי שיעור האוכלוסייה במהלך 
 מספר מקבלי 1999-החל מ.  והן במונחי הנדיבות של התקבוליםאליה היא פונהש

 2000-בשנות ה. וההוצאה למקבל גדלה פי שלושה, הקצבאות גדל פי ארבעה
גם .  מיליון נתמכים20ב עם "יתה זו תוכנית הקצבאות הגדולה ביותר בארהה

ב שיעור המשפחות החד הוריות הכפיל את עצמו במהלך שני העשורים "בארה
נטיות של ווולכן הרל). בדומה לבריטניה(קודם האחרונים של המילניום ה

ב "ן ארהיחד עם זאת קיים הבדל בי. התוכנית הזו הלכה והתעצמה על פני השנים
ב במהלך התקופה שבה הוחלה התוכנית שיעורי "לבריטניה בכך שבארה

 כמו גם שיעורי התעסוקה של הורים בעלי ,יחידים גדלוהתעסוקה של הורים 
 .השכלה נמוכה

Grogger )2003 ( חקר את השפעת הכלכלה והרפורמות במערכת הרווחה על
 היתה השפעה EITC-הוא מצא שלתוכנית ה. ב" הנזקקות בארהמספר המשפחות

קיבלו מענקי תמיכה (רבה על מספר המשפחות שנכנסו ויצאו ממערכת הרווחה 
במחקר נמצא שככל שמענקי התוכנית גדולים יותר כך ). למשפחות עם ילדים

מספר קטן יותר של משפחות נכנס למערכת הרווחה ומספר גדול יותר של 
 משפחות למערכת  שיעורי הכניסה מחדש של,כמו כן. משפחות יוצא ממנה
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 הוא EITC-מקדם ההשפעה של ה. הרווחה קטנים ככל שהמענקים נדיבים יותר
 ים אחוז3.2 כל העלאה של אחוז במענק הממוצע ישנה ירידה של ל עכלומר, 3.2

לפי נתונים של המרכז לעדיפויות , כמו כן. במספר הנכנסים למערכת הרווחה
 EITC- תוכניות ה,)Center on Budget and Policy Priorities(בתקציב ובמדיניות 

ת בכל שנה ליון נפשוי מהמעלות כארבע) ליות ומדינתיותפדר(ב "השונות בארה
 .מעל קו העוני הפדרלי

, ניו זילנד, אירלנד,  כמו קנדה,ישנן מדינות נוספות שבהן תוכניות מס שלילי
שהן התוכניות שונות בגודל ההטבה . הולנד ודנמרק,  צרפת,בלגיה, פינלנד

ואילו , ו בשנה איר290סימום גובה ההטבה בפינלנד הוא ק כך למשל מ.מעניקות
סימלי קהגובה המ.  אירו בשנה6,150סימלי של ההטבה הוא קבבריטניה הגובה המ

 .בשנה ₪ 4,800של ההטבה שחוק מס שלילי בישראל מעניק הוא 
 :א הו)WFTC(לתוכנית הבריטית ) EITC(ית נההבדל בין התוכנית האמריק

 ההכנסה מהקצבאות עצמן נחשבת כהכנסה בחישוב לגבי זכאות WFTC-ב 
עובדה זו לכשעצמה מקטינה את התמריץ לצאת לעבוד . לקצבאות אחרות

 .שנוצר מעצם התוכנית
ב "תשלומי הבטחת הכנסה בבריטניה גדלו ותשלומי הבטחת הכנסה בארה 

 . בהתאמהEITC-ה וWFTC-קטנו במקביל להשקת תוכניות ה
 

 הצעת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות -ה הישראלי המקר
 )חוק מס שלילי: להלן (2007בכוח העבודה 

בחלק זה ננסה להעריך מה תהא השפעתו המיידית של חוק המס השלילי בישראל 
קובעי המדיניות . על תקציב המדינה ועל מצבם של העובדים, על תחולת העוני

הטבת מצבם של על עוני ומצפים שלהחלת החוק תהיה השפעה על הקטנת ה
בחלק . אך בעיקר הם מקווים שהחוק ימריץ הורים לצאת לעבוד, העובדים העניים

זה אנו בוחנים מה תהא ההשפעה הישירה של חוק המס השלילי על העובדים 
 .2005זאת בהסתמך על נתוני סקר הכנסות לשנת , המצויים כיום בשוק העבודה

העבודה ולצמצום הפערים החברתיים החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח 
ז מציע מענקי מס שלילי לעובדים לפי מספר הילדים " התשס-מס הכנסה שלילי 

חוק זה נועד להביא להעלאת שיעור . שלהם ולפי רמות ההכנסה שלהם
הוגי החוק . ההשתתפות בכוח העבודה באמצעות מתן מענק של מס שלילי

יגדל התמריץ , הכנסות הנמוכותמקווים שבעזרת מתן מענק לשכירים בעלי ה
יועד החוק מ. שלהם לצאת לעבוד וכך יעלה שיעור ההשתתפות בשוק העבודה

ה שאינה עובדת או שהכנסתה משכר נמוכה ולכן מקווים לצמצם ילאוכלוסי
 .ת העוניבאמצעותו את הפערים החברתיים וא
 גובה . עובדים שכירים שהם הורים לילדיםאת מענק המס השלילי יקבלו

 קריטריונים המכמספר הילדים ועוד , המענק יקבע לפי גובה ההכנסה משכר
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העובדים ). בעלות על נכס ועוד, הכנסה שלא משכר, הכנסת בן הזוג(משניים 
 : זויחולקו לקבוצות לפי גובה שכרם ומספר ילדיהם בצורה

 רמות שלוש ילדים מחולק לפי 2-1-המענק שיקבלו עובדים הורים ל  .א
 :ות ברוטוהכנסה חודשי

 ₪ 70-יהיו זכאים ל ₪ 3,000-ל  1,725₪עובדים המשתכרים בין   .1
 . 1,725₪ מהכנסתם החודשית שמעל 16.1% תוספת ועוד

יהיו זכאים להטבה  ₪ 4,000-ל ₪ 3,000עובדים המשתכרים בין   .2
 . 275₪בגובה 

 ₪ 275-יהיו זכאים ל ₪ 5,200-ל ₪ 4,000עובדים המשתכרים בין   .3
יש לציין שאם סך ;  4,000₪שמעל (מהכנסתם החודשית  23%ועוד 

 ).מתבטלת הזכאות ₪ 20-המענק נמוך מ
המענק שיקבלו העובדים ההורים לשלושה ומעלה ילדים מחולק גם הוא   .ב

 : רמות הכנסה ברוטושלושלפי 
 ₪ 100-יהיו זכאים ל ₪ 3,000-ל  1,725₪עובדים המשתכרים בין   .1

 . 1,725₪ת שמעל  מהכנסתם החודשי23.5%ועוד 
יהיו זכאים להטבה  ₪ 4,000-ל ₪ 3,000עובדים המשתכרים בין   .2

 . 400₪בגובה 
 ₪ 400-יהיו זכאים ל ₪ 5,700-ל  4,000₪עובדים המשתכרים בין   .3

יש לציין שאם ;  4,000₪שמעל ( מהכנסתם החודשית 23.5%ועוד 
 ).אין זכאות ₪ 20-ך המענק נמוך מס

  
 דרך הבדיקה

התבצעה על סקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת בדיקה זו 
ידי הכנסת -ביצענו סימולציה על.  באמצעות תוכנה לעיבודים סטטיסטיים2005

בהתבסס על התנאים של מספר ילדים וגובה , תוספות כספיות לפי המוצע בחוק
במהלך העבודה השתמשנו במשקלות שחושבו לכל . לכל משק בית, ההכנסות

י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדי להגיע לאומדנים "לכל משק בית עפרט ו
 : שלביםהמכהבדיקה בוצעה ב. לגבי כלל האוכלוסייה

בדקנו את ההכנסה משכר של כל פרט במדגם ואת מספר הילדים שלו   .1
בסקר ההכנסה לפרטים וכך חישבנו את סכום המענק המגיע לו לפי 

 .התנאים הרשומים בחוק
כים סטטיסטיים על מנת לבדוק כמה פרטים ומשפחות יקבלו ביצענו חת  .2

מה יהיה גובה המענק הממוצע לכל קבוצה ומה העלות של , את המענק
 .סך המענקים

את סך המענקים . לאחר מכן סיכמנו את סך המענקים שתקבל כל משפחה  .3
למשפחה הוספנו להכנסה הנטו למשפחה כפי שהיא מופיעה בסקר 
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כך יצרנו את ההכנסה למשפחה לאחר המענק ו, ההכנסה למשפחות
 .שמציע החוק

את ההכנסה למשפחה בתוספת המענקים חילקנו במספר הנפשות   .4
 .משפחהבלמשפחה וכך קיבלנו את הסכום של הכנסה לנפש 

את הסכום של הכנסה לנפש במשפחה בדקנו מול קו העוני וכך הסקנו   .5
 .מהי תחולת העוני של משפחות לאחר מתן המענק

 
 עליהם נבחן החוקשהנתונים 

את בחינת החוק ביצענו על סקרי ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 .משקי הביתהכנסות הפרטים וגם בסקר הכנסות השתמשנו גם בסקר . 2005לשנת 

 פרטים שהם פרטים במשקי הבית 34,988מדגם של : סקר הכנסות הפרטים
בסקר זה נתונים דומים לנתונים ). ניתן לאחד את הסקרים(מסקר משקי הבית 

,  כגון גיל,שנדגמו בסקר משקי הבית אבל יש בו נתונים יותר ממוקדים לפרט
  .שעות עבודהוהשכלה , קשר לראש משק הבית, מצב משפחתי

 משקי בית שמייצגים את כלל 14,545מדגם של : סקר הכנסות משקי הבית
 כגון מקום ,על משק הביתבסקר נבחנים פרמטרים שונים . משקי הבית בישראל

 .הכנסה מקצבאותוהכנסה משכר , מספר חדרים בבית, מספר נפשות, דת, מגורים
 

 היקף אוכלוסיית היעד שתושפע מיידית מהחלת החוק
 עולה 2005מתוצאות הסימולציה על סקר ההכנסות לפרטים ולמשקי הבית לשנת 
 אלף 420-ככי סך כל הזכאים למענק במסגרת חוק המס השלילי עומד על 

 מסך כוח העבודה האזרחי 15.3%- מסך המועסקים ו16.8%עובדים המהווים 
,  מיליון נפשות1.7- אלף משפחות שבהן כ360-הזכאים מפרנסים כ. במשק

קבוצת הזכאים הגדולה ביותר היא של .  מאוכלוסיית המדינה24.9%המהוות 
 זו ישנם  בקבוצה.לחודש ₪ 5,200-4,000 ילדים המשתכרים 2-1-הורים ל

 . אלף זכאים112-כ
 3,001המענק הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצת העובדים המשתכרים בין 

 בקבוצה זו . ילדים ומעלה3- ילדים וגם להורים ל2-1 גם לבעלי , 4,000₪-ל
גובה המענק הממוצע בשתי . בהתאמה ₪ 400-ו ₪ 275המענק עומד על 

כר הנמוך בגלל השכר הנמוך בקבוצה בעלת הש, הקבוצות האחרות נמוך יותר
 .יחסית ובקבוצה בעלת השכר הגבוה בגלל קיזוז מס הכנסה מסכום המענק

 קבוצת הזכאים אהחוק עבורה היא הגבוהה ביותר היהקבוצה שעלות מימון 
 סך כל המענקים . ילדים2-1-הורים ל ₪ 4,000-3,001 שלבעלי הכנסה ברוטו 

העלות הגבוהה של מימון החוק . ₪ מיליון 23.5-לקבוצה זו יסתכמו בקרוב ב
נק ביחס  כמו גם מגובה המע,לקבוצה זו נובעת ממספרן הרב של הנפשות בה

 .לקבוצות הזכאיות האחרות
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 8תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 9תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ללא התחשבות בהשפעתו על , סך כל העלות התקציבית של החוק באופן מיידי
תסתכם , באפשרות הגידול במספר הזכאיםשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ו

מעריכים שעלותה ) 2005(ינסקי 'יש לציין שברנדר וסטרבצ. ₪ מיליארד 1.1-בכ
אך , ₪ מיליארד 2.7-ל₪ ליון י מ800של תוכנית מס שלילי בישראל תהיה בין 

פי שעברה בקריאה ראשונה הם אינם מתייחסים להצעה הקונקרטית של החוק כ
רכת העלות המבוססת על הסימולציה שלנו נמצאת הע. 2007רס בכנסת במ

במאמרם בוחנים ברנדר . קרובה לקצה התחתון של הסקאלה שהם מציעים
 ,מודל מס שלילי נדיב בהרבה מזה שמוצע בחוק הנוכחי) 2005(ינסקי 'וסטרבצ

מספר נפשות לפי מספר הילדים וגובה השכר הברוטו של השכירים
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סיבה נוספת .  1,000₪ מהשכר שמעל 30%- ל20%הכולל תוספות של בין 
 מס שלילי נעוצה בכך שאין הם בוחנים את העלות שמגדילה את עלות מימון חוק

 אלא את זו הכוללת את השפעתו העקיפה על הגדלת ,המיידית ליישומו של החוק
השפעה גדולה יחסית מאחר שהתרחיש , שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה

 .בחנו הוא נדיב הרבה יותר מהחוק המוצעש
  

 10תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ₪ 3,000-ביותר ניתן לעובדים שמשתכרים למעלה ממהעובדה שהמענק הגבוה 

 לעזור לבעלי השכר הנמוך יועדלחודש ניתן ללמוד שהחוק מ ₪ 4,000-ומתחת ל
שעות העבודה כתנאי בחוק לא מוזכר מספר . שרוצים לעבוד קרוב למשרה מלאה

ומכיוון שהחוק מיועד  ₪ 4,000- כאו שגובה שכר המינימום היווןאך מכ, לזכאות
ים  נראה כי מנסחי החוק יוצאים מתוך הנחה שהעומד,לשכבות הנמוכותלעזור 

גובה המענק . במשרה מלאה או כמעט מלאהבתנאיו יהיו כאלה שישתכרו כך 
מכיוון שמטרתו של החוק היא לעזור  ₪ 4,000 בעלי הכנסות של מעל ברקיורד ב

 .לחלשים ביותר ולא לשכבות הביניים
דאי הכתיבו ועבר לשיקולים התקציביים שבומ, בעיצוב תנאי החוק באופן הזה

ניתן להבחין גם בהנחתם של קובעי המדיניות , את גובה המענק הנמוך למדי
 במיוחד לאור ,והכנסה זו היא נמוכה למדי, באשר להכנסה הסבירה לקיום

 .ובדה כי מדובר במשפחות עם ילדיםהע
  
  
 

סך עלות המענק לפי מספר הילדים וגובה השכר הברוטו של השכירים
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 11תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 השפעת החוק על תחולת העוני
 אלף 410,700 ם שה,20.65% היתה 2005חולת העוני בקרב משפחות בשנת ת

תחולת העוני בקרב משפחות בקרב האוכלוסייה .  נפשות1,631,500- ומשפחות
 נפשות 891,400- משפחות ו177,100 ם שה,12.2% היתה 2005העובדת בשנת 

 ).2006סקירה שנתית , ביטוח לאומיהמוסד ל(
י לאחר הפעלת החוק לפי התנאים שפורטו היתה מהסימולציה שהרצנו עולה כ

 402,650-על כ ומספר המשפחות העניות עמד 20.24%תחולת העוני 
 . נפשות1,594,977-ו

,  נפשות37,258- משפחות ו8,090-הפעלת החוק מוציאה מהעוני כ, כלומר
 . בלבד0.41%-דה את תחולת העוני בומורי

ת למענק בעקבות חוק מיסוי שזכאיו, המשפחות שהכנסתן נמוכה מקו העוני
, משפחות 363,140( מכלל המשפחות הזכאיות למענק 2.2%מהוות רק , שלילי
שהחוק אינו מכוון כלל להיטיב עם השכבות , כך).  נפשות1,741,364שהן 

 ולפיכך גם השפעתו הישירה של החוק על תחולת העוני ,הנמוכות ביותר
 . לפחות בשלב הראשון,מוגבלת

  
 

 סיכום
פתרונות המדיניות המוצעים . היי העוני בישראל נמצאים במגמת עלישיעור

שמוגבל לכשעצמו הן בהיצע מקומות העבודה בכלל , סובבים סביב שוק העבודה
יחד . והן במונחי גובה השכר שהוא מציע למצטרפים חדשים בעלי השכלה נמוכה

שכר ברוטו ממוצע ומענק ממוצע לפי מספר הילדים  וגובה השכר הברוטו של 
השכירים
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של והוא סבסוד עבודה , עליו מושתת החוק למס שלילישהעיקרון , עם זאת
אך זה , ה לבעיית העניים העובדיםעשוי לתת מענ, עובדים ברמות הכנסה נמוכות

הבאה לידי ביטוי בגובה ההטבות שהיא ,  ברמת המחויבות של הממשלהיתלו
חוק המס השלילי המוצע בישראל הוא בין הנמוכים בעולם . מוכנה להעניק

הוציא רק ולפיכך בשלב המיידי יש באפשרותו ל, מבחינת גובה ההטבות בו
 . בלבד0.41%-ולהקטין בכך את תחולת העוני ב,  משפחות ממעגל העוני8,000-כ

  
 

 ביבליוגרפיה
תכונות מערכת מס הכנסה שלילי ). "2005(מישל , סקי'עדי וסטרביצנ ,ברנדר

דה של בעלי פוטנציאל הכנסה הרצויה בישראל לאור מאפייני היצע העבו
 . בנק ישראל,"נמוך

ות הגברים בכוח העבודה מדוע ירד שיעור השתתפ ").2004(מומי , דהן
, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה,  מנהל מחקר תכנון כלכלה,"?הישראלי
 .ירושלים

ישראל : שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות). "2004(צבי , זוסמן
מרכז טאוב לחקר , 2004הקצאת משאבים לשירותים חברתיים  ,"2002-1989

 .ירושלים, ות החברתית בישראלהמדיני
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, 2006סקר הכנסות משנת 

 .2005, המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית
 .2006, המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית

 
Bernstein, Jared and Hartmann, Heidi (1999). "Defining and Characterizing 

the Low-Wage Labor Market", The Low-Wage Labor Market: Challenges 
and Opportunities for Self-Sufficiency, The Urban Institute, U.S. 
aspe.hhs.gov/hsp/lwlm99/bernhart.htm. 

Besley, Timothy and Coate, Stephen (1995). "Group lending, repayment 
incentives and social collateral", Journal of Development Economics, 
Volume 46, Number 1, pp. 1-18. 

Bimrose, Jenny, Green, Anne, Orton, Michael, Barnes, Sally-Anne, Scheibl, 
Fiona, Galloway, Sheila and Baldauf, Beate (2003). "Improving the 
Participation of Women in the Labour Market: Coventry and 
Warwickshire", Warwick Institute for Employment Research, University 
of Warwick, U.K. 

Blundell, Richard and Hoynes, Hilary (2003). "Has 'In-Work' Benefit Reform 
Helped the Labor Market?", in Card, D., Blundell, R. and R. B. Freeman 



 

 166

(eds.), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British 
Economic Reforms, 1980-2000, Chicago: The University of Chicago Press. 

Brewer, Mike, Duncan, Alan, Shephard, Andrew and Suárez, María José 
(2005). "Did Working Families' Tax Credit work? The impact of in-work 
support on labour supply in Great Britain", Institute for Fiscal Studies, 
London. 

Center on Budget and Policy Priorities (2006). "A Rising Number of State 
Earned Income Tax Credits Are Helping Working Families Escape 
Poverty", October 2006. http://www.cbpp.org/10-12-06sfp.htm 

Grogger, Jeffrey (2003). "Welfare Transitions in the 1990s: The Economy, 
Welfare Policy, and the EITC", NBER Working Paper 9472, Cambridge, 
MA. 

Neumark, David and Wascher, William (1997). "Do minimum wages fight 
poverty?", Working Paper. no.6127.NBER, Cambridge, MA. 

Saez, Emmanuel (2002). "Optimal Progressive Capital Income Taxes in the 
Infinite Horizon Model", NBER Working Papers 9046, National Bureau of 
Economic Research. 

 



 167

  
 

 *?בארץהעוני בקרב האוכלוסייה הערבית 
 רמזי חלבי

  
 

 מבוא
פי -על( מהאוכלוסייה 20.1%- ערבים אשר מהווים כ1,470,000-ל חיים כבישרא

עם הקמת המדינה הפכה אוכלוסייה זו ). 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
קיומו של השסע האתני בין יהודים לערבים . למיעוט מספרי במעמד של כפיף

משתקף היטב במעמדה הנחות של האוכלוסייה הערבית ומוצא את ביטויו 
 .כוח פוליטי ועוד, שכר, יוקרה תעסוקתית, באספקטים ריבודיים כהשכלה

: הוא כדלקמן 2007מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל בשנת 
 לפי 54.8%(יהודית היתה מתחת לקו העוני -למעלה ממחצית מהאוכלוסייה הלא

סייה  בקרב האוכלו15.4%לעומת )  המוסד לביטוח לאומי-מחלקת מחקר ותכנון 
 אחוז האבטלה בקרב גברים - אחוזי האבטלה במגזר הערבי גבוהים. היהודית

 בקרב הגברים היהודים 9.1% לעומת 2003 בשנת 14.1%ערבים עמד על 
 ).2004, העמותה לקידום שוויון אזרחי(

קשה עוד יותר , על אף שהשתנה בשנים האחרונות, מצבן של הנשים הערביות
חד ולמעמדן המגדרי צד אלאוכלוסייה הערבית מונובע מהשתייכותן הכפולה 

 2004שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח העבודה עמד בשנת .  שנידצמ
 ).ILO: מקור( בקרב נשים יהודיות בארץ 54.6% לעומת 17.3%על 

הימצאותם של ערבים רבים כל כך מתחת לקו העוני פועלת להגברת עוצמת 
והוא דומה ליחס שקיים בין שחורים , יתהמתח שקיים עם האוכלוסייה היהוד

 .ללבנים בארצות הברית
 
 

 ניסיונות שילוב המיעוט הערבי במדינה
ולפעול לשילובו , בעבר נעשו ניסיונות רבים לטפל בנושא האוכלוסייה הערבית

 :של המיעוט הערבי כמפורט להלן
 זו בנושא הרלוונטי לסקירה. סיכום ומסקנות, שער שישי: ח ועדת אור"דו  .1

 :ח" בדו5אצטט מסעיף 
. פול הממשלתי במגזר הערבי התאפיין ברובו בהזנחה ובקיפוחיהט"...  

______  
 להקמת הרשות) 15.02.07 מיום 1204מספר (מאמר זה נכתב לפני שהתקבלה החלטת הממשלה   *

 .רקסי'הדרוזי והצ, לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי
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ולא פעל די על , רכי המגזר הערביוהממסד לא גילה רגישות מספקת לצ
המדינה . מנת להקצות את משאבי המדינה באופן שוויוני גם למגזר הזה

זרחיה הערבים כדי להקנות שוויון לא, ולא התאמצה די, לא עשתה די
 ."ולהסיר את תופעות האפליה והקיפוח

תוך , לפתח תוכניות לסגירת הפעריםוח קובע שעל המדינה ליזום "הדו  
לפיתוח , לשיכון, שימת דגש על תחומי התקציב בכל הנוגע לחינוך

 .לתעסוקה ולשירותים, תעשייתי
שות אחת ההמלצות הנוגעות לדיון שלנו היתה הקמת ר: ח ועדת לפיד"דו  .2

, י תכנון ובנייהבין השאר בעניינ, ממשלתית לקידום מגזרי המיעוטים
קידום החינוך , פליה וייצוג הולם בשירות המדינהאמניעת , תקציבים

 השר לשעבר טומי ,ועדהור ה"יו. ושילוב בחברה ובכלכלה הישראלית
צחי , אפי איתם(עדה וכי הרכב הו, 2005 טען בכנס הרצלייה בשנת ,לפיד
 .ויישום ההמלצות מוטל בספקהיה בעייתי  ) גדעון עזרא ועוד,הנגבי

: 19.8.2003יהודי מיום -החלטת ועדת השרים לענייני המגזר הלא  .3
ההחלטה היא בעניין קידום השוויון ושילוב אזרחי ישראל הערבים 

חברות ממשלתיות וגופים אשר יפעלו להשגת ייצוג , במשרדי הממשלה
 הוחלט על הקמת מחלקה במשרד, כמו כן. הולם לאוכלוסייה הערבית

 .פניות הציבור הערבילמ "רוה
סעיף נוסף קובע צירוף רשויות מקומיות ערביות למנהלות המשותפות של   

 .אזורי תעשייה סמוכים
שנתית לפיתוח -גולת הכותרת של ההחלטה היא אישור התוכנית הרב  

) ₪ ( המיליארדים4הכוללת יישום תוכנית , יישובי המגזר הערבי
 .המפורסמת

, אקונומי- דבר אשר הגדיל את הפער הסוציו,ל לא מומשו ברובן"התוכניות הנ  
 . מהמיעוטים82%-בייחוד באוכלוסייה המוסלמית המהווה כ

 
 ניתוח הסיבות להיווצרות העוני בחברה הערבית

 הוקדשה תשומת לב מיוחדת לבעיית העוני במדינה 2006בפורום קיסריה 
ניירות העמדה והדיונים השונים . רב החברה הערבית בארץובמיוחד העוני בק
 :האלהתייחסו לנקודות 

יהודים ובעוד שיש דמיון בדפוסי ההשתתפות בעבודה של גברים ערבים  
הרי קיים פער דרמטי בקרב הנשים בדפוסי , )80%-כ(חרדים -לא

עם עליית . השתתפות בין נשים יהודיות ונוצריות לבין נשים מוסלמיות
. השכלה חלה עלייה משמעותית בשיעור השתתפות נשים ערביותרמת ה
לא ניתן לתלות את ההבדלים בשיעור ההשתתפות רק בהעדפה , משמע

 .אקונומיים- אלא גם בפערים סוציו,התרבותית
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שיעורי העוני של משפחות ערביות גדולים יותר גם כאשר משווים אותן  
 כאשר יש ,אף זאתעל . למשפחות יהודיות בעלות מספר מפרנסים זהה

דבר המצביע על ,  ומטה10%-שני מפרנסים בבית יורד שיעור העוני ל
 .חשיבות תעסוקת נשים

מספר הילדים באוכלוסייה הערבית גבוה יותר מזה של האוכלוסייה  
מספר הילדים הממוצע . היהודית שאינה חרדית בכל רמת השכלת הורים

 2הוא עד אצלם ם ש ילדים לעומת היהודי3.5במשפחה ערבית הוא עד 
שיעור הפריון הכולל של אישה מוסלמית שונה מזה של אישה . ילדים
ההבדל במספר הילדים מסביר רק באופן . ה ודומה למדינות שכנותייהודי

כויים של משפחה ערבית להיות כי הסי, חלקי את ההבדלים בשיעור העוני
נים למשפחה יהודית בעלת מאפייבהשוואה  גבוהים משמעותית העניי
 .זהים

הממצאים מרמזים כי ההזדמנויות המוגבלות , בהמשך לסעיף הקודם 
ההבדלים . ממלאות תפקיד חשוב בעוני הכבד של האוכלוסייה הערבית

פליה ארוכת השנים אוני משקפים במידה לא מבוטלת את הבשיעורי הע
פני ערבים למקטעים באת חסמי הכניסה העומדים , בתקצוב החינוך
פליה אפליה כלפי עובדים ערבים ואת האאת ה, עבודהמסוימים בשוק ה

. ארוכת השנים בהקמת תשתית תעסוקתית בקרבת היישובים הערביים
, כמו צמיחה כלכלית בלתי מאוזנת(פעלו תהליכים כלכליים , נוסף על כך
הצפת המשק בעובדים זרים ואכיפה רופפת של חוקי , גלובליזציה

די העוני באוכלוסייה הערבית להתרחבות חריפה יותר של ממ) העבודה
 .משום ריבוי בעלי השכלה נמוכה בקרבה

השכר ברוטו של עובדים ערבים נמוך מזה של עובדים יהודים בעלי  
 ₪ 58, ברמות הנמוכות₪  30לשעת עבודה לעומת  ₪ 25(מאפיינים דומים 

פערים אלה הם תוצאה ). 2003ס " לפי הלמ-ברמות הגבוהות  ₪ 67לעומת 
 :עות שונותשל שתי תופ

, משיקולים ביטחוניים מקומות העבודה סגורים בפני עובדים ערבים  .א
ומצב זה מטיל מגבלות על ההזדמנויות הכלכליות שעומדות בפני 

 .עובדים ערבים
פליה אפשרית מצד מעסיקים פרטיים ומוסדות ציבוריים כלפי א  .ב

ית נחיתות כלכל. רמת שכר נמוכהביטוי אה לידי בעובדים ערבים שב
מתבטאת גם בסיכויים הנמוכים של ערבים להיות מועסקים במשלחי 

 .יד התואמים את השכלתם
פליה במדיניות פיזור התעסוקה א האגורם נוסף לעוני בחברה הערבית הו 

ים בסך ההשקעה של מרכז ההשקעות יוחלקם הנמוך של היישובים הערב
רכז  היה חלקם של היישובים הערביים בסך ההשקעה של מ2003-ב(
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בשנת , כמו כן. ) בסקטור היהודי98.6% לעומת 1.4%ההשקעות בתעשייה 
 , מפעלים317 השתתף מרכז ההשקעות בהקמה ובהרחבה של 2004

ח שנתי מרכז "לפי דו( בדלית אל כרמל ואחד בטובה זנגריה 3מתוכם 
 ).2004-ההשקעות ל

לאורך השנים נתן החוק לעידוד השקעות העדפה ברורה להקמת מפעלי   
תעשייה ביישובים יהודיים ותרם בכך ליצירת נחיתות כלכלית נוספת של 

יישובים ערביים רבים סובלים מנגישות חלקית . האוכלוסייה הערבית
כבישים ותחבורה ציבורית לא לתשתית התחבורה וזאת כתוצאה ממערכת 

קשיי הנגישות . רמת תשתיות נמוכה בתחומים הרלוונטייםמ ויםמפותח
 .י ההשתלבות במעגל העבודהפוגעים בסיכוי

 כידוע מכשיר חשוב ביותר בצמצום או בהרחבת אההשקעה בחינוך הי 
השוואת תשומות החינוך המרכזיות מראה כי . פערים בזירה הכלכלית

האוכלוסייה הערבית זוכה בפועל למשאבים נמוכים יותר בהשוואה 
 ):2005, משרד החינוך: מקור(לקמן לאוכלוסייה היהודית כד

 בממוצע 29.7 - ספר התלמידים לכיתה גדול יותר בחינוך הערבימ  .א
 .25.8לעומת 

 .1.92 לעומת 1.6 - מספר השעות השבועיות לתלמיד נמוך יותר  .ב
 . בייחוד בחינוך יסודי וחטיבות ביניים,רמת המורים נמוכה יותר  .ג

  
צ "בג,  למשל,כך. פערים אלה משקפים העדפה ברורה של האוכלוסייה היהודית

בה תחמה הממשלה את אזורי העדיפות הלאומית שקבע לאחרונה כי הדרך 
 500-ב(בין שהיתה זו תוצאה מכוונת ובין שלא , בחינוך השיגה תוצאה מפלה

היישובים שקיבלו מעמד של אזורי עדיפות לאומית לצורכי ההטבות בחינוך 
 ). יישובים ערביים4נכללו רק 

צל מדדי הישגים נמצא כי שיעור אם נבחן את ההבדלים בתשומות החינוך ב
ר הלומדים ובגרות שעומדים בדרישות הסף לאוניברסיטה ושיעל םזכאיה

בשנת , למשל:  פערים דרמטיים בין יהודים וערביםיםמרא, תיכוניים-במוסדות על
 . בקרב בני דתות אחרות13% לעומת  בקרב יהודים26% השיעור היה 2000

 שנות 13 מספר הלומדים מעל 2003- ל1990בין השנים , על אף האמור לעיל
 שנות 13שיעור בעלי , כלומר. 18.9%- ל9.1%-לימוד בקרב הערבים עלה מ

 .עלה הכפיל את עצמו בעשור האחרוןלימוד ומ
תופעה נוספת הראויה לציון חיובי היא הגדלת ההשקעה בגיל הרך ביישובים 

 היתה לה אשר, 1999 בשנת 4-3ים בעקבות הפעלת החינוך לגילאי יהערב
פוטנציאל על השפעה חיובית על התנהגות נשים ערביות וקרוב לוודאי גם 

ת המסיר  לאמצעי מדיניוהמזוהי דוג. ההתקדמות של הילדים שזכו לשהות בגנים
 .חסמי כניסה לשוק העבודה
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 שמשקלן פי לאף ע 41% אושפחות הערביות בעשירון התחתון האחוז המ
 ).2005, ח מוסאוא"וד (13.2%  הואיה הכלליתיבאוכלוס

כי עולה השוואה בין שיעור העוני הסובייקטיבי לשיעור העוני האובייקטיבי מ
שיעור העוני לפי בדומה לרמתו ב, 44%שיעור הערבים שחשו עניים עמד על 

הרי שתוצאה זו , אם נתייחס למשקל ההעדפות התרבותיות. המדידה המקובלת בארץ
 חיזוק נוסף לכך שסיבת העוני יש בכךו, דיתאים לגבי האוכלוסייה החרשונה מהממצ

 .המרכזית באוכלוסייה הערבית אינה בשל ההעדפות התרבותיות של מגזר זה
אין להתעלם מכך שקיימת בעייתיות במדידת העוני ויש מקום לחישוב מחדש 

 .כפי שיצוין בהמשך, את הכנסת קו העוני לגבי האוכלוסייה הערבית
  
 

 לקחים ומסקנות
ני בקרב ת כיווני פתרון לבעיות העוייקחים ומסקנות אפשריות להתוו להמכלהלן 

 :האוכלוסייה הערבית בארץ
גם נחמיה . קיים ניסיון הכחשה בקרב קובעי המדיניות בארץ בסוגיה הנדונה  .1

כאשר שר האוצר שאל , התייחס לעניין) 27.6.06 (הארץשטרסלר בעיתון 
". ?ח שיש אפליה מכוונתאתה בטו: "ר מומי דהן"בפורום קיסריה את ד

שקעה ההתשובה היתה חיובית עם הדוגמאות שציינו קודם בעניין החינוך וה
פורסם שהממשלה ) 10.7.06 (ידיעות אחרונותבעיתון . בתשתיות ובתעשייה

בכל הנוגע לחוק ' ים בארץ כאזורי פיתוח איהכריזה על כל היישובים הערב
 .יהלעידוד השקעות הון בתחומי התיירות והתעשי

בפורום קיסריה לא הגיע להסכמה לגבי ההמלצות " צמצום העוני"צוות   .2
משום שנציגי האוצר ובנק ישראל לא הסכימו לחתום על המלצות 

הגדלת הקצבאות כפתרון קסם , לדעתי. הכוללות הגדלת קצבאות הילדים
 .לבעיית העוני לא מספקת ויש לנקוט בצעדים נוספים בתחומים שונים

 :מדה שתוצג לטיפול בצמצום העוני תתבסס על שני מישוריםהע, להבא  .3
בגישה זו הטיפול באוכלוסייה החלשה בארץ : המישור הכללי  .א

ודאי לאוכלוסייה הערבית שחלקה ואקונומית יסייע ב-מבחינה סוציו
: הכוונה היא לצעדים כגון. במשפחות העניות גבוה ביחס למשקלה

רת כוח המשיכה של שוק הגב, הגדלת ההשקעה בחינוך בגיל הרך
הרחבת הביטוח החברתי במקרה של , בעלי השכלה נמוכהלהעבודה 

 .הממשלתי הכספי באופן אוניברסליאובדן עבודה והגדלת הסיוע 
בגישה זו תהיה התייחסות ייחודית לצמצום העוני : המישור הספציפי  .ב

בחברה הערבית בישראל באמצעות הסרת חסמים שעומדים בפני 
, סגירת פערי בינוי כיתות במגזר המיעוטים, ה הערביתהאוכלוסיי

 .יאסיוע חברתי ותעסוקתי במגזר הבדוופיתוח אזורי תעסוקה 



 

 172

  
  

  :בחירת מדד עוני כיעד למדיניות ישראל
 2002 עד 1997

 *דניאל גוטליב ורועי מנור

  
 

 הקדמה
 ן מדידת עוני ולשקול את יתרונותיהשיטות שלכמה מטרת העבודה לסקור 

.  לצורך בחירת מדד שיתאים לאסטרטגיה רציונלית למאבק בעוניןנותיהוחסרו
 יעד צעד חשוב במסגרת כזאת הוא בחירת מדד שיוכל להוות בסיס לקביעת

טור למעקב שוטף אחר מידת ההצלחה של כמותי לצמצום העוני ואינדיק
בחירת מדד עוני מושכלת תשפר את יכולת הזיהוי של האוכלוסייה . המדיניות

החשיבות . יה ואת הקצאת המשאבים בתקציב הממשלה להשגת המטרההעני
של סוגיית בחירת מדד עוני גוברת עם המגמה של צמצום משקל הוצאות 
הממשלה ושל ההוצאות החברתיות בתוצר במשקים מפותחים בעידן 

 1.הגלובליזציה
 

בחירת מדד עוני שישפר את יכולת הזיהוי של אוכלוסיית העניים ושל עוצמת 
וני בהשוואה למדד הרשמי של המוסד לביטוח לאומי מחייבת הכרעה לגבי הע

בחינת רמת , ")?מהו עוני("הגדרת קו העוני : 2אשר נדונות בפרק , שלוש סוגיות
) aggregation( ושיטת הסיכום המצרפי 2")?מיהו עני("החיים של כל משק בית 

 משווה בין 3פרק . של נתוני העוני הפרטניים של כל משקי הבית למדד מצרפי
לת שירותים ממשלתיים  דן בחשיבות ובקושי של הכל4ופרק , הגישות השונות

 .במדד העוני
  
  
 

______  
 לתגובות). בעבר(בנק ישראל , רועי מנור; גוריון-בנק ישראל ואוניברסיטת בן, דניאל גוטליב  *

נובסקי על עזרתו המעולה בהכנת עבודה 'תודה לישראל קצ. godaniel@netvision.net.il: והערות
ניצה , קרנית פלוג, אנדבלד-מירי סבג, רותי זקוביץ, נועם זוסמן, אבישי בניש, ליפית אלפנדריו, זו

 .קסיר ועמיר שמואלי על הערות מועילות
כי מגמה זו מאפיינת משקים מפותחים בעידן , Razin and Sadka, 2005ל כך למשל נטען אצ  .1

תופעת העובדים הזרים והקושי , בין היתר עקב עליית משקל המבוגרים בחברה, הגלובליזציה
 .הגובר להטיל מסים

 .כמושגים זהים" משפחה"ו" משק בית"בעבודה זו מתייחסים למושגים   .2
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 מדדי עוני אלטרנטיביים
הספרות המקצועית מבדילה בין מדידת עוני יחסית ואבסולוטית לפי השיטה של 

דוגמאות לקו עוני אבסולוטי הן ההגדרה המקובלת בבנק . קביעת קו העוני
והגדרתה הרשמית של ) דולר אחד או שני דולרים(מי של סכום קבוע ליום העול

שמבוסס על סל מזון חיוני על בסיס המלצות , ב בדבר קו עוני"ממשלת ארה
 מגדירה כקו עוני - היחסית -הגישה החלופית "). מדד אורשנסקי("רפואיות 

כמדד כך לדוגמה בחר המוסד לביטוח לאומי : מדד סטטיסטי של משתנה נבחר
של ההכנסה הכספית נטו לנפש תקנית ) המדד הסטטיסטי(את מחצית החציון 

של ) המדד הסטטיסטי( מהחציון 60%-והאיחוד האירופי בחר ב) המשתנה הנבחר(
 .נסה מכל המקורות נטו לנפש תקניתההכ
 

 המשלבים את שתי הגישות ,)hybrid(בשנים האחרונות פותחו מדדים מעורבים 
, ם מהגישה האבסולוטית את ההתמקדות בצרכים החיונייםשואביו ,הקוטביות

 . הקביעה של רמת הצרכים החיונייםומהגישה היחסית את שיטת
 

 :מדד עוני מתייחס בדרך כלל לשלושה היבטים
 3. שאלה זו נסבה על קו העוני?מהו עוני  .1
נוסף לכך .  שאלה זו דנה בהגדרת מקורות ההכנסה של משפחה?מיהו עני  .2

 4.הגדרת העוני גם מבחירת לוח השקילותמושפעת 
איך לסכם את המידע הפרטני על המשפחות למדד מצרפי   .3

)aggregation(? סוגיה זו אינה תלויה כלל בהעדפת גישה זו או אחרת 
והיא נדונה בהרחבה בספרות , לגבי קו העוני ולגבי מקורות ההכנסה

 5: הןן זה ואלהנאמץ את המסקנות העיקריות מדיו. המקצועית
  

מומלץ שמדד העוני יבטא הן את המרחק של העניים מקו העוני והן את התפלגות 
 מדדים הממלאים אחר דרישה זו הם 6).עוצמת העוני(ההכנסות בין העניים 

______  
. למרות חשיבותה למחקרי עוני עדכניים, Sen, 1985יכולות של אין כאן ניסיון לאמידת גישת ה  .3

גישות . זאת משום שבישראל אין לעת עתה מאגר נתונים שמאפשר לחשב עוני לפי תפישה זו
 Haveman andהן גישת ההכנסה הפוטנציאלית של, שלא נכללו בעבודה זו, מעניינות נוספות
Bershadker, 1998 ,ידי -חה בין היתר עלשפות, והגישה הסובייקטיביתMack and Lansley, 1985 .

 .2004, סויפר ופרנקל, ידי מישר-יושמה בישראל על Haveman and Bershadker של םגישת
פחות בעלות גדלים או מבנים לוחות שקילות מאפשרים השוואה בין רמות החיים של מש  .4

 .פיים שוניםדמוגר
 2003,  או גוטליבRavallion, 1994- וSen and Foster, 1997, Jaentti and Danziger, 2000ראו   .5

 ).בעברית(
אלה יהיו בדרך כלל קרובים (הממשלה מחליטה לשפר את שכרם של עובדים עניים , למשל, אם  .6

, באמצעות קיצוץ בתשלומי רווחה לעניים שאינם עובדים) לקו העוני יותר מעניים שאינם עובדים
 העוני אם כתוצאה מהמדיניות עניים עובדים יצליחו לחצות צמצוםמדד תחולת העוני יצביע על 
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 Watts.7 ושל FGT (Sen, Foster, Greer and Thorbecke(לדוגמה המדדים של 
 .שים לעוצמת העונייצג את המדדים הרגיי כמSen8בעבודה זו בחרנו במדד 

 
 2002 בשנים 9. מצביע על החשיבות של ההתייחסות לעוצמת העוני1תרשים 

א משתקפת דיה במדד הידרדרות זו ל.  היתה הידרדרות חדה במצב המשק2003-ו
כך . הרגיש לעוצמת העוני, Sen ניתן לראותה בבירור במדד םלוא, תחולת העוני

ד לביטוח לאומי ירדה בעוד שמדד  תחולת העוני לפי הגדרת המוס2002בשנת 
Senהפער בהתפתחות בין המדדים היה גדול במיוחד2003-וב,  עלה . 
 

 Senתחולת העוני מול מדד : 1תרשים 
)100=1997( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
ואילו מדד עוני שהוא . וזאת מבלי להתחשב בהרעת מצבם של העניים שלא עובדים, את קו העוני

 את צמצום מספר העניים -רגיש לחלוקת ההכנסות בין העניים ייקח בחשבון את שתי ההשפעות 
 .ים של מי שלא עובדים במצב עוניהרעהבקרב העניים העובדים ואת ה

קבוצות - בתנאי הפירוק של מדד העוני לתתSen בספרות המקצועת ניטש ויכוח על עמידת מדד  .7
)decomposability axiom .( מדדSenאך נוכחנו לדעת ,  אמנם לא עומד בדרישה חשובה זו

תנאי  ,יתרה מזאת. הקבוצות מהמדד הכללי זניחה-יה של הסכום המשוקלל של מדדי תתישהסט
 .Senריאציה של מדד והפירוק כן מתקיים בו

פער ממוצע בין הכנסות  = I, תחולת עוני = S = H(I+(1-I)Gp; H:  מוגדר כדלקמןSenמדד   .8
  .שוויון בין העניים לבין עצמם-יני של אי'מדד ג = Gp-לקו העוני ו) או הפרטים(המשפחות 

חוקרים ניסו לעתים לבטא את . צמת העוניתחולת העוני אינה מתחשבת בעו, Senבניגוד למדד   .9
, ראו לדוגמה לויתן,  מהחציון60%- ו50%, 40%כגון (עוצמת העוני באמצעות ריבוי מדדי תחולה 

התייחסות זו לעוצמת העוני היא שרירותית ולא רציפה ומפרה את אחד התנאים שהספרות ). 2003
 . תנאי המונוטוניות-דורשת ממדדי עוני יעילים 
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 רכי מדיניותוקריטריונים לבחירת מדד העוני הרצוי לצ
 .בחנו השיטות השונותנלפיהם שלהלן נגדיר את הקריטריונים 

פשטות ההגדרה רצויה כי היא מגבירה את מודעות : שטות הגדרת העוניפ  .1
גוניות של -עם זאת פשטות יתר עלולה לגרום לחד. הציבור למדד הנבחר

 . להשמטת שיקולים חשובים בהבנת תופעת העוני-וכך , תוכן הגדרת העוני
קריטריון זה בוחן את מידת האפליה  :רלוונטיים-תלות בשיקולים לא-אי  .2

עקב הכללת שנוצרת , ביעת העוני בין אנשים בעלי משאבים דומיםבק
 .רלוונטיים-שיקולים לא

מכל (נניח כי שתי משפחות הן בעלות רכוש והכנסות : 'דוגמה א 
 משפחה אחת -דומים בערכם אך שונים בהרכבם ) המקורות

ואילו האחרת מחזיקה את , מתגוררת בדירה שהיא חלק מרכושה
מדד עוני שמושפע . ים וגרה בדירה שכורהרכושה בנכסים פיננסי

 .רלוונטי-מההבדל בהרכב הרכוש וההכנסות מושפע משיקול לא
במשפחה אחת שני . נניח שלשתי משפחות ילדים קטנים: 'דוגמה ב 

ההורים משתכרים מחוץ לבית ובמשפחה האחרת אם הבית מתפרנסת 
במקרה הראשון סך ההכנסה . והאב מטפל בילדים, מחוץ לבית

במקרה זה ההכנסה . פחתית שווה לסכום של שתי המשכורותהמש
במקרה האחר ההכנסה .  המקורות שווה להכנסה הכספיתמכל

שווה לסכום של משכורת האם ושל ) מכל המקורות(המשפחתית 
נניח שההכנסות מכל המקורות (ההכנסה בעין של האב שנשאר בבית 

שמירה  נוצרה מפעילות הבעיןההכנסה ). בשתי המשפחות זהות
 הכספית במשפחה השנייה ההכנסהסך . והחינוך של הילדים בבית

 הרכבדוגמה זו ממחישה את העיוות הנוצר מהשפעת . נמוכה יותר
 .ההכנסות על מדידת העוני

קריטריון זה בוחן את מידת ההשתקפות של הפגיעה : )fairness(הגינות   .3
ללתו כשיקול הכ-אי. ביכולת התפקוד הכלכלי של פרט במצב העוני שלו

 .בחירת מדד עוני יוצרת חוסר הגינותב
ראוי . נכה או חולה זקוק לשירותים ותרופות יותר מאדם בריא: דוגמה 

לתת משקל להוצאות שהאדם צריך לממן מכיסו בהערכת מצב העוני 
כך למשל ניתן . שלו בהשוואה לאדם בריא בעל מקורות הכנסה זהים

הוצאות הרפואיות החריגות להבדיל בין הפרטים באמצעות הפחתת ה
 10.החיוניות מההכנסה הפנויה

קריטריון זה מתייחס לשיטת העדכון : שיטת העדכון של מדד העוני  .4
שבה מתחוללות תנודות בהתפתחות הכלכלית , ולתדירותו בחברה דינמית

שיטות המדידה . פיים ועודשינויים דמוגר,  מחזורי עסקים-והחברתית 
______  

 .Burchardt (2003)- וZaidiות אחרת היא לשקף את ההבדל באמצעות לוח שקילות כמו אצל אפשר  .10
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ההגדרה . בין היתר בהתייחסותן לעדכון המדדהשונות של עוני נבדלות 
.  עם כל שינוי במדגם או בהתפלגות ההכנסותלמשל היחסית משתנה

המשתנה רק לפי שיקול , בקצה השני ניצבת הגדרת העוני האבסולוטית
במשך ולכן נוטה להיות מקובעת , )בהנחה של יציבות מחירים(דעת 

ת מדד עוני צריך אפוא אחד הקריטריונים לבחיר. תקופות ארוכות מאוד
 .ת מידת העדכון על פני זמן ומרחבלהיו

  
. מבחן מרכזי נוסף לבחירת מדד עוני הוא מידת יכולתו לתאר את מהות העוני

שכן הפירוש של , משום שהוא עלול להיות טאוטולוגי, תנאי זה קשה לבדיקה
ן וכדי לבחון קריטרי. מהות העוני הוא מסלעי המחלוקת בין הגישות השונות

טורים המזוהים עם מצוקה כלכלית זה רצוי לבחור קבוצה של אינדיק
אך במקביל אינם תלויים בהגדרות הספציפיות של מדד העוני , וחברתית

ן כל  לאחר מכן ניתן לדרג את המדדים החלופיים לפי טיב המתאם בי11.הנבחן
כך לדוגמה מושג הקרוב . טורים שנבחרהאחד מהם לבין קבוצת האינדיק

 הגישה 12".קיום בכבוד"ג העוני הוא רמת החיים המינימלית הנחוצה ללמוש
אינדיקטור .  קרובה רעיונית למושג זהשל מדידת העוני לפי הצריכה החיונית

 אינדיקטור נוסף למהות 13.טור של עוני סובייקטיבינוסף יכול להיות אינדיק
לומר כ. המתבטאת בתחומי חיים שונים, ממדיות של העוני- העוני הוא הרב

, דהיינו מלקט בתוכו תכונות מתחומים שונים, ככל שמדד הוא מקיף יותר
כך הוא עדיף על מדדים , הרלוונטיים לתפקוד מינימלי בחיי היומיום

 .גוניים- חד
  
 

 הגישה היחסית
לפי גישה זו העוני מוגדר באופן יחסי לרמת החיים השוררת באותה חברה 

 סטטיסטי של התפלגות המשתנה היחסיות מוגדרת באמצעות מדד. באותה עת
כמדד הסטטיסטי . למשל ההכנסה או הצריכה, שנבחר לייצג את רמת החיים

______  
הוא מציע להרחיב את בדיקת מהות העוני אל מעבר ). 2002(דיון על מהות העוני ראו אצל יוסף קטן   .11

ושל ) social exclusion(למחסור במשאבים כלכליים וקשיים חומריים לשאלות של הדרה חברתית 
  .ות עוניתרב

בעיקר סביב , משפט בזכויות החברתיות והכלכליות בשנים האחרונות גבר העיסוק של בתי  .12
בית המשפט העליון . 2004 עד 2002רפורמות כלכליות שנחקקו במסגרת חוקי ההסדרים בשנים 

לסקירת . הכיר בזכות לקיום מינימלי בכבוד כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם וחירותו
 ).2005(ונטע זיו ) 2004( אלו ראו גיא מונדלק התפתחויות

הכוונה לגישה המבוססת על מחקר אובייקטיבי אשר מנסה לחלץ באמצעות סקר מעין הסכמה   .13
או באמצעות , כפי שהוא נתפש בחברה הנסקרת בעת ביצוע הסקר, חברתית לגבי מושג העוני

ראו . 2003סקר החברתי של כגון השאלות ב,  העוני של הנסקריםתחושתניתוח שאלות לגבי 
 ).Mack and Lansley) 1985לדוגמה 



 177

כך למשל . לייצוג רמת החיים הכללית במשק בוחרים לרוב בממוצע או בחציון
 14. החציוניתהכוללת מההכנסה 60%בחר האיחוד האירופי בקו עוני של 

  
 

 )NI(גישת המוסד לביטוח לאומי 
 15.ידי ההכנסה הכספית נטו-ביטוח לאומי בחר לייצג רמת חיים עלהמוסד ל

ולכן חשוב לנמק את , השיקול לגבי בחירת המשתנה נוגע לשאלת מהות העוני
המדד , תוצאות מדידת העוני רגישות מאוד להחלטה לגבי המשתנה. הבחירה

 .רף האחוזים של המדד הסטטיסטי וכן לגבי לוח השקילות, הסטטיסטי
  
 

 מדידהשיטת ה
) נטו (הכספיתהמוסד לביטוח לאומי מחשב את מדד העוני לפי מחצית ההכנסה 

 לצורך השוואה עם הגישות 17. לנפש תקנית לפי סקר ההכנסות16החציונית
 18.היה צורך להפעיל את שיטת הביטוח הלאומי גם על סקר ההוצאות, האחרות
,  נטו על ההכנסה הכספיתמבוססים שניהם: קו העוני ומקורות ההכנסה 

 משתנה אותושהרי הגישה היחסית גוזרת את קו העוני מההתפלגות של 
 .המגדיר את מקורות ההכנסה

______  
 Social Protection Committeeראו . OECD-ההכנסה לנפש תקנית לפי לוח השקילות המתואם של ה  .14

)2001(. 
לדוגמה ההכנסה הכוללת גם הכנסות בעין או סך , לחלופין היה ניתן לבחור משתנה אחר  .15

מעדיפים למדוד עוני על ) 2004(מישר ואחרים ). 2002, מנירבראו למשל (ההוצאות לתצרוכת 
 בעיקר כדי לאבחן את ,)Haveman and Bershadker) 1988בעקבות , בסיס ההכנסה הפוטנציאלית

 . מהעדפת פנאי על פרנסה-העוני בקרב חרדים שחלקם לטענת חוקרים אלו עניים מבחירה 
ם שהחציון לא מושפע מההכנסות בקצוות רבים מסכימים שהחציון עדיף על הממוצע משו  .16

: לדוגמה. הממוצע מושפע מההכנסות הן של העניים מאוד והן של העשירים מאוד. ההתפלגות
במיוחד , טק ישראליות בכלכלה הגלובלית-בעקבות ההשתלבות המוצלחת של חברות היי

ה את הצלחה זו אמנם מגדיל. נוצרו לא מעט מיליונרים חדשים בארץ, 2000- ו1999-ב
אך לפי גישת , )במקרה זה לא על חשבון האוכלוסייה המקומית החלשה( בחברה השוויון-אי

 .יגדל כתוצאה מכך מספר העניים) בניגוד לגישת החציון(הממוצע 
 לא 2001- ו2000מאחר שבשנים , בכל החישובים בעבודה זו לא נכללו ערביי מזרח ירושלים  .17

ה זו לאורך כל התקופה יהכוללת אוכלוסי, ה עקביתאין אפוא סדר. נאספו נתונים לגביהם
כך שסביר להניח שהכללתה היתה , יה ענייה יחסיתיעם זאת ידוע כי זוהי אוכלוס. הנסקרת

שכן לפיה קו העוני עשוי , הגישה היחסית דווקא ממתנת השפעה זו. מגדילה את מספר העניים
יקר אנשים שנמצאו לפני הוספתם אשר תוסיף כנראה בע, לרדת בעקבות הכללת ערביי ירושלים

זוהי . יותר יהיו ברמת הכנסה גבוהה, וכך גם קו העוני החדש, כך שהחציון החדש, מתחת לחציון
שלפיה קו העוני תלוי במידה ניכרת ברמת הכיסוי , סרון של הגישה היחסית הטהורהידוגמה לח
 .שוהים בישראלבעיה דומה קיימת לגבי כיסוי הבדואים והעובדים הזרים ה. של הסקר

משום , המדגם של סקר ההוצאות מצומצם יותר מזה של סקר ההכנסות.  בנספחים1.ראו תרשים א  .18
 .ידי משתתפים בסקר כוח האדם-ידי משתתפי סקר ההוצאות והן על-שהאחרון ממולא הן על
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המעבר . מוגדרים כהכנסה הכספית נטו לנפש תקנית: מקורות ההכנסה 
המבוסס על שיטת , לנפשות תקניות נעשה לפי לוח השקילות הישראלי

 19.אנגל
קו העוני . קבלת סקר חדשקו העוני מתעדכן בכל שנה עם : שיטת העדכון 

הכללה -לדוגמה הכללה או אי, מושפע גם משינויים בכיסוי האוכלוסייה
של תושבי מזרח ירושלים לאור בעיות איסוף המידע שהיו בתקופת 

והיה , אם הקבוצה עם בעיות הכיסוי מרוכזת מתחת לחציון. האינתיפאדה
 ומדד העוני היה (!)קו העוני היה יורד , חל שיפור בכיסוי אוכלוסייה זו

 .בעוד שבפועל לא היה שינוי במספר העניים, רושם ירידה
 

 20תוצאות המדידה
 מצביע על עלייה מתמדת לאורך זמן במספר העניים ובעוצמת Senמדד  

 העוני רב 22: יש הבדלים ניכרים בעוני לפי מגזרים21).'א2תרשים (העוני 
ל דומה בעוצמת מגמת גידו). 'ב2תרשים ( וערבים 23במיוחד בקרב חרדים

העוני ניכרת גם במדדי העוני לפי קבוצות גיל של ראש משק הבית 
ובמיוחד בקרב משפחות גדולות ) 'ד2תרשים (לפי השכלה , )'ג2תרשים (
לפי . התוצאות דומות כאשר החישובים מבוססים על סקר ההוצאות). 'ה2(

 .גישה זו אין כמעט עוני בקרב משפחות עם שניים או יותר מפרנסים
 ).ראו בהמשך(תוצאה זו לא נשמרת לפי כל הגישות 

 
 הגישה בראי הקריטריונים

עם . הגדרת העוני פשוטה והיא מקובלת בארצות מתקדמות רבות: פשטות 
הגדרה זו לא מיטיבה להביע את : סרוןיבפשטות טמון גם ח, זאת

______  
הנובעים , חישוב הנפשות התקניות נועד להתחשב ביתרונות לגודל של ההוצאה המשפחתית  .19

מראה , בעבודותיו של ארנסט אנגל, 19-שהחל כבר במאה ה, הניסיון האמפירי. ודל המשפחהמג
גישה . כך שמספר הנפשות התקניות גדל לאט יותר ממספר הנפשות בפועל, כי יש יתרונות לגודל

אם משקל הוצאות המזון שלהן בסך , זו קובעת כי רווחתן הכלכלית של שתי משפחות דומה
חות השנתיים של "וכן התייחסות ללוח השקילות בדו' ו תרשים בנספח ברא. הוצאותיהן זהה

 ).2000(המוסד לביטוח לאומי ובעבודה של דביר וברנע 
 או www.bgu.ac.il- ניתן להוריד בכל הגישותקובץ נתונים מפורט על חישובים לפי   .20

www.bankisrael.gov.il .ומדד יני 'גמדד , תפער ההכנסו, קובץ זה כולל פירוט של תחולת העוני
Sen 1. ראו בלוח א2002רסה תמציתית לגבי שנת ג. כל שיטה לאורך כל תקופת המדגם של 

 .בנספח לעבודה זו
 . בנספחים1.פירוט נוסף בלוח א  .21
, הוריות-החד,  משפחה יכולה להופיע בקבוצות החרדים,לדוגמה; המגזרים חופפים בחלקם  .22

 .'העולים וכד
הספר האחרון של לפחות אחד מהגברים -גדרות על בסיס ביקור בישיבה כביתמשפחות חרדיות מו  .23

 Gottliebהמוצעת אצל , השיטה החדשה והמשופרת לזיהוי האוכלוסייה החרדית. במשפחה
 .עדיין לא יושמה כאן, )2005(
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גוניות מתבטאת בכך ששאלת מהות -החד. גוניות של תופעת העוני-הרב
 מקורות -? מיהו עני(ושאלת זיהוי העניים )  קו העוני-? ו עונימה(העוני 

סרון זה יח.  ההכנסה הכספית נטו-מבוססות על אותו משתנה ) ההכנסה
 .כי זו חייבת להתבסס על משתנה אחד, טמון בשיטה היחסית עצמה

הגדרת העוני הנוכחית תלויה בשיקול : רלוונטיים-תלות בשיקולים לא-אי 
 התחלקותן בין הכנסות -תה מושפעת מהרכב ההכנסות רלוונטי בהיו-לא

ההתעלמות מההכנסות בעין גורמת להטיה ניכרת . כספית להכנסות בעין
 במיוחד בקרב משפחות בעלות דירה ,כלפי מטה במדידת רמת החיים

 ולהטיה הפוכה בקרב ,ובקרב משפחות שבהן רק אחד מבני הזוג עובד
 .בני הזוג עובדים דירה ושבה שני משפחות שאינן בעלות

, במשפחות שבהן אחד משני בני הזוג נשאר בבית לטפל בילדים הקטנים  
הכנסה זו לא נכללת היות שהגדרת . נוצרת הכנסה בעין מייצור ביתי

לעומת זאת במשק בית שבו . מקורות ההכנסה כוללת רק הכנסות כספיות
 בהכרח אך לא, שני בני הזוג עובדים ההכנסה הכספית אמנם גבוהה יותר

פן אחר של המדידה לפי הכנסה כספית נטו . לאחר הכללת הכנסות בעין
הוא שמצבן של המשפחות עם שני מפרנסים מוטה כלפי מעלה בהשוואה 

, ) בין שתי המשפחותשווהוהכנסה כוללת (למשפחות עם מפרנס אחד 
מאחר שההכנסות הכספיות נטו העומדות לרשות המשפחה למימון 

נות יותר עקב הצורך במימון הוצאות היציאה הצריכה החיונית קט
הוצאות אלה כוללות את העלות של שמירה על ילדים קטנים . לעבודה

 .והוצאות תחבורה אל מקום העבודה וממנו
כי שיעור , 3בקשר להכנסות בעין מבעלות על דיור מראה תרשים   

שתיהן אוכלוסיות עניות , הבעלות על דירה גבוה בקרב ערבים וחרדים
לפיכך נצפה כי הכללת הכנסות בעין במשתנה הנבחר . NIוד לפי מא

חרדים ושאר משפחות גדולות , תצמצם את העוני הנמדד בקרב ערבים
עולים ומשפחות צעירות , הוריות-ותגדיל אותו בקרב משפחות חד

המאופיינות בשיעור נמוך של בעלות על דירה ובשיעור תעסוקה גבוה 
 .יחסית

ל הביטוח הלאומי לא מבחין במצב הבריאות מדד העוני ש: הגינות 
פי שרווחת המשפחה בוודאי גדלה עם בריאות -על-במשפחה אף

במיוחד כאשר בעיות הבריאות פוגעות בתפקוד היומיומי או , המשפחה
ניתן היה להתמודד . גורמות לגידול בהוצאות החיוניות מתקציב המשפחה

 24,ח שקילות מיוחדסרון זה במסגרת הגישה היחסית באמצעות לויעם ח
 .אך לוח השקילות שבשימוש בישראל אינו מאפשר זאת

 
______  

  ).Zaidi and Burchardt) 2003ידי -השקילות המוצע עלראו לדוגמה לוח   .24
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 )NI( לפי גישת המוסד לביטוח לאומי Senמדד : 2תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ואחוז בעלי דירות בקרבם) NIלפי (העוני : 3תרשים 
 ה שונותי קבוצות אוכלוסיילפ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

י מתעדכן מיד ובאופן אוטומטי עם בשיטה היחסית קו העונ: קריטריון העדכון 
לכן התפתחות ממדי העוני משקפת בכל תקופה לא רק . כל עדכון בנתונים

, את השינויים ברמת החיים של העניים אלא גם את השינוי בקו העוני עצמו
נניח שהגיע גל עלייה של עולים : לדוגמה. שנובע משינוי בסיס הנתונים

א. מספר הנפשות העניות: כלל האוכלוסיה
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אך טוב מזה , החציונית לפני גל זהשמצבם הכלכלי נחות מזה של המשפחה 
 25.הדבר יביא לירידת קו העוני ובכך יפחית את מספר העניים; של העניים

אות כלכלית קו העוני בתקופה של ג: שורה למחזור העסקיםדוגמה אחרת ק
מאותה סיבה צמיחה . ובתקופות שפל הוא נוטה לרדת, נוטה לעלות זמנית

מעלה גם אם המצב הכלכלי הריאלי של ממושכת ַתטֶה את נתוני העוני כלפי 
מסקנה זו . והיפוכו של דבר בתקופה של האטה מתמשכת, העניים השתפר

 מדד קו העוני הדינמי ביותר הוא זה של המוסד לביטוח 4.26נתמכת בתרשים 
מיות יתרה של מנגנון  נראה כי הגישה היחסית לוקה בדינעם זאת. לאומי
 . בנתונים מעדכן את קו העוני-י  ולו זמנ-משום שכל שינוי , העדכון

רת צויתופעה זו , למאבק בעונימבחינה אופרטיבית של ניהול מדיניות   
משום שבתקופות של צמיחה כלכלית הרצון של קובעי המדיניות , קושי

לעמוד ביעד העוני היחסי דורשת הגדלת משאבים למאבק בעוני אפילו 
פה של העמקת ואילו בתקו, אם מצבם הריאלי של העניים השתפר

המצוקה הכלכלית והחרפת העוני במונחים ריאליים הגישה היחסית 
סתירה זו נובעת מהיחסיות המלאה של . מצדיקה הפחתה של משאבים אלו

ידי הרחבת בסיס המידע -ניתן לכאורה לעמעם השפעה זו על. קו העוני
 אך זה פתרון 27.לחישוב קו העוני משנה אחת לתקופה ארוכה יותר

משום שהמיצוע של בסיס הנתונים יקהה את ביטוי ההשפעה של , בעייתי
 את התמריץ הפוליטי -וכך , פעולות המדיניות השוטפת במדד העוני

 ). בהמשךNRC-ראו דיון במדד ה(לבצע צעדים לצמצום העוני 
 

 )100=1997(, קווי עוני במחירים קבועים: 4תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
  .ראו לעיל. הכללת ערביי מזרח ירושלים-ינה עקרונית לבעיה של איסרון זה דומה מבחיח  .25
  .הגדרות העוני האחרות מוסברות בהמשך העבודה  .26
  .המליצה על פרוצדורה כזאת) ראו בהמשך (NRCית נהוועדה האמריק  .27
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מהירה קשה יותר לצמצם עוני מתברר אפוא כי בתקופות של צמיחה   
דד לפי גישה אבסולוטית או הנמדד במונחים יחסיים מאשר עוני הנמ

 מראה כי העלייה המהירה ביותר של קו העוני 4 תרשים .מעורבת
בתקופה של שגשוג ענפי הטכנולוגיה : מתקבלת בשיטה היחסית

קו העוני היחסי , 2000-1999- שתרמו לצמיחת המשק ב, המתקדמת
לפיכך . ירות עקב עליית ההכנסה של הקבוצה החציוניתעלה במה

העוני היחסי גדל אפילו אם מצבם האבסולוטי של העניים לא הורע 
עם האטת הצמיחה והגלישה למיתון קו העוני הותאם כלפי . ריאלית

מטה וכך החזיר משפחות שזה עתה הוגדרו כעניות בחזרה אל מעבר 
 .לקו העוני

חציון מנותק מהמושג של המינימום למחיה מושג מחצית ה: מהות העוני 
קו מחצית החציון עשוי אפוא לבטא סכום אבסולוטי קטן או גדול . בכבוד

בחברה ענייה מאוד סביר . מדי בהשוואה להגדרה מקובלת של מינימום זה
קשה להסביר את : במילים אחרות. שקו העוני יהיה מתחת למינימום זה
יון שלו בלי להתייחס לעוגן כלשהו בחירת המשתנה והשיעור הרצוי מהחצ

 .בתחום הצרכים החיוניים
  
 

 הגישה האבסולוטית
העוקבים אחר מדד עוני של , ם"השיטה המוחלטת מקובלת בבנק העולמי ובאו

הגדרה זו נמצאת בשימוש בעיקר ). לדוגמה דולר אחד ליום(סכום קבוע ליום 
. גבי המשק הישראליולכן לא נקטנו אותה ל, במדידת עוני של משקים מתפתחים

ידי - עלהשפותח, ית הרשמיתנריקאת החישוב המוחלט ביססנו על הגישה האמ
  28.אורשנסקי בתחילת שנות השישים

 
 שיטת המדידה

: חישבנו אותו עבור ישראל לפי שתי שיטות). F(במרכזה ניצב סל המזון החיוני 
מזון המבוססים על סל ה, ב" שימוש בקווי העוני הרשמיים של ארה-האחת 

ח לפי שער החליפין של "י ותרגומו לשנמינימלי של משרד החקלאות האמריקה
זון לפי סל מ, ח" חישוב קווי העוני מלכתחילה בש-האחרת ; הישוויון כוח הקני

 .בשיטתה של אורשנסקי, ישראלי
גישתה של אורשנסקי קובעת את קו : המכפיל* סל המזון החיוני = קו העוני 

מכפיל זה נקבע בתחילת . 3עלות סל המזון החיוני במכפיל ידי הכפלת -העוני על
ית נהוצאות של משפחה אמריקשנות השישים לפי משקל הוצאות המזון בסך ה

במחקר מסוף שנות החמישים ). 18שני מבוגרים ושני ילדים מתחת לגיל  (מייצגת
______  

 ).Fisher) 1997ראו   .28
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כי הוצאת המזון היוותה אז , י נמצאנערך על נתוני סקר ההוצאות האמריקשנ
 היתרונות לגודל המשפחה. ית מייצגתניש מסך ההוצאות של משפחה אמריקשלכ
תרשים לוחות (י נשבון באמצעות לוח השקילות האמריק מובאים בחההרכבלו

 ).שקילות ראו בנספחים
כדי לחשב את מדד העוני לפי שיטה זו יש לתרגם את הנתונים הדולריים 

 המתחשב בהבדלים של 29,בכל שנה לפי שער החליפין האפקטיבי, ח"למונחי ש
קיים ; )purchasing power parity-שיטת ה(ב לישראל "רמות המחירים בין ארה

, חשש כי שיטת החישוב הבנויה על נתונים דולריים גורמת לניפוח ממדי העוני
. עקב שינויים במחירים היחסיים בין הצריכה החיונית לבין מחירי התוצר כולו

שיטה זו אמינה . גם על בסיס נתונים ישראלייםלכן חישבנו את שיטת אורשנסקי 
ים יהמבוסס על נתוני מזון ישראל,  בתרשימים בהמשך החישובתיותר ולכן מוצג

 ).ראו את הסעיף הבא(
 גולמיתמשפחה מזוהה כענייה אם הכנסתה הכספית ה: מקורות ההכנסה 

 30.קטנה מקו העוני
כפיל לא עודכנו והמ) במונחי קלוריות(סל המזון הריאלי : שיטת העדכון 

בשנים האחרונות וקו העוני עודכן רק לפי עליית המדד הכללי של 
 31.המחירים לצרכן

 
 תוצאות המדידה

 Senמדד . 2002-  ב34% -  ני לפי שיטת חישוב זו גבוהה מאודתחולת העו
 הוא מצביע על הרעה ניכרת בכל אחד 2002-  וב2001יורד ברציפות עד 

. יני של העניים' פער ההכנסות ומדד ג, תחולת העוני- משלושת רכיביו 
האוכלוסיות הערבית , עוצמת העוני בולטת בקרב המשפחות ללא מפרנסים

קבוצות נוספות המאופיינות . משקי בית צעירים ומשפחות גדולות, והחרדית
העוני בקרב . הוריות ומשפחות של עולים- בממדי עוני ניכרים הן משפחות חד

ראו קובץ הנתונים המצורף . ן בקרב הערביםולא כ, עולים מצטמצם בהדרגה
 .באתר

 

______  
נות רבות וביניהן ידי הבנק העולמי עבור מדי-ה נאמד עלישער החליפין של שוויון כוח הקני  .29

בשל הפיגור הניכר בנתונים אמדנו את שער החליפין של השנים ). WDI, 2004ראו (ישראל 
רשמיים של משרד העוני לפי חישוב זה מבוסס על נתונים . החסרות באמצעות ממוצעים נעים

 US Census,4' לדוגמה עמ,  מאז שנות השישיםהמפרסם קווי עוני לכל שנה, ינהאוכלוסין האמריק
Bureau, P-60-219, 2002. 

ב נוקטת עד "אך נצמדנו לשיטה שממשלת ארה, היה עדיף להתחשב בתשלומי חובה כגון מסים  .30
 .היום

ראו פרסומי  (OMB-המתוארים בפרסומים של ה, במהלך השנים הוכנסו אמנם שינויים שוליים  .31
OMB Directive 14 P-60 ,לשנים שונות.( 
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גישת אורשנסקי על בסיס (ית הרשמית נאמריקהגישה ה
 )OR_ILלהלן (נתונים ישראליים 

  
 שיטת המדידה

בניגוד ). 2003(סקי קלו-ידי ניצן-השתמשנו בסל מזון ישראלי חיוני שחושב על
הישראלי לא בחר קלוסקי במשרד הבריאות -הצוות של ניצן, יתנלשיטה האמריק

המשקף ערכים , )adequate" (הולם"דווקא את סל המזון הזול ביותר אלא סל 
סל זה חושב על בסיס נתונים ישראליים . תזונתיים המסייעים לבריאות לאורך זמן

בהרכב  הכמויות נקבעו בהתחשב DRI (dietary reference intakes).32-בשיטת ה
 .הגילים והמינים של המשפחה

ה המרכזית לסטטיסטיקה ידי הלשכ- של מוצרי המזון חושבו עלמחיריהם
עבור המוצרים ושירותי המזון , מיוחדת של צוות משרד הבריאות פי בקשה-על

תוך התחשבות בהבדלי מחירים אזוריים וכן בהבדלי , המפורטים של התפריט
. 2002המחירים נאספו במהלך שנת . מחירים בין השווקים לרשתות הגדולות

 33.רות בהתאם למדד המחירים לצרכןהורחב לשנים אחהמדד 
ידי הכפלת הוצאת המזון - קו העוני בגרסה זו מתקבל על: המכפיל 

קו העוני המחושב .  בהתאם לגישת אורשנסקי3החיונית במכפיל של 
או , לחודש לנפש תקנית ₪ 1,634-  ב2002לפי שיטה זו הסתכם בשנת 

לכאורה הכללת רכיבים . )2002במחירי (משפחה מייצגת ל ₪ 5,228- ב
היתה עלולה להעלות את , מעבר למינימום הדרוש בטווח הקצר, נוספים

אך בפועל ההבדלים בהרכב סל המזון ההולם בהשוואה לסל , קו העוני
וחישובו על בסיס הכמויות והמחירים ) thrifty food basket(המינימלי 

המתורגם  מהסל 13%- הרלוונטיים לישראל הולידו סל זול יותר בכ
ל אף עליונותו של הסל ההולם עוזאת , ישירות מהסכומים הדולריים

 .מבחינה בריאותית
הוצאות המזון עודכנו בהתאם לשינויים במדד המחירים : שיטת העדכון 

של מדד אורשנסקי  כל יתר ההנחות והכללים זהים לאלה 34.לצרכן
 .י הרשמינהאמריק

  
 

______  
 .Institute of Medicine of the National Academies, 2003ראו   .32
 .עדיף היה לקבל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חישוב מדויק של מחירי הסל לגבי כל שנה  .33
המתאימים לפירוט , לצורך חישוב סל המזון ההולם יש צורך במחירי מוצרים מפורטים מאוד  .34

רד הבריאות נתונים מלאים רק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסרה למש. התפריט לפי גיל ומין
יש צורך בנתונים דומים גם לגבי יתר , כדי לחשב את ממדי העוני בדיוק לפי גישה זו. 2002לגבי 

 רטרואקטיבית לפי 2002עדר נתונים אלה התאמנו את סל המזון ההולם של יבה. התקופה הנסקרת
 .2001 עד 1997השינוי במדד המחירים לצרכן לשנים 
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 תוצאות המדידה
בולט העוני בקרב ). ' בנספח א1. ולוח א5תרשים (ם מתקבלים ממדי עוני גבוהי

 .חרדים וצעירים, ערבים, בודדים, משפחות גדולות
ביתר . במגזר הערבי לא חל שיפור ברמתו הגבוהה של העוני: המגזרים 

 .המגזרים העוני ירד לאורך זמן
 נרשמה הרעה חדה בעוני של משפחות בנות 2002בשנת : גודל המשפחה 

 . נפשות8-7
במשפחות הצעירות העוני ירד משמעותית עם האצת : ראש משק הביתגיל  

כנראה בעקבות , לאחר מכן נרשמה הרעה. 2000- ו1999הצמיחה בשנים 
במיוחד אצל צעירים ובקרב משפחות שבהן , המיתון והגידול באבטלה

 .45ראש משק הבית מתחת לגיל 
 נרשמה ירידה בעוני של משפחות ללא: מספר המפרנסים במשפחה 

לגבי משפחות עם שני מפרנסים . 2001מפרנסים או עם מפרנס אחד עד 
 .העוני היה לאורך כל התקופה נמוך ויציב

ההרעה בממדי העוני בולטת במשפחות שבהן השכלת ראש : ההשכלה 
 עד 0(העוני בקרב מעוטי השכלה .  שנות לימוד15- ל9משק בית היא בין 

 .התייצב ברמה גבוהה)  שנות לימוד8
 

 םה בראי הקריטריוניהגיש
 .הגישה פשוטה לחישוב: פשטות 
רכיב הצריכה החיונית היחיד שאליו מתייחסת שיטה זו באופן : מהות העוני 

יתר הצריכה החיונית אינה מוגדרת באופן מפורש אלא . ישיר הוא המזון
רצוי שהצריכה החיונית . נאמדת באופן כוללני ועקיף באמצעות מכפיל

. ותים הקשורים לתפקוד היומיומי בחברה מודרניתתכלול גם מוצרים ושיר
לפיכך היכולת של מדד אורשנסקי לבטא . סל זה נוטה להשתנות עם השנים

וזה כאמור גדול , נכוחה מצב של עוני תלוי בעיקר באיכות אומדן המכפיל
 .ואנכרוניסטי

 מכך שגזירת סרון משמעותי של שיטה זו נובעיח: שיטת העדכון 
 משקל המזון בסך ההוצאה כפי שהתקבל בסוף המכפיל מתבססת על
משקל המזון בתקופה ההיא היה גדול בהרבה . ב"שנות השישים בארה

אה לעומת כעשירית בתקופה  כשליש מסך ההוצ- ממשקלו היום 
 האבסורד שבשיטה מתגלה כאשר מנסים לעדכן את חישוב .הנוכחית

דן ממדי אומ: פי אותם שיקולים שהנחו את חישובו בעבר- המכפיל על
קושי זה של עדכון המכפיל . העוני שמתקבל הוא גבוה ביותר ולא אמין
הימנעות ה. ב מעדכון המכפיל"מבהיר היטב את הרתיעה הקיימת בארה

י מעדכון המכפיל יצרה עם הזמן נהמתמשכת של הממשל האמריק
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גיון יקיבעון של המדד והפכה אותו בהדרגה לאנכרוניסטי וחסר ה
 35.פנימי

שיטה זו מתעלמת מקיומם של מסים : רלוונטיים-שיקולים לאתלות ב-אי 
רכיב המסים היה אמנם . ותשלומי חובה אחרים בחישוב מקורות ההכנסה

 .בוודאי בישראל, אך בימינו הוא רלוונטי, ב של שנות השישים"זניח בארה
, ב ובקנדה גישות" פותחו בארה2000-בשנות התשעים ובתחילת שנות ה 

ואת הגישה , צרכים החיונייםהמתמקדת ב, המוחלטתשמשלבות את הגישה 
הנעזרת בהתפלגויות כפתרון לקביעת נורמות כמותיות לחישוב , היחסית

 .עדר קריטריונים אובייקטיבייםירכיבי קו העוני בה
 

  - לפי הגישה המוחלטת של אורשנסקי Senמדד : 5תרשים 
 )OR_IL(עם רכיב מזון ישראלי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 בתהגישה המעור
השואבים מהגישה המוחלטת את , בשנים האחרונות פותחו מדדים מעורבים

 הצרכים החיוניים רמתההתמקדות בצרכים החיוניים ומהגישה היחסית את חישוב 
 .על בסיס ההתפלגות

  

______  
כי קווי העוני לפי שלוש גישות , ב בעת קביעת קו העוני מתברר"די העוני בארהבהקשר של ממ  .35

הן , הן הגישה הרשמית): 1995, 35' עמ, Michael and Citroראו  (1963שונות היו דומים בשנת 
 דולר 14,000-והן הסובייקטיבית הצביעו באותה תקופה על קו עוני של כ) חצי חציון(היחסית 

 התקיימו 1963-ב: במילים אחרות). שני מבוגרים עם שני ילדים(ייצגת לשנה עבור משפחה מ
אותה . אשר חיזקו את סבירותו של קו העוני של אורשנסקי, הערכות חיצוניות לשיטה שנבחרה אז

והולכים וגדלים ככל שמתרחקים משנת , השוואה בעיתוי אחר היתה חושפת פערים גדולים
 .הדמיון בין התוצאות
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 )NRC(ית נגישת המועצה הלאומית האמריק
קונגרס את המועצה הלאומית  הזמינה הוועדה הכלכלית המשותפת של ה1992-ב
ית כדי ית הרשמנני האמריקלבדוק את שיטת חישוב העו, ית למחקרנאמריקה

 Citro and Michaelח פרסמו "את הדו. י הרשמינלשפר את מדד העוני האמריק
והיא נבדלת מהגישה ,  שייכת לקבוצת המדדים המעורביםNRC-גישת ה. )1995(

) 2(; ה חיוניקו העוני נבנה על בסיס סל צריכ) 1: (היחסית בעיקר בשני היבטים
 .מקורות ההכנסה נבחנים ללא תלות בהגדרה הספציפית של קו העוני

 
 שיטת המדידה

קו העוני מורכב מסל של מוצרים ושירותים בסיסיים וחיוניים למשפחה  
 הסל החיוני של 36).משפחה בעלת שכיחות דמוגרפית גבוהה(מייצגת 

 זה צריכת אנרגיה ובכלל, הנעלה וקורת גג, ביגוד,  כולל מוצרי מזוןNRC-ה
הוצאות , באמצעות מכפיל,  לכך ממליצה הוועדה להוסיףFCS(.37(ומים 

הוועדה מדגישה שרצוי כי המכפיל . פנאי ועוד, אישיות חיוניות של תחבורה
 או  המועצה החליטה שלא לכלול בקו העוני הוצאות בריאות38.יהיה קטן

 39.חינוך וספגה על כך ביקורת
הסעיף ) א: ( לכלול סעיף מסוים בחישוב קו העונישני שיקולים קובעים אם  

חיוניותו צריכה להיות ) ב(, צריך להיות חיוני לקיום רמת חיים מינימלית
חיונית ככל , אין טעם לכלול הוצאה מסוימת בקו העוני. שכיחה באוכלוסייה

כי הכללת הוצאה חיונית אך נדירה , אם היא אינה חיוניות לרבים, שתהיה
 .פית תעלה את קו העוני לכלל האוכלוסייהמבחינה דמוגר

בשלב הראשון נקבעת :  ממליצה על חישוב קו העוני כדלקמןNRC-מועצת ה  
, FCS- מוסכם כי יש לכלול בה את הוצאות ה40.רשימת ההוצאות החיוניות

היקף ההוצאה החיונית נקבע לפי כלל . בתוספת הוצאות אישיות צנועות
. לומר על התפלגות ההוצאה החיוניתכ, החלטה המבוסס על שיטה יחסית

תחילה מחשבים את טווח ההוצאה החיונית שמוציאות משפחות המאכלסות 
מאיונים .  של ההוצאות החיוניות35- עד ה30-ה) percentile(את המאיון 

ספציפיים אלה נבחרו בין היתר בהסתמך על שיקולים חיצוניים כגון הגישה 
בדיקות לגבי המשק . )Renwick) 1993- וBergmannהתקציבית של 

 אחוזים 83 עד 78י העלו שהוצאות אלה מגדירות מרווח של נהאמריק

______  
המשפחה המייצגת מורכבת משני מבוגרים ושני צעירים מתחת , ית הרשמיתנהאמריקכמו בגישה   .36

 .18לגיל 
 .Food, Clothing and Shelterקיצור של   .37
 .משום שהבסיס כולל לא רק מזון, 3הדגש מבטא את הרצון שהמכפיל יהיה קטן מהמכפיל   .38
 .102עמוד  Citro and Michael (2005)-ראו התייחסות ב  .39
בספרות המקצועית ) Focus axiom( עם דרישת המיקוד ולה בקנה אחדלצה זו של הוועדה עהמ  .40

 ).Jaentti and Danziger) 2000ראו . היחסיותולכן מקנה עדיפות של הגישות המעורבות על 
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 חישובים שערכנו לגבי המשק הישראלי 41.מהחציון של ההוצאה החיונית
 . הניבו תוצאות דומות2002 עד 1997בשנים 

. המועצה נמנעה מהכללת סעיפי בריאות כלליים בקו העוני: הוצאות בריאות 
את הגישה מתחשבת בהוצאות רפואיות חיוניות במימון עצמי במקום ז

ראו (באמצעות הפחתתם ממקורות ההכנסה הפנויים לצריכה חיונית 
אומדן של -הכללת סל בריאות מינימלי בקו העוני גורמת לתת- אי42).בהמשך

הפחתת הוצאות רפואיות חיוניות ממקורות , יתרה מזו. ב"העוני בארה
שממעטים להשתמש בשירותים רפואיים , הענייםההכנסה מרעה דווקא עם 
 .נחוצים עקב מצוקה כלכלית

הכללת ביטוח הבריאות הכללי אינה בעייתית משום -בהקשר הישראלי אי  
כללנו בקו העוני את ההוצאה הממוצעת על . שכל אזרח מכוסה מכוח חוק

הוצאות רפואיות . ידי ביטוח הבריאות-שירותים רפואיים שלא מכוסים על
ידי ביטוח הבריאות הסטנדרטי נלקחו בחשבון במסגרת - מכוסות עלשלא
 ).ראו בהמשך(יים ממקורות ההכנסה הניכו

כללנו בקו העוני בגרסה הישראלית הוצאות חינוך פרטיות : הוצאות חינוך 
 לגבי החיוניות של NRC-מאחר שלא היה ניתן להישען על ניסיון ה. חיוניות

להחליט בעצמנו אילו סעיפים לכלול כהוצאה נאלצנו , הוצאות החינוך השונות
כי הוצאות החינוך בהגדרת עוני זו לא כוללות את ,  נדגיש כאן43.חיונית

 . למדידת העוניםזאת למרות חשיבותשירותי החינוך הציבוריים החיוניים ו
כי הוא ,  עדיף על לוח השקילות הישראליNRC-לוח השקילות של מועצת ה 

דל אלא גם בהשפעת הרכב המשפחה על גודל מכיר לא רק ביתרונות לגו
 בנוי לפי הממצא האמפירי NRC-לוח השקילות של ה. ההוצאה החיונית

 18שלפיו ההוצאות המשפחתיות על בני המשפחה מתחת לגיל , )ב"בארה(
לפיכך .  אחוזים מההוצאות על בני משפחה מבוגרים יותר30-נמוכות בכ

בני המשפחה מתחת לגיל של  ממליץ לקבוע את ההוצאה הבסיסית NRC-ה
הנוסחה . 0.7 במקרה זה ,λ > 1 , אחוזים מההוצאה על מבוגריםλבגובה  18
 )a+ λ k)α (1: (היא

______  
 בדרך כלל פחות החיוניותהסיבה לשיעור הגבוה היא שפונקציית הצפיפות היחסית של ההוצאות   .41

 .של סך ההכנסותמזו " מעוקמת"
אם :  ממקורות ההכנסהנדירותסרון מסוים בשיטת ההפחתה של הוצאות חיוניות יקיים אמנם ח  .42

משפחה ענייה לא מסוגלת לרכוש את הצרכים המיוחדים הללו עקב מגבלה תקציבית אזי דווקא 
אות בתחום הבריאות כונו הוצ. אומדן של העוני-בקרב העניים ביותר שיטת הקיזוז גורמת לתת

קיומם של ניכויים כאלה . Out-of-Pocket Medical Expenses (1995) Citro and Michaelידי -אלו על
מפני שרמת , ואחרים הופכים השוואות מספריות בין קווי עוני לפי שיטות שונות ללא רלוונטיות

ות קו העוני מושפעת ישירות מההחלטה אם להתחשב בסעיף מסוים באמצעות קו העוני או מקור
 .ההכנסה

וניתוח הרגישות המשווה בין התוצאות שלנו לבין שלהן ) 2004(ות ראנדבלד ואח-ראו גם סבג  .43
 .'בנספח ג
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 λ- ו18מספר בני המשפחה מתחת לגיל  = k; מספר המבוגרים = aכאשר   
 המועצה גם המליצה 44.משקף את השפעת הרכב המשפחה על לוח השקילות

יינו בעובדה שההוצאה על מוצרים חיוניים דה, להתחשב ביתרונות לגודל
השפעה זו . גדלה פחות מאשר באופן יחסי ככל שהמשפחה גדולה יותר

 עד 0.65 ממליצה לקבוע מקדם זה בטווח שבין המועצה. αבמקדם מתבטאת 
0.75.45 

הוועדה גם הכירה בחשיבות הבדלי הוצאות הנובעים : הבדלים אזוריים 
 בישראל האומדנים 46.הקשר של עלות הדיורמפערי מחירים אזוריים בעיקר ב

לשכר דירה ולזקיפת הדיור בבעלות עצמית מתחשבים בהבדלים בעלות 
 .שנובעים מהמיקום האזורי

הוועדה המליצה להשתמש במכפיל קטן לצורך התחשבות בהוצאות : המכפיל 
ביגוד ודיור צריך להוות , כוונתה היתה שהבסיס של מזון. אישיות מסוימות

זאת בניגוד למצב שמאפיין את הגישה , הארי של קו העוניאת חלק 
מהווה רק חלק קטן , הוצאת המזון החיוני, שבה הבסיס, ית הרשמיתנהאמריק

 - כמתואר בגישת אורשנסקי לעיל המכפיל בקו העוני גדול . מקו העוני
 . אחוזים200-כ
הוועדה המליצה לחשב את ההוצאה החיונית כל שנה לפי : שיטת העדכון 

כאשר החישוב מתבסס על ממוצע נע של הנתונים בשלוש , ר ההוצאותסק
 של הסל הבסיסי בין זאת כדי למתן את התנודתיות, השנים האחרונות

כמו כן המליצה הוועדה כי פעם בעשר שנים תיערך . אחרתשנה אחת ל
זאת כדי לאפשר התחשבות ו, בדיקה של שיטת חישוב הסל הבסיסי

ית הרשמית כאמור נ שנעדר מהשיטה האמריקדבר,  החייםבשינויים ברמת
 .לעיל

 NRC-שנתי של ה-בניגוד לבסיס הנתונים התלת: שיטת העדכון בגרסה שלנו 
 NRC-סטינו משיטת ה. אנחנו עדכנו את קו העוני על בסיס נתונים שנתיים

שנתית של קו -שיטת החישוב התלת, הרשמית כי מצאנו שבמשק מתפתח
הטיה זו נובעת .  ממדי העוני כלפי מטההעוני יוצרת הטיה שיטתית של

משקל , במילים אחרות. מקיום מגמה ארוכת טווח של עלייה ברמת החיים
 הולך וקטן במקביל לעליית החשיבות של המוצרים והשירותים FCS-חלק ה

 .FCS-הנוספים מעבר ל
  
 

______  
 .אך רצוי לעשות זאת בעתיד, בשלב זה לא ערכנו בדיקה אמפירית דומה למשק הישראלי  .44
 .182-159' עמ, )Citro and Michael) 1995ראו דיון אצל   .45
ב מצביעים על פערים בין קווי עוני עקב הבדלים במחירי דיור אזוריים "ארהחישובים שנעשו ב  .46

 64-63National Research' עמ, 5-1ראו לוח " (קו העוני הלאומי" אחוזים מ21 -+/של עד 
Council, 1995.(  
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 NRC-  גישת ה-קו העוני לנפש תקנית : 1לוח 
  לנפש תקנית, ח"בש

2002  659  108  1,285  440  218  2,710  
  18למשפחה מייצגת של שני מבוגרים ושני ילדים מתחת לגיל , ח"בש

2002  1,552  254  3,027  1,036  513  6,383  
  באחוזים

2002  24%  4%  47%  16%  8%  100%  
2001  27%  4%  45%  15%  9%  100%  
2000  25%  4%  46%  16%  8%  100%  
1999  26%  4%  47%  16%  7%  100%  
1998  26%  5%  47%  14%  8%  100%  
1997  27%  5%  45%  14%  7%  100%  

  100%  8%  15%  46%  5%  26%  ממוצע

  
 ).A+K0.7(^0.7 לפי הנוסחה 2.36:  צעירים2- מבוגרים ו2משפחה של לכ "סה

  ).K (18מספר הנפשות מתחת לגיל , )A(מספר המבוגרים 
 .סקרי הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 
 ישראלבי יישום השיטה הבדלים נוספים לגב

 :התאמנו את הגישה למציאות הישראלית בהקשרים נוספים
ב המבוסס על "בניגוד לקו העוני בארה: סוגיית המשפחה המייצגת 

 מושתת - שני מבוגרים ושני ילדים - נפשות ארבעמשפחה מייצגת של 
זאת לאחר יצירת מכנה ; חישוב קו העוני בעבודה זו על כל האוכלוסייה

 מציג את מבנה משקי הבית 6תרשים . באמצעות לוח השקילותמשותף 
, לכן.  אחוזים מהם קטנים יותר מארבע נפשות60-כ: 2002בישראל בשנת 

. השתמשנו בהתפלגות השלמה, כדי להיטיב לשקף את המבנה הישראלי
כי המדגם היה גדול די , שנתי של הנתונים-לא היה צורך במיצוע תלת

 .שנה לשנה היתה קטנהוהתנודתיות בין , הצורך
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ומספר ילדים ) הספרה הראשונה(התפלגות גודל משפחה : 6תרשים 
 2002של כל האוכלוסייה בשנת ) הספרה השנייה (18מתחת לגיל 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

חישבנו את ההוצאה על המוצרים והשירותים : שיטת חישובו של קו העוני 
ואת ההוצאה , וגי המשפחותכל סל)  מורחבFCS(הכלולים בקו העוני 

וחישבנו את הממוצע של הוצאה , NRC-חילקנו במקדם השקילות של ה
קו העוני חושב כממוצע של . 35- עד ה30-בסיסית זו עבור המאיונים ה

 .לנו משקף אפוא את כל האוכלוסייהקו העוני ש. טווח זה
 על 47כללנו את ההוצאה הממוצעת: ההוצאה על בריאות בקו העוני  .1

י החלמה מוסדות סיעוד ובת, ריפוי שיניים: יפי הבריאות הבאיםסע
 48.והוצאות בריאות אחרות

כללנו את ההוצאה הממוצעת של : ההוצאה הפרטית על חינוך  .2
שיעורי :  על הסעיפים הבאים35- וה30-המשפחות בין המאיונים ה

______  
 עד 30-ניתן היה לכלול גם פה רק את ממוצע ההוצאות הרפואיות של האוכלוסייה במאיונים ה  .47

 מצאנו כי אין הבדל משמעותי בין סכום זה לבין ההוצאה הממוצעת של כלל אך, 35-ה
היות שמדובר בהוצאות בריאות מצאנו לנכון להוסיף לקו העוני את ההוצאה , לכן. האוכלוסייה

  .הממוצעת של כלל האוכלוסייה על הסעיפים הרלוונטיים
מכשירי , חומרי ריפוי,  חוליםהוצאות בריאות אחרות כוללות תרופות בקופת חולים ולא בקופת  .48

לא כללנו בקו העוני את ביטוח הבריאות ". בלי ציון נוסף"מכשירים אופטיים ותרופות , שיקום
שכן כל , כי הדבר היה מחייב הוספה של הכנסה בעין שוות ערך לכל האוכלוסייה, הבסיסי

 בין אנשים מובן שאנו מבדילים. האוכלוסייה מכוסה אוטומטית ללא קשר לתשלום הביטוח
 .המשלמים על הביטוח הבסיסי לבין האחרים באמצעות הפחתת התשלום ממקורות ההכנסה
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 50,חוגים חיוניים וצהרון,  קורסים חיוניים49,ספרי לימוד חיוניים, עזר
, ספר יסודי וחטיבה-לבית הוצאות הקשורות,  לימוד לגן חובהשכר
למוסדות לימוד , ס תיכון אקסטרני"בי, תיכוני ואקדמי-ס על"לבי

 .וכן הוצאות למחברות וכלי כתיבה, אחרים
 הכוונה להוצאות בסיסיות :מוצרים ושירותים אישיים מינימליים  .3

 .יגיינה והטיפוח הקוסמטי האישייםבתחום הה
 :טת החישוב של מקורות ההכנסה הפנויים למימון הצריכה החיוניתשי 

ניכוי הריבית על המשכנתה והלוואות הדיור מההכנסה בעין הנובעת   .1
בניגוד לשיטה , מדידה שלנוה: ממגורים בדירה בבעלות עצמית

. כוללת התייחסות למשכנתאות והלוואות לדיור, יתנהאמריק
החוב הפתוח , קבלת משכנתאותהשתמשנו במידע בסקר ההוצאות על 

אמדנו לחוד את הריבית . בעת הפקידה וגילו של ראש משק הבית
הפחתנו את תשלום הריבית . והקרן של החזר המשכנתה השוטף

ההפרדה בין קרן וריבית חשובה כי תשלום . השוטפת מההכנסה בעין
עם התבגרותו של . דירההריבית הוא מעין תחליף לתשלום שכר ה

 לכן 51.גדל ונטל הריבית קטן) החיסכון(החזר הקרן , הבעל המשכנת
ההכנסה בעין מדיור בבעלות עצמית הולכת וגדלה עם הירידה 

 .בתשלום הריבית
במקום להפחית את כל ההוצאות : הוצאות חריגות על בריאות  .2

, מכוסות בביטוח הרפואי הבסיסי ממקורות ההכנסהשאינן הרפואיות 
חתנו רק את ההוצאה החריגה הפ, NRC-כפי שנעשה בשיטת ה

ההוצאה החריגה חושבה כהפרש . מהממוצע בסעיפי הבריאות הללו
 .בין ההוצאה בפועל של המשפחה לבין ההוצאה הממוצעת

בהתאם להמלצת (מחצית ההוצאה על תחבורה ציבורית ועל כלי רכב   .3
 ).NRC-ה

 :קביעת מקורות ההכנסה 
 52.)ברוטו(ההכנסות הכספיות וההכנסות בעין   .1

 פחות  
 ).תשלומי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות(מסים ותשלומי חובה אחרים   .2

 פחות  
______  

 ".ספרים אחרים"ספרים למעט הסעיף   .49
, שיעורי ספורט והתעמלות, קורסים ללימוד שפות, חוגים וקורסים אחרים: למעט הסעיפים הבאים  .50

 .מחול ואמנויות במה, קורסים לדרמהשיעורים ו, פיסול ומלאכת יד, שיעורים וקורסים לציור
 .'ראו נספח ג. נוהגות אחרת) 2004(ות ראנדבלד ואח-סבג  .51
הכנסות אלה כוללות בעיקר את ההכנסה הזקופה מדיור בדירה שבבעלות עצמית ותמיכות   .52

רצוי היה לכלול בהכנסות ברוטו גם הכנסות בעין נוספות שמתקבלות . ממשלתיות בדיור
 .4ון בסעיף ראו די. מהממשלה
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אלה כוללות את הוצאות התחבורה הלוך . הוצאות יציאה לעבודה  .3
את הוצאות השמירה על הילדים בשעות העבודה במשפחות , וחזור

. הוריות-שבהן שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה או במשפחות חד
לחישוב עלות השמירה . וב הוא לשעות העבודה בפועלהחיש

 53.השתמשנו בשכר המינימום
 פחות  

 out of(מעבר להוצאה שנכללה בקו העוני , הוצאות רפואיות חריגות  .4
pocket expense.( 

  פחות  
 54)במשפחת המשלם(תשלום מזונות   .5

 .מקורות ההכנסה מכל המקורות נטו הפנויים לצריכה חיונית=   
  
 ת המדידהתוצאו
לאחר . 2001 עד 1997 מצביע על ירידה בעוצמת העוני הכללי בשנים 7תרשים 

שקיזזה את הישגי השנים הקודמות והעוני , מכן עוצמת העוני עלתה עלייה חדה
 .מספר הנפשות העניות עלה ברוב השנים). א7תרשים (החריף 
אה  בולטת ההרעה במצב העוני של האוכלוסייה הערבית בהשוו55:מגזרים 

 היתה הרעה בכל 2002-ב. בשנים האחרונות) ב7תרשים (ליתר המגזרים 
 .המגזרים המוצגים כאן

העוני בקרב משפחות צעירות גבוה משמעותית : גיל ראש משק הבית 
חשוב לזכור שלגבי הצעירים המשקיעים . מאשר בקבוצות גיל אחרות
ה עדר פרנסה או פרנסה נמוכיהנובע מה, בלימודים זהו עוני זמני
מצב העוני הולך ופוחת עם ההתקדמות . במהלך תקופת הלימודים

 .בגיל
ובמידה מסוימת גם ,  שנות לימוד8עד (בקרב מעוטי ההשכלה : השכלה 

בקבוצות . ניכרת מגמת הרעה מסוימת לאורך זמן)  שנות לימוד10עד 
השיפור . 2002שהופרה בשנת , האחרות היתה מגמת שיפור במצב העוני

גם הרמה הנמוכה ביותר נרשמו בעוני של המשכילים ביותר הגדול ביותר ו
 ).שנות לימוד+ 16(

______  
הסכום חייב להיות קטן יותר מהשכר הנמוך . סכום קבוע לשבוע כפול מספר שבועות עבודה  .53

 .הוצאות התחבורה חושבו על בסיס הוצאות הנסיעה בתחבורה ציבורית. במשפחה
לכן כאשר נרשמו במשפחות בסביבת קו , אין בסקר ההוצאות נתון מפורש על תשלום מזונות  .54

למשפחות . משקי בית אחרים הנחנו שחלק מהעברות אלה מהוות תשלום מזונותהעוני העברות ל
 .פי התעריף-אלה הפחתנו אפוא מזונות על

חלק , "יהודים ואחרים"כך למשל כלולים החרדים בקבוצה ; בחלק מהמגזרים קיימת כפילות  .55
 חרדים בקרב העולים יש, הוריות מופיעות בקבוצת העולים ובקבוצות אחרות-מהמשפחות החד

 .הוריות וכדומה-ומשפחות חד
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רמת העוני גבוהה בקרב משפחות גדולות וזאת במיוחד : גודל המשפחה 
העוני הנמוך ביותר . מצבם של הבודדים היה יציב יחסית. 2002בשנת 

 . נפשות4 עד 2נרשם במשפחות של 
ימת לאורך זמן בעוצמת נרשמה הרעה מסו: מספר המפרנסים במשפחה 

 .העוני של משפחות עם שני מפרנסים
 

 הגישה בראי הקריטריונים
החישוב דורש התעמקות . סרוןיהשיטה איננה פשוטה ליישום וזהו ח: פשטות 

עם זאת הליבון המקצועי והציבורי של . בפרטים שונים בתהליך בניית המדד
 .הפשטות גלום גם יתרוןולכן בהיעדר , הסוגיות יוצק תוכן לשאלת מהות העוני

, הבעיות שהתגלו בגישה היחסית: רלוונטיים-תלות בשיקולים לא-אי 
נפתרות בגישה זו באופן משביע , ובפרט בגרסת המוסד לביטוח לאומי

 כוללת את כל סוגי ההכנסות NRC-גישת ה, כפי שמתואר לעיל. רצון
ור וכן היא מתייחסת בצורה נאותה להכנסות בעין מדי). כספיות ובעין(

משווה את המצב של שני הורים עם ילדים קטנים שעובדים מחוץ לבית 
 .לזה של משפחות עם מפרנס פוטנציאלי שנשאר בבית

קו העוני ומקורות (עצם קיומם של שני אפיקים להגדרת העוני : הגינות 
ראו לדוגמה (מאפשר התחשבות במצב הבריאות במדידת העוני ) ההכנסה

 56).ההכנסה לעיל בחישוב מקורות 4סעיף 
סים על  לעיל מראה כי המדדים היחסיים המבוס4תרשים : קריטריון העדכון 

קו העוני של הביטוח . מיקה גבוהה של עדכוןהכנסות שוטפות יוצרים דינ
, 2002-הלאומי משתנה במידה ניכרת לאורך השנים והוא אף משנה כיוון ב

מדד העוני היחסי דבר שמצביע על עדכון יתר עקב רגישות גבוהה מדי של 
השיטה המעורבת מבטיחה אף היא עדכון . להתפתחות השוטפת של החציון
העדכון , אך בניגוד לגישת הביטוח הלאומי. של קו העוני על בסיס החציון

משום שהוא מבוסס על התפלגות של הסל החיוני ולא של , לפיה מתון יותר
ר מהתפלגות התפלגות צריכת הסל החיוני יציבה יות; ההכנסה השוטפת

 .לכן השיטה המעורבת אינה לוקה בעדכון יתר. ההכנסות
מתייחסת למושג , ככל הגישות המעורבות, NRC-גישת ה: מהות העוני 

 NRC-היתרון של שיטת ה"). המינימום למחיה בכבוד("הצריכה החיונית 
ושל שיטות מעורבות אחרות הוא בניסיון להתמודד עם המורכבות של מהות 

כך שהיא , ניתנת לווריאציות רבות, בהיותה מפורטת מאוד, ההשיט. העוני
 .מאפשרת התאמה של הגדרת העוני לצורכי החברה במרחב הזמן והמקום

______  
ואף אחת , מובן שקשה יותר להתמודד עם בעיית התפקוד היומיומי של אנשים חולים ומוגבלים  .56

אחת המטרות המרכזיות של גישת היכולות . מהגישות המוצגות כאן אינה מתמודדת עמה לעומק
 .היא ההתמודדות עם אתגר זה, שלא נדונה כאן, Senשל 
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 יתנ האמריקNRC לפי גישת Senמדד : 7תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  הקנדית" סל השוק"גישת 
)MBM, Market Basket Measure(57  

 של המאה הקודמת 90-ה של שנות הגישה זו פותחה בקנדה במחצית השניי
 שייך למדדים MBM- מדד הLIM.59- והLICO58- ה-בנוסף למדדים הקיימים 

 .המשלבים בין הגישה האבסולוטית ליחסית, המעורבים
 

 שיטת המדידה
הרעיון המקורי של הרשויות בקנדה היה לחשב קו עוני לפי : קו העוני 

 נקבעה בוועדה זאת לאחר שהצריכה הנורמטיבית; הגישה המוחלטת
ציבורית אשר חישבה את העלות המומלצת לגבי כל אחד מרכיבי ההוצאה 

ה בגלל קשיים שהתעוררו בתהליך זה שונת. ביגוד ודיור, מזון: הבסיסיים
 .2003-הגישה לחישוב קו העוני ב

______  
 מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יישמו שיטת מדידה )2003( אלפנדרי וטום קפלן גם יפית  .57

חישוביהם נדונים . שיטה קנדית נוספת, LICO-וכן משיטת ה, MBM-שהושפעה בעיקר מגישת ה
  .4בנספח 

לפי הגדרה זו משפחה היא ענייה אם ההוצאה שלה על . Low Income Cutoffזהו מדד מעורב בשם   .58
  . או יותר מזו הממוצעת של משפחות בהרכב דומה20%- בהגבוה) ביגוד ודיור, זוןמ(בסיסי הסל ה

 .בדומה לגישת המוסד לביטוח לאומי, חציון של ההכנסה השוטפתה מחציתזהו מדד יחסי לפי   .59

ג. גיל ראש משק הבית
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 60.פי עקרונות רפואיים של תזונה הולמת-סל המזון נקבע על  -
ד בקנדה ניסו תחילה לבנות גם סל מתכנני המד: סל הביגוד וההנעלה  -

אין סל , אך בניגוד למצב בתחום המזון. נורמטיבי בשיטה אבסולוטית
. לייםשה להסכים על קריטריונים אוניברסמפני שק, ביגוד אובייקטיבי

 הקימו מועצה ציבורית שתקבע את רמת ההוצאה MBM-יוזמי ה
קנות במטרה לאמץ את מס, החיונית על ביגוד של משפחה מייצגת
 Acceptable Level of (1997-המועצה לתכנון חברתי של ויניפג מ

Living .( היתה גבוהה יחסית לנתוני 2001שנת להתוצאה שהתקבלה 
 התגלה כי שיטה זו 2003במהלך : צריכת ביגוד מסקרי ההוצאות

הביאה להמלצה נורמטיבית שהיתה גבוהה יותר מהסל הממוצע של 
 לכן החליט הצוות 61.חייו רחוקה מעונישרמת , (!)העשירון השביעי 

הקנדי שיש לחדול מהניסיון לבניית מדד אבסולוטי לגבי כל רכיבי 
לגבי . ההוצאה החיונית והסתפק ברכיב אבסולוטי של המזון בלבד
הכלל . יתר ההוצאות החיוניות החליטו הקנדים לאמץ כלל יחסי

ת המדויק לחישוב סעיף הביגוד וההנעלה עוד לא נקבע סופי
 אך ההמלצה היתה כי יש לאמץ את ההוצאה 2003בפרסום של 

כלל זה מזכיר את . 40-  עד המאיון ה21- הממוצעת של המאיון ה
 הוא כזכור צר NRC- אף כי מרווח ה, NRC- הכלל שקבעה ועדת ה

 של סעיפי ההוצאה 35-  לבין המאיון ה30- בין המאיון ה: יותר
 . לנפש תקניתתהרלוונטי

ה הקנדית כללה בקו העוני את ההוצאה החציונית ההנחי: סל הדיור  -
גם כאן נראה כי .  חדרים לפי אזור מגורים3 עד 2של דירה בגודל 

 NRC-משום שקווי העוני של שיטת ה, הגישה הקנדית מרחיקה לכת
 .מכוונת למאיון נמוך יותר

 לא מציין את תדירות )Hatfield, 2002(המסמך הקנדי : מידת העדכון 
 . לישראל השתמשנו בנתונים שנתייםMBM-כי חישוב הלצור. העדכון

 .NRC-הגישה הקנדית הולכת בעקבות גישת ה: מקורות ההכנסה 
 Citro- מתוארת באופן מקצועי בNRC-גישת ה: ישראלביישום השיטה  

and Michael, 1995 .גישת ה-MBMמרווח המאיונים . פחות  מגובשת
ץ את המרווח לפי העדפנו לאמ. MBM- מצומצם יותר מאשר בNRC-ב

 אימצנו אפוא כלל אחיד של כימות הצריכה החיונית NRC.62-שיטת ה
 .35- עד ה30-פי ממוצע המאיונים המלבד המזון ל

______  
 .37' עמ, )Human Resources Development, Canada) 2003ראו   .60
 .4' עמ, )Hatfield) 2002ראו   .61
הגישה השמרנית עדיפה בדרך כלל על גישה המרחיבה את הסל , חבת הגיבוי הציבורילצורך הר  .62

לתמוך במדיניות למאבק " בעלי אוריינטציה פחות חברתית"זאת כדי להניע גורמים ; הנורמטיבי
 .בעוני
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 הסל ההולם של -) MBM-כמו ב(השתמשנו בסל מזון רפואי : סל המזון 
 ).2003(קלוסקי -ניצן

ההבדל נעוץ כאמור :  בעבודה זוMBM- והNRC-ההבדל בין יישום ה 
קורת גג ,  ההוצאה לנפש תקנית על מזון2לפי לוח . עיקר בסעיף המזוןב

החישוב האבסולוטי של . ההוצאה החיוניתמ 3/4-וביגוד מהווה מעט יותר מ
לנפש תקנית  ₪ 80- בכMBM-הוצאות המזון מעלה את קו העוני של ה

במיוחד משום , מובן שהפער גדל עם גודל המשפחה. NRC-בהשוואה ל
נוסיף לכך את . ון היתרונות לגודל אינם משמעותייםשבהוצאות המז

העובדה שבתחומים הנמוכים של התפלגות ההכנסות צפיפות האוכלוסייה 
ולכן התגובה בתחולת העוני על כל תזוזה קטנה בקו העוני עשויה , גבוהה

 63. 6,486₪-זוג עם שני ילדים קו העוני הוא כל. להיות ניכרת
  

 נפש תקנית לMBM-קו העוני של ה: 2לוח 
  אחוזים  ח"ש  

  26.8  739  מזון
  45.5  1,252  קורת גג

  4.5  125  ביגוד והנעלה
  15.1  416  תחבורה ומוצרים אישיים, חינוך

  8.0  221  בריאות
  100.0  2,754  קו העוני

 
 תוצאות המדידה

בולט העוני הרב בקרב . MBM- מתאר את תוצאות המדידה של ה8תרשים 
, וכן בקרב משפחות גדולות, הוריות ועולים-משפחות חד, חרדים, ערבים

ומשפחות שבהן ראש משק הבית בעל השכלה ) 30עד גיל (משפחות צעירות 
, 2002בעיקר בשנת , הרעה ניכרת בממדי העוני).  שנות לימוד8 עד 0(מועטה 

משפחות צעירות עם ראש משק בית , הוריות-משפחות חד, נרשמה בקרב ערבים
אצל . אש משק בית בעל השכלה בינונית עד גבוהה ומשפחות עם ר30עד גיל 

התוצאות דומות מאוד לאלה . משפחות עם אפס מפרנסים נרשמה הרעה מתמדת
אף כי הן גבוהות במקצת בגלל רכיב המזון הגבוה יותר בגישת , NRC-של ה

 .MBM-ה
 מדגישה את העוני המתבטא במצב הדיור של MBM-שיטת ה: המגזרים 

הוריות -לא מפתיע שהעוני בקרב המשפחות החדלכן . הקבוצות השונות

______  
משום שהראשון מבטא מעבר ליתרונות , MBM-ב גם NRC-השתמשנו בלוח השקילות של ה  .63

המבוגר :  הוא כדלקמןMBM-לוח השקילות של ה). λ( הרכב המשפחה תגם א) αמקדם (הגודל 
והצעירים יותר מקבלים ערך , 0.4 ים מקבל16 אחריו והנפשות מעל גיל הבא, 1ביותר מקבל ערך 

 .0.3של 
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שבהן בעלות על דירה שכיחה פחות מאשר במגזרים , ומשפחות העולים
 נוכח שיעורם הגבוה של בעלי דירה בקרב העניים 64.גבוה יחסית, אחרים

שיעור , העוני בקרבם מבטא כנראה בעיקר אבטלה גבוהה, הערבים
וטי של מע,  צעיריםוכן משקל גבוה של, השתתפות נמוך של נשים

 65.השכלה ושל משפחות גדולות
 מדגישה את רמת העוני הגבוהה ואת MBM- מדידת ה: גודל המשפחה 

בין , 2002ההרעה שנרשמה בממדי העוני של משפחות גדולות בשנת 
העוני בקרב משקי הבית של . היתר כתוצאה מהקיצוצים בקצבאות

ה של משפחות בודדים הצטמצם לאורך זמן ואינו שונה מהותית מז
 .בגודל בינוני

 .NRC-התיאור דומה לזה של ה: גיל ראש משק הבית 
בולטת הרעה מתמדת בקרב משפחות עם : מספר המפרנסים במשפחה 

 הורע במיוחד מצב העוני של המשפחות עם 2002בשנת . שני מפרנסים
 .פחות משני מפרנסים

 2002-ב. בקרב מעוטי ההשכלה ניכרת מגמת הרעה לאורך זמן: השכלה 
 .ההרעה היא כללית

 
 ניםהגישה בראי הקריטריו

המוטיבציה .  מתמצה ברכיב המזוןNRC- לגישת הMBM-ההבדל בין גישת ה
 היתה לבנות מדד מוחלט עם קו עוני שמשקף MBM-העיקרית של יוזמי ה

כמקובל . הסעיף הראשון במדד כזה הוא רכיב המזון. מוצרים ושירותים חיוניים
 התמקד בסל מזון המושתת על עקרונות MBM-ה,  אחריםבמדדים אבסולוטיים

 ,) ראו לעיל- "מדד אורשנסקי("י נאך בניגוד למדד הרשמי האמריק, יםרפואי
. כגון ביגוד ודיור,  מפרט גם את יתר המוצרים והשירותים החיונייםMBM-מדד ה

בנות רכיבים אבסולוטיים שקשה מאוד ל, כאמור, כיוון שהיוזמים השתכנעו
. נבחרה בסופו של דבר גישה מעורבת, ליים לסעיפים אחרים מלבד מזוןברסואוני

הקריטריון של מהות העוני לדעתנו מתממש טוב יותר ככל שקו העוני הוא 
משום שקביעתו ,  הוא אכן אוניברסלי יותרMBM-סעיף המזון ב. אוניברסלי יותר

 .אובייקטיבית לפי שיקולים רפואיים
. ן אבסולוטיות נורמטיביות לפי הרכב המשפחה נשען על הוצאות מזוMBM-ה

לפיכך ניתן . כך המושג מיטיב להתקרב למושג של המינימום למחיה בכבוד
הסכמה לגבי המינימום . המין והרכב המשפחה, לפרט את קו העוני לפי הגיל

למחיה בכבוד יוצרת תשתית עובדתית חשובה לקביעת יחסי הגומלין בין כלים 

______  
 ההתחשבות בהוצאות היציאה לעבודה גורמת להעמקת MBM-גם ב, NRC-כמוסבר בחישוב ה  .64

 .ר נמוךהעוני בקרב אנשים שעובדים בשכ
 .)2002(פלד וקסיר , יה אצל גוטליבי בנושא שיעורי תעסוקה לפי קבוצות אוכלוס1ראו לוח   .65
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הגדרת קו העוני :  החברתית על המינימום למחיה בכבודשונים במערכת ההגנה
קצבאות , בפרט הבטחת ההכנסה, מבנה מערכת הרווחה, ומקורות ההכנסה

 66.הילדים וגובה שכר המינימום
 

  הקנדיתMBM- לפי גישת הSenמדד : 8תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 גישות נוספות
 NIסרון מרכזי של גישת יחכי , מתברר) NI(מהדיון בגישת המוסד לביטוח לאומי 

, NRC-נבדוק להלן אם ניתן לשלב את גישת ה. טמון בהגדרת מקורות ההכנסה
עם הגישה היחסית של , המשפרת משמעותית את הגדרת מקורות ההכנסה

 67.הביטוח הלאומי
  
  
  
  
 

______  
גובה . מובן שדיון כזה צריך להתייחס להשפעת התמיכות על התמריץ להשתתף בכוח העבודה  .66

יש אפוא . שכר המינימום עשוי לצמצם את ממדי העוני אך במקביל להקשות על מציאת עבודה
 .דיון מעמיק בסוגיה זו מחייב עבודה נפרדת. א איזון בין ההשפעות השונותלמצו

 .2004, קסיר) קלינר(המלצה ברוח זו נמצאת בעבודה של גוטליב ו  .67
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 )NRC)NI_NRC -מקורות ההכנסה של ה גישה יחסית לפי
  

 שיטת המדידה
ה החציונית לנפש תקנית של ההכנסה מכל קו העוני נקבע כמחצית ההכנס

 .NRC-בהתאם לגישת ה, דהיינו בניכוי הוצאות חיוניות, המקורות נטו
 כלומר גם היא לוקה בעדכון; )NI(שיטת העדכון זהה לזו של הביטוח הלאומי 

 ).4תרשים (יתר 
  

 68תוצאות המדידה
והסיבה , NIרמת העוני נמוכה יותר מאשר לפי מדד , עם זאת. מגמת העוני עולה

בולטת ההרעה במצב . העיקרית לכך היא ההתחשבות במקורות ההכנסה בעין
 .הוריות ומשפחות גדולות-משפחות חד, העוני של ערבים

 
 הגישה בראי הקריטריונים

שינוי הגדרת המשתנה מהכנסה כספית נטו להכנסה מכל המקורות פותר את 
תלות -י בהקשר לאיהבעיות של הגדרת העוני הנהוגה במוסד לביטוח לאומ

 :אך לא את הבעיות האחרות, רלוונטיים ולדרישת ההגינות-בשיקולים לא
כי היא מחייבת דיון ציבורי מפורט על , הגישה כבר פחות פשוטה: פשטות 

, הכללת ההכנסות ממקורות שונים וכן על התחשבות בנושא הבריאות
יפית לנושא כן היא מחייבת התייחסות ספצ. החינוך ואולי רכיבים נוספים

 התחשבות בהכנסות בעין מייצור -לחלופין , או(הוצאות היציאה לעבודה 
 ).ביתי

כי קו העוני נקבע באופן טכני , מבחינה זו אין התקדמות: מהות העוני 
אין התייחסות ספציפית .  מהחציון50%לפי כלל שרירותי של 

פי גישת - קו העוני שהתקבל נמוך מאשר על. לצרכים חיוניים
הרי בגישה היחסית קו העוני נקבע לפי ההתפלגות הנבחרת . NRC- ה

ללא התייחסות ספציפית לסל של צריכה , של מקורות ההכנסה
 היה קו העוני לנפש תקנית לפי שיטת 2002אכן בשנת . חיונית

 אחוזים מקו העוני לפי שיטת 17- נמוך ב, בלבד₪  NI_NRC 2,244- ה
, דוגמה זו מלמדת). 9השטח הצבוע בתרשים ( ₪ NRC 2,710- ה

 אחוזי חציון עלולה להביא לקו עוני שהוא Xשקביעה שרירותית של 
מובן שניתן לקבוע . ה ניכרת מהמינימום הדרוש למחיהנמוך במיד

 השיעור גובהאבל אז נדרש כלל לקביעת . 50%- שיעור שונה מ
דבר המחזיר את הדיון לוויכוח הבסיסי בין הגישה היחסית , מהחציון

 .ולוטיתלגישה האבס
______  

 .2.תרשים א, התוצאות מובאות בנספח  .68
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מבחינה זו יש שיפור ביחס לגישת : רלוונטיים-תלות בשיקולים לא-אי 
כי החישוב כולל הכנסות בעין ומתייחס להוצאות , הביטוח הלאומי
 .היציאה לעבודה

כי כללי קביעת מקורות ההכנסה , יש שיפור חלקי לפי הגדרה זו: הגינות 
תן כך למשל ני.  מאפשרים התייחסות למצב הבריאותNRC-של ה

להתחשב בהוצאות רפואיות שונות בחישוב ההכנסה הפנויה לצרכים 
אחת הבעיות בהעמסת הגדרת מקורות ההכנסה עם הפחתות . חיוניים

שונות מההכנסה היא שהוצאות הבריאות בפועל של משפחות עניות 
עלולות להיות נמוכות מהרמה הנחוצה בשל הימנעות מצריכת שירותי 

וכך תיווצר הטיה לא מוצדקת כלפי מעלה , בריאות מתוך מצוקה כלכלית
 נושא NI_NRC-בגישת ה, מכל מקום. במצבן הכלכלי של משפחות עניות

ההגינות מטופל רק מבחינת מקורות ההכנסה ולא מנקודת הראות של קו 
 . אחוזים מהחציוןXמשום שזה נקבע באופן שרירותי ברמה של , העוני

 
   ההכנסה הכספית נטוהתפלגות פונקציות צפיפות של: 9תרשים 

 NRC-ושל מקורות ההכנסה לפי ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )NI_C(גישה יחסית לפי סך ההוצאות 
אינה משקפת די הצורך את , הנתונה לתנודות מקריות רבות, ההכנסה השוטפת

גישה המבוססת על ההכנסה השוטפת : רמת החיים המתמשכת של משקי הבית
שיטת המדידה לפי סך . י לעוני זמנילא מאפשרת להבחין בין עוני פרמננט

 .ההוצאות מתמודדת עם בעיה זו
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 שיטת המדידה
 . החציונית לנפש תקניתההוצאהקו העוני נקבע כמחצית 

 
 .משמעות בגישה היחסית, כאמור, יןלמושג זה א: מקורות ההכנסה

 
בגלל היציבות שמאפיינת , עם זאת; שיטת העדכון זהה לזו של הביטוח הלאומי

התפתחות קו העוני לפיו דומה יותר , נה סך ההוצאות לאורך השניםאת המשת
מבוססים על נתוני תצרוכת הם שגם , NRC- ושל הMBM-לשיטת העדכון של ה

 ).4ראו תרשים (
 

 69תוצאות המדידה
הרמה הנמוכה . התוצאה המרכזית היא עליית המגמה של ממדי העוני המתמשך

לעיל נובעת מההתמקדות בחלק יותר של המדדים בהשוואה למדדים שנדונו 
 .המתמשך של תופעת העוני

 
 הערכת הגישה

משום , ההבחנה בין עוני זמני ומתמשך חשובה לצורכי התוויית המדיניות
שהכלים הנחוצים לצמצום העוני הזמני בוודאי שונים מאלה המתאימים להקטנת 

הליך סביר להניח שהעוני של צעירים שנמצאים בעיצומו של ת. העוני המתמשך
העוני הזמני : דוגמה נוספת. השקעה בהון אנושי ייעלם עם כניסתם לשוק העבודה

כלים . של בעל עסק שנפגע משפל עשוי להיעלם עם התאוששות תהליך הצמיחה
להתמודדות עם תופעות אלה כוללים למשל פיתוח אמצעי ביטוח מפני תנודות 

בדוגמה (מימון לימודים בלתי צפויות או כלים לשיפור הגישה לשוק ההון לצורך 
אפליה או קשיים , לעומת זאת עוני מתמשך נובע מהשכלה מועטה). הראשונה

לכן חשוב להשקיע ביכולת האבחנה של עוני . בסיסיים בתפקוד היומיומי
 .בין היתר באמצעות סקרי מעקב, מתמשך

 
גורסת שהצריכה הפרטית מיטיבה ) 1957(תורת ההכנסה הפרמננטית של פרידמן 

לכן מדידת . ביע על רמת החיים הפרמננטית יותר מאשר ההכנסה השוטפתלהצ
עוני יחסי לפי נתוני צריכה מאפשרת לאמוד את הממד הפרמננטי יותר מאשר 

 .המדידה היחסית לפי ההכנסה הכספית נטו
  
  
  
 

______  
 .3.תרשים א', התוצאות מובאות בנספח א  .69
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 השוואה בין הגישות השונות
. ניהמאבק בעוני כרוך מטבעו בהשקעת משאבים כלכליים ניכרים לצמצום העו

אחד האפיקים לשיפור המדיניות בתחום העוני הוא הניסיון לשפר את זיהוי 
אם מתברר שהרכב . כדי לשפר את הכוונת המדיניות, האוכלוסיות הנזקקות

פי הגדרת -העניים והמגמות של התפתחות העוני משתנים במידה ניכרת על
 .ההכרעה לגבי שיטת המדידה מקבלת משנה תוקף, העוני
 

 מת ממדי העוני בין הגישות השונותהבדלים במג
 מציג את השוני במגמה של עוצמת העוני לאורך זמן לפי הגישות 10תרשים 
וזו של העוני , נקודת המוצא של העוני האבסולוטי היא הגבוהה ביותר: השונות

היחסי עלתה לאורך ) NI(המגמה של עוצמת העוני . היחסי היא הנמוכה ביותר
.  הזעזועים הניכרים בצמיחה לנפש באותה תקופהבלי לשקף את, כל התקופה

הצטמצם במהלך שנות הצמיחה לנפש וגבר ) OR_IL(העוני האבסולוטי 
העוני ) MBM(לפי הגישה המעורבת ). 2003-  ו2002(בתקופת המיתון החריף 

תוצאה זו מתיישבת . ירד בעקבות הצמיחה ועלה בחדות עם התגברות המיתון
לפיה העוני צפוי להתגבר בתקופות של ש ,יהלדעתנו היטב עם האינטואיצ

הרעה כלכלית ולהפך בעתות של שיפור כלכלי ועם קביעת רמתו של קו העוני 
סל מוצרים ושירותים ב ותמקדתה(תוך התייחסות למינימום למחיה בכבוד 

התייחסות להתפלגות התצרוכת החיונית (ולרמת החיים הכללית במשק ) מוגדר
 ).במשק

 
  לפי גישות שונות והצמיחה לנפשSenמדד : 10תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תרשים 10:  מדד Sen לפי גישות שונות והצמיחה לנפש
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 ת השונות בהרכב אוכלוסיית הענייםהבדלים בין הגישו
ההבדלים בשיטות המדידה השונות מובילים להבדלים ניכרים בזיהוי האוכלוסייה 

 בהרכב -כלומר במבנה הקבוצתי של העניים או במילים אחרות , הענייה
שמדיניות למאבק בעוני תושתת על הגדרת עוני לכן חשוב . האוכלוסיות העניות

לפי ) עניות-והלא( מראה את השוני בין האוכלוסיות העניות 11תרשים . ראויה
 :הגדרות שונות

 
החלק השמאלי של התרשים מראה את אחוז האוכלוסייה המוגדרת כענייה לפי 

 ניתן לראות שפרט. הביטוח הלאומי אך אינה ענייה לפי הגדרות עוני אחרות
התופעה של עניים לפי גישת הביטוח , ")העוני הפרמננטי("לעוני לפי ההוצאות 

היא הקיפה : הלאומי שאינם מזוהים כעניים לפי הגישות האחרות אינה שכיחה
 . אחוזים מכלל האוכלוסייה2- רק כ2002בשנת 

 
שיעור גבוה מתוך כלל האוכלוסייה הוא עני לפי הביטוח הלאומי אך לא במובן 

לפי גישת הביטוח הלאומי רוב העוני הוא אפוא בעל אופי פחות . יהפרמננט
 אחוזים מכלל האנשים 9-לעומת כ,  אחוזים מכלל האוכלוסייה11- כ-פרמננטי 

 אחוזים באוכלוסייה שסובלים 5- קיימים כ, יתר על כן70.שסובלים מעוני מתמשך
 .מעוני מתמשך ואינם נתפשים כעניים לפי הביטוח הלאומי

 
וצה גדולה המוגדרת כענייה לפי הגדרות שונות והגדרת הביטוח הלאומי ישנה קב

 . אחוזים מכלל האוכלוסייה9- כ-מתעלמת ממנה 
 

, במבנה הקבוצות, כאמור, ההבדל המרכזי בין הגישות האלטרנטיביות מתבטא
בקרב החרדים והערבים תבניות העוני של : כלומר בהרכב האוכלוסיות העניות

אך בקרב , )ד12- ג ו12(י ושל הגישות המעורבות דומות גישת הביטוח הלאומ
 השוני 71.השוני בין הגישות בולט) ה12(הוריות - והמשפחות החד) ב12(העולים 

ובקרב משפחות קטנות , )ב13- א ו13תרשים (בולט גם בקרב משפחות צעירות 
 שנות לימוד 15-13וכן בקרב ראשי משק בית בעלי השכלה של , )ב14תרשים (
). ג16תרשים (ועוד יותר בקרב משפחות עם יותר ממפרנס אחד ) ד15תרשים (

 הראה כי אחד ההבדלים הוא מיעוט בעלי דירה בקרב אוכלוסיית 3תרשים 
הוריות או נטל ריבית גבוה על בעלי בית עם - העולים והמשפחות החד

שמאפיין משפחות עם , גורם נוסף. במיוחד בקרב משפחות צעירות, משכנתה
הוא ההוצאה הכרוכה ביציאה , הוריות עובדות- ם ומשפחות חדשני מפרנסי

______  
לבין )  בנספח א1.לוח א(וח הלאומי משום שזהו הפער בין תחולת העוני לפי הביט,  אחוזים9  .70

 ).NI_C(שאינם עניים לפי הגישה הפרמננטית , שיעור העניים לפי הביטוח הלאומי
 ).not mutually exclusive(כאמור לעיל הקבוצות חופפות בחלקן   .71
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תרשים 11: הבדלים בהרכב האוכלוסיות העניות
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הלאומי לשיטות אחרות

מתמודדת עם סוגיה זו , שלא כמו הגישה היחסית, הגישה המעורבת. לעבודה
 .בצורה שקופה

 
 הבדלים בהרכב האוכלוסיות העניות: 11תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 MBM- מציג את הפערים בממדי העוני בין גישת הביטוח הלאומי לגישת ה3לוח 

הפער הגדול בקרב : הפערים מתיישבים עם ההבדלים בגישות. 2002שנת לגבי 
נובע מהשיעור הנמוך של בעלות על דירה או )  נקודות11 עד 8(הצעירים 

גורם נוסף לפער הוא . מהוצאות ריבית גבוהות על משכנתאות בקרב צעירים
, גורם המתבטא בייחוד אצל עולים, ההתחשבות בהוצאות היציאה לעבודה

 משפר MBM- ה-בסיכום . הוריות וזוגות צעירים עם ילדים קטנים-ות חדמשפח
שיפור , את מדידת העוני באופן מהותי בהשוואה לגישת הביטוח הלאומי

 .המתבטא ברמת עוני גבוהה יותר ובהרכב עוני שונה
 

  Senהפער הממוצע בתוצאות של מדד : 3לוח 
 NI פחות MBM - 2002 עד 1997- ב
 מספר המפרנסים   +2 1  0 

 0.022 0.043 0.025   
 +16 15-13 12-11 9-10 8עד  

  *ההשכלה
 0.024 0.033 0.034 0.033 0.020 
 1 4-2 6-5 8-7 9+ 

  גודל המשפחה
 0.015 0.033 0.021 0.031 0.035 

 +65 64-56 55-46 45-31 30-25 24עד 
  *הגיל

0.109 0.083 0.035 0.016 0.021 0.024 
 )הגדרה ישנה(חרדים  ערבים הוריות-חד עולים כללי

  המגזרים
0.029 0.078 0.056 0.017 0.012  

 .של ראש משק הבית*
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הראינו גם כי לא ניתן לפתור את בעיות הגישה היחסית של המוסד לביטוח 
למשל , ידי שינוי המשתנה מהכנסה כספית נטו להכנסה מכל המקורות-לאומי על

משום שהיא כוללת הכנסות ,  שלמה יותראמנם הגדרת הכנסה זו. NRC-לפי ה
 עד 12 בתרשימים NI_NRCמדד (בעין והיא מתייחסת להוצאות היציאה לעבודה 

נמוכה בהרבה מזו של ) NI_NRC(אך הרמה של קו העוני בגישה היחסית , )16
 קביעת קו העוני בגישה :ה זו נובעת מההבדל היסודי ביניהןתוצא. NRC-ה

בעוד שבגישה היחסית אין , ל צריכה חיוניתפי שיקולים ש-המעורבת על
 9תרשים . התחשבות בשאלה אם קו העוני מאפשר רמת חיים מינימלית סבירה

על אף השיפור ) NI_NRC-שיטת ה(מדגים את הבעייתיות של הגישה היחסית 
קו העוני של גישת : שיש בגישה זו בהשוואה להגדרת הביטוח הלאומי

 .ת המינימום החיוני מנותק לחלוטין מהגדרNI_NRC-ה
 

בעין  חוסר מידע על החלוקה האזורית של הכנסות: בעיה
 ממשלתיות חיוניות

הוא בבחינת שיפור ניכר לעומת מדד חצי החציון , MBM-מדד ה, המדד המועדף
: סרון מרכזייאך כל המדדים שהוצגו בעבודה זו לוקים בח. של הביטוח הלאומי

ידי -המסופקים לאזרח על, חיונייםוריים הם לא כוללים מידע לגבי שירותים ציב
אילו השירותים והמוצרים הציבוריים הללו ניתנו באופן שווה לכל . הממשלה

היה אפשר להסתפק בהערה שמדידת העוני המבוססת על סקרי ההוצאות , נפש
בעין חיוניות -ההתחשבות בהטבות-מוטה כלפי מעלה עקב אי) או ההכנסות(

 .ממשלהידי ה-המסופקות לציבור על
 קיימים נתונים רבים שמצביעים על 2000-אולם בישראל של שנות ה

נראה כי במקרים רבים , יתרה מזו. שוויון ניכר בחלוקת השירותים הציבוריים-אי
 הכללתם של השירותים 72.השוויון הוא לרעת מגזרים עניים-אי) אף כי לא בכולם(

 מגוון 73.ים סטטיסטייםהציבוריים מחייבת אפוא יצירת בסיס נתונים לפי אזור
התשתיות , הרווחה, הבריאות, השירותים הרלוונטיים כולל את תחומי החינוך

בתחום החינוך יש עדויות להבדלים . הציבוריות החיוניות ואולי תחומים נוספים
א הפער ידוגמה לכך ה. ניכרים באיכות ההוראה ובתשתיות בין יישובים בארץ

מוכרים במגזר הבדואי בדרום -שובים לאהגדול במשאבים הציבוריים בין יי
הן בתחום החינוך והן , יש גם דוגמאות לאפליה מתקנת. ליישובים במרכז הארץ

שנתוני סקר ההוצאות אינם כוללים מידע על חלק , עובדה היא. בתחומים אחרים
אולם חשוב לכלול הבדלים כאלה בתמונת העוני , השירותים הציבורייםמגדול 

______  
קשה , נוכח חוסר השקיפות של נתוני הממשלה לגבי החלוקה האזורית של שירותים ציבוריים  .72

חות של ארגונים חברתיים שניסו לתאר את המצב "יש דו. השוויון האזורי-מצב אילהתרשם מ
 ).2004(אטיאס וסבירסקי -ח של או קונור"ראו לדוגמה דו. החברתי לפי חלוקה אזורית

בעיר מסוימת האזור יכול להיות חלק . אזור סטטיסטי מהווה רזולוציה חדה יותר מאשר היישוב  .73
 .של רחוב מסוים
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העבודה הנוכחית לא מתמודדת עם סוגיה . דיניות עליוובניתוח השפעת המ
, היא מעוררת קושי ניכר. מרכזית זו וטיפול נאות בה מתוכנן לעבודה עתידית

משום שייתכנו הבדלים גדולים ברמת הספקת השירותים הציבוריים בין שכונות 
מספר התצפיות בסקרים . שונות באותה עיר או בין יישובים שונים באותה נפה

הדבר מחייב . טורים לעוניכלל קטן מכדי לחשב את האינדיקוונטיים בדרך הרל
 חוקרים בעולם ניסו בשנים האחרונות לפתח שיטות כמה. טיפול סטטיסטי ייחודי

 את המידע באמצעות גישור בין ים להשל-כדי להתגבר על בעיית הנתונים 
. Hentschel, Lanjouw J., Lanjouw, P: סקרים שונים לבין מפקד האוכלוסין

.  שילבו בין סקרי ההכנסות וההוצאות לבין מפקד האוכלוסין)Poggi) 2000-ו
, תגברו את סקרי משק הבית במידע חיצוני) Fofack )2000- וBigmanלעומת זאת 

תוך שימוש במידע , כדי לאמוד את היקף העוני לפי אזורים סטטיסטיים מפורטים
ב "מרכזית לסטטיסטיקה של ארההלשכה ה. על רמת החיים במפקד האוכלוסין

)U.S. Census Bureau( ,פיתחה גם היא , בתמיכת משרדים ממשלתיים שונים
 Small Area Income andכנית שנקראתואומדני עוני לאזורים קטנים במסגרת ת

Poverty Estimates (SAIPE) . המטרות המוצהרות של פרויקט זה הן שיפור
 והשלמת תמונת העוני לגבי מקומות נסותלת לחזות את ממדי העוני וההכהיכו

ממשלת . שלגביהם הסקרים אינם מאפשרים מעקב אחר מצב העוני, קטנים
ב מצפה ששיפור הזיהוי של האוכלוסיות העניות ייעל את הקצאת המקורות "ארה

 census(ב "לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארה. למטרת צמצום העוני
bureau ( מיליארדי דולר על 30-ליות בסך ככניות פדרו ת1990התבססו בשנת 

שיפור הניצול של מפקד האוכלוסין לשם מיקוד אזורי של על וכאלה שיטות 
 .כניות המאבק בעוניות

  
 

 סיכום ומסקנות
משלתי לצמצום מטרת העבודה היא להגדיר מדד עוני שיתאים לקביעת יעד מ

. דיניות החברתיתטור למעקב אחר מידת ההצלחה של המהעוני וישמש אינדיק
הצלחתה תלויה . ג יעד מוגדר לאורך זמןימדיניות יעילה נמדדת ביכולתה להש

אך . באיכות הכלים המופעלים ובאיכות הפעלתם, במידת השאפתנות של היעד
לאבחן את , ההצלחה תלויה גם ביכולתו של המדד הנבחר לזהות את העניים

,  בעבודה מוצגים קריטריונים.עוצמת עוניים ולשקף את השפעת הכלים על העוני
שלפיהם ניתן להעריך את איכות מדדי העוני האלטרנטיביים ואת רגישותם 

אנו סבורים כי רצוי להגדיר את יעד המדיניות במונחים של . לעוצמת העוני
וכי מוטב לבסס את חישוב המדד על גישה מעורבת , Senכמו מדד , עוצמת העוני

המתמקדת , בלת בישראל לגישה המוחלטת שילוב בין הגישה היחסית המקו-
האופציה העדיפה היא הגדרה המבוססת על . בסל של מוצרים ושירותים חיוניים
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 MBM-ית ושיטת הנ האמריקNRC- שיטת ה-צירוף שתי שיטות מעורבות יחד 
, NRC-את כל הרכיבים בסל החיוני פרט למזון מומלץ לחשב בשיטת ה: הקנדית

ץ להשתית על קריטריונים רפואיים אובייקטיביים של ואילו את רכיב המזון מומל
, סל מזון כזה פותח במשרד הבריאות הישראלי). MBM-שיטת ה(תזונה הולמת 

נוסף לכך רצוי לכלול בסל החיוני רכיבים של . והוא שימש בסיס במחקר שלנו
, החינוך, לדוגמה בתחומי הבריאות, בעין חיוניות המתקבלות מהממשלה הכנסות

פי איכותן -בעין אלה יירשמו על חשוב שהכנסות. התשתיות ועוד, ההשכלה
 .וחלוקתן האזורית ולא בשיטת הממוצע לנפש

 
ל המוסד עהמקובלת , מהמחקר עולה כי הגישה היחסית של מחצית החציון

על אף חשיבותה , אינה יעילה כתשתית למדיניות למאבק בעוני, לביטוח לאומי
גוני -המדד המוצע רב. ישראל ובעולם המערביהרבה כמדד עוני מקובל ומוכר ב

ושיטת עדכונו לא לוקה , הוא עדיף מבחינת ההגינות. יותר וכרוך בפחות עיוותים
 .בעדכון יתר וגם לא מקובעת כמו השיטה המוחלטת
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א. מספר הנפשות העניות: כלל האוכלוסיה
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 )NI_C( לפי גישה יחסית של סך ההוצאות Senמדד : 3תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 2002ת ממדי העוני לפי השיטות השונות בשנ: 1לוח 

 הגישה
תחולת 
העוני 

 במשפחות

תחולת 
העוני 

 בנפשות

יחס פער 
 ההכנסות

מדד 
 יני'ג

מדד 
SEN 

הפער : SENמדד 
בין מדד הביטוח 

הלאומי לבין 
 המדדים האחרים

חצי חציון 
 0% 0.082 0.174 29% 20% 18% )ל"בט(

אורשנסקי 
US 34% 35% 36% 0.191 0.170 106% 

אורשנסקי 
IL 28% 29% 34% 0.178 0.133 62% 

NRC 23% 27% 28% 0.153 0.103 25% 
MBM 23% 27% 28% 0.153 0.107 30% 

NI_NRC 15% 17% 25% 0.151 0.063 23%- 
NI_C 11% 14% 22% 0.120 0.043 48%- 
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 לוחות שקילות: נספח ב
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  NRC-השוואת תוצאות ה: נספח ג
 )2004(חדות אנדבלד וא-בין גוטליב ומנור לבין סבג

 NRCחישבו מדד עוני לפי גישת ) א"להלן ס(אנדבלד ולאה אחדות -מירי סבג
. 2002 עד 1997חושב לתקופה ) מ"להלן ג(מנור -המדד של גוטליב. 2001לשנת 

' לוח נספח ד. מ"ידי ג- וכל החישובים נעשו על2001ההשוואה מתייחסת לשנת 
החלפת ההנחות שלנו בכל שלב מציג ניתוח רגישות של שיטת החישוב שלנו תוך 

את המידע על ההבדל בהנחות ביררנו בהתכתבות עם מירי . א"בהנחות של ס
 .אנדבלד-סבג
 

 . לעיל2.1.3 הבסיסי שלנו חושב בהתאם לשיטה המוסברת בסעיף NRC-מודל ה
 

 :להלן המסקנות המרכזיות מן ההשוואה
 אצלנו 20.9-וא " אצל ס21.7 -תחולת העוני בשתי הגישות דומה למדי   .1

חשוב .  אך הדמיון נובע מהשפעות שונות שמקזזות אלה את אלה-
להתבונן בהנחות השונות של הגישות ולבחור בכל שלב את ההנחה 

ההבדלים בין ,  לאחר שנסכים על הגישה המתאימה,לכן. המתאימה ביותר
שיש להכריע לגבי שיטת החישוב , מכאן; החישובים יהיו גדולים יחסית

 .הרצויה
 :להאין שתי הגישות נובעים מהסעיפים הההבדלים ב  .2

 אין לכלול את נושא הבריאות בקו NRC-לפי הנחיות ה: בריאות  .א
אלא רק לזכות את הוצאות הבריאות החיוניות במקורות , העוני

מ חורגים מגישה זו וכוללים סעיפי בריאות הן "א וגם ג"ס. ההכנסה
 את סך הוצאות ותכוללא "ס. בקו העוני והן במקורות ההכנסה

). שאינה כוללת קשישים(הבריאות בפועל של המשפחה המייצגת 
מ כוללים בקו העוני את הוצאת הבריאות הממוצעת של כל "ג

משום שקו העוני מחושב עבור כלל , )כולל קשישים(המשפחות 
 מתחשבותא לא "ס". משפחה מייצגת"המשפחות ולאו דווקא עבור 
מ "לעומת זאת ג. ת במקורות ההכנסהבהוצאה החריגה על בריאו

ההוצאה המשפחתית מעבר ( את הוצאות הבריאות החריגות מפחיתים
במילים . ממקורות ההכנסה הפנויים לצריכה בסיסית) לממוצע
אזי ההוצאה , אם במשפחה מסוימת יש בני משפחה חולים: אחרות

החריגה מפחיתה את המקורות הפנויים של אותה משפחה לצריכת 
מ לעלייה של תחולת "הבדל זה גורם לפי ג. 'ביגוד ודיור וכד, מזון

 .2.5%-העוני בכ
מ יש להפחית משכר הדירה הזקוף רק את הוצאת "לדעת ג: דיור  .ב

האחרון מהווה צבירת נכס או חיסכון . לא את החזר הקרן, הריבית
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א לא מבדילות בין הריבית "לעומת זאת ס). הגדלת אחוז הבעלות(
לפי שיטתן מצבו של זוג . לות כתוצאה מהחזר חובלבין הרחבת הבע

ובמקביל משלם ריבית גבוהה והחזר קרן , צעיר שגר בדירה בבעלות
דומה למצב של זוג מבוגר יותר שכבר גמר לשלם את רוב , נמוך
ורוב תשלום החוב נובע , ולכן הוצאת הריבית אצלו קטנה, חובו

כי אף שהוא גר , רמ הזוג הצעיר ייחשב עני יות"אצל ג. מהחזר קרן
מצבו בשלב זה של החיים אינו שונה , בדירה הרשומה על שמו

ס אינם מאפשרים "נתוני הלמ. מהותית מזה של זוג צעיר השוכר דירה
מ חילקו "לכן ג. הפרדה ברורה בין החזר הקרן לבין תשלום הריבית

ההלוואה ) 1: (את תשלום החוב לרכיבי קרן וריבית בעזרת שתי הנחות
בדומה ללוח שפיצר ) 2 (; שנים25בגיל צעיר ומוחזרת במהלך נלקחה 

,  רכיב הקרן הולך וגדל-תשלום החוב קבוע , של החזר הלוואות
 .כך ששירות החוב נשאר יציב, ורכיב הריבית הולך וקטן

מ "החישוב של ג. א מתעלם מתשלום מזונות"החישוב של ס: מזונות  .ג
הנחנו תשלום . זונותמתחשב באומדן תשלום מזונות לפי חוק המ

ואם סקר ההוצאות מראה על תשלומים למשק , מזונות אם הגבר גרוש
 .השפעת סעיף זה על תחולת העוני זניחה. בית אחר

מ "ג. א לא כללו סעיף זה כהוצאה חיונית"ס: ארוחות מחוץ לבית  .ד
משום שישנם מצבים רבים , כללו אותו בהוצאות המזון החיוניות

התחשבות . למשל במקום העבודה,  מחוץ לביתהמחייבים אדם לאכול
 .0.5%- את העוני בכהבסעיף זה מגדיל

ראו : (שנתי של קו העוני-השפעת המשפחה המייצגת ומיצוע תלת  .ה
סעיף זה גורם ). מ מיישום עקרונות אלה"הסבר לעיל לגבי הימנעות ג
 . אחוז0.8מ בסך "להגדלת תחולת העוני אצל ג

 בתחולת 5.5% עד 5%להתבטא בפערים של הבדלי הגישות עלולים   .3
 .העוני

האומדן . מ"א שונה מזו של ג"שיטת החישוב של ס: הוצאות תחבורה  .א
. מ על תחולת העוני"בלוח מבטא את אומדן השפעת החישוב של ג

האומדן נעשה באמצעות מחירי התחבורה הציבורית ולפי מספר 
 .המפרנסים במשפחה

בניגוד (השתמשו בתחשיב היפותטי מ "ג: הוצאות טיפול בילדים  .ב
מפחיתים את ההוצאה ממקורות ). שהשתמשו בנתונים בפועל, א"לס

. הורית-ההכנסה רק אם שני ההורים עובדים או אם המשפחה היא חד
מ אמדו את ההוצאה לפי שכר המינימום עבור שעות העבודה של "ג

כתוצאה מכך ). הורית-או של ההורה במשפחה חד(שני בני הזוג 
 .1.3%-חולת העוני גדלה בכת
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 מ"ג, א"השוואה ס

, 2001שנת 
סקר הוצאות 

לפי . משק הבית
 NRC-שיטת ב

המודל הבסיסי לפי גוטליב 
 ומנור

חישוב אלטרנטיבי 
 )אחדות- ברוח סבג(

המודל הבסיסי 
פחות חישוב 
 אלטרנטיבי

כולל השתתפות (מודל מלא  המודל הבסיסי
   )ממשלתית בשכר דירה

 בריאות

ממוצעת לנפש הוצאה 
דרך (וספת לקו העוני נ

כל נפש ל) המכפיל
הוצאות מעבר . במשפחה

לממוצע מופחתות 
 ממקורות ההכנסה

הכללת ההוצאה על 
הבריאות בחישוב 

כל משפחה להמכפיל 
ולא סכום אחיד לכל (

ללא ). המשפחות
התייחסות לסעיף זה 

 במקורות ההכנסה

2.0% 

 דיור

= הוצאה לדיור בסל הבסיס
. דירה זקוףכולל שכר 

כולל = מקורות ההכנסה
ן בניכוי ההכנסות בעי

הוצאות ריבית על 
הנחה של ירידה . המשכנתה

גתית במשקל תשלומי הדר
משקל רב בשנים  -הריבית 

 100%(המוקדמות יותר 
 )52החזר קרן החל מגיל 

הוצאה לדיור בסל 
כולל את = הבסיסי

הגדול מבין שכר דירה 
זקוף והלוואות 

סכום אם . ומשכנתאות
שכר הדירה גבוה יותר 

וסף למקורות נההפרש 
מקורות . ההכנסה

ההכנסה כוללים 
הכנסות בעין ללא שכר 

 .דירה זקוף

2.6%- 

 מזונות

חישוב דמי מזונות מבוסס 
חוק (על נתוני ביטוח לאומי 

תשלום . )הבטחת מזונות
גברים להמזונות מחושב רק 

גרושים כאשר הוא מתבסס 
על ממוצע סכומי התשלום 

בקטגוריות המשפחתיות 
 השונות

ללא התחשבות 
העברות (במזונות 

 )למשקי בית אחרים
0.4%- 

ארוחות מחוץ 
 הסעיף נכלל בסל הבסיסי לבית

הכללת הסעיף - אי
במרכיב המזון בסל 

 הבסיסי
0.0% 

+ שלוש שנים 
 משפחה מייצגת

כל שנה להחישוב נעשה 
בנפרד וללא התייחסות 
למשפחה מייצגת אלא 

 וסייהלכלל האוכל

 עד 1999איחוד השנים 
 והתאמה למחירי 2001
קו העוני . 2001שנת 

נקבע על בסיס משפחה 
 נפשות 4מייצגת של 

 2+  מבוגרים 2(
 ).ילדים

0.3% 
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, 2001שנת 
סקר הוצאות 

לפי . משק הבית
 NRC-שיטת ב

המודל הבסיסי לפי גוטליב 
 ומנור

חישוב אלטרנטיבי 
 )אחדות- ברוח סבג(

המודל הבסיסי 
פחות חישוב 
 אלטרנטיבי

ללא הוצאות 
 תחבורה

עלות נסיעה לעבודה 
 לפי עלות חופשי תמחושב
בערים ₪  200(חודשי 

)  בקטנות150- הגדולות ו
. מוכפל במספר המפרנסים

  ממקורות ההכנסהמופחת

ללא התחשבות 
 0.6% בהוצאות תחבורה

ללא הוצאות 
 טיפול בילדים

עלות יציאה לעבודה 
 על בסיס שעות תמחושב

עבודה שבועיות של בן הזוג 
שעובד פחות שעות ועל 

שכר המינימום לאותה 
מופחת ממקורות . השנה

 ההכנסה

ללא התחשבות 
בהוצאות טיפול 
בילדים בשעות 

 העבודה

0.8% 

א הוצאות לל
  יציאה לעבודה

ללא הוצאות תחבורה 
והוצאות טיפול בילדים 

 בשעות העבודה
1.8% 
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 )2003(החישוב של אלפנדרי וקפלן : נספח ד
 הקנדית ושל LICO-החישוב של אלפנדרי וקפלן משלב אלמנטים של גישת ה

 .MBM-גישת ה
 

 )Food(מזון 
י ננוסח הסל האמריק בהשתמשו בסל המינימלי) ק"להלן א(אלפנדרי וקפלן 

המבוססת על מדידה אבסולוטית , MBM-בכך גישתם דומה לשיטת ה. ליהמינימ
 .של הוצאת מזון נורמטיבית

 
שנועדה למנוע ,  של סל המזון בהגדרה זו הוא ההגדרה הצרה של הסלהחיסרון

בניגוד לסל (ך זמן אך אינה מיועדת לשמור על בריאות המשפחה לאור, רעב
 ).המזון ההולם

 
 )Maintenance(ואחזקת דירה ) Shelter(דיור 

גת ההוצאה על דיור חושבה לפי הממוצע הארצי של שכר הדירה למשפחה מייצ
כפי שהתקבל מסקר ,  מגורים בדירה שכורהלע) ילד+ אצלם שני מבוגרים (

סולם . לכך הם הוסיפו את ההוצאה הממוצעת על אחזקת דירה. ההוצאות
 ).2003, אלפנדרי וקפלן, 3טבלה ( הדיור השקילות שלהם ייחודי לנושא

 
 שכר - של חישוב רכיב הדיור הוא התמקדות בפלח צר של השוק החיסרון
 . וכן התעלמות מהבדלים אזוריים בשכר הדירה-הדירה 

 
ככל שהמכפיל גדול . 1/0.65דהיינו , 1.54ק הוא " הגלום בקו העוני של אהמכפיל

 Citro and RC)-לכן קבעה ועדת ה. המושג של קו העוני פחות מוחשי, יותר
Michael, 1995( ,כך . כי עדיף להגדיר את קו העוני בצורה מלאה ככל שניתן

ההוצאה  (49% לרף של 17% מתקבל מהוספת 0.65המספר . המכפיל יהיה קטן
 .17%ועוד ) FSMהממוצעת על 

 
לפי גישה זו משפחה . LICO-על גישת ה, כאמור, ק מבוסס"מדד העוני של א

גבוהה ) FSM(דיור ותחזוקה , נחשבת ענייה אם ההוצאה החיונית שלה על מזון
רף זה מוערך בקנדה .  אחוזים מההוצאה החיונית הממוצעת20 עד 17-בכ
ק דיון על השיקולים שהנחו אותם לקבוע רף של "אין בעבודתם של א. 70%-בכ

לכן חשוב . סוגיה זו חשובה משום שהורדת הרף מגדילה את תחולת העוני. 65%
 .לבסס את קביעת הרף על קריטריונים רלוונטיים
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 המשפחה המייצגת
 . נפשותשלושק הסבר לקביעתם את המשפחה המייצגת לפי "אין בעבודה של א

 
 .קביעת התחום האמור לצורך הגדרת קו העוני היא שרירותית: החיסרון

 
 מקורות ההכנסה

הכנסה מדיור בדירה בבעלות בפרט ה, כולל הכנסות בעין(ההכנסה מכל המקורות 
 ).עצמית

 
, ק מתעלמת מהוצאות חיוניות שלא כלולות בקו העוני"המדידה של א: חיסרון

לגבי הוצאות בריאות ייחודיות והוצאות , למשל, כך. משום שהן לא כלליות
המדידה גם ). MBM- והNRC-כפי שמומלץ במסגרת מדידות ה(היציאה לעבודה 

משום שהיא אינה מתחשבת , סות של בעלי דירהגורמת להערכת יתר של ההכנ
 .מ"ר שכן הובא בחשבון בשיטה של גדב, בהוצאות הריבית על המשכנתאות

 
 


