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 מבוא

 

 ובמחצית �2003 נבלמה ב2001�2002ההידרדרות בפעילות הכלכלית שאיפיינה את השני� 

 �2003הפעילות הכלכלית במשק ב, ע� זאת. השנייה של שנה זו ניכרו א� סימני� לתפנית חיובית

שחיקה בשכר והתרחבות , והמגמות השליליות של ירידה ברמת החיי�, היתה עדיי� ממותנת

התפנית החיובית בכלכלה כמעט ולא באה לידי ביטוי .  א� כי באופ� מתו� יותר–האבטלה נמשכו 

 2002שכ� נתוני הסקר מתייחסי� בעיקר לתקופה שבי� הרבע האחרו� של , 2003בסקר הכנסות 

 .2003לרבע השלישי של 

 

למועסקי� ( מורי� כי השכר הריאלי 2003האינדיקטורי� הכלכליי� לתקופת סקר הכנסות 

תרמה בעיקר לשחיקת ) 5.6%( האינפלציה הגבוהה �2002בעוד שב. �4%נשחק בכ) ישראליי�

שחיקת השכר בלטה יותר במגזר .  בלבד�0.7% המחירי� עלו ב�2003ב, )5.7%(השכר הריאלי 

א� היתה גבוהה , ירידת השכר הקיפה את מרבית ענפי המגזר העסקי. הציבורי מאשר בעסקי

בענפי� מסורתיי� ומעורבי� בתעשייה ירד השכר . ל ומיומ�יותר בענפי� עתירי כוח אד� משכי

שכר המינימו� ברמתו . הריאלי בשיעור מתו� ובשירותי אירוח ואוכל א� הסתמנה עליה קלה

מאחר ועדכונו לפי , )ירידה ריאלית של כמחצית האחוז(הקבועה בחוק כמעט ולא נשחק 

 .2006השינויי� בשכר הממוצע במשק מוקפא עד לראשית 

 

שיעור האבטלה עלה  . א� בשיעור מתו� יותר,  נמשכה מגמת ההתרחבות בממדי האבטלה�2003ב

�2%במקביל  חלה עליה במספר  המועסקי�  במשק  בשיעור  של כ, ואול�.  �10.7% ל�10.3%מ
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, כ�; ג� בדפוסי הגידול בתעסוקה נצפו הבדלי� בי� הענפי�. �2002 זאת בהשוואה לקיפאו� ב�

ידול בענפי� הבינוי ושירותי אירוח ואוכל מצד אחד ובלטה ההתמתנות במגזר בלט הג, למשל

 .הציבורי מצד שני

 

 הופעל הקיצו� החד 2003ביוני .  התארכה שורת הפגיעות בקצבות המוסד לביטוח לאומי�2003ב

 הופעל השלב הראשו� של תוכנית הקיצו� בקצבות 2003ובאוגוסט בגמלה להבטחת הכנסה 

 באה לידי �2002סדרת הקיצוצי הראשונה שיושמה ב. �2009ה להימש� עד להאמור, הילדי�

מדובר בעיקר . 2003א� לידי ביטוי מלא בסקר הכנסות , 2002ביטוי חלקי בסקר הכנסות 

 ובהחמרות בתנאי 4%בהפחתת מרבית הגמלאות בשיעור של ,  בקצבות הילדי�15%בקיצו� של 

הזכאות לדמי  אבטלה
2

 באו  לידי  ביטוי חלקי 2003צוצי שיושמו  באמצע הקי,  לעומת זאת. 

 �2/5הקיצו� בגמלה להבטחת הכנסה בא לידי ביטוי בכ. �2004 ויורגשו במלוא רק ב�2003ב

 . בלבד�1/6 בכ– והקיצו� הנוס� בקצבות הילדי 2003מתקופת סקר 

 

                                                 

1
נתוני משרות השכיר מורי	 על גידול של , בניגוד לעליה במספר המועסקי	 לפי סקר כוח אד	 וסקר הכנסות  

 .כמחצית האחוז בלבד

2
� ב� �4%ואילו ההפחתה ב, 2002 מתקופת סקר הכנסות �2/3הקיצו� הראשו� בקצבות הילדי	 בא לידי ביטוי ב  

 .�2003אלא רק ב, �2002ההחמרות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמעט ולא הורגשו ב. סקר בלבד מתקופת ה1/3
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מת הכנסה קצבות הזקנה ללא השל. �2003השחיקה בקצבות המוסד לביטוח לאומי נמשכה ג� ב

ואילו הקצבאות לקשישי� הזכאי� להשלמת , �5% ב�2003 ו2002ירדו ריאלית בי� תקופת סקר 

הגמלה להבטחת הכנסה ירדה . 2%�2.5% –הכנסה וקצבות הנכות ירדו בשיעורי� נמוכי� יותר 

קצבות הילדי� . בהתא� להרכב המשפחה ולגיל ראש המשפחה, 2%�12%ריאלית בשיעורי� בני 

 �9%הקצבה למשפחה ע� ילד אחד נשחקה ב; משחיקה עמוקה" לסבול "�2003 בהמשיכו ג�

 . �14% ילדי� בכ4והקצבה למשפחה ע� 

 

 מס הכנסה –חברתית לא פסחו ג� על מערכת המיסי� הישירי� �השינויי� במדיניות הכלכלית

רמה  יוש� השלב הראשו� של הרפו�2003ב. ודמי הביטוח הנגבי� על ידי המוסד לביטוח לאומי

�עיקרה של הרפורמה הוא בהקלת נטל המס על . במס הכנסה בהתא� להמלצות ועדת רבינובי

מטבע הדברי� הרפורמה כמעט ואינה נוגעת לשני העשירוני� . עבודה ובהטלת מס על ההו�

הראשוני� של כלל האוכלוסייה שלה� אי� הכנסה מעבודה וכ� לעובדי� שהכנסת� נופלת מס� 

הפחתת מס הכנסה מיתנה את . צע פחת בעיקר בעשירוני� הרביעי ואיל�שיעור המס הממו. המס

השחיקה ברמת הקצבאות למשפחות לא . הירידה בהכנסה הפנויה שנבעה משחיקת השכר

 . עובדות ולקשישי� הרעה את מצב� ביחס לאוכלוסייה העובדת

 

פרוגרסיבית על  בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לשכירי� היתה השפעה �2003לשינויי� שהונהגו ב

 הופחתו דמי הביטוח לבעלי שכר נמו� ובמקביל הועלו לבעלי שכר 2003בינואר . חלוקת ההכנסות

בתקופה יולי ) ובריאות(ביטול התקרה להכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי , בנוס� לכ�. גבוה

. 2002 מאשר בסקר הכנסות 2003 פעל לתקופה ממושכת יותר בסקר הכנסות 2003 יוני – 2002

 . להחזרתה–ולהיפ� , לביטול התקרה היתה השפעה פרוגרסיבית על חלוקת ההכנסות

 

 בסיס הנתוני�

 

, המוצגי� בתמצית זו, הממצאי� על ממדי העוני ואי השוויו� בהתחלקות ההכנסות במשק

ידי הלשכה המרכזית �שנערכו על, �2003 ו2002לשני� ) משולב(מתבססי� על נתוני סקרי הכנסות 

ולפיכ� כל הנתוני� , הסקרי לשני אלו מכסי ג את תושבי מזרח ירושלי. טיקהלסטטיס

 .ההשוואתיי� מתייחסי� לאוכלוסייה הכוללת את תושבי מזרח ירושלי�

 

נתוני ההכנסות בסקר .  משקי בית�14,400 מתבססי� על מדג� של כ�2003נתוני הסקר המשולב ל

 מתייחסי� 2003נתוני ההכנסות בסקר . � חודשי14מתייחסי� לתקופה המתפרסת על פני 

 מתייחסי� לתקופה 2002ואילו נתוני ההכנסות בסקר , 2003 נובמבר – 2002לתקופה אוקטובר 

 .2002 נובמבר – 2001 אוקטובר –המקבילה 
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, כמו אלה המתייחסי� להתפתחויות הכלכליות, כל האינדיקטורי� החיצוניי� לנתוני הסקר

חושבו בהתאמה לתקופת הסקר ולייצוג היחסי של כל אחד , בליה�לרמת הקצבאות ולמספר מק

 .מהחודשי� שעבור� דיווחו משקי הבית על הכנסותיה�

 

 ממצאי� עיקריי�

 

עלה שיעור המשפחות שהכנסת� הפנויה נפלה מקו העוני ;  ממדי העוני בישראלהתרחבו �2003ב

 .�2003 ב�19.3% ל�2002 ב�18.1%מ

 

.  בשיעור הילדי� העניי� בכלל הילדי� בישראלביעית מגמת העליהנמשכה זו השנה הר �2003ב

 .�2003 ב�30.8% ל�2002 ב�29.6%תחולת העוני בקרב ילדי� עלתה מ

 

 נפשות �1,427,000במשפחות העניות חיו כ.  אל��366 הגיע מספר המשפחות העניות לכ�2003ב

 . אל� ילדי��652כשמתוכ� 

 

ולא פסחה א� על , נויה אפיינה את כל קבוצות האוכלוסייההעליה בתחולת העוני לפי ההכנסה הפ

 .המשפחות העובדות

 

פער .  והכנסת� התרחקה עוד יותר מקו העוני המשפחות העניות נעשו עניות יותר�2003ג ב

העמקת העוני .  ממנו�30.5% ל�2002 של קו העוני ב�29.7%העוני הממוצע למשפחה עניה עלה מ

 .בגיל העבודהעובדות �בלטה במשפחות הלא

 

, 2003 בלבד בנתוני סקר חלקי באו לידי ביטוי �2003הקיצוצי� בקצבאות שיושמו לראשונה ב

מדובר בקיצו� בגמלה להבטחת הכנסה . 2004 רק בנתוני סקר במלואהוהשפעת� תורגש 

 .ובקצבות הילדי� למשפחות הגדולות

 

; לפי ההכנסה הכלכלית ההשפעה של תשלומי העברה על צמצו� ממדי העוני פחתה �2003ב

  מהעניי�  בהשוואה  43% חילצו  ממעגל העוני  – בניכוי  המיסי� הישירי� –תשלומי  העברה 

 .�2002 ב�47%לכ

 

השחיקה . �7.5%קצבות המוסד לביטוח לאומי בממוצע למשפחה באוכלוסייה נשחקו ריאלית ב

 היה משקל רב לשחיקת 2003שכ� בסקר , בסכומי הקצבאות אפיינה את כל שכבות האוכלוסייה

 .קצבות הזקנה האוניברסליות ולקיצו� האחיד בקצבות הילדי�

 

באוכלוסיות החלשות בלט הקיצו� בגמלה להבטחת הכנסה מצד אחד והשחיקה הנמוכה יחסית 

 .לקשישי� הזכאי� להשלמת הכנסה מצד שני
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למשפחות עובדי� בגיל העבודה הורע יחסית �מצב� הכלכלי של משפחות הקשישי� והלא

א� מרבית המשפחות העובדות נהנו מהפחתת , כל המשפחות סבלו מהקיצו� בקצבאות. העובדות

 .המיסי� על עבודה

 

בעוד .  במונחי� ריאליי��1%בכ – במונחי הכנסה פנויה לנפש תקנית – רמת החיי� ירדה �2003ב

היא כמעט , )2.5%(ובעשירו� העליו� ) 3%�4%( בעשירוני� הנמוכי� בלטהשהירידה בהכנסה 

 .ולא הורגשה בעשירוני� השישי עד התשיעי

 

בעוד שהפערי� בהכנסה : תמונת הפערי� בהכנסות מלמדת על שתי התפתחויות מנוגדות

יני להתחלקות ההכנסה 'מדד ג. התרחבו במעטהפערי� בהכנסה הפנויה , הצטמצמוהכלכלית 

חלק� של . כמחצית האחוזבעלה א� המדד להתחלקות ההכנסה הפנויה , �2%ירד בכהכלכלית 

העשירוני� השישי עד התשיעי בס� ההכנסה הפנויה עלה על חשבו� ירידת חלק� של חמשת 

 .העשירוני� הראשוני� והעשירו� העליו�

 

 בתחו� הקצבאות והמיסי� הישירי� יובילו �2004ההתפתחויות שהסתמנו ב, על פי הערכה

 .נסהלהתרחבות נוספת בממדי העוני ולהעמקת הפערי� בהכ

 

 2002�2003קצבות המוסד לביטוח הלאומי והמיסי� הישירי� בשני� 

 

 קצבות המוסד לביטוח לאומי

 

 מורגשת במלואה 2002ההשפעה של ההפחתות בקצבות המוסד לביטוח לאומי שיושמו באמצע 

.  באו לידי ביטוי חלקי בלבד2003ואילו ההפחתות שבוצעו באמצע , 2003בנתוני סקר הכנסות 

 :2002�2003ירה תמציתית של הקיצוצי� שבוצעו בשני� להל� סק

 

א� כי , 4% הופחתו רוב הקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי משל� בשיעור של 2002ביולי  �

הפחתה זו לא חלה על חלק ניכר מהאוכלוסיות החלשות הנמנות על מקבלי הכנסת מינימו� 

הפחתה זו . ונכי�) ומי�אלמנות וית(שאירי� , קשישי� הזכאי� להשלמת הכנסה: לקיו�

 .2007תהיה בתוק� עד לינואר 

 

. �15%וביולי עלה שיעור ההפחתה ל, 12% הופחתו קצבות הילדי� בשיעור של 2002במרס  �

 – 2002 יוליבחודשי�  � �146 ל2002בינואר לחודש  � �174ערכה של נקודת קצבה פחת מ

השוואת קצבות הילדי� ברמה של  הופעל השלב הראשו� בתוכנית ל2003 באוגוסט. 2003יולי 

144 �לכל אחד  � �24במסגרת שלב זה הופחתה קצבת הילדי� ב). �2009עד ל(לכל ילד  

 .מהילדי� השלישי ואיל�
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בעיקר באמצעות הארכת תקופת ,  הוחמרו פע� נוספת כללי הזכאות לדמי אבטלה2002ביולי  �

 .ההחמרות חלו על מצטרפי� חדשי� בלבד. האכשרה

 

שיעורי .  מהאוכלוסייה  שקיבלה גמלה זו�70% קוצצה הגמלה להבטחת הכנסה לכ2003 ביוני �

 שנה 55הגמלה למי שמלאו לו . בהתא� להרכב המשפחה, �23% ל10%ההפחתה נעו בי� 

במקביל נשללה  הזכות לגמלה בשיעור  המוגדל למצטרפי�  חדשי�  בני .  ומעלה לא נפגעה

 .הוריות� בעיקר למשפחות החד–המזכה בגמלה ופחתה רמת ההכנסה המרבית , 46�54

 

אלמלא ההקפאה קצבות הילדי� היו אמורות . �2003הקפאת הקצבאות נמשכה ג� ב �

 ואלמלא ביטול ההצמדה לשכר הממוצע הקצבאות שהיו �6.5% ב2003להתעדכ� בינואר 

 .�0.9%צמודות לשכר הממוצע היו אמורות להתעדכ� ב

 

 ואילו קצבות הזקנה �5%ה ללא השלמת הכנסה ירדו ריאלית ב קצבות הזקנ2003בתקופת סקר 

 �ירדו בשיעורי� נמוכי� יותר ) �4%שלא הופחתו ב(למי שזכאי להשלמת הכנסה וקצבות הנכות 

 6% שנה נשחקה ריאלית בשיעור של 55הגמלה להבטחת הכנסה למי שלא מלאו לו . 2.0%�2.5%

הגמלה המשתלמת למי . חות ע� ילדי� למשפ� 9%�12%למשפחות ללא ילדי� ובשיעור של 

 .�2% שנה וליחידי� נשחקה בשיעור ריאלי של כ55שמלאו 

 

הקצבה למשפחה ע� ילד אחד : משחיקה עמוקה" לסבול "�2003קצבות הילדי� המשיכו ג� ב

 .�14% ילדי� בכ4 והקצבה למשפחה ע� �9%נשחקה ב

 

נשמרה פחות או יותר כשמדובר , )�4%בכ(שנשחק א� הוא , רמת הקצבאות ביחס לשכר הממוצע

, בקצבות זקנה ללא השלמת הכנסה וא� עלתה במעט כשמדובר בקצבת זקנה  ע� השלמת הכנסה

. 2003בקצבות נכות או בגמלה להבטחת הכנסה המשתלמת למי שלא נפגע מהקיצו� באמצע 

 ) שנה55שלעומד בראש� לא מלאו (הגמלה להבטחת הכנסה למשפחות ע� ילדי� , לעומת זאת

 . נשחקה באופ� ניכר ג� ביחס לשכר הממוצע

 

 כלרמת , )עליה בת כמחצית האחוז( במונחי� ריאליי� נותר פחות או יותר יציבמאחר וקו העוני 

התפתחות זו בולטת במיוחד ברמת הגמלה להבטחת .  ביחס להכנסת קו העוניפחתההקצבאות 

 . הכנסה למשפחות ע� ילדי�

 

.  הותירו מובטלי� רבי� ללא דמי אבטלה2002בטלה ביולי ההחמרות בתנאי הזכאות לדמי א

 אל� �105מכ (�1/3בשנה זו ירד מספר מקבלי דמי אבטלה בכ. �2003השפעת� הורגשה רק ב

ושיעור מקבלי דמי אבטלה מכלל הבלתי מועסקי� , )�2003 אל� ב�70 לכ�2002בממוצע לחודש ב

 .בהתאמה, �26% ל�45%צנח מכ
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 מערכת המיסי� הישירי�

 

 דמי הביטוח הנגבי� על ידי המוסד – הונהגו שינויי� ג� במערכת המיסי� הישירי� �2003ב

 :לביטוח לאומי ומס הכנסה

 

 דמי ביטוח לאומי

 

  הוקט�  השיעור  המופחת  של  דמי  ביטוח  לאומי  החלי�  על  השכירי�  2003בראשית   �

 על חלק ההכנסה העולה על ובמקביל הועלה השיעור הרגיל המוטל, )�1.4% ל�2.66%מ(

שהיוזמה להנהגתו באה מהמוסד , שינוי זה). �5.52% ל�4.9%מ(מחצית השכר הממוצע 

הוא הפחית את נטל דמי . נעשה פחות או יותר ללא שינוי בהיק� הגבייה, לביטוח לאומי

 – ובמיוחד לבעלי שכר נמו� –הביטוח לשכירי� ששכר� עד פע� וחצי השכר הממוצע 

 .הנטל על בעלי שכר גבוה יותרוהכביד את 

 

לאחר שזו ,  הוחזרה התקרה להכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות2003ביולי  �

 מאשר בסקר 2003ביטול התקרה יוש� לתקופה ממושכת יותר בסקר . 2002בוטלה ביולי 

מעט ולפיכ� ההשפעה הפרוגרסיבית של צעד זה על התחלקות ההכנסה הפנויה בלטה , 2002

 . 2003יותר בנתוני סקר 

 

 מס הכנסה

 נקודות הזיכוי ומדרגות –הפרמטרי� של מערכת מס הכנסה , בניגוד להקפאת הקצבאות �

 . �2002 בהתא� לעליית המדד ב6.5% בשיעור של 2003 עודכנו בינואר –המס 

 

שעיקרה הפחתת נטל המס על ,  הופעל השלב הראשו� של הרפורמה במס הכנסה�2003ב �

 .והטלת מס על ההו�, �2006ודה בתהלי� מדורג שיסתיי� בעב

 

. לשינויי� בשיעורי דמי ביטוח לאומי היתה השפעה פרוגרסיבית על התחלקות ההכנסה הפנויה

לפי ( האוכלוסייה כללמטבע הדברי� הכנסת� של המשפחות בשני העשירוני� הראשוני� של 

הדמייה של השינוי . על הכנסה מעבודהאינה מושפעת משינוי בשיעור המס ) ההכנסה הכלכלית

 מורה כי סכומי דמי הביטוח פחתו – כאשר שאר הדברי� קבועי� – בשיעור דמי הביטוח

 .א� עלו בשלושת העשירוני� העליוני�, בעשירוני� השלישי עד השביעי

 

 מלמדת ששיעורי המס 2002 לעומת �2003השוואת מדרגות מס הכנסה ושיעורי המס השוליי� ב

)א� כי לא בנמוכות ביותר(י� הופחתו בהכנסות הנמוכות השולי
3

 –" ביניי�" ובהכנסות ברמת ה

                                                 

3
, 2002-שינוי זה היה בתוקף רק ב. 20% ובמקביל הופחתה המדרגה של 10% הוגבהה תקרת המדרגה של 2002-ב  

 .כפיצוי על הקפאת שכר המינימום



 7

 על תוצאות ההדמייה של הרפורמה במס הכנסה. עד לרמה של כפע� וחצי מהשכר הממוצע

 הוריד את שיעור המס הממוצע �2003 מראות שהשלב הראשו� שבוצע ב2002בסיס  נתוני סקר 

ידה בשיעור המס הממוצע היתה גבוהה יותר בעשירוני� השלישי כאשר היר, �18.1% ל�19.3%מ

; חשוב לזכור כי סכומי ההפחתה היו גבוהי� יותר בעשירוני� העליוני�, יחד ע� זאת. עד השביעי

, לחודש � �300�400בעוד שההכנסה הפנויה של משפחה בשני העשירוני� העליוני� עלתה בכ

השינוי הריאלי בס� המס . לחודש � �10�30לה בכההכנסה של העשירוני� השלישי והרביעי גד

 לא היה אחיד לגבי כל הרכבי �6.5%כתוצאה ה� מהרפורמה וה� מעדכו� נקודת הזיכוי ב

 �0.7%עלה ב) ליחיד או לגבר שאשתו עובדת(בעוד שס� המס הבסיסי , למשל, כ�; המשפחה

 .�7%ס� המס לגבר שאשתו אינה עובדת עלה בכ, במונחי� ריאליי�

 

 היה רגרסיבי במעט �2003סקנה כללית נית� לומר שהשלב הראשו� של הרפורמה שבוצע בכמ

 .בהשפעתו על חלוקת ההכנסה הפנויה

 

בעוד שההכנסה הכלכלית . �17.5% ל�18.3%תשלומי העברה כאחוז מההכנסה הכלכלית ירדו מ

עברה ירדה ההכנסה  לאחר  תשלומי  ה,    במונחי� ריאליי��3.1%הממוצעת  למשפחה ירדה ב

 . בלבד�1%בעקבות הפחתת מס הכנסה ירדה ההכנסה הפנויה בממוצע למשפחה ב. �3.9%ב

 

 .ולפיכ� ג� קו העוני, חציו� ההכנסה הפנויה לנפש תקנית עלה בכמחצית האחוז

 

 מציגי� תמונה נאמנה של השחיקה ברמת הקצבאות לסוגיה� ובהיק� 2003נתוני סקר הכנסות 

 �7.5%צבות הביטוח הלאומי בממוצע למשפחה באוכלוסייה פחתו בכהתשלומי� לק; התשלומי�

 יש משקל 2003שכ� בסקר ,  המשפחותבכלהשחיקה בסכומי הקצבאות פגעה . במונחי� ריאליי�

 4%להפחתה של , )זיקנה ללא השלמת הכנסה וילדי�(מכריע לקיצו� בקצבאות האוניברסליות 

חלשות ולקיצו� בדמי אבטלה שאינו נחלת� במרבית הקצבאות שאינ� מיועדות לאוכלוסיות ה

 .של העשירוני� הנמוכי� בלבד

 

 �2002 בהשוואה ל�2003ממדי העוני ב

 

שיעור המשפחות שהכנסת� הפנויה נפלה מקו העוני .  התרחבו ממדי העוני בישראל2003בשנת 

שיעור התפתחות זו עמדה בניגוד ליציבות שאפיינה את . �2003 ב�19.3% ל�2002 ב�18.1%עלה מ

1997המשפחות העניות מאז 
4

 . 

 

 עמדה ג� בניגוד ליציבות �2003העליה בשיעור המשפחות העניות לפי ההכנסה הפנויה ב

לפני תשלומי העברה (שהסתמנה בשנה זו בשיעור המשפחות העניות לפי ההכנסה הכלכלית 

                                                 

4
מצורף  לוח  המראה  את ממדי העוני ,   מזרח  ירושליםלשם השוואה עם השנים שמדגם הסקר אינו כולל את  תושבי   

, המגמות דומות לאלו שנצפו לגבי האוכלוסייה הכוללת את מזרח ירושלים.  בקרב אוכלוסייה זו2002 לעומת 2003-ב
 .אם כי הפער בתחולות העוני בין שתי האוכלוסיות מצטמצם
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מוכה מקו  מכלל המשפחות היתה הכנסה כלכלית נ�33.9% ל�2003ב, �2002בדומה ל). ומיסי�

בהתרחבות התעסוקה שאפיינה ג� ענפי� , בי� היתר, יציבות זו יכולה להיות מוסברת. העוני

–וכ� ביציבות שנצפתה זו השנה השנייה ברמתו הריאלית של שכר המינימו� במשק , מסורתיי�

 .בניגוד לשחיקת השכר במשק

 

שיעור הנפשות ; די�התרחבות ממדי העוני לפי ההכנסה הפנויה נצפתה ג� בקרב נפשות ויל

ואילו שיעור הילדי� העניי� מכלל , �22.4% ל�21.1%העניות בכלל הנפשות באוכלוסייה עליה מ

 ממשיכה �2003העליה בשיעור הילדי� העניי� ב. �30.8% ל�29.6%הילדי� באוכלוסייה עלה מ

  עמד שיעור העוני בקרב�1998ב. 1999�2002את מגמת העליה ההדרגתית שהתרחשה בשני� 

 .22.8%ילדי� על 

 

א� כי לא בכול� , העליה בתחולת העוני לפי ההכנסה הפנויה אפיינה את כל קבוצות האוכלוסייה

)5%ברמה מובהקת של עד (היא היתה מובהקת מבחינה סטטיסטית 
5

תחולת העוני בקרב . 

ובקרב משפחות ע� , �2003 ב�22.3% ל�2002 ב�19%משפחות שבראש� עומד קשיש עלתה מ

 �25.3%הוריות שיעור העוני עלה מ�בקרב המשפחות החד. בהתאמה, �23% ל�21.8% מ–ילדי� 

. יהודיות נצפתה עליה מתונה יותר�בקרב המשפחות הגדולות ובקרב המשפחות הלא. �27.6%ל

 .2004השחיקה בקצבות הילדי למשפחות הגדולות תבוא לידי ביטוי רק בנתוני סקר 

 

שיעור המשפחות ע� , למשל, כ�; על המשפחות העובדותלא פסחה א� העליה בתחולת העוני 

 .�18.6% ל�17.6%מפרנס אחד שהכנסת� הפנויה נפלה מקו העוני עלה מ

 

והכנסת� הממוצעת התרחקה עוד ,  המשפחות העניות נעשו עניות יותר�2003ב, �2002בדומה ל

 מקו �30.5% ל והגיע�2003פער העוני הממוצע למשפחה המשי� לעלות ג� ב. יותר מקו העוני

 . �2002 ב29.7%לעומת , העוני

 

ובלטה , למעט המשפחות העובדות, העליה בפער העוני אפיינה את כל קבוצות האוכלוסייה

ירידת פער העוני בקרב המשפחות העובדות עשויה . עובדות בגיל העבודה�במיוחד במשפחות לא

כניסת� של יותר עובדי� להיות מוסברת בגידול בהכנסה מעבודה של העניי� העובדי� עקב 

עליית פער העוני בקרב  , לעומת זאת. או עקב היציבות שנצפתה בשכר המינימו�/למעגל העוני ו

 .עובדות נבעה משחיקת הקצבאות לאוכלוסייה בגיל העבודה�המשפחות הלא

 

שיעור המשפחות העניות ;  התרומה של תשלומי ההעברה לצמצו� ממדי העוניפחתה �2003ב

זאת .  משיעור העניי� לפי ההכנסה הכלכלית�43%י העברה ומיסי� היה נמו� בכלאחר תשלומ

) קשישי� וכאלה שבגיל העבודה(עובדת הענייה �האוכלוסייה הלא. �2002 ב�47%לכבהשוואה 

לפיכ� הורע . א� מטבע הדברי� לא נהנתה כלל מהפחתת מיסי�, סבלה משחיקת הקצבאות

                                                 

5
 .10%כל השינויים מובהקים ברמת מובהקות של   
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השחיקה בקצבאות קיזזה וא� יותר את השיפור , עודזאת ו. מצבה ביחס לאוכלוסייה העובדת

בעיקר , המסוי� בהכנסה הכלכלית של העניי� ואת ההשפעה החיובית שהיתה להפחתת המיסי�

 .בדמי ביטוח לאומי

 

 �2002 בהשוואה ל�2003ממדי אי השוויו� בהתחלקות ההכנסות ב

 

 שתי התפתחויות  מלמדת על2003תמונת הפערי� בהכנסות העולה מנתוני סקר הכנסות 

הפערי� בהכנסה הפנויה , בעוד שהפערי� בהתחלקות ההכנסה הכלכלית הצטמצמו; מנוגדות

א� המדד , �2%השוויו� בהתחלקות ההכנסה הכלכלית ירד בכ�יני לאי'מדד ג. התרחבו במקצת

 . בכמחצית האחוז–להתחלקות ההכנסה הפנויה עלה במקצת 

 

ומה של הקצבאות והמיסי� הישירי� לצמצו�  התרפחתה �2003משמעות הממצאי� היא שב

� לירידה ג� באילא תורגמההשוויו� בהכנסה הכלכלית �והירידה באי, הפערי� בהכנסה הפנויה

יני ' תשלומי ההעברה והמיסי� ג� יחס צמצמו את מדד ג�2003ב. השוויו� בהכנסה הפנויה

 .�2002 ב31.5%לעומת , �30%בלהתחלקות ההכנסה הכלכלית 

 

) בממוצע למשפחה באוכלוסייה(פורט יותר מראה כי ההכנסה הכלכלית לנפש תקנית ניתוח מ

 4.5% –כאשר הירידה  בשני העשירוני�  העליוני�  היתה  גבוהה  יותר ,  �3%בכירדה  ריאלית 

בהתאמה, �6%ו
6

כאשר , �1.5%בכההכנסה הפנויה לנפש תקנית ירדה ריאלית , לעומת זאת. 

  בעשירו�  התחתו� 3.9%בי�   – יותר בחמשת  העשירוני�  הנמוכי� גבוהישיעורי הירידה היו 

 בעשירו� החמישי�2%ל
7

ההכנסה הפנויה לנפש תקנית נותרה ללא שינוי בעשירוני� השלישי עד . 

 . בעשירו� העליו��2%בכא� ירדה , התשיעי

 

ואילו , הירידה בהכנסה הכלכלית מבטאת את שחיקת השכר שבלטה יותר בעשירוני� הגבוהי�

שכ� הפחתת מס הכנסה , הירידה הקלה בהכנסה הפנויה משקפת את השחיקה ברמת הקצבאות

בעוד שחלק� של כל אחד מחמשת העשירוני� הנמוכי� ושל . פעלה להגדלת ההכנסה הפנויה

היחס . חלק� של העשירוני� השישי עד התשיעי עלה, העשירו� העליו� בס� ההכנסה הפנויה ירד

 .�7.1% ל�7.0% העליו� לבי� הכנסת החמישו� עלה במקצת מבי� הכנסת החמישו�

 

 

 

                                                 

6
 הושפעה ממספר בודד של תצפיות 2002- בהשוואה ל2003- החדה בהכנסה הכלכלית של העשירון העליון בהירידה  

יני 'מבחן רגישות לשינוי הריאלי בהכנסת העשירון העליון ולמדד ג. 2002שהיו במדגם ) הכנסה גבוהה מאוד(חריגות 
 .ייםלהתחלקות ההכנסה הכללית מלמד שהשמטת תצפיות אלו ממתן מאוד את השינו

7
, כאשר ניתן משקל לכל משפחה. המשקל שניתן לכל משפחה בחישוב ההכנסה לנפש תקנית שווה למספר הנפשות בה  

ואולם גם .  וההכנסה הפנויה לנפש תקנית אינה משתנה במונחים ריאליים2%-ההכנסה הכלכלית לנפש תקנית יורדת ב
 .במקרה זה נשמרים דפוסי השינוי בהכנה לפי עשירונים
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 �2004הערכת ההתפתחויות ל

 

היא נתנה את . �2004 גברה ב2003ההתאוששות הכלכלית שניצניה ניכרו במחצית השנייה של 

 2004בשלושת הרבעי� הראשוני� של . אותותיה בהתרחבות התעסוקה ובעליית השכר במשק

 א� כי מתונה יותר –וא� במספר משרות השכיר נצפתה עלייה , �3.3%מספר המועסקי� גדל ב

בשל , יחד ע� זאת. עיקר הגידול בתעסוקה היה במשרות חלקיות). מעט יותר מאחוז אחד(

השכר הנומינלי . 10.7% –שיעור האבטלה נותר ברמתו הגבוהה , העלייה בשיעורי ההשתתפות

 הממוצעת בשנה זו לא יחול שינוי בהשוואה וברמת המחירי�, �2% בקרוב ל�2004צפוי לעלות ב

כמו (בענפי� מסויימי� השכר עלה בשיעור גבוה . וייתכ� א� שהיא תהיה נמוכה יותר, �2003ל

, כמו בענפי� חשמל ומי� ובתחבורה(ובענפי� אחרי� הוא נשחק ) ביטוח ופיננסיי�, בנקאות

 ).אחסנה ותקשורת

 

והיק� התשלומי� , ביטוח הלאומי נמשכה במערכת ה2002�2003המגמה שהסתמנה בשני� 

תשלומי הגמלאות בשנה זו הושפעו מקיצוצי� . �4%�5%לקצבאות צפוי לקטו� ריאלית בכ

) או מתיקוני חקיקה אחרי�( ומהקיצוצי� �2004א� באו לידי ביטוי מלא ב, 2003שיושמו באמצע 

 .�2004שיישומ� החל לראשונה ב

 

 :ח זה ה�" והנוגעי� לדו�2004השינויי� העיקריי� שיישומ� החל ב

 

 ).בפברואר ובאוגוסט של שנה זו(הימשכות הקיצו� בקצבות הילדי� בהתא� לקבוע בחוק  �

 

לילד  � 100( ילדי� ויותר המקבלות הבטחת הכנסה 3תשלו� קצבת משפחה למשפחות ע�  �

 ).השלישי והרביעי

 

ת בדמי ביטוח לאומי בתחו� המסי� הישירי� יש לציי� את החזרת התקרה להכנסה החייב

לכל .  ואת הפעלת השלב השני של הרפורמה במס הכנסה�2004ובריאות תבוא לידי ביטוי מלא ב

 .אחד משני צעדי� אלה אמורה להיות השפעה רגרסיבית על חלוקת ההכנסה הפנויה

 

 יביאו להרחבה נוספת בממדי העוני ולהעמקת �2004ההתפתחויות שהסתמנו ב, על פי הערכתנו

 .� הכלכליי� בהכנסה הפנויההפערי
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מספר הנפשות 

במשפחה

כאחוז מהשכר 

הממוצע

בממוצע לתקופת 

סקר הכנסות 2003*

(ש"ח לחודש)

125.31,736

240.62,777

353.73,680

464.94,443

576.05,207

686.25,901

796.36,595

8105.57,220

9113.67,776

*    במחירי תקופת סקר הכנסות 2003 לפי מדד המחירים של 181.0 על בסיס 100 =1993. השכר

      הממוצע שחושב הוא ממוצע משוקלל של השכר הממוצע למשרת שכיר בחודשים אוקטובר 2002

      עד נובמבר 2003.
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לפני תשלומי 

העברה ומיסים

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

שיעור הירידה 

בתחולת העוני 

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

2003

33.919.343.1משפחות

33.822.433.7נפשות

40.730.824.3ילדים

2002

33.918.146.6משפחות

33.221.136.4נפשות

39.729.625.4ילדים

2003

645,300366,300משפחות

2,156,2001,426,800נפשות

862,200652,400ילדים

2002

634,000339,000משפחות

2,079,0001,321,500נפשות

828,200617,600ילדים

אחוזים

מספרים מוחלטים
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לפני תשלומי 

העברה ומיסים

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

שיעור הירידה 

בתחולת העוני 

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

2003

33.519.242.7משפחות

32.921.534.7נפשות

39.129.424.8ילדים

2002

33.517.747.2משפחות

32.320.038.1נפשות

38.328.126.6ילדים

2001

33.717.747.4משפחות

32.619.639.7נפשות

38.526.930.1ילדים

2000

32.217.645.3משפחות

30.818.839.0נפשות

35.725.229.4ילדים
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200220032002200320022003

33.933.918.119.346.643.2סך כל האוכלוסייה

58.959.319.022.367.762.3ראש משפחה קשיש

30.831.621.823.029.227.2משפחות עם ילדים

3-125.125.316.917.832.730.0 ילדים

460.462.447.348.921.721.6 ילדים ויותר

16.817.29.610.342.940.4ראש משפחה עובד

16.917.39.29.645.644.2שכיר

15.617.112.214.621.814.4עצמאי

לא עובד

(בגיל העבודה)
91.691.163.265.831.027.8

31.131.917.618.643.441.7משפחות עם מפרנס אחד

משפחות עם שני 

מפרנסים
3.94.32.53.035.930.4

עולים 

(משנת 1990)
44.542.915.717.764.758.7

30.630.513.914.954.651.5יהודים

56.756.947.648.416.015.0לא-יהודים

56.052.925.327.654.847.8חד-הוריות

הכנסה לפני 

תשלומי העברה 

ומיסים

הכנסה לאחר 

תשלומי העברה 

ומיסים

שיעור הירידה 

בתחולת העוני 

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים 

(אחוזים)

15



p

339,000366,300סך כל האוכלוסייה

69,90083,900ראש משפחה קשיש

194,600206,300משפחות עם ילדים

3-1126,100132,500 ילדים

468,60073,800 ילדים ויותר

127,900140,000ראש משפחה עובד

107,900114,500שכיר

20,00025,500עצמאי

142,300144,100לא עובד (בגיל העבודה)

112,500122,000משפחות עם מפרנס אחד

14,00017,000משפחות עם שני מפרנסים

54,10064,400עולים (משנת 1990)

226,800246,700יהודים

112,300119,700לא-יהודים

26,70029,600חד-הוריות

20022003
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P

200220032002200320022003

19.719.834.234.520.622.9קשיש

47.747.243.443.957.456.3משפחות עם ילדים:

3-140.039.329.629.337.236.2 ילדים

47.77.913.814.620.220.1 ילדים ויותר

71.471.635.436.437.738.2עובד

לא עובד 

(בגיל העבודה)
12.011.532.530.942.039.3

משפחות עם 

מפרנס אחד
34.134.531.332.433.233.3

משפחות עם שני 

מפרנסים
30.430.03.53.84.14.6

18.419.124.224.216.017.6עולה

87.487.078.978.266.967.3יהודי

12.613.021.121.833.132.7לא-יהודי

5.65.69.38.87.98.1חד-הורי

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

האוכלוסייה הענייה

ראש משפחה:

לפני תשלומי כלל האוכלוסייה

העברה ומיסים
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P

200220032002200320022003

66.664.829.730.555.452.9סך כל האוכלוסייה

82.782.917.618.778.777.4ראש משפחה קשיש

62.960.529.830.952.548.9משפחות עם ילדים

3-159.458.831.232.347.445.1 ילדים

466.962.428.329.457.752.9 ילדים ויותר

38.538.925.524.733.836.5ראש משפחה עובד

37.938.323.623.137.839.7שכיר

43.041.935.531.417.525.1עצמאי

לא עובד

(בגיל העבודה)
96.094.036.440.262.157.2

71.272.824.425.265.865.4עולים (משנת 1990)

68.567.328.829.258.056.6יהודים

62.860.130.832.250.946.4לא-יהודים

71.970.627.328.562.159.6חד-הוריות

הכנסה לפני 

תשלומי העברה 

ומיסים

הכנסה לאחר 

תשלומי העברה 

ומיסים

שיעור הירידה 

ביחס פער העוני 

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים 

(אחוזים)
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20022003200220032002200320022003

18.119.321.122.429.630.8100.0100.0סך כל האוכלוסייה

ערים

32.533.240.841.851.753.384.681.8ירושלים

12.810.913.311.921.018.2125.9137.9תל אביב-יפו

13.217.512.114.919.616.5115.6107.2חיפה

19.617.722.319.931.225.680.086.9אשדוד

17.621.815.917.415.718.292.993.3באר שבע

12.015.112.113.220.316.483.986.3בת ים

13.115.411.213.113.015.3104.797.5חולון

16.417.318.417.427.024.493.592.0נתניה

7.88.27.57.79.28.1109.8116.6ראשון לציון

10.511.19.010.39.710.9121.5129.4רמת-גן

מחוזות*

31.932.339.840.350.351.285.983.8ירושלים

29.529.533.233.043.943.171.976.4הצפון

15.818.116.619.424.425.9102.899.3חיפה

11.213.112.713.918.318.8109.1109.1המרכז

13.013.114.114.122.520.0116.7120.1תל אביב

18.221.320.022.826.830.185.285.8הדרום

21.518.920.320.224.827.679.684.1אזורי פיתוח צפון

18.621.919.722.326.528.885.684.1אזורי פיתוח דרום

** לא כולל יישובים בהם פחות מ- 10,000 תושבים

יישוב / איזור

ההכנסה הפנויה 

הממוצעת לנפש 

תקנית כאחוז 

מההכנסה 

הפנויה 

הממוצעת בכלל 

האוכלוסייה

  

ילדיםנפשותמשפחות
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200220032002200320022003

339,000366,3001,321,5001,426,800617,600652,400סך כל האוכלוסייה

ערים

56,40056,900265,300275,200135,000142,100ירושלים

20,20017,10047,20043,20015,00013,400תל אביב-יפו

14,30018,30033,20039,20012,2009,700חיפה

11,30010,40044,60038,60021,20016,300אשדוד

11,30013,90031,20033,8008,6009,500באר שבע

5,6007,30016,20017,6006,5004,800בת ים

7,2008,40018,00020,9005,0006,200חולון

8,6009,50028,80029,60011,10012,100נתניה

4,6005,10014,30015,9004,8004,600ראשון לציון

5,3005,60011,70012,4002,8002,800רמת-גן

מחוזות*

60,90061,300284,600293,200145,100151,200ירושלים

53,30054,700227,200229,700110,600109,500הצפון

38,70042,900121,600139,20050,50052,400חיפה

41,40050,000156,500177,10069,90073,900המרכז

54,30055,100158,500159,00063,30056,900תל אביב

41,40049,900158,800179,60072,40078,700הדרום

23,00020,60071,20072,80026,60030,500אזורי פיתוח צפון

17,20021,70063,80072,20030,00032,300אזורי פיתוח דרום

** לא כולל יישובים בהם פחות מ- 10,000 תושבים

יישוב / איזור

  

ילדיםנפשותמשפחות
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200220032002200320022003

0.00.01.91.92.32.2תחתון

20.60.73.23.23.83.8

32.72.84.14.24.94.8

44.34.45.35.36.26.1

56.16.26.66.77.67.5

68.18.28.18.39.09.1

710.410.79.910.310.811.0

813.413.612.412.612.913.1

918.318.116.516.516.016.2

36.335.432.031.126.626.3עליון

 היחס בין הכנסת החמישון 

העליון לבין הכנסת החמישון 

התחתון

91.074.39.59.37.07.1

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

 חלקו של כל עשירון בכלל ההכנסה(%)**

*   המשפחות בכל טור דורגו לפי רמת ההכנסה המתאימה לנפש תקנית. כל עשירון מונה 10% מן הנפשות

     באוכלוסייה.

** במונחים של הכנסה לנפש תקנית.

      

       

לפני תשלומי 

העברה ומיסים

לאחר תשלומי 

העברה
עשירון*
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לפני תשלומי 

העברה ומיסים 

ישירים

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים 

ישירים

אחוז הירידה 

הנובע 

מתשלומי 

העברה 

ומיסים

20030.52650.368530.0

20020.53720.367931.5

19990.51670.359330.5

2003-2.00.2 לעומת 2002

20031.92.6 לעומת 1999

20030.52130.362930.4

20020.53200.361632.0

20010.52770.356732.4

20000.50880.350031.2

2003-2.00.4 לעומת 2002

20032.53.7 לעומת 2000

*   חישוב מדד ג'יני מתבסס על התצפיות הפרטניות, במונחים של הכנסה לנפש תקנית  כאשר 

     המשקל המיוחס לכל משפחה שווה למספר הנפשות בה.

* *  לאוכלוסייה הכוללת את מזרח ירושלים

השינוי במדד (אחוזים)

לאוכלוסייה הכוללת את מזרח ירושלים

לאוכלוסייה שאינה כוללת את מזרח ירושלים

השינוי במדד (אחוזים)
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