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ה מ ו ס ד     ל ב י ט ו ח     ל א ו מ י 
מינהל המחקר והתכנו, 

 

 

 

 

מגמות השינוי בממדי העוני ובאי3השוויו, בהתחלקות 

ההכנסות במשק בשנת3 2000 ממצאי6 עיקריי6    
 

 

בסיס הנתוני6 
 

הממצאי) על ממדי העוני ואי השוויו2 בהתחלקות ההכנסות במשק, המוצגי) בתמצית זו, 

מתבססי) על נתוני "סקר הכנסות משולב" המשלב בתוכו את נתוני סקרי הכנסות והוצאות 

המשפחה שהלמ"ס עורכת באופ2 שוט7 מאז 1997. הסקר המשולב לשני) 199791999 הקי7 � 

נוס7 על השכירי) והלא9עובדי) ביישובי) עירוניי) � ג) את העצמאי), האוכלוסייה במושבי) 

וביישובי) כפריי) וקהילתיי) ואת תושבי מזרח ירושלי). הסקר המשולב לשנת 2000 כיסה את 

כל סוגי האוכלוסיות שצויינו, למעט תושבי מזרח ירושלי). זאת בשל הקשיי) שהתעוררו 

בפקידת) של תושבי מזרח ירושלי). 

 

במטרה לערו> השוואה נכונה בי2 שנת 2000 לבי2 שנת 1999 (וכ2 לבי2 השני) 199791998), מינהל 

המחקר של המוסד לביטוח לאומי הפיק  מחדש את תחולות  העוני ומדדי אי השוויו2 לשני) 

199791999 עבור האוכלוסייה שאינה כוללת את מזרח ירושלי). 

 

נתוני הסקר המשולב ל9 2000 מתבססי) על מדג) של 13,485 משקי בית. נתוני ההכנסות בסקר 

מתייחסי) לתקופה המתפרסת על פני 15 חודשי). נתוני ההכנסות בסקר לשנת 1999 מתייחסי) 

לתקופה אוקטובר 1998 � דצמבר 1999, ואילו נתוני ההכנסות בסקר לשנת 2000 מתייחסי) 

לתקופה המקבילה � אוקטובר 1999 � דצמבר 2000. כל האינדיקטורי) החיצוניי) לנתוני 

הסקר, כמו אלה המתייחסי) להתפתחויות הכלכליות ולרמת הקצבאות, חושבו בהתאמה 

לתקופת הסקר. 
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ממצאי6 עיקריי6 
 

שנת 2000 היתה שנה חריגה בהתפתחויות הכלכליות שאיפיינו אותה. ההאטה הכלכלית שפקדה 

את המשק מאז המחצית השנייה של 1996 נבלמה, ובשנת 2000 המשק צמח בשיעור של כ6%9. 

הפעילות הכלכלית בשנה זו הובלה בעיקר על ידי צמיחת מגזר ענפי הטכנולוגיה העילית. ב20009 

נמשכה מגמת הירידה ברמת האינפלציה במשק, ואילו השכר במשק עלה עלייה מרשימה 

במונחי) ריאליי). במקביל, שנת 2000 התאפיינה בהתרחבות התעסוקה, א) כי התפתחות זו לא 

איפיינה את כל מגזרי המשק. היא בלטה במיוחד בענפי) עתירי הידע. למרות שיעור הצמיחה 

הגבוה והתרחבות התעסוקה, האבטלה במשק נותרה ברמה הגבוהה ששררה ב9 1999. 

 

הידרדרות המצב הביטחוני בישראל ברבע האחרו2 של שנת 2000 בצד ההאטה בצמיחת הכלכלות 

בעול) והמשברי) הפיננסיי) החזירה את המשק הישראלי למיתו2 שהל> והעמיק ב9 2001. 

העמקת המיתו2 מלווה בהאטת קצב הגידול בתעסוקה ובהתרחבות ממדי האבטלה, ברמת 

אינפלציה נמוכה יותר ובירידה בשיעור עליית השכר במשק. על פי כל ההערכות המשבר הכלכלי 

יימש> ב9 2002 . 

 

תמונת העוני המצטיירת מהממצאי) לשנת 2000 אינה מעידה על מפנה בממדי העוני. רמת העוני 

הגבוהה ששררה בשני) האחרונות נותרה בעינה ג) בשנה זו, ועימה ג) המאפייני) הברורי) 

מאוד של מוקדי העוני בישראל. ב9 2000 ל9 17.6% מכלל המשפחות בישראל היתה הכנסה פנויה 

שנפלה מקו העוני. זאת לעומת 17.8% ב9 1999  ובדומה לממוצע של השני) 199791999. 

 

דפוסי חלוקת ההכנסות במשק בשנת 2000 ממשיכי) להצביע על פערי) כלכליי) עמוקי), א) כי 

בהשוואה ל91999 נצפה שיפור מסויי) באי השוויו2 בחלוקת ההכנסות במשק, ה2 לפי ההכנסה 

הכלכלית וה2 לפי ההכנסה הפנויה. חלקו של החמישו2 התחתו2 באוכלוסייה הסתכ) ב9 6.8%   

מס> כל ההכנסה הפנויה, לעומת 41.5% שנטל החמישו2 העליו2. מדד אי השוויו2 להתחלקות 

ההכנסה הפנויה ירד מ9 0.355 ל9 0.350  (ירידה של 1.3%). ירידה זו משקפת יציבות בחלק) של 

ששת העשירוני) הראשוני) ועלייה בחלק) של העשירוני) השביעי עד התשיעי על חשבו2 ירידת 

חלקו של העשירו2 העליו2. 

 

השיפור בחלוקת ההכנסות במשק לא נבע מצמצו) פערי השכר. מדדי אי השוויו2 להתפלגות 

השכר בי2 פרטי) שכירי) עלה במעט (בכמחצית האחוז). זאת ועוד: ניתוח נפרד של התחלקות 

ההכנסה הכלכלית במשקי בית של שכירי) מורה על גידול באי השוויו2 בכ9 2%. 

 

תרומת תשלומי ההעברה, בעיקר קצבות המוסד לביטוח לאומי, לצמצו) ממדי העוני גדלה 

במעט: שיעור המשפחות שנחלצו מעוני בזכות הקצבאות ולאחר ניכוי ההשפעה השלילית של 

המיסי) הישירי) עלה מ9 44.2% ב9 1999 ל9 45.3% ב9 2000. ג) הממצאי) על דפוסי התחלקות  
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ההכנסות בישראל מורי) על עלייה, א) כי לא גדולה, בהשפעת הקצבאות על אי השוויו2 בחלוקת 

ההכנסות  במשק.  הקצבאות צמצמו  את  אי השוויו2  בהכנסה הכלכלית  ב9 19.3%  (בהשוואה  

ל9 18.6% ב9 1999). הקצבאות והמיסי) הישירי) ג) יחד צמצמו את אי השוויו2 ב9 31.2% 

(בהשוואה ל9 30.8% ב9 1999). 

 

על רקע ההתפתחויות הכלכליות הקוטביות ב9 2000 � צמיחה ועליית שכר משמעותית בענפי) 

עתירי ידע לעומת רמת אבטלה גבוהה הפוגעת בענפי) מסורתיי), בבעלי השכלה נמוכה ובאזורי 

הפריפריה � העלייה בתרומת הקצבאות לצמצו) העוני, ג) א) שיעורה היה קל בלבד, מדגישה 

את החשיבות של מערכת הקצבאות בשני היבטי) מרכזיי): 

 

עדכו2 הקצבאות בהתא) לשינויי) ברמת החיי), הבאי) לידי ביטוי בשכר הממוצע במשק.  *

התפקיד המרכזי של מערכות ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה במדיניות החברתית להבטחת  *
הגנה כלכלית למחוסרי תעסוקה הנפגעי) מממדי האבטלה הגבוהי) במשק. 

 

היציבות בתחולת העוני בשני) 199792000 לא היתה מושגת ללא ההגנה הכלכלית שמערכת 

הביטוח הלאומי מבטיחה לאוכלוסיות החלשות ולאלה שאיבדו את מקו) עבודת). 

 

על א7 העמקת המיתו2 ב9 2001, מינהל המחקר של המוסד לביטוח לאומי אינו מערי> שמצב 

העוני יוחמר משמעותית ב9 2001. בינואר 2001 עודכנו קצבות המוסד לביטוח לאומי ושכר 

המינימו) בשיעור של כ9 10%, על בסיס רמת השכר הגבוהה ששררה בשלהי 2000. זאת כאשר 

כבר ידוע שקצב עליית השכר ב20019 הואט האטה ניכרת. המשמעות של התפתחות זו היא 

שמצב) היחסי של מקבלי הגמלאות הוטב בהשוואה לאוכלוסייה העובדת. לזאת יש להוסי7 את 

העלייה בקצבות הילדי) למשפחות הגדולות שיש בה כדי לצמצ) את ממדי העוני במשפחות אלו, 

ולו לטווח הקצר. העמקת האבטלה עלולה להיות גור) שיפעל לקיזוז ההשפעה החיובית של 

השיפור ברמת הקצבאות. 

 

לעומת זאת סביר להניח שאותותיו של המיתו2 העמוק יורגשו בהתרחבות ממדי העוני והפערי) 

הכלכליי) ב9 2002. 

 

המוסד לביטוח לאומי סבור שדווקא בימי) קשי) אלה על קובעי המדיניות הכלכלית והחברתית 

לנהוג משנה זהירות בבוא) לגבש מחדש את גודלו והרכבו של תקציב המדינה לשנת 2002. פגיעה 

בקצבות המוסד לביטוח לאומי ובאוכלוסיות החלשות המתקיימות על קצבאות אלו תחליש את 

יכולתה של מערכת הביטוח הסוציאלי בישראל להתמודד ע) ההשלכות החברתיות של המיתו2 

הכלכלי. 
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המלצות למדיניות 
 

קיומ) של גורמי) כה רבי) לעוני בישראל מחייב את קובעי המדיניות החברתית לגבש תוכנית 

של מגוו2 התערבויות בשוק העבודה ובמערכות תשלומי ההעברה והמיסי) הישירי). בקביעת 

מדיניות זו יש להבחי2 בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה בי2 בעלי פוטנציאל לתעסוקה לבי2 חסרי 

פוטנציאל כזה או בעלי פוטנציאל מוגבל. הקשישי), שאינ) נדרשי) להשתלב מחדש בשוק 

העבודה, ראוי שיהיו קבוצת יעד נפרדת למדיניות חברתית. זאת ועוד: מעבר למדיניות הכללית 

נחוצות תוכניות התערבות המתמקדות בקבוצות מקופחות. ולבסו7 � בגיבוש אמצעי) למדיניות 

שתצמצ) את העוני יש להבחי2 בי2 אמצעי) לטווח הקצר לבי2 אמצעי) שפירותיה) יבשילו 

בטווח הארו>, א) כי יש להפעיל את שני הסוגי) מיידית. אי2 ספק שמגבלות תקציביות יכתיבו 

יישו) הדרגתי של ההמלצות.  

 

המוסד לביטוח לאומי חוזר ומציג את המלצותיו למדיניות לצמצו6 העוני והפערי6 הכלכליי6. 

המלצות למדיניות לצמצו6 העוני לפי קבוצות יעד 
 

קבוצת היעד � מובטלי6 שלא מרצו, ומובטלי6 מרצו, בעלי פוטנציאל לתעסוקה  א.

 

יישו) מדיניות פיסקלית ומוניטרית, שיעדה יציאה מ2 המיתו2 הכלכלי הפוקד את *
המשק והשגת צמיחה ארוכת טווח בהתא) לפוטנציאל של המשק. זאת במטרה

לגשר על הפער בי2 הרמה הכללית של הביקוש לעובדי) לבי2 היצע כוח האד)

(צמצו) האבטלה הנגרמת מביקוש). הקצאת משאבי) לפיתוח תשתיות היא

מרכיב חיוני של המדיניות הפיסקלית להאצת הפעילות הכלכלית במשק. 

 

פיתוח מסלולי הכשרה מקצועית והגמשת דפוסי הפעלת) במקביל להסרת *
חסמי) לניידות תעסוקתית בי2 אזורי) גיאוגרפיי) באר= או בקרב אוכלוסיות

מסוימות. אמצעי) אלה נחוצי) לטיפול באבטלה המבנית המאופיינת בחוסר

התאמה בי2 מאפייני המשרות הפנויות לבי2 מאפייני המובטלי). 

 

פיתוח תשתיות ליצירת מקומות עבודה במוקדי אבטלה בערי), ביישובי) *
הערביי) ובעיירות הפיתוח, הרחבת החינו> בתחומי המידע והטכנולוגיה ומת2

תמריצי) לעידוד היזמות בתחומי) אלה. מדיניות זו, נוס7 על כ> שהיא עשויה

לצמצ) את ממדי האבטלה, עשויה ג) לעודד נשי) ערביות להשתת7 בכוח

העבודה. 
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הגבלת מספר העובדי) הזרי) בישראל ומת2 היתרי) לעובדי) ולא למעסיקי), *
יישו) מלא של החקיקה הנוגעת להיטלי) ואגרות על מעסיקי) של עובדי) זרי)

ואכיפה מלאה של חוקי העבודה ג) בנוגע לעובדי) אלה. 

 

עידוד מקבלי דמי אבטלה לעבוד בעבודה שבצידה שכר נמו> � ובמיוחד בעבודות *
תשתית 9 באמצעות מענק השלמה לשכרו של המובטל בתקופת העבודה שקדמה

לאבטלתו. מוצע שמענק ההשלמה (המעוג2 כבר היו) בחוק) יוגדל לבעלי שכר נמו>

ויופחת לבעלי שכר גבוה. 

 

שינוי מבנה הגמלה להבטחת הכנסה הוא מרכיב מרכזי בחיזוק התמריצי) *
הכלכליי) ליציאה לעבודה של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה: הפחתת ה"קנס" על

עבודה או מת2 סובסידיה למשתלבי) באופ2 מלא או חלקי בעבודה. בתמריצי)

ייכללו ג) השתתפות בתשלו) למעונות ילדי), החזר הוצאות נסיעה, השתתפות

בתוכניות להשלמת השכלה והכשרה מקצועית, לרבות תוכניות במהל> העבודה. 

 

במטרה למנוע את "מלכודת העוני" או לצמצמה, מוצע להרחיב את מסגרת

ההנחות וההטבות בעי2 ג) למשפחות עובדות ע) שכר נמו>, א> ברמה הגבוהה מזו

השוללת את הזכאות להבטחת הכנסה. זאת תו> הימנעות מהגדלה משמעותית של

התקציבי). 

 

המוסד לביטוח לאומי מציע להפעיל תוכנית נסיונית מצומצמת במסגרת הקר2 *
למפעלי) מיוחדי) שיעדה שילוב מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בשוק העבודה. 

 

שינוי דפוסי הפעולה של שירות התעסוקה, תו> דגש על פעילות יזומה לאיתור *
מקומות עבודה, שכלול מערכות המידע על מחפשי עבודה ועל ההזמנות לעובדי)

ושיפור הנגישות למערכות אלו. 

 

קבוצת היעד � אוכלוסייה שאינה עובדת בגלל בעיות בריאות  ב.

שיפור מערכת האבחו2 בקרב חסרי תעסוקה בי2 מי שיש לה) פוטנציאל לתעסוקה *
לבי2 מי שאינ) יכולי) לעבוד בגלל ליקויי בריאות פיסיי) או נפשיי). 

 

הגדלת הקצבאות שמשל) הביטוח הלאומי למי שאינ) יכולי) להשתלב בעבודה *
מסיבות של בריאות ומוגבלות תפקודית, לכדי רמה הגבוהה מקו העוני. 
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יצירת מקומות עבודה מוגני), המתאימי) לכישוריה) של המוגבלי) ולצורכי *
השיקו) שלה). 

 

קבוצת היעד � הקשישי6  ג.

 

מדיניות לטווח הקצר � הגדלת הקצבאות לכ9 200 אל7 קשישי) הזכאי) *
להשלמת הכנסה והמתקיימי) בעיקר מקצבות המוסד לביטוח לאומי לכדי רמה

הגבוהה מהכנסת קו העוני. 

 

מדיניות לטווח הארו> � חקיקת חוק פנסיה ממלכתית שיבטיח ביטוח פנסיוני לכל *

עובד ויסדיר את חובת המעסיק להשתת7 במימו2 הפנסיה. בחקיקה זו יש להעדי7,

ואולי א7 לחייב, הסדרי) פנסיוניי) המבטיחי) קצבה חודשית. 

 

קבוצת היעד � העובדי6 בשכר נמו:  ד.

 

הקלת נטל המס על בעלי שכר נמו> באמצעי) האלה:  *

הורדת השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות והעלאת •

השיעור הרגיל. מדיניות זו תבוצע מבלי לפגוע בהיק7 הגבייה לענפי הביטוח

הלאומי או למערכת הבריאות (הורדת השיעור המופחת מ9 5.76% ל9 4%

והעלאת השיעור הרגיל מ9 9.7%  ל9 11%). 

מת2 זיכויי מס לבעלי שכר נמו>, שנית2 לממש) ג) א) אי2 בפועל חבות מס. •

תוכנית מעי2 זו פועלת בארה"ב ובאנגליה ומצויה בתהליכי חקיקה בצרפת.

היא הוכחה כיעילה בשיפור מצב) של העובדי) העניי) ובעידוד תעסוקה.

הפעלתה של תוכנית דומה בישראל מחייבת בחינה מחדש של מער> הזיכויי)

במערכת מס הכנסה ושל חלק ממרכיבי מער> הקצבאות בישראל. 

הנהגת שיעור מופחת ושיעור רגיל בדמי הביטוח הלאומי המוטלי) על •

מעסיקי) במקו) השיעור האחיד המוטל עליה) כיו), ללא קשר לרמת שכרו

של העובד. זאת במטרה להפחית את עלות העבודה הכרוכה בהעסקת עובדי)

בשכר נמו> או במטרה לאפשר למעסיק להגדיל את שכרו של העובד. מוצע

שמדיניות זו תבוצע באופ2 שעלות העבודה הכוללת במשק לא תגדל (בתקציב

אפס). 

 

אכיפת חוקי עבודה, בעיקר חוק שכר מינימו), והרחבת הכיסוי של זכויות *
סוציאליות בעבודה ג) לעובדי) במקטעי) החלשי) של שוק העבודה. 
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ההתפתחויות העיקריות ב3 2000  בהשוואה ל3 1999   
 

תעסוקה � ב9 2000 גדל מספר המועסקי) ב9 4%, בדומה לגידול במספר המשתתפי) בכוח 

העבודה, ורמת האבטלה הגבוהה נותרה ברמה של 8.8%. נתוני סקר הכנסות 2000 מורי) א7 ה) 

על גידול של כ9 4% במספר המפרנסי). בדומה ל9 1999 (וג) לשני) קודמות) מספר הנשי) 

המועסקות גדל בשיעור גבוה יותר ממספר הגברי) המועסקי) � כ5%9 לעומת כ9 3%, בהתאמה. 

כ9 60% מכלל תוספת המועסקי) ב9 2000 נזקפי) לזכות העלייה במספר הנשי) המועסקות. 

התרחבות התעסוקה ב9 2000 לא איפיינה את כל מגזרי המשק. היא בלטה בשתי קבוצות ענפי) 

השונות זו מזו ברמת השכר המשולמת בה2. ע) הקבוצה הראשונה נמני) הענפי) "שירותי) 

עסקיי)" (בעיקר שירותי מיחשוב ומחקר ופיתוח), "תקשורת" ותת9הענפי) עתירי הידע 

שבתעשייה. הענפי) המתקדמי) המאופייני) בשכר גבוה "תרמו" כ9 46% מתוספת המועסקי) 

בשנת 2000, הרבה מעבר לחלק) בכלל המועסקי). בקבוצה השנייה נכללי) הענפי) "שירותי 

אוכל ואירוח", "שירותי) קהילתיי), חברתיי) ואישיי)" ו"מסחר". לגידול במועסקי) בענפי) 

אלה, המאופייני) בשכר נמו>, נזקפי) כ9 40%  מתוספת המועסקי) ב9 2000.  

 

שכר � השכר הממוצע למשרת שכיר עלה בי2 שתי תקופות הסקר בשיעור של כ9 7% במונחי) 

ריאליי). שכר המינימו) � שעודכ2 בכ9 6% באפריל 2000 � עלה ריאלית בי2 שתי תקופות הסקר 

בשיעור של  כ9 4.8%. רמתו  של  שכר  המינימו)  ביחס לשכר  הממוצע  במשק ירדה  מ9 43.9% 

ב9 1999 ל9 42.9% ב9 2000. 

 

בדומה לדפוסי התרחבות התעסוקה ב9 2000, ג) עליית השכר במשק לא היתה אחידה בכל מגזרי 

המשק. במרבית הענפי) השכר עלה ריאלית בשיעור של 4% עד 6%. בענפי) "שירותי) עסקיי)" 

ו"בנקאות, ביטוח ופיננסיי)" עלה השכר הריאלי בשיעורי) של 12% ו9 14%, בהתאמה. 

 

קצבות המוסד לביטוח לאומי � קצבות המוסד לביטוח לאומי בשני) האחרונות מתעדכנות אחת 

לשנה בלבד. בינואר 2000 עודכנו הקצבאות הצמודות לשכר הממוצע במשק ב9 6%, בהתא) 

לעליית השכר ב19999 (כמו לדוגמה קצבות זיקנה ושאירי) ע) וללא השלמת הכנסה, קצבת נכות 

וגמלה להבטחת הכנסה), ואילו קצבות הילדי), הצמודות לרמת המחירי) במשק, עודכנו 

ב1.2%9. 

 

במהל> 2000 עלו ריאלית בכ9 4% הקצבאות הצמודות לשכר הממוצע. שיעור זה היה נמו> 

משיעור עליית השכר הממוצע ב9 2000, ולפיכ> נשחקה רמת הקצבאות היחסית. כ>, למשל, 

ההכנסה  המובטחת למינימו)  קיו) לקשיש  יחיד  ירדה מ9 25.7% של  השכר  הממוצע ב9 1999 

ל9 24.9%  ב9 2000. זאת בהמש> לשחיקה שהסתמנה ב9 1999 לעומת 1998. 
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קצבות הילדי) עלו ריאלית ב9 0.6% בי2 1999 ל9 2000, וערכה של נקודת קצבה ביחס לשכר 

הממוצע נשחק. הוא ירד מ9 2.7% מהשכר הממוצע ל9 2.5% ממנו. 

 

מאחר שקו העוני עלה ריאלית בשיעור של 2.7% 9 לעומת עלייה של 4% בקצבאות לאוכלוסיות 

החלשות � הכנסת המינימו) המובטחת לקיו) כאחוז מקו העוני עלתה במעט. כ>, למשל, 

ההכנסה המובטחת לקשיש (בניכוי דמי ביטוח בריאות) עלתה מ9 94.8% מקו העוני ל96%9 ממנו. 

 

למרות השיפור הקל, אי2 ברמת הקצבאות כדי להבטיח לאוכלוסיות החלשות את הכנסת קו 

העוני. הפער בי2 רמת הקצבאות לבי2 קו העוני בולט בעיקר אצל משפחות המקבלות גמלה 

להבטחת הכנסה בשיעור הרגיל. הגמלה להבטחת הכנסה בתוספת קצבות ילדי) למשפחות אלו 

מגיעה לכ970% מקו העוני. 

 

רמת ההכנסה בממוצע למשפחה � בהתא) לנתוני סקרי הכנסות 1999 ו9 2000, ההכנסה 

הכלכלית (הכנסות מעבודה, מפנסיה ומרכוש) בממוצע למשפחה באוכלוסייה עלתה ריאלית 

ב3.8%9 בי2 שתי השני) הנסקרות. ההכנסה בתוספת קצבאות גדלה באותו שיעור, ואילו 

ההכנסה הפנויה (לאחר ניכוי המיסי) הישירי)) גדלה ב9 3.1%. 

 

ההכנסה מעבודה (שכירה ועצמאית) של משקי בית של שכירי) עלתה ריאלית ב9 5.4% בי2 שתי 

תקופות הסקר, ואילו זו של עצמאי) ירדה בכ9 9%. 

 

ההכנסה הפנויה לנפש תקנית (המביאה בחשבו2 את גודל המשפחה) עלתה ריאלית ב9 3.8% . 

 

קו העוני לנפש תקנית עלה ב9 2000 ב9 2.7% בהשוואה ל9 1999 . 

 

ממדי העוני בשנת 2000 
 

ההכנסה ברוטו (כולל קצבאות) בממוצע למשפחה ענייה הסתכמה ב20009 ב9 3,035 < לחודש  *
(מחירי 2000). לאחר תשלו) מיסי) ישירי) ההכנסה הפנויה הסתכמה ב9 2,805 < לחודש. 

 

כ9 61% מההכנסה של משפחה ענייה היא הכנסה מקצבאות, בעיקר של המוסד לביטוח 

לאומי. 

 

ההכנסה הפנויה המתוקנת לגודל המשפחה בממוצע למשפחה ענייה עלתה ב9 2.8% בי2 1999 

ל9 2000 , בדומה לעליית קו העוני. 
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בשנת 2000 נמשכה מגמת היציבות בתחולת העוני בישראל. שיעור המשפחות שהכנסת2  *
הפנויה (לאחר קצבאות ומיסי) ישירי)) נפלה מקו העוני עמד על 17.6% מכלל המשפחות 

בישראל, בדומה לממוצע בשני) 199791999. השינויי) שנצפו בתחולת העוני בארבע השני) 

האחרונות היו קלי) בלבד ולא מובהקי). 

 

ב20009 הגיע מספר המשפחות העניות ל9 305.4 אל7, לעומת 299.7 אל7 ב9 1999. עלייה זו  *
משקפת את גידול האוכלוסייה בלבד. 

 

היציבות ב9 2000 איפיינה לא רק את תחולת העוני בקרב משפחות אלא ג) את תחולת העוני  *
במונחי נפשות וילדי). שיעור הנפשות העניות בכלל הנפשות באוכלוסייה נותר ברמה של 

18.8% ואילו שיעור הילדי) העניי) מכלל הילדי) באוכלוסייה עלה קלות, א) כי לא באופ2 

מובהק � מ9 24.9%  ל9 25.1%. ע) זאת יש להדגיש שהעלייה הקלה בשיעור הילדי) העניי) 

ב9 2000  ממשיכה את העלייה המשמעותית שהתרחשה בשיעור זה בשנת 1999.  

 

ב9 2000  חיו בישראל כ9 1,088 אל7 נפשות עניות, בה2 כ9 481 אל7 ילדי).  *
משמעות הממצאי): כל נפש חמישית בישראל חיה במשפחה ענייה וכל ילד רביעי חי 

במשפחה ענייה. 

 

הכנסתה הפנויה של משפחה ענייה היתה, בממוצע, נמוכה מקו העוני בכ9 26% .  *
 

השפעת הקצבאות על ממדי העוני ב3 2000  
 

הירידה הקלה בממדי העוני לפי ההכנסה הפנויה ב9 2000 התרחשה על א7 העלייה הקלה  *
שהסתמנה בעוני לפי ההכנסה הכלכלית (לפני תשלומי העברה ומיסי)), א) כי שיעורי השינוי 

בשני מדדי) אלה אינ) מובהקי). תחולת העוני לפי ההכנסה הכלכלית בקרב משפחות עלתה 

מ9 31.9% ב9 1999  ל9 32.2% ב9 2000 . 

 

בתרומת תשלומי ההעברה לצמצו) ממדי העוני נצפתה עלייה קלה בלבד: ב9 2000 45.3%  *
מכלל המשפחות העניות לפי הכנסת2 הכלכלית נחלצו ממעגל העוני לאחר שקיבלו תשלומי 

העברה ושילמו מיסי) ישירי), לעומת 44.2% ב9 1999. 

 

התרומה ה"נקייה" של  הקצבאות  (לפני ניכוי מיסי)) לצמצו) ממדי העוני גדלה מ9 52.7% 

ב9 1999  ל9 54.3%  ב9 2000. 
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תרומת הקצבאות לצמצו) ממדי העוני בולטת במיוחד בקרב הקשישי): 60% ממשפחות  *
הקשישי) נחלצו מעוני בזכות לקצבות הביטוח הלאומי. לעומת זאת רק כ9 30% מהמשפחות 

הלא9עובדות נחלצות מהעוני בזכות הקצבאות. 

 

ממדי העוני בקרב קבוצות אוכלוסייה נבחרות 
 

היציבות בממדי העוני לפי ההכנסה הכלכלית או לפי ההכנסה הפנויה היתה כמעט בכל קבוצות 

האוכלוסייה. השינויי) הקלי) במרבית הקבוצות אינ) מובהקי) סטטיסטית, ולפיכ> אי2 בה) 

כדי להצביע על שינוי של ממש. ממדי העוני לפי ההכנסה הפנויה בקרב הקשישי) הצטמצמו 

מעט, ואילו בקרב המשפחות החד9הוריות עלו במעט. בקרב לא9יהודי) עלה מעט שיעור העניי), 

ובעקבותיו עלה עלייה קלה בלבד ג) שיעור העניי) בקרב משפחות גדולות (ע) 4 ילדי) ויותר). 

 

מוקדי העוני בחברה הישראלית בשנת 2000 דומי) לשני) קודמות: 

 

תחולת העוני במשפחות (בגיל העבודה) ללא מפרנס היתה הגבוהה ביותר � 62%, פי 3.5  *
מתחולת העוני בכלל האוכלוסייה.  

 

כ9 55%  ממשפחות אלו קיבלו גמלה להבטחת הכנסה, דמי אבטלה או קצבת נכות. 

 

כ9 20%  נוספי) קיבלו תמיכה ממקור ציבורי אחר (כמו משרדי הקליטה, משרד הביטחו2 או 

משרד הדתות). 

 

תחולת העוני בקרב המשפחות הגדולות, ע) 4 ילדי) ויותר, עומדת על כ9 42%. זהו שיעור  *
הגבוה כמעט פי שלושה מהשיעור המקביל במשפחות קטנות, ע) 193 ילדי). 

 

לכרבע ממשפחות הקשישי) ולכרבע מהמשפחות החד9הוריות יש הכנסה פנויה נמוכה מקו  *
העוני. 

 

העוני אינו פוסח על משפחות ע) מפרנס אחד: כשליש מהמשפחות העניות ה2 משפחות שיש  *
בה2 מפרנס אחד. 

 

הבדלי) גדולי) נצפי) בממדי העוני בפריסה גיאוגרפית ולפי יישוב. המחוזות המאופייני)  *
בתחולת עוני גבוהה ה) הצפו2 (29%), ירושלי) (23%) והדרו) (20%). לעומת זאת במחוזות 

תל9אביב והמרכז עומדת תחולת העוני על כ913%, שיעור הנמו> בכשליש מהממוצע הכללי. 
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הערי) בני9ברק, ירושלי) ואשדוד ממוקמות בראש הסול) המדרג את ערי ישראל לפי ממדי 

העוני. 

 

התחלקות ההכנסות במשק 
 

בשנת 2000 הסתמ2 שיפור מסוי) בחלוקת ההכנסות במשק. מדד ג'יני להתחלקות ההכנסה 

הכלכלית (הנובעת בעיקר מעבודה שכירה ועצמאית של המשפחה) ירד מ9 0.512 ב9 1999 ל9 0.509 

ב9 2000 9 ירידה בת 0.6%.  

 

ניתוח דפוסי חלוקת ההכנסה הכלכלית למשקי בית שבראש) שכיר ולמשקי בית שבראש) 

עצמאי מורה על התפתחויות מנוגדות. מדד אי השוויו2 בהכנסה הכלכלית במשקי בית של 

שכירי) עלה ב9 2% (מ9 0.4305 ב9 1999 ל9 0.4390 ב20009), ואילו במשקי בית של עצמאי) ירד 

בשיעור ניכר. 

 

הגידול באי השוויו2 בהכנסה הכלכלית במשקי בית של שכירי) עולה בקנה אחד ע) הממצא 

שפערי השכר בי2 יחידי) שכירי) לא הצטמצמו ב9 2000 וא7 התרחבו במעט. 

 

ב92000 עלתה תרומת הקצבאות והמיסי) הישירי) � בנפרד וביחד � לצמצו) פערי ההכנסה 

הכלכלית (מ9 30.8%  ב9 1999 ל9 31.2%  ב9 2000).  

 

עקב כ>, מדד אי השוויו2  להתחלקות ההכנסה  הפנויה ירד בי2 2000 ל9 1999 ב9 1.3% (מ9 0.355 

ל9 0.350). הצטמצמות אי השוויו2 משקפת ירידה בחלקו של העשירו2 העליו2 על חשבו2 עליית 

חלק) של העשירוני) השביעי עד התשיעי. בחלק) של שאר העשירוני) לא חל שינוי בי2 שתי 

השני). 

 

בשיפור המסוי) שהסתמ2 בחלוקת ההכנסות ב9 2000 אי2 כדי לשנות מהותית את חלוקת 

ההכנסות במשק: חלקו של החמישו2 התחתו2 בס> כל ההכנסה הפנויה הסתכ) ב9 6.8% בלבד, 

ואילו החמישו2 העליו2 נטל 41.5% מס> כל ההכנסה הפנויה. 



מספר הנפשות 
במשפחה

כאחוז מהשכר 
הממוצע

בממוצע לתקופת 
סקר הכנסות 

 *2000
(ש"ח לחודש)

אומדן 2001 
(ש"ח לחודש)

124.81,6731,753

239.72,6772,805

352.63,5463,717

463.54,2824,488

574.45,0185,260

684.35,6885,961

794.36,3576,662

8103.26,9597,293

9111.17,4947,854

*   במחירי תקופת סקר הכנסות 2000, לפי מדד המחירים של 168.2 על בסיס 100 = 1993. השכר הממוצע שחושב
     הוא ממוצע משוקלל של השכר הממוצע למשרת שכיר בחודשים אוקטובר 1999 עד נובמבר 2000.
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קצבה 
לפני  
ביטוח 
בריאות

קצבה 
אחרי 
ביטוח 
בריאות

אחוז מקו 
העוני

קצבה 
לפני  
ביטוח 
בריאות

קצבה 
אחרי 
ביטוח 
בריאות

אחוז מקו 
העוני

76

1,673------1,6821,60696.0

1,6821,60696.0------1,673נכה

1,6731,2571,18170.61,5871,51190.3הבטחת הכנסה

2,5232,44791.4------2,677קשיש

2,5232,44791.4------2,677נכה

2,6771,8861,81067.62,3582,28285.3הבטחת הכנסה

3,3673,29192.8------3,546נכה

3,5462,4352,35966.52,9062,83079.8הבטחת הכנסה

4,2114,13596.6------4,282נכה

4,2822,9832,90767.93,4753,39979.4הבטחת הכנסה

 

2,6722,59697.0------2,677עם ילד אחד

3,4723,39695.8------3,546עם שני ילדים

* הורה יחיד שאינו מקבל קצבת שאירים, אלא גמלה להבטחת הכנסה.

זוג עם שני ילדים:

הורה יחיד*

יחיד : 

זוג:

הבטחת הכנסה בשיעור הרגיל 
+ קצבאות ילדים

הבטחת הכנסה בשיעור המוגדל
+ קצבאות ילדים

קו העוני 
(ש"ח) טיפוס המשפחה
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לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

שיעור הירידה 
בתחולת העוני לאחר 
תשלומי העברה ומיסים

2000
32.214.717.645.3משפחות

30.815.418.839.0נפשות

35.720.525.229.4ילדים

1999
31.915.117.844.2משפחות

30.315.718.838.0נפשות

35.320.824.929.5ילדים

1998
32.314.317.446.1משפחות

30.414.117.542.4נפשות

34.917.421.837.5ילדים
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לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

2000

560,000254,700305,400משפחות

1,781,200892,4001,088,100נפשות

683,100392,200481,100ילדים

1999

536,000254,000299,700משפחות

1,706,700884,2001,059,100נפשות

660,600389,400466,500ילדים

1998

527,500234,000284,000משפחות

1,667,400776,500960,600נפשות

640,700319,200400,600ילדים
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תחולת עוני בכלל האוכלוסייה, לפני תשלומי העברה ומיסים ישירים ולאחריהם: משפחות 
(אחוזים):
1979-2000 

10

20

30

40

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

סדרה ישנה סדרה חדשה סדרה ישנה סדרה חדשה

לפני תשלומי 
העברה ומיסים

אחרי תשלומי 
העברה ומיסים



199920001999200019992000

31.932.217.817.644.245.3סך כל האוכלוסייה

58.261.525.924.455.560.3ראש משפחה קשיש

27.027.818.518.731.532.7משפחות עם ילדים

3-121.522.314.414.433.035.4 ילדים

455.857.640.141.828.127.4 ילדים ויותר

16.316.38.99.045.444.8ראש משפחה עובד

17.117.18.99.148.046.8שכיר

10.911.48.98.618.324.6עצמאי

לא עובד
(בגיל העבודה)

88.588.161.962.430.129.2

משפחות עם מפרנס 
אחד

32.532.117.517.746.244.9

משפחות עם שני 
מפרנסים

3.94.52.22.343.648.9

עולים 
(משנת 1990)

44.443.418.718.757.956.9

51.655.940.642.921.323.3לא-יהודים

49.852.723.325.153.252.4חד-הוריות

הכנסה לפני תשלומי 
העברה ומיסים

הכנסה לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

שיעור הירידה בתחולת 
העוני לאחר תשלומי 

העברה ומיסים (אחוזים)
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299,700305,400סך כל האוכלוסייה

89,00084,100ראש משפחה קשיש

149,600155,600משפחות עם ילדים

3-197,600100,900 ילדים

452,00054,700 ילדים ויותר

109,300115,000ראש משפחה עובד

95,400100,600שכיר

13,90014,400עצמאי

102,800107,300לא עובד (בגיל העבודה)

98,100102,200משפחות עם מפרנס אחד

12,50013,300משפחות עם שני מפרנסים

56,00060,500עולים (משנת 1990)

74,90085,900לא-יהודים

20,50023,500חד-הוריות

19992000
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תחולת עוני בקרב משפחות בקבוצות אוכלוסייה ספציפיות, לפני תשלומי העברה 
ומיסים ישירים ולאחריהם (אחוזים), 2000
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.
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.
8

6
1
.
5

3
2
.
2

2
5
.
1

1
7
.
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1
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.
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.
1
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.
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2
.
4

1
8
.
7

4
2
.
9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

סה"כ קשישים משפחות עם
ילדים

ילדים 3-1 ילדים 4
ויותר

עובדים שכירים עצמאים לא עובדים
(בגיל

העבודה)

עולים (משנת
(1990

לא יהודים חד הוריות

45.3

60.3

32.7

56.9

44.8
35.4

23.3

24.6
46.8

29.2

52.4

אחרי תשלומי 
העברה ומיסים

לפני תשלומי 
העברה ומיסים שיעור הירידה

27.4



לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

ראש משפחה:

19.937.927.5קשיש

לא עובד (בגיל 
העבודה)

9.927.135.1

73.437.137.7עובד

11.520.028.1לא-יהודי

18.725.119.8עולה

5.48.87.7חד-הורי

47.841.350.9עם ילדים:

3-140.327.833.0 ילדים

47.513.517.9 ילדים ויותר

האוכלוסייה הענייה
כלל האוכלוסייהקבוצת המשפחות
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199920001999200019992000

62.160.725.125.659.657.8סך כל האוכלוסייה

81.079.020.020.675.373.9ראש משפחה קשיש

56.855.524.724.956.555.1משפחות עם ילדים

3-156.054.126.927.552.049.2 ילדים

457.657.122.422.361.160.9 ילדים ויותר

37.136.019.320.048.044.4ראש משפחה עובד

37.436.519.019.849.245.8שכיר

33.930.721.620.736.332.6עצמאי

לא עובד
(בגיל העבודה)

94.594.134.935.163.162.7

73.273.025.025.165.865.6עולים (משנת 1990)

54.754.022.825.158.353.5לא-יהודים

68.071.627.024.360.366.1חד-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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19992000199920001999200019992000

17.817.618.818.824.925.2100.0100.0סך כל האוכלוסייה

ערים

18.823.721.727.128.936.5106.792.1ירושלים

10.312.412.012.619.818.3123.1138.0תל אביב-יפו

13.611.612.310.615.615.1104.2111.4חיפה

24.321.924.322.232.428.176.979.9אשדוד

21.018.816.615.616.516.884.485.1באר שבע

24.133.630.337.935.845.778.971.6בני-ברק

18.114.013.810.715.39.786.486.4בת-ים

13.29.512.86.916.05.5103.198.9חולון

16.014.812.715.413.620.589.493.5נתניה

12.28.510.18.411.111.0110.3107.9פתח-תקוה

9.412.57.09.67.58.6105.4102.0ראשון לציון

10.511.28.27.97.24.4135.0122.6רמת-גן

מחוזות*

19.223.321.626.128.535.0104.893.0ירושלים

27.428.927.930.734.938.073.072.0הצפון

17.216.617.216.822.923.794.897.9חיפה

13.113.111.813.014.516.9105.4104.4המרכז

13.012.813.612.718.817.8115.8119.2תל אביב

22.520.021.420.124.924.681.381.6הדרום

21.520.419.018.020.019.881.583.0אזורי פיתוח*

  * כולל ישובים בני 10,000 תושבים ומעלה בלבד.

יישוב / איזור

ההכנסה הפנויה 
הממוצעת לנפש 
תקנית כאחוז 

מההכנסה הפנויה 
הממוצעת בכלל 
האוכלוסייה

  

ילדיםנפשותמשפחות
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759095100105110125150

7.012.815.417.619.320.925.834.8סך כל האוכלוסייה

6.216.020.524.425.727.633.244.8ראש משפחה קשיש

7.813.916.618.721.022.928.838.8משפחות עם ילדים

3-16.410.913.014.416.217.823.332.9 ילדים

415.030.436.241.846.950.158.170.2 ילדים ויותר

2.86.17.59.010.612.016.624.9ראש משפחה עובד

2.86.27.79.110.712.116.825.3שכירים

3.25.56.48.69.911.515.022.2עצמאים

לא עובד 
(בגיל העבודה)

36.952.858.962.465.267.673.681.2

עולים 
(משנת 1990)

6.412.615.918.720.322.328.441.8

18.132.938.642.947.351.360.471.7לא-יהודים

9.218.322.925.127.129.036.651.9חד-הוריות

גובה ההכנסה כאחוז מהכנסת קו העוני קבוצת 
האוכלוסייה
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199920001999200019992000

0.00.02.22.22.72.7תחתון

21.31.33.33.44.14.1

33.13.24.34.45.15.1

44.74.65.45.56.36.3

56.36.36.76.87.67.6

68.28.28.28.29.19.1

710.410.510.010.110.610.7

813.213.512.412.512.712.8

918.018.316.416.615.715.9

34.934.331.030.426.325.6עליון

 היחס בין הכנסת 
החמישון העליון לבין 

הכנסת החמישון התחתון
40.740.58.58.46.26.1

      
       

לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה

לאחר תשלומי עשירון*
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.
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לפני תשלומי 
העברה ומיסים 

ישירים

לאחר 
תשלומי 
העברה

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים 

ישירים

אחוז הירידה 
הנובע 

מתשלומי 
העברה ומיסים

כלל האוכלוסייה

20000.5090.4110.35031.2

19990.5120.4170.35530.8

19980.5070.4080.34731.5

השינוי במדד (אחוזים)

2000-0.6-1.4-1.3 לעומת 1999

20000.50.70.9 לעומת 1998

20000.4390.3850.32126.8

19990.4310.3780.31726.5

19980.4320.3770.31726.7

20002.01.91.5 לעומת 1999

20001.62.11.5 לעומת 1998

משקי בית של שכירים

*   חישוב מדד ג'יני מתבסס על התצפיות הפרטניות, במונחים של הכנסה לנפש תקנית  כאשר 
    המשקל המיוחס לכל משפחה שווה למספר הנפשות בה.

השינוי במדד (אחוזים)
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