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  כלליכללי

 

 השוויון בחלוקת דוח העוני וחלוקת ההכנסות הנוכחי מציג את ההתפתחויות בממדי העוני ובאי

הממצאים מורים על מגמות דומות לאלו שצוינו בפרסום . 2005- בהשוואה ל2006-ההכנסות ב

 .2007 בינואר שפורסם  –2005/6 לתקופה שנתי של דוח העוני -החצי

 

 

   20052005 לעומת  לעומת 20062006: : קצבאות ומיסיםקצבאות ומיסים, , שוק העבודהשוק העבודה
 

  שוק העבודהשוק העבודה

 

בירידת ,  בהתרחבות התעסוקהתבטאההשנמשכה הצמיחה הכלכלית שתי השנים הנסקרות ב

 עלה 2006- ל2005הנתונים הכלל משקיים מורים כי בין . רמת האבטלה ובעליית השכר הריאלי

הגידול במספר משרות השכיר בשיעורים  .4%-שיעור של יותר מבממוצע במספר משרות השכיר 

ובכללם , ) ומיםלמעט מנהל ציבורי וחשמל( אחוזים אפיין כמעט את כל הענפים 8- ל3שבין 

 ובשירותי אירוח 5.3%בענף המסחר הסיטוני נרשמה עליה של , כך למשל. הענפים המסורתיים

 9.2%-מ: הגידול בתעסוקה לווה בהצטמצמות נוספת של ממדי האבטלה. 7.7%ואוכל עליה של 

-במהלך שתי שנות הסקר האחרונות ירד שיעור האבטלה ב.  ממנו8.6%- ל2005-מכוח העבודה ב

 .נקודות אחוז 2

 

 במונחים 1.5%- במונחים נומינליים וב3.4%-השכר למשרת שכיר עלה בין שתי תקופות הסקר ב

: מגמת העלייה בשכר הריאלי  נותרה בלתי אחידה, 2006-כבשנתיים שקדמו ל, ואולם. ריאליים

בענפים , בר לעלייה הממוצעתעבעוד שבענפים עתירי הון וטכנולוגיה עלה השכר הריאלי מ

בענף החשמל והמים ובענף הבנקאות : כר הריאלישחיקה בשמסורתיים נרשמה יציבות או אף ה

 0.3%- ו0.1%של שינויים מינוריים לעומת , 8%- ל7%והביטוח היו עליות שכר ריאליות שבין 

 .בהתאמה, בענפי המסחר הסיטוני וענף אירוח ואוכל

 

 ומעידים על  תמונה שוק העבודהההתאוששות באת אף הם  משקפים 2006 הכנסות נתוני סקר

מספר המפרנסים הממוצע למשק . משקיים- הכללמנתוני התעסוקהשתוארה דומה לזו  ענפית

אחוז הקרוב לשק הבית עלתה בשיעור ריאלי ההכנסה השכירה במ ו2%-כבית עלה בשיעור של 

ן לפי  שכ,שכירה של משק הבית אינה נובעת מהעלייה בשכרמעבודה עלייה זו בהכנסה . אחד

 אלא ,נתוני הסקר ההכנסה השכירה של הפרטים העובדים נותרה פחות או יותר יציבה

 .בעיקר של המפרנס השני והשלישי במשק הבית, התרחבות התעסוקהמ



 2

  

  תשלומי העברה ומסים תשלומי העברה ומסים 

 

 שסכום הקצבאותנתוני הסקר מורים , תקציב המוסד לביטוח לאומישל ביצוע הבדומה לנתוני 

עדכון עדכון . 0.7%בשיעור ריאלי של  )זה ארבע שניםלראשונה מ( 2006- בעלה למשק בית ,בממוצע

 בנוסף לכך משקפת העלייה  בנוסף לכך משקפת העלייה אךאך, ,  שמר על ערכן הריאלי שמר על ערכן הריאלי20062006--הקצבאות לפי רמת המחירים בהקצבאות לפי רמת המחירים ב

  ..בסכום הקצבאות בממוצע למשק בית את ההעלאה בקצבות הקשישים ובקצבות הילדיםבסכום הקצבאות בממוצע למשק בית את ההעלאה בקצבות הקשישים ובקצבות הילדים

  

ח לחודש בקצבאות ח לחודש בקצבאות "" ש ש2424צוץ של צוץ של  פג תוקפה של הוראת השעה בדבר הקי פג תוקפה של הוראת השעה בדבר הקי20062006  בתחילתבתחילת

ח לילד הרביעי ח לילד הרביעי "" ש ש55ושל ושל , , ""החדשיםהחדשים""המשולמות לשלושת הילדים הראשונים ולכל הילדים המשולמות לשלושת הילדים הראשונים ולכל הילדים 

כחלק מהמדיניות כחלק מהמדיניות , , במקביל לכך נמשך תהליך הקיצוץ בקצבאות לילד הרביעי ואילךבמקביל לכך נמשך תהליך הקיצוץ בקצבאות לילד הרביעי ואילך. . ואילךואילך

צעת של צעת של לעלייה ריאלית ממולעלייה ריאלית ממו הובילו  הובילו אלהאלהמנוגדים מנוגדים שינויים שינויים . . לתשלום קצבה אחידה לכל הילדיםלתשלום קצבה אחידה לכל הילדים

  . .  בקצבות הילדים בממוצע למשק בית בקצבות הילדים בממוצע למשק בית77%%--ככ

  

משקפת משקפת )  )  למקבלי קיצבהלמקבלי קיצבה((בקיצבת הזיקנה בקיצבת הזיקנה לפי נתוני הסקר לפי נתוני הסקר   1.51.5%%העלייה הריאלית בשיעור של העלייה הריאלית בשיעור של 

עדכון הקצבה בהתאם לשינויי עדכון הקצבה בהתאם לשינויי : : מדיניות שהיטיבה עם אוכלוסיית הקשישים בשנתיים האחרונותמדיניות שהיטיבה עם אוכלוסיית הקשישים בשנתיים האחרונות

וכן הגדלת קצבות וכן הגדלת קצבות , , ))20052005 מינואר  מינואר 0.90.9%%  לאחר עדכון שללאחר עדכון של ( (20062006 בינואר  בינואר 1.81.8%%המחירים בשיעור של המחירים בשיעור של 

הקצבה הקצבה , ,  בקצבות הזיקנה בקצבות הזיקנה1.51.5%% בוטלה ההפחתה של  בוטלה ההפחתה של 20062006באמצע  באמצע  : : זיקנה ושאירים לסוגיהןזיקנה ושאירים לסוגיהן

  ..44%%--והקצבה למקבלי השלמת הכנסה הועלתה בכוהקצבה למקבלי השלמת הכנסה הועלתה בכ, , 1.31.3%%--הבסיסית גדלה בהבסיסית גדלה ב

  

) אבטלה והבטחת הכנסה(מאידך הוסיפו לקטון הקצבאות המיועדות לאוכלוסייה בגיל העבודה מאידך הוסיפו לקטון הקצבאות המיועדות לאוכלוסייה בגיל העבודה 

השיפור נבעה בעיקר מירידה זו  .כתוצאה מהירידה במספר המקבלים, ממוצע למשפחהב

בתשלומי ) 25%-כ(העלייה הגבוהה במיוחד . ב"ובאופן שולי גם מהפעלת תוכנית מהל, תעסוקהב

את הגידול בתשלומים לדמי כנראה  משקפת 2006בנתוני הסקר של " אחרות"הגמלאות ה

 .ההמילואים עקב מלחמת לבנון השני

  

 ירדסכום מס ההכנסה בממוצע למשפחה . במס הכנסהיושם שלב נוסף ברפורמה  2006בראשית 

בסך הכל . 1.9%מחצית האחוז ודמי הביטוח הלאומי ירדו בשיעור של בכבין שתי תקופות הסקר 

נתוני הסקרים  .  בין שתי שנות הסקר0.8%ירד נטל המס על משק הבית בשיעור ממוצע של 

יעור המיסים הישירים מתוך ה נוספת בש הובילה לירידמיסוי הישירה במראים כי ההפחת

הראו פורסמו  1כברשממצאים . 2006- ב21.2- ל2005- ב22.2%-מ –  למשפחהההכנסה הכלכלית

העשירונים העליונים בשיעור גבוה יותר מאשר  של ההכנסה הפנויה את שהרפורמה הגדילה

 . של מס הכנסה לחלוקה מחדש של ההכנסותובכך צמצמה את התרומה, בעשירוני הביניים

                                                 
 .המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, "2006-2001: היבטים חברתיים של תקציב המדינה"  1
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     מנתוני הסקר מנתוני הסקרסיכום המגמות בהכנסותסיכום המגמות בהכנסות

  

  20062006-- ו ו20052005עלתה בין תקופות הסקר עלתה בין תקופות הסקר ולנפש תקנית ולנפש תקנית ההכנסה הכלכלית בממוצע למשפחה ההכנסה הכלכלית בממוצע למשפחה   **

שני שני ובייחוד את ובייחוד את , , התפתחות זו אפיינה את כל העשירוניםהתפתחות זו אפיינה את כל העשירונים. .  במונחים ריאליים במונחים ריאליים44%%--בכבכ

  ..העשירון העליוןהעשירון העליוןהעשירונים הנמוכים והעשירונים הנמוכים ו

  

במספר במספר   עלייהעלייה: :  מרכיבי הכנסה זו מרכיבי הכנסה זורוברובמשקפת עלייה במשקפת עלייה ב  העלייה בהכנסה הכלכליתהעלייה בהכנסה הכלכלית  **

הכנסה מעבודה הכנסה מעבודה בב  ידולידולהגהג, , ))שתרמה לגידול בגובה ההכנסה השכירה למשק ביתשתרמה לגידול בגובה ההכנסה השכירה למשק בית ( (המפרנסיםהמפרנסים

    ..22בהכנסה מהוןבהכנסה מהון  הגידולהגידולוו  עצמאיתעצמאית

  

ההכנסה הפנויה לנפש ההכנסה הפנויה לנפש . .  של המשפחות בישראל של המשפחות בישראלהעלייה ברמת החייםהעלייה ברמת החיים  נמשכהנמשכה  20062006--בב  **

  ..66%%..44--בב בין שתי תקופות הסקר  בין שתי תקופות הסקר  ריאלית ריאליתעלתהעלתה  –– המשמשת מדד לרמת החיים  המשמשת מדד לרמת החיים ––  תקניתתקנית

עלייה זו משקפת בעיקר את העלייה במרכיבי ההכנסה הכלכלית ובמידה פחותה יותר גם את עלייה זו משקפת בעיקר את העלייה במרכיבי ההכנסה הכלכלית ובמידה פחותה יותר גם את 

 העלייה בהכנסה הפנויה אפיינה את כל  העלייה בהכנסה הפנויה אפיינה את כל ..הירידה בנטל המס והעלייה בתשלומי ההעברההירידה בנטל המס והעלייה בתשלומי ההעברה

  ..העשירונים ובייחוד את העשירון העליוןהעשירונים ובייחוד את העשירון העליון

  

של של ריאלית בשיעור ריאלית בשיעור עלו עלו , , קו העוני הנגזר ממנוקו העוני הנגזר ממנוכן כן וו, , חציון ההכנסה הפנויה לנפש תקניתחציון ההכנסה הפנויה לנפש תקנית  **

4.44.4%% . .  

  

 

 

                                                 
 הן בשיעור המדווחים והן ברמת ההכנסה המדווחת בממוצע למדי בהכנסה מהון נבע מעלייה גבוהה הגידול  2

 . למשפחה
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  עוני וחלוקת הכנסותעוני וחלוקת הכנסות: : עיקרי הממצאיםעיקרי הממצאים

  

שיעור המשפחות . . נפשותנפשותוו  בקרב משפחותבקרב משפחותבממדי העוני בממדי העוני   ירידה קלהירידה קלההסתמנה הסתמנה   20062006--בב  ♦♦

יעור הנפשות החיות  וש20.0- ל20.6%- מירד 2006-שהכנסתן הפנויה נפלה מקו העוני ב

. 35.8- ל35.2-מ שיעור הילדים העניים עלהמנגד . 24.5%- ל24.7%-מ ירדבמשפחות העניות 

  .יציבות יםמבטאוסטטיסטית שינויים אלה אינם מובהקים 

  

 בתחולת העוני  בתחולת העוני –– נקודות האחוז  נקודות האחוז 33-- של כ של כ––  ירידה משמעותיתירידה משמעותית חלה  חלה הקשישיםהקשישיםבמשפחות במשפחות   ♦♦

פועל פועל התפתחות זו היא התפתחות זו היא . . ))20062006-- ב ב21.521.5%%--לל  20052005-- ב ב24.424.4%%--ממ((במדידה לפי ההכנסה הפנויה במדידה לפי ההכנסה הפנויה 

והגדילה את הכנסתם והגדילה את הכנסתם , , ם אוכלוסייה זו בשנתיים האחרונותם אוכלוסייה זו בשנתיים האחרונותיוצא של המדיניות שהיטיבה עיוצא של המדיניות שהיטיבה ע

  .  .  הפנויה של הקשישים בשיעור ריאלי גבוה אף יותר משיעור העלייה ברמת החיים הכלליתהפנויה של הקשישים בשיעור ריאלי גבוה אף יותר משיעור העלייה ברמת החיים הכללית

  

בשל מבנה בשל מבנה , , עם זאתעם זאת. . 25.525.5%%-- ל ל26.226.2%%-- תחולת העוני מ תחולת העוני מירדהירדהעם ילדים עם ילדים   משפחותמשפחותבקרב בקרב   ♦♦

 במסגרת התוכנית  במסגרת התוכנית )) ילדים ויותר ילדים ויותר44בנות בנות ((  השחיקה של קצבאות הילדים למשפחות הגדולותהשחיקה של קצבאות הילדים למשפחות הגדולות

--ממעלתה עלתה  בתחולת העוני של המשפחות הגדולות והיא  בתחולת העוני של המשפחות הגדולות והיא העלייההעלייהנמשכה נמשכה , , לקצבה זהה לכל ילדלקצבה זהה לכל ילד

 בטרם הוחל בתוכנית הקיצוצים בקצבאות  בטרם הוחל בתוכנית הקיצוצים בקצבאות ,,20022002--בב. . 20062006-- ב ב60.060.0%%-- ל ל20052005-- ב ב58.158.1%%

  ..47.347.3%% עמדה תחולת העוני בקבוצה זו על  עמדה תחולת העוני בקבוצה זו על ,,את הקצבה לכל ילדאת הקצבה לכל ילדהילדים והשווהילדים והשוו

  

 שהסתמנה  שהסתמנה רידה קלהרידה קלה בי ביתתמתבטאמתבטא, , העשירונים הנמוכיםהעשירונים הנמוכיםהשפיעה על השפיעה על שש, , תעסוקהתעסוקהתרחבות התרחבות ההה  ♦♦

 ירד  ירד שיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית נותר שיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית נותר . . בשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכליתבשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית

לת העוני הנמדדת לפי ההכנסה לת העוני הנמדדת לפי ההכנסה תחותחובבמגמת היציבות מגמת היציבות   ..נפשות וילדיםנפשות וילדים, , בקרב משפחותבקרב משפחות  במעטבמעט

 ובייחוד את משפחות העולים  ובייחוד את משפחות העולים ,,הכלכלית אפיינה כמעט את כל קבוצות האוכלוסייההכלכלית אפיינה כמעט את כל קבוצות האוכלוסייה

  . . הוריותהוריות--והמשפחות החדוהמשפחות החד

  

 ,) קו העוניהמרחק שבין הכנסת המשפחה לביןהמבטא את ( למשפחה פער העוני בממוצע ♦♦

  . 33.8%- ל33.1%-מ, מעט עלה

  

.  אלף ילדים796- ו נפשות1,650,000-שבהן חיו כ, ניות ע אלף משפחות404- כהיו 2006-ב ♦♦

אל מול העלייה  2005 לעומת 2006-הירידה במספר המוחלט של המשפחות העניות ב

, שינוי בהרכב האוכלוסייה הענייהמבטאת , במספרם המוחלט של הנפשות והילדים העניים

 .2005-גדולות בהשוואה להמכילה פחות משפחות קשישים ויותר משפחות 

 

  

 



 5

 - ל2002- ב37.7%- מעלהחלקן של המשפחות העניות העובדות מכלל המשפחות העניות  ♦♦

ניתוח המגמות בשיעור . ותחולת העוני שלהן עלתה קלות, 2006- ב45.9%- ול2005- ב43.1%

 יציבותעל  מראה בתעסוקההמשפחות שהכנסתן הפנויה נמוכה מקו העוני לפי המעמד 

 . עצמאים בשיעור העניים בקרב עליה לעומת םהעניים בקרב שכיריבשיעור 

 

בחינת הממצאים לפי מחוזות גיאוגרפיים מלמדת על עלייה בתחולת העוני של משפחות  ♦♦

 .תל אביב והדרום, לעומת ירידה במחוזות ירושלים, הצפון והמרכז, ות חיפהבמחוז

 

 הסתכמה העלייה  הסתכמה העלייה 22002002משנת משנת   ..1.21.2%%בשיעור של בשיעור של עלה עלה יני לאי השוויון בהכנסה הפנויה יני לאי השוויון בהכנסה הפנויה ''מדד גמדד ג ♦♦

  ..6.66.6%%--יני  ביני  ב''גגבמדד במדד 

 

,  העשירוניםכלאפיינה את ) 4.6%בשיעור ממוצע של (לנפש תקנית כנסה הפנויה העלייה בה ♦♦

תשעת העשירונים הראשונים עלתה בשיעורים שבין הכנסת .  בייחוד את העשירון העליוןאך

   .7%-ואילו הכנסת העשירון העליון עלתה בכ,  אחוזים5- ל3

 

 28.0%-ל והגיע 2006- גם ב לעלותהוסיף בסך ההכנסה הפנויה חלקו של העשירון העליון ♦♦

ני בחלקם בסך ההכנסה הפנויה של שעלייה זו באה על חשבון ירידה . )2005- ב27.4%לעומת (

היחס בין חלקו של החמישון העליון בסך . חלק מעשירוני הבינייםהעשירונים הנמוכים ו

- ב7.0- ו2005- ב8.0 לעומת (8.4-ל  ועלההוסיףהחמישון התחתון ההכנסה לבין חלקו  של 

2002.( 

 

ההתרחבות הנוספת בפערי ההכנסה הפנויה עומדת בניגוד ליציבות שנצפתה בפערי ההכנסה  ♦♦

שלא הדביקה את  (יחסית בתשלומי ההעברה עלייה המתונהוהיא מוסברת ב, הכלכלית

שממנה לא נהנים , פורמה במס הכנסהברהמשך יישום  ו)העלייה הכללית ברמת החיים

חלקו של העשירון השני והעליון בסך ההכנסה הכלכלית עלו  .העובדים בעשירונים הנמוכים

 . על חשבון יציבות או ירידה בכל יתר העשירונים שביניהם, 2006-ב

 

 נמשך גם הפיחות בתרומתם של תשלומי ההעברה והמיסים הישירים לצמצום אי 2006-ב ♦♦

 .2006- ב25.1%- ל2002- ב31.5%-תרומה זו פחתה בהדרגה מ. בחלוקת ההכנסההשוויון 

 

 

 יציבות יחסית ברמה הריאלית של הקצבאות צפוי לשקף, 2006/7 שיתייחס לתקופה ,הדוח הבא

התפתחויות אלה צפויות להשפיע בכיוון . לצד המשך השיפור באינדיקטורים הכלכליים במשק

 .של שיפור קל נוסף בממדי העוני
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מספר הנפשות 
במשפחה

כאחוז מהשכר 
הממוצע

 
ש"ח לחודש

126.41,990

242.33,184

356.04,219

467.65,094

579.25,970

689.86,766

7100.47,562

8109.98,278

9118.38,915

*    במחירי תקופת סקר הכנסות 2006 לפי מדד המחירים של 186.3 על בסיס 100 =1993. השכר
      הממוצע שחושב הוא ממוצע משוקלל של השכר הממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים)               

בחודשים אוקטובר 2005  עד דצמבר 2006
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לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

שיעור הירידה 
בתחולת העוני 
לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

2006
32.920.039.2משפחות

33.524.526.9נפשות

41.535.813.7ילדים

2005
33.620.638.7משפחות

33.824.726.9נפשות

41.135.214.4ילדים

2004
33.720.339.8משפחות

33.623.629.8נפשות

41.033.219.0ילדים

2003
33.919.343.1משפחות

33.822.433.7נפשות

40.730.824.3ילדים

אחוזים
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לפני תשלומי העברה 
ומיסים

לאחר תשלומי העברה 
ומיסים

2006

665,800404,400משפחות

2,254,8001,649,800נפשות

921,900796,100ילדים

2005

668,200410,700משפחות

2,235,8001,630,500נפשות

899,600768,800ילדים

2004

656,800394,200משפחות

2,184,1001,534,300נפשות

881,600713,600ילדים
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200520062005200620052006

33.632.920.620.038.739.2סך כל האוכלוסייה

57.056.224.421.557.261.7ראש משפחה קשיש

32.431.726.225.519.119.6משפחות עם ילדים

3-126.324.720.118.323.625.9 ילדים

464.265.258.160.09.58.0 ילדים ויותר

18.418.612.212.433.733.3ראש משפחה עובד

18.818.912.112.235.635.4שכיר

15.316.313.013.915.014.7עצמאי

לא עובד
90.488.965.866.627.225.1(בגיל העבודה)

34.835.023.123.433.633.1משפחות עם מפרנס אחד

משפחות עם שני 
4.75.13.13.434.033.3מפרנסים

עולים 
42.439.920.018.152.854.6(משנת 1990)

29.828.815.914.746.649.0יהודים

58.659.552.154.011.19.2לא-יהודים

53.351.132.529.539.042.3חד-הוריות

הכנסה לפני 
תשלומי העברה 

ומיסים

הכנסה לאחר 
תשלומי העברה 

ומיסים

שיעור הירידה 
בתחולת העוני 
לאחר תשלומי 
העברה ומיסים 

(אחוזים)
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410,700404,400סך כל האוכלוסייה

94,30084,500ראש משפחה קשיש

245,300238,600משפחות עם ילדים

3-1158,000141,900 ילדים

487,30096,700 ילדים ויותר

177,100185,500ראש משפחה עובד

153,400157,400שכיר

23,60028,100עצמאי

141,100135,900לא עובד (בגיל העבודה)

155,600162,200משפחות עם מפרנס אחד

19,60021,800משפחות עם שני מפרנסים

78,80069,600עולים (משנת 1990)

273,600258,000יהודים

137,000146,400לא-יהודים

35,50033,600חד-הוריות

20052006
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200520062005200620052006

19.419.432.933.123.020.9קשיש

47.046.245.444.559.759.0משפחות עם ילדים:

3-139.538.230.928.738.535.1 ילדים

47.68.014.415.821.223.9 ילדים ויותר

73.073.843.141.643.145.9עובד

לא עובד 
(בגיל העבודה)

10.810.129.027.234.433.6

משפחות עם 
מפרנס אחד

33.934.235.136.437.940.1

משפחות עם שני 
מפרנסים

31.931.54.44.94.85.4

19.819.025.023.119.217.2עולה

86.886.676.975.866.663.8יהודי

13.213.423.124.233.436.2לא-יהודי

5.55.68.78.78.68.3חד-הורית

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

האוכלוסייה הענייה

ראש משפחה:

לפני תשלומי כלל האוכלוסייה
העברה ומיסים
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P

200520062005200620052006

62.561.833.133.847.045.3סך כל האוכלוסייה

82.781.219.621.876.373.2ראש משפחה קשיש

58.457.934.334.941.339.7משפחות עם ילדים

3-156.155.233.334.040.638.4 ילדים

461.260.635.435.642.241.3 ילדים ויותר

38.239.225.827.332.530.4ראש משפחה עובד

37.838.624.825.834.433.2שכיר

41.043.132.335.021.218.8עצמאי

לא עובד
93.793.148.047.748.848.8(בגיל העבודה)

70.870.226.926.262.062.7עולים (משנת 1990)

40.141.126.128.134.931.6מפרנס אחד

27.329.623.521.913.926.0שני מפרנסים

64.763.631.331.351.650.8יהודים

58.758.635.336.739.937.4לא-יהודים

68.467.832.335.252.848.1חד-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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20052006200520062005200620052006

20.620.024.724.535.235.8100.0100.0סך כל האוכלוסייה

מחוזות*

32.331.341.739.555.651.483.486.5ירושלים

29.031.531.635.340.645.074.272.9הצפון

17.920.319.223.427.835.5104.597.3חיפה

11.612.912.414.717.721.7115.2115.0המרכז

13.812.316.014.726.024.5120.3119.7תל אביב

23.822.525.226.634.238.282.185.6הדרום

* לא כולל יישובים שבהם פחות מ-10,000 תושבים.

יישוב / אזור

ההכנסה הפנויה 
הממוצעת לנפש 

תקנית כאחוז 
מההכנסה 

הפנויה 
הממוצעת בכלל 
האוכלוסייה

  

ילדיםנפשותמשפחות
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200520062005200620052006

0.00.01.71.72.01.9תחתון
20.91.13.03.03.53.4
32.92.94.04.04.64.6
44.44.45.25.25.95.8
56.26.26.76.67.47.3
68.28.18.28.29.08.9
710.510.310.210.110.810.8
813.613.412.812.713.113.0
918.418.216.916.816.516.3

35.035.531.331.827.428.0עליון

 היחס בין הכנסת החמישון 
העליון לבין הכנסת החמישון 

התחתון
59.348.810.310.38.08.4

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

20060.52370.392325.1

20050.52250.387825.8

20040.52340.379927.4

20030.52650.368530.0

20020.53720.367931.5

19990.51670.359330.5

20060.21.2 לעומת 2005

2006-2.56.6 לעומת 2002

20061.49.2 לעומת 1999
*   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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