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  כלליכללי

 

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

 2005 שנת לכלהממצאים מתבססים על נתוני סקרי הכנסות . 2004- בהשוואה ל2005-ההכנסות ב

 –שנתי של דוח העוני -והם מורים על מגמות דומות לאלו שצוינו בפרסום החצי, 2004 שנת ולכל

 . 20061בינואר 

 

ונית של פרסום דוח פעמיים  להעריך שראוי להמשיך במתכונת הניסיאפשרמהתרשמות כללית 

 .באופן תדיר יותר במטרה לבחון מגמות שינוי בממדי העוני ובחלוקת ההכנסות זאת  ,בשנה

 

   20042004 לעומת  לעומת 20052005: : קצבאות ומיסיםקצבאות ומיסים, , שוק העבודהשוק העבודה
 

בירידת , שסימניה ניכרו בהתרחבות התעסוקה, שתי השנים הנסקרות אופיינו בצמיחה כלכלית

, 2004-בעוד שהעלייה בשכר הריאלי בלטה יותר ב. ריאלירמת האבטלה ובעליית השכר ה

האינדיקטורים הכלכליים . 2005-התרחבות התעסוקה והצטמצמות ממדי האבטלה בלטו יותר ב

-כ    של גידול על  מראים  משקיים -הכלל מהנתונים   20052- ו2004שחושבו לתקופות הסקר 

דול במשרות השכיר אפיין במיוחד הגי.  במספר המועסקים ובמספר משרות השכיר3.5%-4%

התרחבות ). 6%(ושירותים עסקיים ) 6%(מסחר , )8%(את הענפים שירותי אירוח ואוכל 

בענף . התעסוקה בשירותים העסקיים בלטה בעיקר בשירותי מחשוב ואספקת כוח אדם

 ירידה: ועלייה זו היא תוצאה של שתי מגמות הפוכות) 1% (התעשייה מספר המשרות עלה במעט

ציוד (לעומת עלייה בענפים המתקדמים  ) טקסטיל ומזון(בתעסוקה בענפים המסורתיים 

המגמה בענפים המסורתיים בתעשייה היתה הפוכה מזו ). רפואי ומדעי, תעשייתי, אלקטרוני

 .שאפיינה את שירותי אירוח ואוכל ומסחר

 

.  ממנו9.2%-ל  מכוח העבודה10.5%-מ –הגידול בתעסוקה לווה בהצטמצמות ממדי האבטלה 

 .בקרב בעלי השכלה גבוההאך בלטה ,  אפיינה את כל רמות ההשכלההירידה בשיעור האבטלה

 

 במונחים 1.5%-ובכ במונחים נומינליים 3%-בכהשכר למשרת שכיר עלה בין שתי תקופות הסקר 

עליית השכר לא היתה אחידה  בין הענפים ובלט המתאם שבינה לבין משקל גם . ריאליים

לרבות בענפים שנהנו מהתרחבות , בענפים המסורתיים הריאלי השכר. ים בענףהמשכיל

, )0.5%(מסחר , )-1%(אירוח ואוכל : (עלה בשיעור מתון בלבד או נשחק קלות, התעסוקה

שירותים , )8%(בלטה העלייה בענפים חשמל ומים , לעומת זאת). 0.5%(ומזון ) -1%(טקסטיל 

                                                 
מתוך סקר הכנסות  (2004תקופה הכוללת את המחצית השנייה של ב עסק) 2004/5-שסומן ב(שנתי -הדוח החצי  1

 ). 2005מתוך סקר הכנסות  (2005צית הראשונה של ואת המח) 2004
תקופה המתחילה באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הסקר ב עוסקיםנתוני ההכנסות של כל שנת סקר   2

 כוללת נתוני הכנסות על התקופה 2005תקופת סקר הכנסות , למשל(סקר הוהמסתיימת בדצמבר של שנת 
 ).2005 דצמבר – 2004אוקטובר 
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ובמידה פחותה במעט בענפים עתירי ההשכלה , )3.5% (ושירותים עסקיים) 3.5%(פיננסיים 

 ).2%(בתעשייה 

 

והשכר נותר )  אך לא במינהל,בענפי החינוך והבריאות(בשירותים הציבוריים התרחבה התעסוקה 

 .פחות או יותר ללא שינוי

 

 ומעידים על אותה תמונה ההתאוששות בשוק העבודה את משקפים 2005 הכנסות נתוני סקר

 נתוני השכר של הסקר מורים על ,לעומת זאת. משקיים- הכללמנתוני התעסוקהארה שתו ענפית 

בהשוואה לגידול המתון בשכר הממוצע למשרת  ( בשכר הריאלי בממוצע לשכיריציבות יחסית

 . )שכיר

 

הממצאים .  מעשירים את המידע ברמת משק הבית וכן בקשר שבין שכר והשכלהנתוני הסקר

 :לציון ראויים אלהה

 

 מכלל 10.8%-הגיע ל (2005- ב לרדתוסיףה מפרנס ללאחלקם של משקי הבית בגיל העבודה ) א(

 ).2004- ב11.1%לעומת  משקי הבית 

 

- ב30% לעומת ,32%-עד ל ( מפרנסים ויותרשניעלה חלקם של משקי הבית עם , במקביל) ב(

 ם השנייםמגידול במספר המפרנסינבע בעיקר ) 3.5%(הגידול במספר המפרנסים ). 2003

 ).5.4% (במשפחה

  

מספר מספר בהתאם לסקר בהתאם לסקר . . מתואם עם רמת ההשכלהמתואם עם רמת ההשכלה) ) פרטיםפרטים((שיעור הגידול במספר המפרנסים שיעור הגידול במספר המפרנסים   ))גג((

 שנות  שנות 99--1212 בעלי השכלה של  בעלי השכלה של  ירד קלות בקרב בעלי השכלה נמוכה אך עלה בקרב ירד קלות בקרב בעלי השכלה נמוכה אך עלה בקרבהמפרנסיםהמפרנסים

  ). ). 55%%--ככ ( (יותריותר שנות לימוד ו שנות לימוד ו1313ובקרב אלה עם ובקרב אלה עם ) ) 33%%--ככ((לימוד לימוד 

  

שכרם של שכרם של   ..בעלי השכלה גבוההבעלי השכלה גבוהה  התרחשה רק אצלהתרחשה רק אצל  עליית השכרעליית השכרששנתוני הסקר מגלים גם  נתוני הסקר מגלים גם  

  .. בין שתי תקופות הסקר בין שתי תקופות הסקראף נשחקאף נשחקבעלי השכלה נמוכה ובינונית בעלי השכלה נמוכה ובינונית 

  

 בעשירון  בעשירון 44%%--66%% ( (הגידול במספר המפרנסים בלט בעשירונים הנמוכים ובעשירוני הבינייםהגידול במספר המפרנסים בלט בעשירונים הנמוכים ובעשירוני הביניים  ))דד((

הה לגידול הה לגידול  בלטה התרומה של בעלי השכלה בינונית וגבו בלטה התרומה של בעלי השכלה בינונית וגבובעשירונים אלהבעשירונים אלה  ..))השני עד השישיהשני עד השישי

  ..במספר המפרנסיםבמספר המפרנסים
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  תשלומי העברה ומסים תשלומי העברה ומסים 

  ::קצבות הביטוח הלאומיקצבות הביטוח הלאומי

 

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

הקצבאות .  במונחים ריאליים2.5%-כ ובשיעור של 2005- גם בלרדת וסיף ה למשפחה,בממוצע

לעומת  (2005- ב15.9%- ל2004- ב16.4%-מלנפש כנסה הכלכלית  מהה לרדת גם כאחוז וסיפוה

 ). 2002- ב18.3%

 

 :בתחום הקצבאות לא היו אחידותההתפתחויות 

 

 .ריאליתה ה רמתןולפיכך נשחק, 2005-לא עודכנו גם ב, זקנה ושאיריםמ חוץ,  הקצבאותכל *

ה משמעותית  ביחס לשכר הממוצע הית בקצבאותהשחיקה, לנוכח העלייה הריאלית בשכר

  .עוד יותר

 

 בין שתי תקופות ה והתשלום בממוצע למשפחנמשך הקיצוץ העמוק בקצבות הילדים 2005-ב *

השחיקה בלטה יותר בקרב ,  מטבע המדיניות שהונהגה.10%-בכירד ריאלית הסקר 

לעומת ,  ילדים2-1משפחות עם  בקרב   6%-ב  ירדו הקצבאות  , למשל(המשפחות הגדולות 

 ).  ילדים4 משפחות עם  בקרב12%

 

  הוגדלו הקצבאות לקשישים מעוטי יכולת הזכאים להשלמת הכנסה2005-ב, לעומת זאת *

חלקי בלבד מדיניות זו באה לידי ביטוי . ברסלית לכל הקשישיםיהוגדלה הקצבה האונוכן 

 נובמבר – 2004הפרטים דיווחו על ההכנסות בחודשים אוקטובר שבמסגרתו  (2005בסקר 

 :  מהסיבות הבאות)2005

 

שולמה   הראשונההתוספת . יםבבשני שלים מעוטי יכולת הוגדלה שהקצבה לקשי) א(

 באוגוסט שולמה השנייהוהתוספת , )2005 אם כי רטרואקטיבית מינואר( 2005 באפריל

על פי אומדן המביא בחשבון את שיעור המרואיינים שהיו  :)יולימרטרואקטיבית (

אמורה לגדול היתה  הקצבה לאוכלוסייה זו ,3השלמת ההכנסהאמורים לדווח על הגדלת 

 . במונחים ריאליים  3%4-בכסקר הבין תקופות 

 

                                                 
 ללא היו אמורים לדווח על הקצבה 2005 ארס מ– 2004טים שדיווחו על הכנסותיהם בחודשים אוקטובר כל הפר  3

היו אמורים לדווח על הקצבה הכוללת )  מהמדגם1/12-שהם כ( שדיווחו על הכנסותיהם באפריל מי. התוספת
  הראשונהספת רק מעל מחצית מהקשישים בסקר היו אמורים לדווח על התו.גם את התשלום הרטרואקטיבי

  .וכשליש על התוספת השנייה
 .2005 את עדכון הקצבה בינואר גםשיעור גידול זה כולל   4
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בהשוואה ביו שתי . 2.5%5- ב2005 במאיגדלה הקצבה למי שלא זכאי להשלמת הכנסה ) ב(

 . במונחים ריאליים1%-בכתקופות הסקר הקצבה גדלה 

 

אבטלה  (בגיל העבודהאוכלוסייה  בבממוצע למשפחה תשלום הגמלאות האחרות )ג(

בעקבות ( כתוצאה מהירידה במספר המקבלים ,זאת.  הואאףירד , )והבטחת הכנסה

מאי עדכון כן  ו,)ב" ובאופן שולי בלבד מהפעלת תוכנית מהל,תעסוקהבהשיפור 

 .הקצבאות

  

  מיסים  מיסים  

 

ר עליית מדרגות המס עודכנו בשיעו. יושם שלב נוסף ברפורמה במס הכנסה 2005בראשית 

). בשל החקיקה החדשה שביטלה את עדכון נקודות הזיכוי(אך לא נקודת הזיכוי , המחירים

ההשוואה בין שתי תקופות הסקר מראה שסף המס . במקביל הופחתו שיעורי המס השוליים

 כשמדובר בסף 6%-בכ ריאלית ירד אך ,7%-בכ ריאלית עלהרווקה ולנשוי שאשתו עובדת /לרווק

 ).זאת בשל ביטול נקודת הזיכוי בגין בן זוג תלוי(ה שבן הזוג אינו עובד נשוא/המס לנשוי

 

 במונחים ריאליים 5%-בכ בין שתי תקופות הסקר ירדסכום מס ההכנסה בממוצע למשפחה 

דמי ביטוח לאומי ובריאות בממוצע , לעומת זאת ).3%-כאשר ההכנסה הכלכלית עלתה בכ(

  .2.5%-בכירדו ומי החובה בממוצע למשפחה  תשלך הכל בס.2%-בכעלו ריאלית למשפחה 

 

נתוני הסקרים מראים כי ההפחתה במס הכנסה הובילה לירידת שיעור המיסים הישירים מתוך 

 .2005- ב22.7%-ל 2004- ב23.5%-מ –ההכנסה הכלכלית 

 

העשירונים  של ההכנסה הפנויה את שהרפורמה הגדילההראו פורסמו  6כברשממצאים 

ובכך צמצמה את התרומה של מס , בוה יותר מאשר בעשירוני הבינייםהעליונים בשיעור ג

 .הכנסה לחלוקה מחדש של ההכנסות

                                                 
 .2002 סרא שבוצע במ4% מתוך הקיצוץ של 2.5%בחודש זה הוחזרו   5
 .המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, "2006-2001: היבטים חברתיים של תקציב המדינה"  6
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     מנתוני הסקר מנתוני הסקרסיכום  המגמות בהכנסותסיכום  המגמות בהכנסות

  

-- ו ו20042004עלתה בין תקופות הסקר עלתה בין תקופות הסקר ) ) הן בממוצע למשפחה והן לנפש תקניתהן בממוצע למשפחה והן לנפש תקנית((ההכנסה הכלכלית ההכנסה הכלכלית   **

 יותר את  יותר את קצתקצתאך אך , , ל העשירוניםל העשירוניםהתפתחות זו אפיינה את כהתפתחות זו אפיינה את כ. .  במונחים ריאליים במונחים ריאליים33%%--בכבכ  20052005

  ..העליוןהעליוןואת העשירון ואת העשירון ) ) שני ושלישישני ושלישי((העשירונים הנמוכים העשירונים הנמוכים 

  

שכן נתוני הסקר שכן נתוני הסקר  ( (מהגידול במספר המפרנסיםמהגידול במספר המפרנסים נובעת בעיקר  נובעת בעיקר העלייה בהכנסה הכלכליתהעלייה בהכנסה הכלכלית  **

  ..77ובהכנסה מהוןובהכנסה מהון  הכנסה מעבודה עצמאיתהכנסה מעבודה עצמאיתבב  ,,))מורים על יציבות בשכר הריאלימורים על יציבות בשכר הריאלי

  

ההכנסה הפנויה לנפש ההכנסה הפנויה לנפש . . ל המשפחות בישראלל המשפחות בישראל ש שהעלייה ברמת החייםהעלייה ברמת החיים  נמשכהנמשכה  20052005--בב  **

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

  

  התפתחויותהתפתחויותהה היא תוצאה של  היא תוצאה של העלייה בהכנסה הפנויההעלייה בהכנסה הפנויהגם בשנה זו גם בשנה זו , , כבשנה הקודמתכבשנה הקודמת  **

  קצבאותקצבאותבב  ההעלייה בהכנסה כלכלית והפחתת נטל המס מחד ושחיקעלייה בהכנסה כלכלית והפחתת נטל המס מחד ושחיק: : הבאותהבאות  המנוגדותהמנוגדות

  . .  מאידך מאידךחות בגיל העבודהחות בגיל העבודהלמשפלמשפ

  

  גם קו העוני עלהגם קו העוני עלהלפיכך לפיכך . . 3.73.7%%של של  עלה ריאלית בשיעור  עלה ריאלית בשיעור חציון ההכנסה הפנויה לנפש תקניתחציון ההכנסה הפנויה לנפש תקנית  **

  ..בשיעור זהבשיעור זה

  

 

 

                                                 
 הן בשיעור המדווחים והן ברמת ההכנסה המדווחת בממוצע למדיה מהון נבע מעלייה גבוהה  בהכנסהגידול  7

  .הגידול בהכנסה מהון מסביר כרבע מהגידול בהכנסה הכלכלית. למשפחה
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  עוני וחלוקת הכנסותעוני וחלוקת הכנסות: : עיקרי הממצאיםעיקרי הממצאים

  

העלייה העלייה  מגמת  מגמת אך נמשכהאך נמשכה, , בקרב משפחותבקרב משפחות בממדי העוני  בממדי העוני יציבות יחסיתיציבות יחסית נרשמה  נרשמה 20052005--בב  ♦♦

  ..המשיכו להתרחבהמשיכו להתרחבבהכנסה הפנויה בהכנסה הפנויה גם הפערים גם הפערים . . ילדיםילדיםבשיעור העוני בקרב נפשות ובשיעור העוני בקרב נפשות ו

  

 בשיעור העוני  בשיעור העוני ירידה מסוימתירידה מסוימתחלה חלה , , בניגוד להחרפת ממדי העוני בקרב משפחות עם ילדיםבניגוד להחרפת ממדי העוני בקרב משפחות עם ילדים  ♦♦

  ..בקרב קשישיםבקרב קשישים

  

 של  של את מצבן היחסיאת מצבן היחסיעוד עוד הקיצוץ בקצבות הילדים הרע הקיצוץ בקצבות הילדים הרע , , על רקע עליית רמת החיים בישראלעל רקע עליית רמת החיים בישראל  ♦♦

  . . שלהן הכנסה נמוכהשלהן הכנסה נמוכההמשפחות עם ילדים המשפחות עם ילדים 

  

 שבאה כאמור לידי ביטוח חלקי  שבאה כאמור לידי ביטוח חלקי ––  הגדלת הקצבאות לקשישים מעוטי יכולתהגדלת הקצבאות לקשישים מעוטי יכולת, , לעומת זאתלעומת זאת

  לצמצוםלצמצום של הקשישים העניים ואף הובילה  של הקשישים העניים ואף הובילה שמרה על רמת החיים היחסיתשמרה על רמת החיים היחסית  ––  20052005--בלבד בבלבד ב

  .. בממדי העוני בקרבם בממדי העוני בקרבםמסויםמסוים

  

 הגדילה את  הגדילה את ––שבאה לידי ביטוי בתקופת הסקר שבאה לידי ביטוי בתקופת הסקר    כפי כפי–– התוספת שניתנה לקשישים  התוספת שניתנה לקשישים ,,כלומרכלומר  

בנתוני סקר בנתוני סקר . . הכנסתם הפנויה בשיעור הגבוה במעט משיעור העלייה ברמת החיים הכלליתהכנסתם הפנויה בשיעור הגבוה במעט משיעור העלייה ברמת החיים הכללית

  ..20052005-- של המדיניות  שננקטה ב של המדיניות  שננקטה במלוא ההשפעהמלוא ההשפעה תורגש  תורגש 20062006

  

מתבטא ביציבות שהסתמנה מתבטא ביציבות שהסתמנה , , שלא פסח אף על העשירונים הנמוכיםשלא פסח אף על העשירונים הנמוכים, , השיפור בתעסוקההשיפור בתעסוקה  ♦♦

. . ההכנסה הכלכליתההכנסה הכלכליתבשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית וביציבות שנרשמה בפערי בשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית וביציבות שנרשמה בפערי 

לא רק בקרב משפחות לא רק בקרב משפחות שיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית נותר יציב זו השנה השלישית שיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית נותר יציב זו השנה השלישית 

    ..אלא גם בקרב נפשות וילדיםאלא גם בקרב נפשות וילדים

  

קבוצות קבוצות  את כל  את כל לא אפיינהלא אפיינה בשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית  בשיעור העניים לפי ההכנסה הכלכלית היציבותהיציבות, , עם זאתעם זאת

 ואילו  ואילו ,,עלהעלה) ) חדחדובייחוד ממשפחות עם מפרנס אובייחוד ממשפחות עם מפרנס א ( (שכיריםשכיריםשיעור העניים בקרב שיעור העניים בקרב : : האוכלוסייההאוכלוסייה

  ..ירדירד ולא עובדים  ולא עובדים בקרב עצמאייםבקרב עצמאייםשיעור העניים שיעור העניים 

  

עלייה . 20.6%- ל20.3%- מעלה 2005-שיעור המשפחות שהכנסתן הפנויה נפלה מקו העוני ב ♦♦

המשמעות היא שהמספר המוחלט של . מבטאת יציבות,  מובהקת סטטיסטיתשאינה ,קלה זו

 .  אוכלוסיית המשפחות בישראלהמשפחות העניות עלה פחות או יותר בשיעור גידול

 

 פחות נותר ,) קו העוניהמרחק שבין הכנסת המשפחה לבין( למשפחה פער העוני בממוצע גם ♦♦

 . 2005- ב33.1%- ל2004- ב33.3% משיעור של והוא ירד קלות, או יותר יציב
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ים תחולת העוני בקרב ילד. מגמת העלייה בשיעור הילדים העניים נמשכת זו השנה השביעית ♦♦

 מהילדים בישראל חיים יותר משליש; 2005- ב35.2%- ל2004- ב33.2%-עלתה משמעותית מ

 .במשפחות עניות

  

 1,631,000-כבמשפחות העניות חיו .  אלף411-כ על 2005-מספר המשפחות העניות עמד ב ♦♦

 . ילדים אלף769-וכנפשות 

 

לעומת ( 26.2%-ל יעה והג2005-הוסיפה ועלתה ב משפחות עם ילדים  בקרבתחולת העוני ♦♦

מבנה השחיקה בקצבות הילדים העצים מגמה זו במשפחות ). 2002- ב21.8%- ו2004- ב24.5%

- ב54.7%לעומת  (58.1%-ל 2005-שבהן שיעור העוני הגיע ב, ) ילדים ויותר4בנות (הגדולות 

2004 .( 

 

ת ההשפעה ת ההשפעה  ירידה קלה זו מבטאת א ירידה קלה זו מבטאת א..24.424.4%%--לל  25.125.1%%--ממקשישים ירדה קשישים ירדה תחולת העוני בקרב תחולת העוני בקרב   ♦♦

  התרומה של המדיניותהתרומה של המדיניותשכן שכן , , החלקית בלבד של הגדלת הקצבאות לקשישים מעוטי יכולתהחלקית בלבד של הגדלת הקצבאות לקשישים מעוטי יכולת

  ..20062006--ביטוי מלא רק בביטוי מלא רק ב   תבוא לידי תבוא לידי20052005--שהונהגה בשהונהגה ב

  

הפיחות  של הימשכות המגמהעל רקע היציבות בתחולת העוני לפי ההכנסה הכלכלית בולטת  ♦♦

  מהילדים14.4%רק . ילדיםובייחוד בקרב , בתרומת תשלומי ההעברה לצמצום העוני

 ). 2003- ב25%- וכ2004- ב19%לעומת ( תשלומי העברה בזכות חולצו מעוניהעניים 

 

 בתעסוקהניתוח המגמות בשיעור המשפחות שהכנסתן הפנויה נמוכה מקו העוני לפי המעמד  ♦♦

 בשיעור העניים בקרב ירידה לעומת העניים בקרב שכירים בשיעור על עלייה מראה

 בקרב משפחות ירד אחד אך משפחות עם מפרנס בקרב העוני עלהכמו כן שיעור . עצמאים

 .עם שני מפרנסים

 

 - ל2002- ב37.7%-חלקן של המשפחות העניות העובדות מכלל המשפחות העניות עלה מ ♦♦

 . 2005- ב43.1%- ול2004- ב40.3%

 

עומת כרבע ל (שכר הנמוך משכר המינימום מהשכירים החיים במשפחות העניות 57%-לכ ♦♦

  60%כמעט שזאת אף . ויתרתם משתכרים עד לשכר הממוצע, )מכלל האוכלוסייה העובדת

 .עובדים במשרה מלאה
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בחינת הממצאים לפי מחוזות גיאוגרפיים מלמדת על עלייה בתחולת העוני של משפחות  ♦♦

ת בקרב נפשו. לעומת יציבות או אף ירידה ביתר המחוזות, במחוז תל אביב ובמחוז הדרום

 .וילדים בלטה העלייה בתחולת העוני גם במחוז ירושלים
  

 .ריאלית, 3.9%-ב – במונחי הכנסה פנויה לנפש תקנית – עלתה רמת החיים הכללית 2005-ב ♦♦

 בייחוד את העשירון התחתון אך, אפיינה את מרבית העשירוניםהעלייה בהכנסה הפנויה 

 בשיעור  עלתההעשירון העליוןל  שזוו 5%-העשירון התחתון עלתה בכהכנסת . והעליון

 בעשירון השני 0.5%-הכנסת שאר העשירונים עלתה בשיעורים הנעים מ .7%-כ ,הגבוה ביותר

 . בעשירון התשיעי3.6%-ל

 

 27.4%-ל והגיע 2005- גם ב לעלותהוסיף בסך ההכנסה הפנויה חלקו של העשירון העליון ♦♦

ו של העשירון התחתון בסך ההכנסה עלייה קלה נרשמה גם בחלק. )2004- ב26.6%לעומת (

 חלקו של כל אחד משאר העשירוניםבמקביל ירד ). 2005- ב2.0%- ל2004- ב1.9%-מ(הפנויה 

  .בסך ההכנסה הפנויה – השני עד התשיעי –

 

נותר ללא שינוי ואילו חלקו של  בסך ההכנסה החמישון התחתון חלקו של בסך הכול

של החמישון העליון בסך ההכנסה לבין חלקו  של היחס בין חלקו  .העליון עלה החמישון

 ).2002- ב7.0- ו2004- ב7.9 לעומת (8-ל  ועלההוסיףהחמישון התחתון 

 

העלייה במדד . 0.3878-ל 2005- והגיע ב2.1%-עלה ב להתחלקות ההכנסה הפנויה יני'מדד ג ♦♦

 .1999 מאז 7.9%- וב2002 מאז 5.4%-בכהסתכמה יני 'ג
 

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

. והיא מוסברת בשחיקה הנוספת בקצבות הביטוח הלאומי וברפורמה במס הכנסה, הכלכלית

להתחלקות יני 'ומדד גלא חל שינוי בחלקו של כל עשירון בסך ההכנסה הכלכלית  2005-ב

עשירונים אומנם בשני הלכלית גדלה  ההכנסה הכ).0.2%-ב (ירד קלות ההכנסה הכלכלית

 .מוכה מאוד ננותרהך רמתה א,  יותר מהממוצע  הכלליגבוההנמוכים בשיעור 
 

 נתנו את אותותיהם  והרפורמה במס הכנסה לאוכלוסייה בגיל העבודההשחיקה בקצבאות ♦♦

 בתרומתם של תשלומי ההעברה והמיסים הישירים לצמצום אי השוויון בחלוקת בפיחותגם 

- ל31.5%-מ – 2005עד  2002 שנים בבהדרגההלכה ופחתה תרומה זו . 2005- בסהההכנ

25.8%. 
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    66//20052005--הערכת ההתפתחויות להערכת ההתפתחויות ל

 
. 2007דוח העוני וחלוקת ההכנסות הבא יפורסם בראשית , שנתי- הדוהפרסוםבמסגרת מתכונת 

נה של  ואת המחצית הראשו2005דוח זה יתייחס לתקופה הכוללת את המחצית השנייה של 

תבוא כנראה , שמוקדם בעת זו להעריך את ממדי השפעתה על הכלכלה, המלחמה בלבנון. 2006

 .2006כל שנת ב יעסוקלידי ביטוי בדוח ש

 
 והתבססות הצמיחה המשיכה 2006השיפור בכלכלת ישראל נמשך גם במחצית הראשונה של 

ם חלקיים למחצית שנה זו נתוני. לבוא לידי ביטוי בהתרחבות התעסוקה ובעליית השכר הריאלי

התעסוקה התרחבה בעיקר במגזר העסקי : מראים כי מגמות אלו לא היו אחידות בין כל הענפים

 .ועליית השכר בלטה שוב בענפים המתקדמים

 

 :במערכת הביטוח הלאומי הסתמנו מגמות חיוביות

 

שישמשו  תבוא לידי ביטוי כמעט מלא בנתונים 2005-התוספת שניתנה לקשישים ב, ראשית

 אוגוסט (יהקואליציונההעלאה הנוספת בקצבאות במסגרת יישום ההסכם . 2005/6בסיס לדוח 

,  עודכנו2006בינואר , שנית. 2006כל שנת ב שיעסוקרק בדוח , ובאופן חלקי בלבד, תורגש) 2006

 ושאר 1.8%- קצבות הזקנה והשאירים ב:כל קצבות הביטוח הלאומי, 2001לראשונה מאז 

וזאת , הוגדלה קצבת הילדים לילד הראשון והשני 2006בינואר , שלישית. 2.7%-הקצבאות ב

ח ולילד " ש24-לאחר שפג תוקפה של הוראת השעה שהפחיתה את הקצבה לילד הראשון והשני ב

- לקטון גם בהמשיכו הקצבאות לילד השלישי ואילך , לעומת זאת.ח" ש5- ב–השלישי ואילך 

 .את הקצבה לכל הילדיםבשל יישום החקיקה להשוו, 2006

 .2005/6-ב יעסוקעדכון הקצבאות והגדלת קצבות ילדים יבואו לידי ביטוי חלקי מאוד בדוח ש

 

 :ההתפתחויות במערכת המיסים הישירים הראויות לציון הן

 

-אך הוכבד על בעלי הכנסה הגבוהה מ,  הוקל נטל דמי הביטוח על בעלי שכר נמוך2006בינואר 

שממנה נהנים , היישום של הרפורמה במס הכנסהנמשך , במקביל.  של השכר הממוצע60%

 .בעיקר בעלי הכנסה גבוהה יחסית

 

 ולתמוך ביציבות וסיףהימשכות המגמות החיוביות בשוק העבודה אמורות לה, על פי הערכה

ברור כי דפוסי השינוי בתעסוקה . ם במעטמואולי אף לצמצ, בממדי העוני לפי ההכנסה הכלכלית

אם כי נראה שהם ימשיכו ,  השכלה ישתקפו בפערי ההכנסה הכלכליתי ענפים ולפי רמתובשכר לפ

 להעריך כי אפשר, ל אף שהשיפור בקצבאות פסח על המשפחות הגדולותע. למדילהיות יציבים 

 להמשך היציבות יתרמו ללא ספקעדכון הקצבאות והגדלתן לקשישים ולמשפחות הקטנות 

 הכנסתן של אם ,םממצוואולי אף לצ, ה בכלל האוכלוסייהבממדי העוני לפי ההכנסה הפנוי

 . תעלה בשיעור גבוה יותר משיעור העלייה הצפויה ברמת החיים הכללית אכןהחלשות השכבות
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מספר הנפשות 
במשפחה

כאחוז מהשכר 
הממוצע

 
ש"ח לחודש

125.61,866

240.92,986

354.23,957

465.54,778

576.75,599

686.96,346

797.27,092

8106.47,764

9114.68,361

*    במחירי תקופת סקר הכנסות 2005 לפי מדד המחירים של 182.6 על בסיס 100 =1993. השכר
      הממוצע שחושב הוא ממוצע משוקלל של השכר הממוצע למשרת שכיר (עובדים ישראלים)               

בחודשים אוקטובר 2004  עד דצמבר 2005
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לפני תשלומי 
העברה ומיסים

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

שיעור הירידה 
בתחולת העוני 
לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

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

2002
33.918.146.6משפחות

33.221.136.4נפשות

39.729.625.4ילדים

אחוזים
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לפני תשלומי העברה 
ומיסים

לאחר תשלומי העברה 
ומיסים

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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200420052004200520042005

33.733.620.320.639.838.7סך כל האוכלוסייה

59.257.025.124.457.657.2ראש משפחה קשיש

31.832.424.526.223.019.1משפחות עם ילדים

3-125.226.318.520.126.623.6 ילדים

464.864.254.758.115.69.5 ילדים ויותר

17.618.411.412.235.233.7ראש משפחה עובד

17.518.810.812.138.335.6שכיר

17.815.315.613.012.415.0עצמאי

לא עובד
91.290.464.865.828.927.2(בגיל העבודה)

32.634.820.823.136.233.6משפחות עם מפרנס אחד

משפחות עם שני 
4.74.73.33.129.834.0מפרנסים

עולים 
43.042.418.820.056.352.8(משנת 1990)

30.329.815.915.947.546.6יהודים

57.558.649.952.113.211.1לא-יהודים

51.953.331.432.539.539.0חד-הוריות

הכנסה לפני 
תשלומי העברה 

ומיסים

הכנסה לאחר 
תשלומי העברה 

ומיסים

שיעור הירידה 
בתחולת העוני 
לאחר תשלומי 
העברה ומיסים 

(אחוזים)
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394,200410,700סך כל האוכלוסייה

95,40094,300ראש משפחה קשיש

223,900245,300משפחות עם ילדים

3-1140,700158,000 ילדים

483,20087,300 ילדים ויותר

160,200177,100ראש משפחה עובד

132,700153,400שכיר

27,40023,600עצמאי

140,000141,100לא עובד (בגיל העבודה)

139,100155,600משפחות עם מפרנס אחד

19,80019,600משפחות עם שני מפרנסים

69,80078,800עולים (משנת 1990)

270,700273,600יהודים

123,500137,000לא-יהודים

34,90035,500חד-הוריות

20042005
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200420052004200520042005

19.619.434.332.924.223.0קשיש

46.947.044.245.456.859.7משפחות עם ילדים:

3-139.139.529.230.935.738.5 ילדים

47.87.615.014.421.121.2 ילדים ויותר

72.473.037.743.140.643.1עובד

לא עובד 
(בגיל העבודה)

11.110.830.029.035.534.4

משפחות עם 
מפרנס אחד

34.333.933.135.135.337.9

משפחות עם שני 
מפרנסים

30.931.94.34.45.04.8

19.119.824.325.017.719.2עולה

87.386.878.376.968.766.6יהודי

12.713.221.723.131.333.4לא-יהודי

5.75.58.88.78.98.6חד-הורית

לאחר תשלומי 
העברה ומיסים

האוכלוסייה הענייה

ראש משפחה:

לפני תשלומי כלל האוכלוסייה
העברה ומיסים
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P

200420052004200520042005

64.562.533.333.148.447.0סך כל האוכלוסייה

84.282.719.219.677.276.3ראש משפחה קשיש

60.158.434.534.342.641.3משפחות עם ילדים

3-158.256.133.833.341.940.6 ילדים

462.261.235.135.443.642.2 ילדים ויותר

39.038.226.425.832.332.5ראש משפחה עובד

38.237.824.624.835.634.4שכיר

44.141.035.432.319.721.2עצמאי

לא עובד
94.193.746.548.050.648.8(בגיל העבודה)

71.370.826.826.962.462.0עולים (משנת 1990)

40.240.125.926.135.634.9מפרנס אחד

34.027.329.723.512.613.9שני מפרנסים

67.964.731.431.353.851.6יהודים

57.658.735.935.337.739.9לא-יהודים

70.868.431.932.354.952.8חד-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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20032005200320052003200520032005

19.320.622.424.730.835.2100.0100.0סך כל האוכלוסייה

מחוזות*

32.332.340.341.751.255.683.883.4ירושלים

29.529.033.031.643.140.676.474.2הצפון

18.117.919.419.225.927.899.3104.5חיפה

13.111.613.912.418.817.7109.1115.2המרכז

13.113.814.116.020.026.0120.1120.3תל אביב

21.323.822.825.230.134.285.882.1הדרום

18.923.620.223.527.628.484.178.4אזורי פיתוח צפון

21.926.722.328.328.834.684.179.2אזורי פיתוח דרום

* 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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200420052004200520042005

0.00.01.71.71.92.0תחתון
20.80.93.13.03.63.5
32.82.94.04.04.74.6
44.44.45.35.26.05.9
56.26.26.76.77.57.4
68.28.28.38.29.19.0
710.610.510.310.211.010.8
813.813.612.912.813.213.1
918.618.417.016.916.616.5

34.735.030.831.326.627.4עליון

 היחס בין הכנסת החמישון 
העליון לבין הכנסת החמישון 

התחתון
66.659.310.110.37.98.0

      
       

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 ומיסים 

ישירים

אחוז הירידה 
הנובע 

מתשלומי 
העברה 
ומיסים

20050.52250.387825.8

20040.52340.379927.4

20030.52650.368530.0

20020.53720.367931.5

19990.51670.359330.5

2005-0.22.1 לעומת 2004

2005-2.75.4 לעומת 2002

20051.17.9 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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