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  הקדמההקדמה

 

בתקופה הכוללת את המחצית  החברתיי� הפערי�ני ווכחי מציג בקצרה את ממדי העוהנדוח ה

)2007/8 (2008 ואת המחצית הראשונה של 2007השנייה של 
1

הנתוני� מושווי� בדר� כלל לנתוני . 

א� כי הלוחות המוצגי� בדוח כוללי� נתוני� המתייחסי� ג� , 2007תקופת סקר הכנסות 

מהווה  2007 לבי� 2007/8נסות בי� השוואת ממדי העוני וחלוקת ההכ. 2006/7לתקופה המקבילה 

 . 2008התפתחויות בהכנסות במחצית הראשונה של ל אינדיקציה

 

 הביניי� לא נער� סקר ות דוחי�תקופות שאליה� מתייחסבלחקירת העוני וחלוקת ההכנסות 

נתוני המחצית : אלא נבנה בסיס נתוני� המורכב משני חלקי�, מיוחד ע� מסגרת דגימה משלו

� מהסקר השנתי של השנה החולפת ונתוני המחצית הראשונה נלקחי� מהסקר השניה נלקחי

היו י, להבדיל מהדוחות השנתיי�, דוחות הביניי�, מסיבה זו ואחרות. השנתי של השנה העוקבת

איתור המגמות העולות מהסקר לגבי השנה הקלנדרית תכלית� ו, בעלי אופי קצר ותמציתי

 .הבאה

 

 ושל 2008ויות של המיתו� החל מסו� פייחסות להשפעות הציודגש שדוח זה אינו כולל הת

סביר להניח שלשני אירועי� משמעותיי� אלה תהיה השפעה לרעה על המצב . המלחמה בדרו�

 .חברתי של המשק�הכלכלי

 

 

  תעסוקה ושכרתעסוקה ושכר

  

�בהשוואה לבממוצע  �2%המחירי� עלו בכ .הצמיחה במשק ה נמשכ2008במחצית הראשונה של 

מעגל התעסוקה , �2007בהשוואה ל). 2006/7( בהשוואה לשנה המקבילה �3% כולה ובכ2007

בפחות מאחוז אחד במונחי� השכר למשרת שכיר עלה ו,  נוספי� בממוצע�2%בכהמשי� להתרחב 

 בענפי .בענפי שירותי אירוח ואוכל ותחבורה ותקשורת ירד השכר הריאלי באחוז אחד. ריאליי�

ובענ� , לתיי� ירד השכר הריאלי בכמחצית האחוזהשירותי� החברתיי� והקהיהתעשייה ו

ברוב הענפי� האחרי� נרשמו עליות שכר ריאליות . המינהל הציבורי נותר השכר כמעט ללא שינוי

אול� במונחי� ריאליי� , שכר המינימו� עלה בשיעור נומינלי הקרוב לאחוז אחד .�3% ל1%שבי� 

  . בשיעור דומהירדהוא 

  

ההכנסה מעבודה שכירה . �2%עלה מספר המועסקי� בכ �2007שוואה לכי בהנתוני הסקר מורי� 

מפרנסי� מקורו בעיקר העלייה כאשר , בממוצע למשפחהבשיעור ריאלי של פחות מאחוז עלתה 

  .השני והשלישי

                                                 
1
נתוני : בסיס הנתוני� מורכב משני חלקי�. 2008 עד יוני 2007תקופת הסקר מתפרסת על פני החודשי� יולי   

, 2008 מסקר הכנסות 2008 ואילו נתוני המחצית הראשונה של 2007 מסקר הכנסות  נלקחו2007המחצית השנייה של 
� ול�2007/8המתייחסי� ל משותפת אפוא לבסיסי הנתוני� 2007 המחצית השנייה של .שעריכתו לא הושלמה עדיי�

2008. 
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 ות הביטוח הלאומי והמיסי�אקצב

 

ה  בהתא� לשינויי המחירי� בתקופ�2.8% עודכנו קצבאות הביטוח הלאומי ב2008בינואר 

 מגמלאות 4%בוטלה ההפחתה בשיעור באותה עת ). 2007 עד נובמבר 2006נובמבר (הקובעת 

דמי פגיעה , דמי אבטלה, נסהקצבאות הבטחת הכ(המוסד שבה� לא בוטלה ההפחתה קוד� לכ� 

 ).ועוד

 

 תוספת לקצבת וחל ג� בתשלו�וה, �1.8% הועלו קצבאות הזקנה האוניברסליות ב2008באפריל 

 ומעלה 80התוספת לבני .  מהקצבה�6%שיעור של כב,  שנה80ית למי שמלאו לו הזקנה הבסיס

שינוי זה . לחודש בממוצע � �200 לכ, על פי הנתוני� המנהליי�, השווי��8%מסתכמת אפוא ב

מאחר שהוא התרחש באפריל , בקצבות הזקנה מתבטא באופ� חלקי מאוד בנתוני הסקר הנוכחי

שינוי זה , ה כול2008לשנת , ג� בסקר הבא (2008 שעד יוני  ותקופת הסקר מתייחסת לשנה2008

 ).תבטא במלואולא יעדיי� 

 

 תשלומי קצבאות הביטוח הלאומי בכמחצית ו ירד�2007נתוני הסקר מורי� כי בהשוואה ל

מקור הירידה בעיקר בתשלומי� לגמלאות .  במונחי� ריאליי� בממוצע למשפחה�1.4%האחוז וב

לעומת זאת  .)אבטלה ונכות, הבטחת הכנסה, ילדי�( העבודה המשולמות למשפחות בגיל

 .קצבאות הזקנה והשאירי� בממוצע למשפחה נותרו כמעט ללא שינוי

 

כאשר ,  בי� שתי התקופות הנסקרות1.4%תשלומי החובה ירדו בממוצע למשפחה בשיעור של 

 היתה ,סבעקבות המש� הפחתת המיסוי במסגרת הרפורמה במ, הירידה בתשלומי מס הכנסה

 התשלומי� לביטוח לאומי ולמס בריאות עלו ריאלית באחוז אחד ,מנגד. )2.8%(יותר א� חדה 

 .בקירוב

 

 :סיכו� המגמות בהכנסות מנתוני הסקר

 

בהשוואה לסקרי� משקי הבית הכנסות של נתוני הסקר מורי� על ירידה בקצב הגידול הריאלי 

בתקופה , יי� שבי� מחצית האחוז לאחוז אחדההכנסות לסוגיה� עלו בשיעורי� ריאל. האחרוני�

 :2007 לעומת תקופת הסקר 2007/8הסקר 

 

 במונחי� �0.8% ב�2007/8 ל2007ההכנסה הכלכלית בממוצע למשפחה עלתה בי�  •

דהיינו בהשוואה , במונחי� שנתיי�. �0.9%ריאליי� וההכנסה לנפש תקנית עלתה ב

 .�5%חה בכ עלתה ההכנסה הכלכלית למשפ,2006/7 סקרתקופת ל

 בשיעור ריאלי של אחוז אחד ועל, לנפש תקניתכ� למשפחה והממוצעת ההכנסה הפנויה  •

 ).�4%במונחי� שנתיי� עלתה ההכנסה נטו למשפחה בכ(

שממנו נגזר ג� קו ,  ההכנסה הפנויה המתוקנתבחציו�כפי שהיא משתקפת , רמת החיי� •

  .�2007ריאלית בכמחצית האחוז בהשוואה לעלתה , העוני
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  ממצאי� עיקריי�ממצאי� עיקריי�

  

 1 תרשי�.  מצביעי� על המש� היציבות בתחולת העוני של משפחות2007/8הממצאי� לתקופה 

 בהשוואה לתקופות �2007/8נפשות וילדי� ב,  של משפחותאת תחולות העוני י�ציג מ1לוח ו

, לגבי משפחות כמעט ללא שינוי  נותרו�2007בהשוואה לתחולות העוני  וה� מראי� שקודמות

תחולת ; )�2007 ב�19.9%בהשוואה ל (20%תחולת העוני של משפחות עומדת על . ות וילדי�נפש

 34.1%ותחולת העוני של ילדי� על ) �2007 ב�23.8%בהשוואה ל (23.6%העוני של נפשות על 

 שנתי בממד ממדי העוני, �2007 ל2006 בדומה למגמות שנצפו בי� ).�2007 ב�34.2%בהשוואה ל(

 . נפשות וילדי�בקרבבעיקר  ,ירדו) 2006/7 תקופהדהיינו לעומת ה(

 

פי לתחולות העוני , בממדי העוני שלפי ההכנסה הפנויההנצפית האמורה לעומת היציבות 

תחולת . שמאפיינת את השני� האחרונותהירידה מגמת ההכנסה הכלכלית מצביעות על המש� 

 .�2007/8 ב�31.8% ול�2007 ב�32.3% ל�2006/7 ב�33% מירדהלפי ההכנסה הכלכלית העוני 

 

נפשות מתוכ�  1,631,000  חיו משפחות עניות שבה�418,000  היו בישראל2007/8בתקופת הסקר 

 .ילדי� 777,400

 

� ב�37.2% ל�2007 ב�38.3% מירדחלק� של תשלומי ההעברה והמיסי� הישירי� בצמצו� העוני 

ות התערבות הממשלה בתחו�  מהילדי� חולצו מעוני בעקב�14.4% מהנפשות ו26.5%. 2007/8

  .תשלומי ההעברה והמיסי� הישירי�

 

והמדד לפי ההכנסה ,  לאי השוויו� בהכנסה הכלכלית לנפש תקנית נותר ללא שינוייני'מדד ג

 .)2תרשי�  (�2007/8 ל2007 בי� �0.7% בעלההפנויה 

 

ה� מותאמי� כש, קווי העוני למשפחות בגדלי� שוני� וכשיעור משכר המינימו� והשכר הממוצע

. לנפש תקנית � 1,720 עומד על �2007/8קו העוני ב. 2מוצגי� בלוח , 2007/8לתקופת הסקר 

 .כדי להיחל� מעוני � �5,500זקוקה להכנסה פנויה של כ, למשל, משפחה בת ארבע נפשות

 

פער יחס (מדד עומק העוני . שוויו� לאור� זמ�� מובאי� מדדי� נוספי� של עוני ואי3בלוח 

מדד , ג� המדד לחומרת העוני. �2007/8 ב�34.8% ל�2007 ב�34.3%מ, הוסי� לעלות) ההכנסות

2
FGT,שני� שבה� תחולת העוני של משפחות נותרה יציבה – �2007/8 ל2005בי� . �2% עלה בכ 

                                                 
2

 ביותר  והפ� בשני� האחרונות למקובל�1989 ב�Thorbecke וFoster, Greerפותח על ידי  �FGTמדד ה 
לבי� תחולת ) א� הכנסות העניי� צמודות לקו העוני (0מדד זה יכול לקבל ערכי� שבי� . לביטוי חומרת העוני

: הבאהמחושב לפי הנוסחההמדד ). א� הכנסת העניי� היא אפס(העוני 
 

2
 1/n*Σ((zi-yi)/zi) כאשרzi היא 

 . היא ההכנסה של המשפחה�yiהכנסת קו העוני ו
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עלו מדדי עומק העוני וחומרת , ותחולת העוני של נפשות וילדי� א� ירדה במעט, פחות או יותר

  .האוכלוסייה שלא נחלצה מעוני נעשתה עניה יותר: דהיינו, �6% ל5%בשיעורי� שבי� העוני 

 

להל� .  ולפי מדדי� שוני�מוצגי� ממדי העוני לפי קבוצות שונות באוכלוסייה 7 עד 4בלוחות 

 :הממצאי� העיקריי� העולי� מלוחות אלה

 

עוד שתחולת העוני ואול� ב, )24.7%( יציבה נותרה משפחות ע� ילדי�תחולת העוני של  •

 4בנות (הגדולות משפחות התחולת העוני של ,  ילדי� ירדה במעט3של משפחות ע� עד 

 נשמרה – 2006/7 מול התקופה –בממד שנתי . �58.1% ל�56.5%מ,  עלתה)ילדי� ויותר

� ל�2006/7 ב�60%מ (�2007 שנצפתה בהירידה בתחולת העוני של המשפחות הגדולות

כי השינוי מתו� יותר עשויי� ללמד ממצאי הסקר הנוכחי זאת ע�  ).�2007/8 ב58.1%

 . סקר הקוד�מזה שנצפה ב

 

ירידה זו היתה . �2007/8 ב�22.2% ל�2007 ב�22.6% מקשישי� ירדהתחולת העוני של  •

הטיבו  בקצבאות הזקנהגידול האל מול ההאטה בגידול בהכנסות מעבודה שכ� , צפויה

 ). להל���2008 תחזית לראה ג(את מצב� היחסי של הקשישי� 

 

� ב�54.8%מ היא ירדה: �2007המשיכה את מגמת הירידה מ ערבי�תחולת העוני של  •

 ההסבר לירידה בממדי העוני של .�2007/8 ב�50.1%לו �2007 ב�51.4% ל2006/7

שקיימת (המשפחות הערביות אל מול העלייה בממדי העוני של המשפחות הגדולות 

, משפחות ערביות קטנות נעו� בירידת ממדי העוני של, בסקר הנוכחי) חפיפה ביניה�

 . שבראש� קשישאלו ובעיקר

 

חלק� של . �2007 נותרה פחות או יותר ברמתה מהעובדות המשפחותתחולת העוני של  •

 . �2007/8 ב46.4%ל �2007ב �45.7%מ, המשפחות העובדות באוכלוסייה העניה עלה במעט

 

� ב�68.9%מ, לעלות המשיכה ת בגיל העבודהשאינ� עובדותחולת העוני של משפחות  •

 . �2007/8 ב�71.4% ול�2007 ב�69.8% ל2006/7

 

החד משפחות  וב�13.0% ל�12.4% עלתה תחולת העוני מעצמאיבמשפחות שבראש�  •

 .�2007/8 ל2007בי�  �30.3% ל�29.8%%עלתה מהיא  הוריות

 

עובדות  שאינ�פחות  היתה ירידה עקבית בחלק� של המש�2004מאז היציאה מהמיתו� ב •

 כאמור בסקר �32% ועד לכ�2003 ב�39%מכ,  בכלל המשפחות העניותבגיל העבודה

התפתחות זו התרחשה במקביל לעליה בחלק� של המשפחות העובדות . הנוכחי

 .באוכלוסייה העניה
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�ירד מבאוכלוסייה העניה ) 30גיל ראש משק הבית עד  (הצעירותלק� של המשפחות ח •

 .י� שתי התקופות ב�22.3% ל23.3%

 

 מורי� על המש� מגמת במדידה לפי ההכנסה הכלכליתהממצאי� לגבי ממדי העוני  •

לעומת . קשישי� ועולי�, ערבי�: כגו�,  או היציבות ברוב קבוצות האוכלוסייההירידה

) 30ראש משק הבית עד גיל (זאת אצל המשפחות החד הוריות והמשפחות הצעירות 

 .פי ההכנסה הכלכליתעלתה תחולת העוני במדידה ל

 

 מראי� 5המוצגי� בלוח ) FGTמדד (ממצאי� על מדדי עומק העוני וחומרת העוני ה •

 ביחס פער ההכנסות עליות בולטות .חלה החמרה בעוני בחלק מקבוצות האוכלוסייהש

המשפחות ; )�35.4% ל�32.8%מ(היו אצל המשפחות החד הוריות  �2007בהשוואה ל

והמשפחות ע� שני מפרנסי� ויותר ) �52.6% ל�50.9%מ(ודה שראש� אינו עובד בגיל העב

 . �10% ל7%במשפחות אלה עלתה ג� חומרת העוני בשיעורי� שבי� ). �23.6% ל�21.3%מ(

 

 :ירידות בולטות במדדי עומק העוני וחומרת העוניהיו בקבוצות אוכלוסייה אחרות מנגד  •

חומרת  לFGT מדד ירדלמשל בקרב קשישי� ועולי� . ערבי� וצעירי�, עולי�, קשישי�

 .�2007/8 ל2007בי� ,  בהתאמה�12% ו�9%העוני ב

 

 א� ירידה זו התרחשה רק ,תחולות העוני וכ� עומק העוני וחומרתו ירדו באזור המרכז •

 .באוכלוסייה הערבית עלו ממדי העוני באזור המרכז והדרו�. באוכלוסייה היהודית

  .א� עלו אצל יהודי�, ערבי�ירדו ממדי העוני של  באזורי חיפה והצפו�
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  ��20082008תחזית לתחזית ל

 

 

תומכי� , 2008הכולל בתוכ� את המחצית הראשונה של ,  הנוכחיממצאי הסקר השנתי הנע

ממדי העוני של כלל האוכלוסייה . 2007בתחזית שפורסמה בדוח העוני והפערי� החברתיי� של 

לכלי שהחל לתת את  המשבר הכ.חס לשנה הקודמת בייציבותהמש� הצפויי� להצביע על 

 �2008 השפעתו באינו צפוי לשנות תמונה זו שכ� , שיעור האבטלהתיי בעל2008 בשלהיאותותיו 

 .צומצמתמכולה 

 

 או א� ירד לא שינויל א� השכר הריאלי נותר �3.5%התרחבה התעסוקה בעוד ככולה  �2008ב

 בשיעור נמו� 2008 תמקבלי הקצבאות פוצו בתחילא� , �4%המחירי� עלו בשיעור של כ. במקצת

 צפוי 2008הפיצוי על ההתייקרויות של (על חשבו� ההתייקרויות בשנה קודמת , 2.8%של , יותר

 לא חלו שינויי�, למעט קצבאות הזקנה והשאירי�, ברוב הקצבאות). 2009להינת� בתחילת 

ד ומאותו מוע, 1.8% בשיעור של 2008 קצבת הזקנה האוניברסלית עלתה באפריל .מעבר לכ�

 הטבה זו באה . שנה80לקצבת הזקנה הבסיסית למי שמלאו לו  �6%של כמשולמת ג� תוספת 

היא תתבטא ו, )2008 עד יוני 2007הכולל את התקופה יולי (לידי ביטוי חלקי ביותר בסקר הנוכחי 

לפיכ� ממדי העוני של הקשישי� צפויי� . 2008בסקר של ) א� כי לא במלואה(במידה רבה יותר 

בתחולת העוני של שנרשמה ) 0.4%בשיעור של (בהמש� לירידה המסוימת , 2008 �לרדת ב

 .�2007השוואה לב כבר בסקר הנוכחיקשישי� 
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  ל ו ח ו תל ו ח ו ת

  ��י י    מ מיי  שש  רר  תת  וו
 



לפני תשלומי 

העברה ומיסים

לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

שיעור הירידה בתחולת 

העוני לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

2007/8

31.820.037.2משפחות

32.123.626.5נפשות

39.834.114.4ילדים

2007

32.319.938.4משפחות

32.523.826.8נפשות

39.934.214.3ילדים

2006/7

33.020.538.0משפחות

33.524.726.3נפשות

41.335.913.1ילדים

2007/8

665,700418,000משפחות

2,219,7001,631,000נפשות

908,600777,400ילדים

2007

669,100412,900משפחות

2,225,6001,630,400נפשות

901,000773,900ילדים

2006/7

677,700420,000משפחות

2,272,2001,674,800נפשות

925,800804,600ילדים

לוח 1: תחולת העוני (אחוזים ומספרים מוחלטים), 2006/7, 2007 ו-2007/8
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מספר 

הנפשות 

במשפחה

 

ש"ח לחודש

כאחוז משכר 

המינימום*

כאחוז מהשכר 

הממוצע

12,15057.927.3

23,44092.743.6

34,558122.957.8

45,504148.369.8

56,450173.881.8

67,310197.092.7

78,170220.2103.6

88,944241.1113.4

99,632259.6122.1

*שכר המינימום והשכר הממוצע חושבו בהתאם למשקלי תקופת הסקר 2007/8

לוח 2: קו העוני לפי גודל משפחה, 2007/8 (בממוצע לתקופת הסקר)
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20042004/520052005/620062006/720072007/8

33.3%33.3%33.1%33.8%33.8%34.0%34.3%34.8%יחס פער ההכנסות ("יחס פער העוני")

0.04030.04060.04060.04160.04120.04270.04180.0427מדד FGT (יחס פער ההכנסות הריבועי)

0.37990.38370.38780.38740.39230.38340.38310.3857מדד ג'יני (הכנסה פנויה לנפש תקנית)

0.20400.20110.19530.19840.19460.20190.20390.2088מדד ג'יני של העניים

SEN 0.1110.1130.1140.1150.1150.1170.1130.114מדד

לוח 3: ממדי העוני לפי מדדים נבחרים, 2004/5 - 2007/8
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לוח 4א': תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים),  2006/7, 2007 ו-2007/8

2007/620072007/82007/620072007/82007/620072007/8

סך כל האוכלוסייה
33.032.331.820.519.920.038.038.337.2

יהודים
28.728.327.915.215.015.247.046.845.5

ערבים
61.358.356.554.851.450.110.611.811.3

קשישים
56.455.953.123.522.622.258.459.558.1

עולים
40.740.239.519.018.819.053.253.252.0

משפחות עם ילדים-סך הכל
31.630.530.625.924.824.718.118.519.2

 1-3 ילדים
24.723.823.718.818.418.023.922.924.2

 4 ילדים ויותר
65.063.264.560.056.558.17.710.510.0

 5 ילדים ויותר
75.874.976.169.066.767.99.010.910.8

משפחות חד הוריות
47.646.948.428.929.830.339.336.537.3

מצב תעסוקתי של ראש משק הבית

עובד
18.818.218.412.612.212.332.933.133.2

שכיר
19.218.819.112.512.212.335.234.735.3

עצמאי
17.115.415.614.212.413.016.619.316.9

לא עובד בגיל עבודה
90.691.290.668.969.871.424.023.521.1

מפרנס אחד
35.535.235.123.923.523.632.933.432.8

שני מפרנסים ויותר
4.34.14.62.92.82.932.930.935.8

קבוצות גיל של ראש משק הבית

עד 30
35.635.737.424.525.726.131.328.130.2

בגילאי 31 - 45
27.626.626.522.020.520.520.423.022.4

בגילאי 46 עד גיל הפנסיה
23.422.021.114.614.114.237.436.132.9

בגיל הפנסיה לפי חוק
59.159.356.724.123.523.259.360.559.0

קבוצות השכלה של ראש משק הבית

עד 8 שנות לימוד
69.269.466.943.244.344.137.636.234.1

בין 9 ל-12 שנות לימוד
33.832.632.822.320.921.334.035.935.1

 13 ומעלה שנות לימוד
23.523.222.813.413.413.342.842.441.7

הכנסה לפני תשלומי 

העברה ומיסים

הכנסה לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

שיעור הירידה בתחולת 

העוני לאחר תשלומי 

העברה ומיסים (אחוזים)
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2007/620072007/82007/620072007/82007/620072007/8

סך כל האוכלוסייה
33.532.532.124.723.823.626.326.726.5

יהודים
26.325.725.516.616.216.136.736.836.8

ערבים
63.060.058.757.754.553.78.49.28.4

קשישים
54.054.350.323.523.121.656.557.556.9

עולים
34.633.833.418.218.017.747.446.747.2

משפחות עם ילדים-סך הכל
35.634.334.530.228.928.815.215.816.7

 1-3 ילדים
24.723.723.719.318.818.321.920.922.9

 4 ילדים ויותר
66.464.666.160.957.959.48.210.410.2

 5 ילדים ויותר
75.774.776.168.666.667.99.310.810.8

משפחות חד הוריות
49.349.452.531.333.134.036.533.035.2

מצב תעסוקתי של ראש משק הבית

עובד
23.322.622.817.616.916.924.525.225.8

שכיר
23.923.323.517.517.217.126.726.427.4

עצמאי
20.518.419.318.515.716.79.814.813.4

לא עובד בגיל עבודה
94.293.693.679.879.781.315.314.913.2

מפרנס אחד
48.348.348.237.036.536.623.324.424.0

שני מפרנסים ויותר
6.15.46.04.23.83.931.629.635.3

קבוצות גיל של ראש משק הבית

עד 30
40.641.542.529.431.630.927.723.927.4

בגילאי 31 - 45
34.232.632.528.927.027.115.317.316.7

בגילאי 46 עד גיל הפנסיה
22.020.019.616.514.815.025.326.023.8

בגיל הפנסיה לפי חוק
55.957.253.723.623.522.757.858.857.7

קבוצות השכלה של ראש משק הבית

עד 8 שנות לימוד
70.370.466.352.954.152.124.723.221.4

בין 9 ל-12 שנות לימוד
35.634.034.627.525.926.122.623.824.4

 13 ומעלה שנות לימוד
23.222.922.715.715.315.432.332.932.4

לוח 4ב': תחולת העוני של נפשות לפי קבוצות אוכלוסייה (אחוזים),  2006/7, 2007 ו-2007/8

הכנסה לפני תשלומי 

העברה ומיסים

הכנסה לאחר תשלומי 

העברה ומיסים

שיעור הירידה בתחולת 

העוני לאחר תשלומי 

העברה ומיסים (אחוזים)
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2007/620072007/82007/620072007/82007/620072007/8

סך כל האוכלוסייה
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

יהודים
86.786.686.375.475.875.764.565.465.7

ערבים
13.313.413.724.624.224.335.534.634.3

קשישים
19.919.620.233.934.033.822.822.322.6

עולים
19.119.018.623.623.623.117.817.917.6

משפחות עם ילדים-סך הכל
46.146.146.044.143.544.258.357.556.9

 1-3 ילדים
38.238.338.328.528.228.635.035.334.5

 4 ילדים ויותר
7.97.87.715.615.315.723.222.222.5

 5 ילדים ויותר
4.03.93.79.19.08.913.312.912.7

משפחות חד הוריות
5.45.45.47.87.88.37.68.08.3

מצב תעסוקתי של ראש משק הבית

עובד
74.374.775.242.342.143.645.945.746.4

שכיר
63.564.164.637.037.238.838.739.440.0

עצמאי
9.99.59.55.14.54.76.95.96.2

לא עובד בגיל עבודה
9.59.38.926.026.325.331.932.631.8

מפרנס אחד
34.533.934.237.137.037.740.239.940.4

שני מפרנסים ויותר
39.840.841.05.25.15.95.75.86.0

קבוצות גיל של ראש משק הבית

עד 30
17.318.117.018.620.020.020.723.322.3

בגילאי 31 - 45
34.634.334.928.928.229.137.135.335.9

בגילאי 46 עד גיל הפנסיה
31.130.931.022.021.020.622.221.822.0

בגיל הפנסיה לפי חוק
17.116.717.030.530.830.320.119.719.8

קבוצות השכלה של ראש משק הבית

עד 8 שנות לימוד
12.311.911.725.825.624.626.026.525.8

בין 9 ל-12 שנות לימוד
38.238.438.439.038.739.741.540.241.0

 13 ומעלה שנות לימוד
49.549.749.935.235.735.832.533.333.2

לוח 5: חלקם של סוגי משפחות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה, 2006/7, 2007 ו-2007/8

כלל האוכלוסייה
האוכלוסייה הענייה

לפני תשלומי העברה

ומיסים

לאחר תשלומי העברה 

ומיסים
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2007/620072007/82007/620072007/82007/620072007/8

סך כל האוכלוסייה
34.034.334.80.0430.0420.0430.1170.1130.114

יהודים
30.732.032.90.0250.0260.0270.0720.0730.075

ערבים
38.037.037.20.1170.1070.1070.2970.2760.273

קשישים
21.823.423.30.0220.0240.0220.0780.0810.075

עולים
27.427.626.00.0240.0230.0200.0730.0720.067

משפחות עם ילדים-סך הכל
35.335.235.90.0540.0520.0530.1460.1400.142

 1-3 ילדים
34.633.233.90.0350.0320.0320.0930.0870.087

 4 ילדים ויותר
36.037.137.80.1080.1090.1150.2940.2880.300

 5 ילדים ויותר
36.137.638.70.1190.1260.1350.3280.3330.348

משפחות חד הוריות
33.132.835.40.0480.0500.0580.1390.1460.161

מצב תעסוקתי של ראש משק הבית

עובד
27.026.927.30.0190.0180.0180.0650.0630.063

שכיר
26.326.626.90.0170.0180.0180.0630.0630.063

עצמאי
31.530.430.20.0300.0220.0250.0830.0660.072

לא עובד בגיל עבודה
50.650.952.60.2520.2580.2780.5150.5210.546

מפרנס אחד
28.127.827.90.0420.0400.0410.1410.1390.139

שני מפרנסים ויותר
20.121.323.60.0030.0030.0040.0120.0120.013

קבוצות גיל של ראש משק הבית

עד 30
36.834.935.10.0580.0580.0570.1490.1540.151

בגילאי 31 - 45
35.335.135.20.0520.0480.0480.1400.1290.130

בגילאי 46 עד גיל הפנסיה
33.736.939.10.0280.0300.0340.0770.0760.081

בגיל הפנסיה לפי חוק
20.221.021.40.0210.0200.0190.0750.0750.073

קבוצות השכלה של ראש משק הבית

עד 8 שנות לימוד
35.638.638.60.0980.1160.1110.2600.2860.275

בין 9 ל-12 שנות לימוד
35.133.133.80.0500.0430.0440.1340.1200.122

 13 ומעלה שנות לימוד
31.232.533.70.0240.0240.0270.0700.0700.073

לוח 6: הערכת ממדי העוני בקבוצות אוכלוסייה לפי מדדים נבחרים,  2006/7, 2007 ו-2007/8

מדד SENמדד FGTיחס פער ההכנסות
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ילדיםנפשותמשפחותילדיםנפשותמשפחותילדיםנפשותמשפחות

סך הכול

33.341.453.840.40.09433.342.655.641.40.10333.642.656.542.90.109ירושלים

32.636.647.532.60.05832.435.544.929.80.04731.433.842.032.00.051הצפון

19.522.533.733.40.03918.220.731.434.60.03718.621.834.232.50.034חיפה

14.014.820.331.90.02312.213.318.832.30.02211.512.417.632.10.020המרכז

12.414.222.930.80.02112.113.020.332.80.02312.213.120.633.10.023תל אביב

22.126.138.332.10.03923.226.136.433.70.04324.026.436.533.20.044הדרום

יהודים

24.631.945.535.50.05623.631.445.936.00.05723.330.444.538.70.063ירושלים

16.414.416.724.50.01618.416.017.728.40.02219.917.519.630.70.027הצפון

13.713.520.929.90.02013.213.120.431.30.02014.014.622.830.10.021חיפה

11.511.415.228.30.01510.110.214.230.10.0159.28.811.729.90.013המרכז

12.313.922.430.50.02112.012.819.832.30.02212.012.719.633.00.023תל אביב

19.419.426.529.80.02720.819.825.730.30.02821.420.124.931.80.032הדרום

ערבים

65.163.169.646.20.18469.969.374.147.30.21267.770.278.046.90.214ירושלים

51.855.166.234.30.09348.151.160.430.10.06744.846.954.832.30.070הצפון

49.651.857.136.30.10144.044.350.837.80.08941.443.453.934.90.073חיפה

54.554.958.940.50.11944.947.551.837.60.09550.156.066.336.30.106המרכז

תל אביב*

70.375.482.436.50.13069.871.577.640.50.15172.672.880.136.20.128הדרום

* לא חושב בשל מיעוט תצפיות.

2007

פער תחולת העוני

ההכנסות
FGT

פער תחולת העוני

ההכנסות
FGT

לוח 7: ממדי העוני לפי מחוז ודת,  2006/7, 2007 ו-2007/8

2007/8

פער תחולת העוני

ההכנסות
FGT

2006/7
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תרשי� 1: תחולת העוני של משפחות, נפשות וילדי�, 2002 � 2007/8
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נפשות  ילדי	 משפחות

17



תרשים 2: מדד FGT ומדד ג'יני לאי השוויון בהכנסות,  2002 - 2007/8,
(100.0 = 2002)
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מדד FGT (יחס פער ההכנסות הריבועי)  מדד ג'יני (הכנסה פנויה לנפש תקנית)
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