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מבוא
 הדו"ח השנתי של מרכז אדוה, 

 תמונת מצב חברתית, פורסם 
לראשונה ב–1998.

השנה, לרגל העשור הראשון של 
הדו"ח, החלטנו להציג מבט על פני 

העשור 1998–2007. 2007 היא השנה 
האחרונה עבורה יש נתונים שנתיים 
מלאים במרבית התחומים. במקרים 
מסוימים כללנו גם את 2008, וזאת 

כאשר יש עבורה נתונים או אומדנים.

מבט על פני עשור מאפשר לאתר 
מגמות חברתיות־כלכליות ארוכות 

טווח ואף לבחון את השפעתם 
של גורמים כדוגמת המדיניות 

הממשלתית, מלחמות, הגירה וכיו"ב. 

אנו תקווה כי מסמך זה יסייע בידי 
כל המעוניינים בהבנת כיווני 

ההתפתחות של החברה הישראלית.
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העשור 1998–2007 הצטיין בנסיגה 
בחזית השוויון והצדק החברתי בישראל. 

מגמת הגידול באי שוויון החלה עוד 
לפני העשור 1998–2007. לפחות 

מאז 1985, ממשלות ישראל זנחו את 
המדיניות של פיתוח חברתי נרחב ושל 
הכללה מירבית של הקבוצות השונות 
בזרם המרכזי של החברה. במקום זאת 

החלו הממשלות שמות יהבן על מדיניות 
צרה של צמיחה כלכלית, באמצעות 

העמדת עוד ועוד משאבים קולקטיביים 
לרשות המגזר העסקי. יעדים מסורתיים 

כדוגמת תעסוקה מלאה, שכר הוגן, רשת 
ביטחון סוציאלי אמינה, חינוך ציבורי 
וסיוע בדיור החלו להידחק לשוליים. 

מגמות אלה הוקצנו עד מאוד במהלך 
העשור שבו דן מסמך זה. 

בשנים 2001–2003 נכנס המשק 
הישראלי למיתון, תחילה בגלל 

התפוגגות בועת ההיי טק ומאוחר יותר 
בגלל האינתיפאדה השנייה, שגררה 
הצטמקות של הפעילות הכלכלית. 

המשבר הוחרף עוד בגלל הגדלת 
הוצאות הביטחון. בתגובה נקטה 

הממשלה צעדים שהקצינו עד מאוד את 
המגמות שהשתררו ב–1985. 

מצד אחד נתנה הממשלה זריקות עידוד 
למגזר העסקי באמצעות העברת כספי 

החסכון הפנסיוני מבעלות ציבורית 
לבעלות עסקית, באמצעות הפחתות 

מס לתאגידים ולעשירים ובאמצעות 
קיצוצים תקציביים שנועדו להעמיד את 

מרבית האשראי במשק לרשות המגזר 
העסקי. 

מצד שני, צעדי הממשלה ערערו כמה 
מן ההסדרים החברתיים־כלכליים 

הבסיסיים ביותר ובהם רשת הביטחון 
הסוציאלי, מערך החסכון הפנסיוני, 
החינוך הציבורי, ההשכלה הגבוהה 

הציבורית, מערכת הבריאות הציבורית 
ומערכת הסיוע לדיור. 

ההטבות למגזר העסקי בוודאי סייעו 
לפעילות הכלכלית: מאז 2003 ידע 

המשק חמש שנים רצופות של צמיחה. 
אלא שהצמיחה לוותה בגידול באי 
שוויון, כאשר הביטויים הקיצוניים 

לכך היו, מצד אחד, גידול חד בתחולת 
העוני ומצד שני — גידול חסר תקדים 

ב"חבילות השכר" של מנהלים בכירים 
בתאגידים של בעלי ההון. יתרה מזאת, 

הקיצוצים התקציביים פגעו ביכולתה 
של הממשלה לאזן את הגידול באי 

שוויון באמצעות השקעה ממלכתית 
בשירותים ציבוריים כדוגמת החינוך 

וההשכלה הגבוהה. 

עם פרסומו של מסמך זה, המסכם את 
העשור שחלף, ניצב העולם כולו, ובתוכו 

גם ישראל, בתחילתו של משבר כלכלי 
עמוק. על רקע זה ניתן להצטער על כך 
שלא ידענו לנצל את תקופות הצמיחה 

של העשור שחלף כדי להיטיב באופן 
מוחשי יותר עם כלל הישראלים.

במבט אל העשור הבא, המסמך שלפנינו 
מסמן את הסוגיות שיש להציב במרכז 

סדר היום הציבורי: 

� בישראל, גורל המשק תלוי לא 
רק בעליות ובמורדות של הכלכלה 
העולמית אלא גם במידת היציבות 

המדינית באזור ובעיקר בזירה 
הישראלית-פלסטינית. המסמך 

שלפנינו מראה כי הסכם מדיני הוגן עם 
הפלסטינים הוא לא רק אינטרס מדיני 

של ישראל אלא גם אינטרס כלכלי 
וחברתי.

� בישראל, כמו בשאר ארצות העולם, 
צמיחה כלכלית, כשלעצמה, אין בה די 
כדי להצמיח חברה המבוססת על ערכי 

הצדק והשוויון. דבר זה נכון במיוחד 
כאשר הצמיחה מושגת באמצעות 

העברת עוד ועוד משאבים קולקטיביים 
לידי המגזר העסקי.

� הגברת השוויון והצדק החברתי 
מחייבים מדיניות פעילה של חלוקה 

הוגנת של המשאבים הקולקטיביים, של 
שליטה ציבורית בחסכון ארוך הטווח של 

משקי־הבית, של תעסוקה מלאה ושכר 
מחייה בכבוד, של חינוך ציבורי איכותי 
לכל, של שירותי בריאות ציבוריים ושל 

רשת ביטחון סוציאלי אמינה. 

העשור 1998–2007
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מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להלן הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; בנק ישראל, הודעה לעיתונות, 20.11.2008.
* תחזית

מבחינה כלכלית, העשור 1998–2007 
מזכיר נסיעה ברכבת הרים. 

אפשר להבחין בכך כאשר בוחנים את 
השינוי השנתי בתוצר המקומי הגולמי 

— התמ"ג — שהוא המדד הבודד המקובל 
ביותר לתיאור גלגוליה של כלכלת ארץ 
נתונה. נתוני התמ"ג השנתיים מאפשרים 

לנו לעקוב אחר מסעה של רכבת ההרים 
הישראלית, דהיינו, אחר גלי ההתרחבות 

וגלי ההתכווצות של כלכלת ישראל 
בעשור האחרון. 

נתחיל בתזכורת כי בתחילת שנות 
ה–1990 ידעה ישראל שש שנים של 
התרחבות כלכלית )צמיחה( בשיעור 

שנתי ממוצע של יותר מ–6%. זאת, הודות 
לגידול חריג של האוכלוסייה עם בואם 

של קרוב למיליון מהגרים ממדינות 
חבר העמים ומאתיופיה. עם סיומו של 

גל ההגירה ירדו שיעורי הצמיחה. נזכיר 
עוד כי במהלך כל שנות ה–1990 הלכו 

והתבססו בישראל תעשיות ההיי טק 
ושירותי ההיי טק. תהליכים אלה הגיעו 

להבשלה בסוף העשור, עם המכירה 
לתאגידים רב–לאומיים של מיזמי היי 

טק ישראליים, דבר שהתבטא בשנת 
2000 בשיעור צמיחה חריג — 8.9%. 

תרמו לכך גם הגידול בתיירות במסגרת 
שנת המילניום וגם האווירה האופטימית 

שהשרה המו"מ המדיני המתקדם בין 
ישראל לפלסטינים. 

הזינוק כלפי מעלה הסתיים בירידה 
תלולה, תוצאה, מצד אחד, של התפוגגות 

בועת ההיי טק בעולם ומצד שני, של 
האינתיפאדה השנייה. בשנים 2001 

ו–2002 הכלכלה הישראלית התכווצה. 
בעוד שבעולם הרחב המשבר של בועת 

ההיי טק היה קצר, יחסית, הרי שבישראל, 
האינתיפאדה התמשכה וגררה מיתון כבד 

במשך למעלה משנתיים. 

ואז בא שוב גל של חמש שנות צמיחה 
כלכלית. גל זה, שהתחיל במחצית 

השנייה של 2003, היה תולדה של מספר 
גורמים: דיכוי צבאי של האינתיפאדה 

באמצעות כיבושם מחדש של כל 
השטחים הפלסטיניים, צעד שיצר רגיעה 

בצד הישראלי של הקו הירוק אך גידול 
במצוקה ובעוני בצד הפלסטיני של הקו; 

התרחבות כלכלית בעולם; ומדיניות 
האשראי הזול לעסקים שהנהיגה ממשלת 

ישראל. 

עם פרסומו של מסמך זה אנו ניצבים 
בפתחה של ירידה תלולה נוספת של 

רכבת ההרים, הפעם בגלל המשבר 
הפיננסי הבינלאומי, הגורר אחריו משבר 

כללי של הכלכלה העולמית. בעוד 
ששנת 2008 תסתיים ככל הנראה עם 

צמיחה בשיעור נאה של קצת יותר מ–4%, 
הצמיחה בשנת 2009 צפוייה להיות 

נמוכה הרבה יותר — 1.5%, לפי התחזית 
של בנק ישראל. 

כלכלה 
ברכבת הרים

10

התמ"ג של ישראל, 1998–�009
שיעורי שינוי שנתיים 
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מדינות 
המפרץ

האיחוד סין
האירופי

מדינות מזרח 
אירופה

האיחוד כל העולםהודו
האירופי

מדינות מערב 
אירופה

ישראלארה"ב

מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך
The World Bank, World Development Indicators, Table 4.2;

Human Development Report 2007/2008, Table 14.

רכבת ההרים הכלכלית לא היטיבה עם 
ישראל. במבט לאחור מתברר כי הסכסוך 

המתמשך עם הפלסטינים עולה לנו 
ביוקר. 

פוליטיקאים ואנשי תקשורת מרבים 
להשתבח בעובדה שמאז 2004 צומחת 

כלכלת ישראל בשיעור גבוה, יחסית, של 
כ–5% בשנה. אולם אם נסכם את העשור 

כולו נגלה כי בין השנים 1998–2006 
)השנה האחרונה עבורה יש נתונים 
בינלאומיים מלאים( צמחה כלכלת 

ישראל בשיעור של 40% בעוד שכלכלת 
העולם גדלה בשיעור גבוה יותר — 72%. 
הפער נובע, כמובן, מן העובדה שבשנות 

האינתיפאדה המשק הישראלי, במקום 
שיצמח, התכווץ. 

הצמיחה העולמית הובלה על ידי סין, 
הודו ומדינות המפרץ, ובמידה קטנה יותר 

על ידי ארצות מזרח אירופה שהצטרפו 
לאיחוד האירופי. אבל גם הארצות 

המתועשות במערב צמחו יותר מישראל: 
הן ארצות האיחוד האירופי )טרם 

התרחבותו למזרח אירופה( והן ארצות 
הברית צמחו בשיעור של 63% ו–60%, 

בהתאמה. 

העובדה שבשנים 2004–2006 שיעור 
הצמיחה בישראל היה גבוה באופן 

משמעותי מזה של ארצות המערב לא היה 
בה כדי לאזן את ההפסד שידעה ישראל 

כאשר סבלה משנתיים )2001 ו–2002( של 
צמיחה שלילית ועוד שנה אחת )2003( 

של צמיחה בשיעור נמוך. 

בגלל 
רכבת ההרים 
צמחנו 
פחות 

מן העולם
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לא זו בלבד שתולדות הצמיחה של 
כלכלת ישראל בעשור 1998–2007 דמו 

למסע ברכבת הרים, הצמיחה עצמה, 
כאשר התרחשה, היתה בלתי שוויונית: 

ענפי המשק השונים צמחו בקצבים 
שונים. כיוון שכך, הצמיחה השפיעה 

באופן שונה על כל אחד מאזורי הארץ 
ועל כל אחת מן הקבוצות בחברה.

שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר נרשמו 
בענפי הבנקאות, הביטוח וקופות הגמל. 

ענפים אלה נפגעו רק לזמן קצר בתקופת 
האינתיפאדה ורשמו צמיחה גבוהה 

במיוחד בגל הצמיחה שפקד את המשק 
לאחר האינתיפאדה. נזכיר כי ענפים אלה 

היו נושאי הדגל של הבועה הפיננסית 
העולמית שהתפוצצה ב–2008. 

תעשיות הטכנולוגיה העלית צמחו גם 
הן במידה גבוהה: תעשיות אלה נפגעו 

בתקופת האינתיפאדה, ושיעור הצמיחה 
שלהן לאחריה היו נמוכים מאלה של 

ענפי הבנקאות והביטוח. יש לציין כי ענף 
הפיננסים ותעשיות ההיי־טק מעסיקים, 

ביחד, פחות מ־10% מכוח העבודה 
בישראל.

ענפי המסחר, שירותי האירוח והאוכל 
צמחו בשיעור נמוך ביותר עד 

לאינתיפאדה, ואילו לאחריה גבר קצב 
הצמיחה שלהם והשתווה לזה של תעשיות 

ההיי־טק.

שיעורי הצמיחה הנמוכים ביותר נרשמו 
בתעשיות הטכנולוגיה המסורתית: 

למעשה, בתעשיות אלה נרשמה צמיחה 
שלילית בין 2002 ל־2006, ורק לאחר 

מכן החלה צמיחה חיובית. 

הצמיחה 
היתה 
בלתי 
שוויונית

 תמ"ג של ענפי 
משנה נבחרים

�007-1998
מדד 1998 = 100
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�007�00��00��00��00��00��001�00019991998

147161141136122117123154119100תעשיות טכנולוגיה עילית

1069388859294101104102100תעשיות טכנולוגיה מסורתית

150138130129110109110114109100מסחר, שירותי אירוח ואוכל

2021821891491081339710397100בנקאות, ביטוח וקופות גמל

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתונים שהתקבלו מגף חשבונות לאומיים בלמ"ס.

תעשיות 
טכנולוגיה 

עילית

תעשיות 
טכנולוגיה 
מסורתית

 מסחר, 
שירותי אירוח ואוכל

בנקאות, 
ביטוח 

וקופות 
גמל
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הערות: 
1.  מלאי ההון — סך ההוצאות של מפעלים, ממשלה ומוסדות ללא כוונת רווח על נכסים קבועים לשימוש אזרחי, עבודות בנייה בתהליך, השקעות במכונות, בציוד ובכלי תחבורה.

2.  התעשיות המעורבות כוללות מפעלי כימיה ונפט, כרייה וחציבה, פלסטיק וגומי, מכונות וציוד, כלי הובלה, תכשיטים וחפצי חן. בתרשים זה כללנו בענף התעשיות המעורבות את התעשייה 
המעורבת עילית ואת התעשייה המעורבת מסורתית. 

3.  מלאי ההון של התעשייה המעורבת כוללים נתונים של תעשיית כלי טיס, אשר מסווגים כשייכים לתעשיית הטכנולוגייה העילית. הסיבה לכך מצוייה בעובדה, שלא ניתן היה לבודד את תת ענף זה 
)כאמור, כלי טיס( מתוך ענף התעשייה המעורבת עילית, שבו הוא כלול.

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתונים שהתקבלו מבנק ישראל.

מדוע הצמיחה היתה בלתי שוויונית? 
בין השאר, משום שכספי ההשקעות 

הופני בדרך כלל אל הענפים הנחשבים 
לרווחיים ביותר. בהיעדר מדיניות 

ממשלתית המעודדת השקעות במגוון 
של ענפים ובכל רחבי הארץ, ההשקעות 

— של ישראלים ושל זרים — התרכזו 
במספר קטן של מוקדים כלכליים. 

המחשה לכך ניתן למצוא בנתוני 
ההשקעות של ענפי התעשייה. בעשור 

1998–2007, תעשיות הטכנולוגיה 
העילית משכו את כמות ההשקעות 
הגדולה ביותר. ההשקעה בתעשיות 

אלו גדלה מדי שנה בשיעור ממוצע של 
11%, לערך, כולל בשנות האינתיפאדה. 

ב–2007, מלאי ההון בענף זה היה גדול פי 
2.5 משהיה ב–1998. 

בענפים אחרים, ההשקעות היו נמוכות 
יותר. בענף התעשיות המעורבות, 

ההשקעות גדלו בשיעור שנתי ממוצע של 
4%, לערך; ב–2007, מלאי ההון בענף זה 
היה גדול פי 1.4 לערך משהיה ב–1998. 

בתעשיות המסורתיות, קצב ההשקעות 
היה נמוך עוד יותר — גידול שנתי 

ממוצע של כ–2%, מדי שנה. בין השנים 
1998–2007, מלאי ההון בענף זה גדל 

ב–11% לערך. 

התרשים שלהלן מציג את נתוני 
ההשקעות, באמצעות שיעורי השינוי 

במלאי ההון בכל ענף. 

ההשקעות 
התרכזו 
בחלק קטן של 
ענפי המשק

300

 מלאי ההון הגולמי 
לפי ענפי תעשייה

�007–1998
מדד 1998 = 100  
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100

50

0

2007200620052004200320022001200019991998
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מסורתית
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תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה10

הערות:
1.  ההכנסה למשק־בית היא הכנסה שנתית ברוטו למשק־בית.

2.  יש לשים לב לכך שהתמ"ג נמדד במיליוני ש"ח, בעוד שההכנסה למשק־בית נמדדת בש"ח. בתרשים, קו התמ"ג וקו ההכנסה של העשירון העליון חופפים, אך התמ"ג אינו זהה להכנסת העשירון 
העליון, שכן מדובר ביחידות מדידה שונות.

3.  בדרך־כלל נוהגים להציג את התוצר הגולמי לנפש, ולא את התוצר הכללי. כאן בחרנו להציג את התוצר הכללי, כדי להמחיש את החפיפה שבין הצמיחה של המשק ובין הגידול בהכנסות של 
העשירון העליון.

4.  נתוני התמ"ג כוללים מסים נטו על יבוא. 
5.  נתוני ההכנסות שבהם אנו משתמשים בעמוד זה ובעמוד הבא לקוחים מסקר הכנסות משקי־הבית, שנערך אחת לשנה על ידי הלמ"ס. הלמ"ס מבקש מראשי משקי־הבית כי ידווחו על 

הכנסותיהם מכל המקורות — שכר, קצבאות, הון, נדל"ן וכיו"ב; אלא שבפועל, הסכומים המדווחים קרובים להכנסות משכר ומקצבאות בלבד, כפי שניתן ללמוד מנתונים על שכר המדווחים על 
ידי מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר. ההפרש בין הסכום המדווח לסוקרי הלמ"ס ובין ההכנסות בפועל של משקי־הבית, מכל המקורות, בולט במיוחד, כמובן, במקרה של העשירון העליון: 

אילו דיווחו משקי־הבית בעשירון זה על מלוא הכנסותיהם מכל המקורות, היו הפערים המדווחים בעמוד זה ובעמוד הבא גדולים עוד יותר. 
מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; הלמ"ס, סקר הכנסות, שנים שונות; הנתון לשנת 2007 התקבל מגף צריכה בלמ"ס. 

קברניטי המדינה והכלכלה, השמים את 
כל יהבם על עידוד הצמיחה באמצעות 

העמדת משאבים קולקטיביים רבים ככל 
האפשר בידי המגזר העסקי, מצדיקים את 
עמדתם בטיעון כי זו הדרך הטובה ביותר 

לקדם יעדים חברתיים: ככל שהמשק 
צומח יותר, הם טוענים,  כך מתרבים 
הפירות וככל שאלה מתרבים כך הם 

מחלחלים כלפי מטה ומיטיבים, בסופו 
של דבר, עם כל רבדי החברה. 

במהלך העשור 1998–2007, פירות 
הצמיחה אכן חלחלו לכל רבדי החברה, 

אלא שהם התנקזו כלפי מעלה יותר 
מאשר כלפי מטה. 

כאשר בוחנים את ההכנסה השנתית של 
משקי־הבית עולה, כי הכנסת משקי־

הבית בעשירון העליון עלתה בקו מקביל 
לזה של קו הגידול בתמ"ג. בתקופת 

האינתיפאדה, שבה נפגע המשק הישראלי 
בכללותו, נפגעו גם הכנסותיהם של 

משקי־הבית בעשירון העליון, אולם הן 
שבו והתאוששו מרגע שהמשק חזר לנתיב 

של צמיחה.

לעומת זאת, ההכנסה השנתית של 
משקי־בית בעשירון הששי עלתה בשיעור 
נמוך יותר, וכך גם ההכנסה השנתית של 

משקי־בית בעשירון השני. 

פירות הצמיחה 
חלחלו כלפי 

מעלה 
יותר מאשר כלפי 

מטה

 תמ"ג והכנסה שנתית 
למשק–בית בישראל

�007–1998
 משקי־בית שבראשם שכיר,

בעשירונים נבחרים, במחירי 2007
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העשור 1998–2007 ניתן לחלוקה לשלוש 
תת־תקופות: השנים 1998–2001, שהן 

שנות הצמיחה שקדמו לאינתיפאדה; 
השנים 2001–2003, שהן שנות 

האינתיפאדה והמיתון הכלכלי; והשנים 
2003–2007, שהן שנות הצמיחה שלאחר 

האינתיפאדה.

כאשר בוחנים את נתוני ההכנסה של 
משקי־בית, לפי עשירונים, עולים כמה 

ממצאים ברורים:

ראשית, בשתי תקופות הצמיחה, זו שלפני 
האינתיפאדה וזו שלאחריה, הגידול הרב 

ביותר נרשם בהכנסות של שני העשירונים 
הגבוהים: בשנים 1998–2001 גדלו 

הכנסות משקי־הבית בעשירון העליון 
בשיעור של 16% ואלה של העשירון 

התשיעי ב–14%. זאת, בשעה שהכנסותיהם 
של משקי־הבית בשאר העשירונים גדלו 

בשיעור של 12%–13%. 

בתקופת הצמיחה שהחלה במחצית 
השנייה של 2003 שוב היו אלה שני 
העשירונים הגבוהים שנהנו יותר מן 

האחרים: הכנסותיהם גדלו ב–12%, בעוד 
אלה של מרבית שאר העשירונים גדלו 

בשיעורים של 6% עד 9%. 

בתקופת המיתון הכבד של האינתיפאדה 
השנייה, שני העשירונים הגבוהים רשמו 
את השיעורים הגבוהים ביותר של ירידה 

בהכנסה: 11% אצל העשירון העשירי 
 ו–10% אצל העשירון התשיעי. 

 למרות זאת, שני עשירונים אלה רשמו 
 את שיעור הגידול הגבוה ביותר 

בכל מהלך העשור: 15%. גם הכנסותיו 
של העשירון ה–8 גדלו בשיעור זה, בעוד 
שהכנסותיהם של שאר העשירונים גדלו 

בשיעורים שבין 10% ל–13%. 

אמנם, בכל אחד מן המקרים אין מדובר 
בהפרשים גבוהים במיוחד, אך חשיבותם 

גוברת מרגע שהם הולכים ומצטברים. 

ככל שהתופעה חוזרת על עצמה עשור 
אחר עשור, אנו עדים לגידול מתמשך 

בפערים.

מן הראוי להסתכל גם על סכומי הכסף 
שנוספו לכל אחד מן העשירונים: בין 

1988 ל–2007 גדלה ההכנסה החודשית 
של משק־בית בעשירון השני ב–507 ש"ח, 
זו של משק־בית בעשירון השישי ב־1,486 

ש"ח וזו של משק־בית בעשירון העשירי 
ב–5,522 ש"ח. 

לגובה הסכום יש משמעות שהיא מעבר 
לשיעור הגידול: הסכום החודשי שנוסף 

לעשירון העליון מספיק למימון כמחצית 
שכר הלימוד השנתי באוניברסיטה; 

הסכום שנוסף לעשירון השישי מספיק 
לרכישת מספר פרטי ביגוד נוספים; 

הסכום שנוסף לעשירון השני מספיק 
לרכישת מעט מזון נוסף. 

הכנסתם של משקי־בית מבוססים גדלה יותר 

הכנסה חודשית ברוטו למשק בית שבראשו שכיר
1998–�007, בש"ח, במחירי 2007

שיעור שינוי

ון
יר

ש
ע

19981999�000�001�00��00��00��00��00��007
�007-19981998

2001
2001
2003

2003
2007 %ש"ח

1 3,147  3,301  3,484  3,554  3,242  3,307  3,252  3,366  3,400  3,549 �0�1�%13%–7%7%

� 5,086  5,298  5,604  5,681  5,398  5,258  5,257  5,299  5,350  5,593 �0710%12%–7%6%

� 6,535  6,798  7,200  7,333  6,965  6,766  6,811  6,817  6,871  7,211 �7�10%12%–8%7%

� 7,980  8,344  8,795  8,991  8,455  8,296  8,479  8,450  8,560  8,862 88�11%13%–8%7%

� 9,528  10,023 10,504 10,760 10,186 9,969  10,268 10,245 10,368 10,6861,1�81�%13%–7%7%

� 11,420 11,952 12,502 12,860 12,120 11,943 12,256 12,288 12,455 12,9061,�8�1�%13%–7%8%

7 13,698 14,405 15,095 15,340 14,560 14,278 14,760 14,783 14,995 15,5071,8091�%12%–7%9%

8 16,707 17,719 18,679 18,933 17,969 17,325 17,974 18,291 18,381 19,284�,�771�%13%–8%11%

9 21,714 23,043 24,264 24,730 23,265 22,255 23,171 23,643 23,921 24,912�,1981�%14%–10%12%

10 37,250 38,828 41,313 43,118 43,638 38,166 39,378 40,729 41,105 42,772�,���1�%16%–11%12%

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, סקרי הכנסות, שנים שונות.
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תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה�1

חלוקת ההכנסות לפי עשירונים
�007-1998

מחושב על פי הכנסה חודשית ברוטו של משקי־בית שבראשם שכירים, באחוזים

19981999�000�001�00��00��00��00��00��007עשירון

12.4%2.4%2.4%2.3%2.2%2.4%2.3%2.3%2.3%2.3%

�3.8%3.8%3.8%3.8%3.7%3.8%3.7%3.7%3.7%3.7%

�4.9%4.9%4.9%4.8%4.8%4.9%4.8%4.7%4.7%4.8%

�6.0%6.0%6.0%5.9%5.8%6.0%6.0%5.9%5.9%5.9%

�7.2%7.2%7.1%7.1%7.0%7.2%7.3%7.1%7.1%7.1%

�8.6%8.6%8.5%8.5%8.3%8.7%8.7%8.5%8.6%8.5%

710.3%10.3%10.2%10.1%10.0%10.4%10.4%10.3%10.3%10.3%

812.6%12.7%12.7%12.5%12.3%12.6%12.7%12.7%12.6%12.7%

916.3%16.5%16.5%16.3%16.0%16.2%16.4%16.4%16.5%16.5%

1028.0%27.8%28.0%28.5%29.9%27.7%27.8%28.3%28.3%28.3%

 סה"כ
 עשירונים

8-1
55.755.755.555.254.156.155.855.355.355.3

 סה"כ
 עשירונים

10-9
44.344.344.544.845.943.944.244.744.744.7

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

ראינו, כי הכנסתם של משקי־בית 
בעשירונים הגבוהים גדלה במהלך 

העשור 1998–2007 בשיעור מעט גבוה 
מזה של שאר משקי־הבית. הדבר בא לידי 
ביטוי, בסופו של דבר, באופן החלוקה של 

עוגת ההכנסות, המאגדת את ההכנסות 
של כל משקי־הבית בישראל. משקי־הבית 

בעשירונים הגבוהים הגדילו את חלקם 
בעוגת ההכנסות, על חשבונם של משקי־

הבית בעשירונים הבינוניים והנמוכים, 
שחלקם בעוגה הצטמק. 

� חלקו של העשירון העליון בעוגת 
ההכנסות עלה מ–28.0% ב–1998 

ל–28.3% ב–2007. 

� חלקו של העשירון התשיעי עלה 
מ–16.3% ל–16.5%.

� לעומת זאת, חלקם של כל אחד מששת 
העשירונים הנמוכים ירד ב–0.1%. 

העשירונים הגבוהים 
הגדילו את חלקם 
בעוגת ההכנסות

הערה: השיעורים המוצגים בלוח שלעיל חושבו מתוך נתוני המקור. לכן, תתכן אי התאמה של עשירית האחוז בלוח.
מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, סקר הכנסות, שנים שונות.
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עד כה בדקנו את פערי ההכנסות בין 
משקי־הבית. עתה נבחן את פערי השכר 
ברמה של העובד/ת הבודד/ה — שמהם, 

 בין השאר, נובעים הפערים בין 
משקי־הבית. 

המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים על 
שיעור המשתכרים עד שכר מינימום, עד 

השכר הממוצע ומעל השכר הממוצע.

במהלך העשור האחרון, שיעורם של 
מקבלי שכר הגבוה מן השכר הממוצע ירד 

ואילו שיעורם של שכירים ששכרם הוא 
בגובה שכר מינימום ופחות — גדל.

בשנת 1998, שכירים המקבלים עד שכר 
מינימום היוו 28.8% מכלל השכירים; 
בשנת 2006 עמד שיעורם על 35.1%.

לעומת זאת, שכירים המקבלים מעל 
השכר הממוצע היוו ב–1998 29.7% מכלל 

השכירים, ואילו ב–2006 ירד שיעורם 
ל–26.1%.

במקביל, חלקם של הישראלים 
המשתכרים שכר ממוצע ומטה, עלה  

מ–70.3% ב–1998 ל–73.8% ב–2006. 

 שיעור המשתכרים 
מתחת לשכר מינימום 

גדל
 שיעור המשתכרים 
מעל השכר הממוצע

קטן

השכר של השכירים 
בישראל, יחסית לשכר 

הממוצע במשק 
  �00�-1998 

באחוזים, בממוצע לחודש

40
 שכירים המשתכרים 

עד שכר מינימום
35

30

25
 שכירים המשתכרים 
20מעל השכר הממוצע

15

10

5

0
�00��00��00��00��00��001�00019991998%שכירים המקבלים 

35.132.734.135.431.729.229.129.528.8עד שכר מינימום

5.08.26.45.87.610.011.79.39.8בין שכר מינימום ל-50% מהשכר הממוצע

21.320.420.220.320.320.319.920.119.8בין 50% ל-75% מהשכר הממוצע

12.412.012.211.512.312.111.512.011.9בין 75% מהשכר הממוצע עד השכר הממוצע

73.873.372.973.071.971.672.270.970.3סך כל השכירים המקבלים שכר ממוצע ומטה

17.717.718.317.718.819.018.118.919.6משכר ממוצע עד פעמיים שכר ממוצע

8.48.98.79.39.39.69.710.310.1פי שתיים ויותר מהשכר הממוצע

הערות: 
1. השכר הממוצע לעובד שכיר לחודש עבודה עמד ב–2006 על 7,607 ש"ח, במחירים שוטפים. 

2. הנתונים לשנת 2007 עדיין לא התפרסמו.
מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך המוסד לביטוח לאומי, ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, ז'ק בנדלק, שנים שונות; הנתון לשנת 2006 התקבל ממחלקת 

המחקר של המוסד לביטוח לאומי.
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פערי השכר בין נשים לגברים עמידים, 
כך דומה, הן למשברים כלכליים והן 

לפריחה כלכלית. 

במהלך העשור 1998–2007, שידע 
תקופות של צמיחה גבוהה לצד תקופות 
של מיתון כלכלי כבד, פערי השכר בין 
נשים לגברים לא השתנו, כמעט. השכר 

החודשי של נשים עמד על כ–60% 
משכרם של גברים, בעוד שהשכר לשעה 

של נשים עמד על כ–80% משכרם של 
גברים. 

פערי השכר בין
נשים לגברים
לא השתנו

 שכר נשים 
 כאחוז 

משכר גברים
הכנסה ברוטו 

 לשכיר/ה
�007–1998

לחודש ולשעה, 
באחוזים

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

�007�00��00��00��00��00��001�00019991998%

 שכר 
לחודש 
בש"ח

9,2678,7558,8048,7978,7189,0279,5239,0768,7268,402גברים

5,9495,5485,5645,5715,4205,5515,6865,5875,2525,158נשים

 שכר
לשעה 
בש"ח

48.246.046.146.045.947.349.146.545.143.7גברים

40.538.538.438.737.938.338.738.436.336.3נשים

שכר 
לשעה

שכר 
לחודש

מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, סקרי הכנסות, שנים שונות.
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העשור 1998–2007 ראה שינויים קלים 
בלבד ברמות השכר היחסיות של שכירים 

עירוניים, אשכנזים )דור שני(, מזרחים 
)דור שני( וערבים.

ישראלים בנים/ות להורים שהגיעו 
מאירופה או אמריקה משתכרים 

כ–36%–39% יותר מן השכר הממוצע של 
כלל השכירים במשק. בשנת השיא של 
האינתיפאדה, 2002, ירד שכרם, יחסית 

לממוצע, אך מיד לאחר מכן הוא שב 
ועלה לרמה הקודמת.

שכירים ערבים הם בעלי רמת השכר 
הנמוכה ביותר: כ–30% פחות משכר 

השכירים הממוצע. יתרה מזאת, שכרם 
של השכירים הערבים התקבע ברמה של 

כ–30% מתחת לשכר הממוצע: למרות 
עליות ומורדות קלות, לא נרשם שינוי 

של ממש ברמת השכר שלהם.

הכנסותיהם של יהודים מזרחים מצויות 
בתווך בין שתי הקבוצות האחרות. בין 

1998 ל–2002 הן עלו מעט, יחסית 
לממוצע, וכך גם בשנים 2006–2007. 

בעוד שעד 2002 היה שכרם מעט מתחת 
לממוצע, לאחר 2005 הוא מצוי מעט מעל 

הממוצע. 

האי שוויון בשכר
בקרב יהודים
הצטמצם
האי שוויון בשכר
בין יהודים לערבים
נותר בעינו

הערות:
1. לא כולל את אוכלוסיית מזרח ירושלים. 

�. שכיר — כל נסקר/ת שהייתה לו הכנסה כלשהי משכר ומשכורת ב– 3 החודשים שלפני ביקור הפוקד. 
�. שכר: תשלום תמורת עבודה שנעשתה בפרק זמן קצוב; משכורת: שכר קבוע של עובד שהוא מקבל בדרך כלל אחת לחודש. 

�. הכנסה משכר וממשכורת — הכנסות משכר עבודה של פרטים שכירים. 
מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, סקר הכנסות, שנים שונות; הנתון לשנת 2007 התקבל מגף צריכה בלמ"ס.

 הכנסה חודשית 
משכר וממשכורת 

של שכירים 
עירוניים
 �007–1998

 אשכנזים )דור שני(, 
מזרחים )דור שני(, 

ערבים 

השכר הממוצע = 100

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

�007�00��00��00��00��00�1�00�1�0011�00019991998%

ילידי ישראל לאב יליד 
 אירופה או אמריקה 
)אשכנזים דור שני(

137136139136137126125138139139139

 ילידי ישראל לאב יליד 
 אסיה או אפריקה 
)מזרחים דור שני(

1061021001001001009995959294

7168727573717370676671ערבים ואחרים

ילידי ישראל לאב יליד 
אירופה או אמריקה

ילידי ישראל 
לאב יליד אסיה 

או אפריקה

ערבים 
ואחרים
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אחד הביטויים המשמעותיים ביותר של 
האי שוויון הגדל בתחום השכר וההכנסות 

הוא הצטמקותו של המעמד הבינוני. 

כשם שהגידול באי שוויון לא החל 
בעשור שבו אנו דנים, כך גם הצטמקותו 

של המעמד הבינוני. הנתונים שאנו 
מציגים להלן מתחילים ב–1988 — לפני 

שני עשורים. חילקנו את משקי־הבית 
שבראשם שכיר/ה לשלושה רבדים: 

הרובד הבינוני, שבו מצויים כל משקי־
הבית שהכנסתם היא בגובה של 75% עד 

125% מן ההכנסה החציונית של משקי־
הבית; הרובד הגבוה, שבו מצויים כל 

משקי־הבית שהכנסתם גבוהה מ–125% 
מן ההכנסה החציונית של משקי־הבית; 
והרובד הנמוך, שבו מצויים כל משקי־

הבית שהכנסתם נמוכה מ–75% מן 
ההכנסה החציונית של משקי־הבית. 

הנתונים מעלים מגמה מתמשכת של 
הצטמקות המעמד הבינוני בישראל. 

בשני העשורים שחלפו מאז 1988, הרובד 
הבינוני בישראל הצטמק בשיעור של 
16%, מ–33.0% ל–27.7% מכלל משקי־
הבית. 57% ממשקי־הבית שנגרעו מן 

הרובד הבינוני עברו לרובד הנמוך 
ו–42.6% עברו לרובד הגבוה. 

המעמד 
הבינוני 
המשיך 
להצטמק 

 שיעור 
משקי־הבית  

בכל רובד
 �007–1988

באחוזים, לפי 
הכנסה חציונית 

 למשק־בית 
שבראשו שכיר/ה
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�007�00��00��00��00��00��001�000199919981997
1
1997

1
199�

1
1988%

הכנסה 
חציונית 

למשק־בית

34.734.834.734.634.234.333.833.534.234.234.233.232.631.6רובד נמוך

27.727.027.627.628.228.128.928.728.328.528.530.030.933.0רובד בינוני

37.738.137.737.837.637.637.337.937.437.337.336.836.535.4רובד גבוה

הערות:
1. הנתונים לשנים 1988–1997 חושבו על פי המדגם הישן. 

2. גבולות המעמד הבינוני הם בין 75% ל–125% מן ההכנסה החציונית של משקי־בית. 
מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, קבצי סקרי הכנסות, שנים שונות.

רובד 
נמוך

רובד 
בינוני

רובד 
גבוה
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באותה תקופה הצטמק גם חלקו של 
הרובד הבינוני בעוגת ההכנסות*, בכרבע, 

מ–27.9% מן העוגה ל–21.0% ממנה. כל 
הסכום שנגרע מן הרובד הבינוני עבר 

לידי הרובד הגבוה.

ההצטמקות הגדולה ביותר התרחשה 
בתקופה שבין 1988 ו–1998: באותן שנים 

הצטמק הרובד הבינוני מ–33% מכלל 
משקי־הבית ל–28.5%. היו אלה שנים של 
קליטת גל הגירה גדול, שחלק ניכר ממנו 

מצא עצמו, לפחות במשך מספר שנים, 
בשורות הרובד הנמוך. 

תהליך ההצטמקות נמשך גם בשנות 
האינתיפאדה, אם כי בשיעורים נמוכים. 

עם תום האינתיפאדה ועם תחילת פרק 
חדש של צמיחה, ניתן היה לצפות כי 

הרובד הבינוני ישוב ויתרחב, אולם לא כך 
קרה. הרובד הבינוני הצמטק עוד, לשיעור 

של מעט יותר מ–27%. 

כך גם לגבי חלקו של הרובד הבינוני 
בעוגת ההכנסות: בתקופה שבין 1988 
ו–1998 ירד חלקו של רובד זה בעוגת 

ההכנסות מ–27.9% ל–22.0%. גם לאחר 
מכן נמשכה ההצטמקות, אך בקצב מתון 

הרבה יותר. בשנת 2007 חלקו של הרובד 

הבינוני מכלל עוגת ההכנסות עמד על 
 .21%

הערה: על פי ההגדרה בה בחרנו עבור 
המעמד הבינוני )משקי־בית שהכנסתם 

75% עד 125% מן ההכנסה החציונית 
של משקי־הבית( הרובד הגבוה של 

משקי־הבית חובק כמעט ארבעה 
עשירונים: ה–10, ה–9, ה–8 וחלק גדול מן 

ה–7. במרבית הנושאים שסקרנו עד כה, 
ההגדרה של "רובד גבוה" תואמת בעיקר 

את שני העשירונים הגבוהים. 

*   עוגת ההכנסות היא הסכום המתקבל כאשר סוכמים את 
ההכנסה ברוטו של כל משקי־הבית בישראל. 

חלקו של כל 
רובד בעוגת 

ההכנסות
 �007–1988

באחוזים, לפי 
הכנסה חציונית 

 למשק־בית 
שבראשו שכיר/ה
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�007�00��00��00��00��00��001�000199919981997
1
1997

1
199�

1
1988%

הכנסה 
חציונית 

למשק־בית

13.413.313.413.413.513.313.113.013.413.513.613.613.513.9רובד נמוך

21.020.521.121.421.921.322.021.721.822.022.123.724.727.9רובד בינוני

65.666.165.565.164.565.464.965.364.864.664.362.761.858.2רובד גבוה

הערות:
1. הנתונים לשנים 1988–1997 חושבו על פי המדגם הישן. 

2. גבולות המעמד הבינוני הם בין 75% ל–125% מן ההכנסה החציונית של משקי־בית. 
מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, קבצי סקרי הכנסות, שנים שונות.

רובד 
נמוך

רובד 
בינוני

רובד 
גבוה
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עלות שכר 
חודשית 

של מנהלים 
בכירים

בחברות הנסחרות 
בבורסה במדד 

"תל–אביב ��" 

 �007–1998
בהשוואה לשכר 
הממוצע במשק

במחירי 2007
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פי כמה�007�00��00��00��00��00��001�00019991998

 עלות שכר חודשית
703874660486345336335371392378)אלפי ש"ח במחירי 2007(

 שכר מנהלים ביחס 
911078460454644495357לשכר הממוצע במשק

בכל הנוגע לשכר, השינוי הדרמטי ביותר 
שהתרחש בעשור 1998–2007 נרשם אצל 
המנהלים הבכירים בתאגידים העסקיים.  

ב–2007, עלות השכר השנתית הממוצעת 
של מנהל בכיר בחברה הכלולה ברשימת 

"תל–אביב 25" )25 החברות הגדולות 
בבורסה( הגיעה ל–8.43 מיליון ש"ח 

בשנה, או 703 אלף ש"ח בחודש )פי 16 
מן ההכנסה החודשית הממוצעת של 

משק–בית בעשירון העליון(. 

באותה שנה, עלות השכר השנתית 
הממוצעת של מנהל בחברה הכלולה 

ברשימת "תל–אביב 100" )100 החברות 
הגדולות בבורסה( הגיעה ל–5.22 מיליון 

ש"ח, או 435 אלף ש"ח בחודש )פי 10 
מן ההכנסה החודשית הממוצעת של 

משק–בית בעשירון העליון(. 

במהלך העשור 1998–2007 קפצה עלות 
השכר השנתית של המנהלים הבכירים 

בחברות ברשימת "תל אביב 25" פי 1.8 
לערך: מ–4.5 מיליון ש"ח ב–1998 ל–8.43 

מיליון ש"ח ב–2007. 

אמנם, בתקופת האינתיפאדה ירד שכרם, 
אלא שמאז הוא עלה בשיעורים חסרי 

תקדים.

בנוסף על השכר, רבים ממנהלי החברות 
הללו נהנו מתגמולים נוספים כדוגמת 

אופציות. 

בהשוואה לשכר הממוצע במשק, עלות 
השכר של המנהלים הבכירים גדלה מאוד 
בעשור האחרון, כפי שניתן לראות בלוח 
שלהלן. הלוח מציג נתונים המתייחסים 

לשכר המנהלים הבכירים בתאגידים 
הנכללים במדד "תל אביב 25" של 

הבורסה בתל אביב. 

שכר 
המנהלים
הבכירים 

קפץ 
כלפי מעלה

מקור: עיתון גלובס, 3.4.2008–2.

השכר 
הממוצע 

במשק
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הפחתות והעלאות מסים
 �010–�00� 

השפעה מצטברת לעומת שנת 2001, במיליארדי ש"ח

 �00��00��00��00��00��007�008�009�010

�8.9–9.��–0.��–�.�9–�.��–�.17–11.7–�.�–0.0סך הפחתת המסים

34.8–31.8–29.6–26.4–22.5–16.0–10.9–3.6–10.0. מסים ממשלתיים

21.0–18.5–16.9–14.7–13.7–11.5–7.7–3.6–0.0א. מס הכנסה על יחידים

4.9–4.4–4.0–3.1–2.2–0.8–0.4–0.00.0ב. מס חברות

4.1–4.1–3.4–2.9–2.0–1.2–0.8–20.00.0. ביטוח לאומי

�.�8.�11.81�.81�.�1�.91�.71�.�17.�סך העלאת מסים

12.25.69.010.011.512.112.913.814.5. מסים ממשלתיים

�1.7–�.19–�.17–�.�1–�.10–�.�–80.1.��.�סך השפעה נטו

20.3–18.0–16.7–14.3–11.0–6.0–1.9–12.22.0. סה"כ מסים ממשלתיים

1.3–1.3–0.6–0.1–21.42.82.01.60.8. ביטוח לאומי

מקור: משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה, דו"ח שנתי 2006, מס' 55, ירושלים 2007. 

לא רק כוחות השוק פעלו להגדלת האי 
שוויון בהכנסות, גם הממשלה. 

ב–2002, בשיא משבר האינתיפאדה, 
החליטה הממשלה להנהיג הפחתה גדולה 
במסים הישירים ובמס חברות. שנה לאחר 

מכן, ב–2003, החליטה הממשלה להאיץ 
את יישום ההפחתה. 

הפחתת המסים נעשתה במקביל 
לקיצוצים תקציביים חסרי תקדים, 

שפגעו בכל מערכות השירותים 
הציבוריים. הפחתת המסים הקשתה, 

כמובן, על החזרתם של התקציבים 
המקוצצים מרגע שהתחדשה הצמיחה. 

הפחתת מס החברות נועדה להאיץ את 
פעילותם של התאגידים ובעקבות זאת 

את הצמיחה במשק. 

הפחתת המסים הישירים על יחידים 
— מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי — נועדה 

להיטיב עם השכבה הניהולית, הנהנית 
ממילא מהכנסות גבוהות. 

ההפחתה הגדילה את ההכנסה הנקייה 
של שכירים המשתכרים 50,000-40,000  

ש"ח לחודש בכ–2,000 ש"ח ומעלה 
לחודש.

כתוצאה מהפחתות המסים הפסידה 
קופת המדינה בשנים 2002–2007 סכום 

מצטבר של 14.4 מיליארד ש"ח, ולפי 
התחזית יגדל הפסד זה ויגיע עד 2010 
לסכום מצטבר של 21.7 מיליארד ש"ח 
— סכום המתקרב לתקציב השנתי של 

משרד החינוך, שהוא המשרד האזרחי בעל 
התקציב הגדול ביותר. 

גם הממשלה
פעלה להגדלת 
האי שוויון 
בהכנסות
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תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה�0

ראינו כי בקצה העליון של סולם 
ההכנסות נרשם בעשור 1998–2007 

גידול בהכנסות, אם כתוצאה מן 
ההשקעות המוגברות בענפים עתירי 

הון והשכלה, אם כתוצאה מאימוץ גישה 
"אמריקנית" לתיגמול המנהלים הבכירים 

בתאגידים העסקיים, אם כתוצאה 
ממדיניות האשראי הזול של הממשלה 

ואם כתוצאה מהפחתת המסים.

לעומת זאת, בקצה התחתון של סולם 
ההכנסות נרשם בעשור זה גידול בשיעור 
העוני. גם כאן מדובר במגוון של גורמים: 

היעדר השקעות ביישובים הערביים, 
שיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה 
של גברים יהודיים חרדים, מספר רב של 

משרות חדשות שהן חלקיות, העסקה 
גוברת של עובדי ועובדות שירותים 

באמצעות חברות כוח אדם, ועוד. 

בעשור הנוכחי הגיע שיעור העוני 
לממדים חסרי תקדים: ב–2005, 20.6% 

מכלל המשפחות בישראל נמצאו מתחת 
לקו העוני. מאז, הגידול נבלם.

העוני התרחב מאוד דווקא בתקופת 
הצמיחה שלאחר האינתיפאדה. היתה זו, 

בין השאר, תוצאה של הקיצוץ הנרחב 
בקצבאות המוסד לביטוח לאומי.

גידול חד במיוחד נרשם בהיקף העוני 
בקרב המשפחות הערביות: מ–36.9% 

בתחילת העשור בו אנו דנים ל–51.4% 
בסוף העשור. 

הכנסותיהם
של הישראלים
המבוססים גדלו
גם שיעור 
העוני גדל

הגידול 
בשיעור 

העוני בקרב 
משפחות 

בישראל
�007–1998

אחרי תשלומי 
העברה ומיסים 

ישירים, באחוזים

60
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30
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0

�007�00��00��00��00��00��001�00019991998%

19.920.020.620.319.318.117.717.617.817.4שיעור העוני הכללי

51.454.052.149.948.347.641.242.940.636.9משפחות ערביות

הערה: בשנים 2000 ו־2001 הנתונים אינם כוללים את אוכלוסיית מזרח ירושלים.
מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית, שנים שונות; המוסד לביטוח לאומי, ממדי העוני והפערים החברתיים 2007, דוח שנתי, נובמבר 2008.

שיעור 
העוני 
הכללי

משפחות 
ערביות
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מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית, שנים שונות; המוסד לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון, תקציב תפעולי, שנים שונות. 

ככל שהאי–שוויון גדל והעוני התרחב, 
יותר ויותר ישראלים נזקקו לתמיכה 
של רשת הביטחון הסוציאלי. למרבה 

הצער, דווקא בעשור האחרון ספגה 
רשת זו פגיעות חמורות שצמצמו באופן 

משמעותי את יכולתה לסייע.

בשנים 2001–2004, בשיא המשבר של 
תקופת האינתיפאדה השנייה, ערכה 
הממשלה קיצוצים תקציביים בסכום 

כולל של כ–65 מיליארד ש"ח. הפגיעה 
העיקרית נרשמה בקצבאות המוסד 

לביטוח לאומי. בארבע שנים אלה קוצצו 
התשלומים לקצבת ילדים בכ–45%, דמי 
אבטלה בכ–47% וגמלת הבטחת הכנסה 

בכ–25%. 

יתרה מזאת, בשנת 2003 הונהג משטר 
של קיצוץ מתמשך בקצבאות, לאחר 

שהוחלט כי הן יעודכנו לפי השינויים 
במדד המחירים לצרכן, ולא כפי שהיה 

נהוג עד אז, לפי השינויים בשכר הממוצע 
במשק. 

התוצאה היתה שתשלומי המוסד לביטוח 
לאומי, במקום שיגדלו — לאור הגידול 

באוכלוסייה, הגידול בעוני, הגידול 
)בתקופת האינתיפאדה( באבטלה ועוד 
— דווקא קטנו, מ–50.1 מיליארד ש"ח 

ב–2001 ל–44.5 מיליארד ש"ח ב–2004. 
לאחר מכן הם גדלו מעט, אולם הם עדיין 

לא שבו לרמתם ב–2001 או ב–2002. 

רשת הביטחון
הסוציאלי
במקום לסייע יותר
סייעה פחות

תשלומי גמלאות הביטוח הלאומי
�007–1998

במיליארדי ש"ח, במחירי 2007
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הערה:  ההוצאה החברתית מורכבת מן המשרדים הבאים: חינוך )כולל פיתוח(, מדע, ספורט ותרבות, בריאות )כולל פיתוח(, השכלה גבוהה, גמלאות המוסד לביטוח לאומי )שבמימון האוצר( 
ורווחה )הנתונים לשנים 1998–2004 הם של משרד הרווחה אולם ללא הסעיפים של רזרבה ותחום פעולה(. 

מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר–החשב הכללי, דין וחשבון כספי, שנים שונות; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 2008, מס' 59. 

הוצאה חברתית לנפש
�007–1998

במחירי 2007, בש"ח

העשור 1998–2007 התאפיין, כפי 
שראינו, בגידול עקבי באי–שוויון. ראינו 

עוד כי הממשלה תרמה גם היא לגידול 
באי שוויון, כאשר הנהיגה הפחתת 

מסים שהיטיבה במיוחד עם העשירונים 
הגבוהים.

אבל הממשלה גם מספקת שירותים 
חברתיים שיש בהם כדי לתרום באופן 

ישיר לרווחתם ולקידומם של כלל 
התושבים: שירותי חינוך, השכלה גבוהה, 
בריאות ורווחה. שירותים אלה, בתיקצוב 
סביר, יש בהם כדי לפצות על האי שוויון 

בהכנסות. אפשר לשאול, אם כן, האם 
גדלו בעשור הנוכחי הוצאות הממשלה 

על שירותים אלה?

הנתונים מעלים כי בתחילתו של 
העשור נרשם גידול משמעותי בתקציבי 

השירותים החברתיים, בחישוב לנפש: 
מ–10,304 ש"ח לנפש ב–1998 ל–11,290 

ש"ח לנפש ב–2001. אלא שאז פרצה 
האינתיפאדה, המשק נכנס למיתון כבד 

ותקציב הביטחון גדל. על רקע זה החליטה 
הממשלה לערוך קיצוצים גדולים בתקציבי 

השירותים החברתיים.

גם כאשר התחדשה הצמיחה, בשנים 
2004–2007, לא שב תקציב השירותים 

החברתיים, בחישוב לנפש, לגודלו ערב 
האינתיפאדה. רק ב–2007 הוא חזר לרמתו 

עשר שנים קודם לכן, ב–1998.

יוצא כי במהלך העשור שחלף, ובוודאי 
מאז האינתיפאדה, תקציב המדינה לא 

הופעל כמשקל נגד למגמה של התגברות 
האי שוויון בהכנסות בחברה הישראלית. 

ההוצאה 
החברתית 
של הממשלה 
לא פעלה כמשקל נגד

להתגברות 
האי שוויון בהכנסות
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הערות: 
1. נתוני הזכאות לבגרות, הם לאחר מועד א'.

2. האחוזים מחושבים מתוך סך כל בני/ות 17 בכל אחת מהקבוצות.
3. ערבים - כולל תלמידים מוסלמים ונוצרים. לא נכללו בדואים בנגב ודרוזים.

4. השכלה גבוהה - סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות )לא כולל האוניברסיטה הפתוחה( ובמכללות אקדמיות - פרטיות וציבוריות.
 מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, אגף הבחינות, נתוני בחינות בגרות, שנים שונות; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; 

מרכז אדוה, זכאות לבגרות לפי ישוב, שנים שונות; נתונים שהתקבלו מגף חינוך והשכלה גבוהה בלמ"ס.

מבחינת האזרח/ית הבודד/ת, דרך המלך 
לרמת חיים סבירה היא השגת תואר 

אקדמי.

עבור כ–75% מבני הנוער הישראלים, דרך 
זו אינה פתוחה. זאת, מכיוון שמערכת 

החינוך והההשכלה הגבוהה נושאים אופי 
של פירמידה שבסיסה רחב וראשה צר.  

בקרב הצעירים והצעירות שהיו בני/ות 
17 בשנת 1999, השנה בה התחיל העשור 
בו אנו דנים, רק 79.9% למדו בכיתות י"ב 

במסלול המוביל לבחינות הבגרות.

מתוכם, רק כמחצית נמצאו זכאים 
לתעודת בגרות: 41.4% מקבוצת הגיל. 

בקרב הזכאים, חלק החזיק בתעודה 
שלא עמדה בדרישות הסף של המוסדות 

להשכלה גבוהה. התוצאה: שיעור הזכאים 
שיכלו להגיש מועמדות להשכלה גבוהה 

עמד על 35.9% מקבוצת הגיל.

שיעורם של אלה שהתחילו ללמוד באחד 
המוסדות להשכלה גבוהה עד שמונה שנים 

מאוחר יותר, זאת אומרת עד 2007, עמד 
בסופו של דבר על 26.2% מקבוצת הגיל. 

דהיינו — 1 מתוך 4.

שיעורם של צעירים וצעירות יהודיים 
שהגיעו להשכלה גבוהה היה כפול מזה 

של צעירים וצעירות ערביים.

רק רבע 
מגילאי 17 
מגיע 

להשכלה גבוהה

אחוז גילאי 17 שהגיעו להשכלה גבוהה

מספר המתחילים 
בלימודים גבוהים 

בתוך 8 שנים

מספר העומדים 
בדרישות הסף 
של המוסדות 

להשכלה גבוהה

 מספר 
 הזכאים 

לתעודת בגרות

 מספר 
 הלומדים 

בי"ב

 סה"כ בני 17 
כולל חרדים 

ומזרח ירושלים

כלל האוכלוסיה יהודים ערבים

  100%
10�,�00

 79.9%
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שיעורי זכאות 
לתעודת בגרות

�007–1998
קבוצות נבחרות, באחוזים, 
מתוך בני/ות 17 בכל קבוצה
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�007�00��00��00��00��00��001�00019991998%מגזר

46.345.946.449.248.348.445.340.841.438.5שיעור ארצי מתוך קבוצת הגיל המלאה

68.066.564.364.163.363.461.757.757.054.9יישובים מבוססים 

47.848.646.854.249.047.545.940.739.937.5עיירות פיתוח 

60.558.758.259.758.457.753.949.549.646.3יהודים ללא תלמידים חרדים

51.850.851.153.551.551.548.245.645.943.1יהודים כולל תלמידים חרדים

43.744.440.740.542.339.840.828.635.429.8דרוזים

35.635.736.842.239.338.334.929.031.527.4ערבים ללא מזרח ירושלים

31.027.928.825.627.627.829.916.813.19.6בדואים בנגב

בעשור האחרון, 1998–2007, נרשם גידול 
בשיעור הזכאות לתעודת בגרות אצל 
גילאי 17, מ–38.5% ב–1998 ל–46.3% 

ב–2007. 

ואולם בחינה של הנתונים לפי קבוצות 
מעלה, כי השיפור המשמעותי והיציב 
ביותר נרשם אצל הצעירים והצעירות 

תושבי היישובים המבוססים — מ–54.9% 
ב–1998 ל–68.0% ב–2007. השיפור 

ביישובים אלה היה עקבי, שנה אחר שנה. 
ועוד: בכל מהלך העשור, שיעור הזכאות 

של צעירי/ות יישובים אלה היה ונותר 
הגבוה ביותר.

לעומת זאת, בעיירות הפיתוח ובקרב 
דרוזים, ערבים ובדואים בנגב, שיעור 

השיפור נמוך יותר ומגמת השיפור היא 
קופצנית. בקרב בני/ות ה–17 הערבים, 

למשל, שיעור הזכאות עלה מ–27.4% 
ב–1998 ל–35.6% ב–2007 )חצי משיעור 

הזכאות ביישובים המבוססים, שכולם 
יהודיים( — וזאת לאחר שכבר הגיעו 

לשיעור של 42.2% ב–2004. בעיירות 
הפיתוח, שיעור הזכאות כבר הגיע בשנת 

2004 ל–54.2% אך אז הוא שב וצנח 
ל–47.8% ב–2007.

השיפור הגדול ביותר נרשם אצל 
הבדואים בנגב, מ–9.6% ב1998 ל–31.0% 
ב–2007. עם זאת, הדרך לשוויון עם כלל 

האוכלוסייה עדיין ארוכה.

על כל אלה יש להוסיף כי השיפור 
שנרשם בשיעור הזכאות לתעודת בגרות 

היה מלווה בגידול בהבדלי האיכות בין 
תעודת הבגרות: חלק מן התלמידים, 

ובעיקר אלה שביישובים המבוססים, ניגש 
לבחינות הבגרות ברמה של מצוינות,* 

דבר המעלה את סיכוייהם להתקבל 
למוסדות להשכלה גבוהה ובעיקר 

לאוניברסיטאות המחקר. 

*   ר' נעם זוסמן ושי צור, "ההרכב החברתי–כלכלי של 
 התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות". 

בנק ישראל, אוקטובר 2008.

שיפור
בלתי

שוויוני 
בשיעורי הזכאות 
לתעודת בגרות 

הערות: 
1. קבוצת הגיל המלאה כוללת את הלומדים במגזר החרדי ואת הלומדים במזרח ירושלים.

2. הנתונים לשנים 1998–1999 הינם למועד א'; הנתון לשנת 2001 כולל את מועדי א' ו–ב' וחורף מלבד ביישובים המבוססים ובעיירות הפיתוח. ר' הערה מס' 4 להלן.
3. ישובים מבוססים הינם ישובים המשוייכים לאשכולות 10-8 של הלמ"ס.

4.  הנתונים עבור היישובים המבוססים ועיירות הפיתוח חושבו על ידנו מתוך קבוצת הגיל המלאה; עבור מגזרים אלו קיימים נתוני 
זכאות לבגרות לאחר מועד חורף רק משנת 2004, הנתונים משנת 1998–2001 הם לאחר מועד א'.

5. הנתונים עבור יהודים ללא תלמידים חרדים, דרוזים, ערבים ובדואים בנגב נלקחו מתוך הפרסום של משרד החינוך.
6. הנתונים כוללים את המועצות האזוריות בישראל.

מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, אגף הבחינות, נתוני בחינות בגרות, שנים שונות; מרכז אדוה, זכאות לבגרות לפי יישוב, שנים שונות.

יישובים מבוססים

עיירות פיתוח
שיעור ארצי

ערבים ללא מזרח ירושלים

https://www.prisha.co.il/
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תקציב שעות תקן לתלמיד
�007–1998

בש"ח, במחירי 2007

השיפור האיטי שנרשם בשיעור הזכאים 
לתעודת בגרות הושג, במידה רבה, 

באמצעות הקלות מהקלות שונות 
שהונהגו במהלך העשור האחרון בבחינות 

הבגרות. 

תוך כדי כך הלכו והעמיקו, ככל הנראה, 
הפערים בין תעודות הבגרות השונות: 

אלה המאפשרות קבלה לאוניברסיטאות 
המחקר ואלה המאפשרות קבלה למכללות 

ולאוניברסיטה הפתוחה.

המדינה, מצדה, לא זו בלבד שלא הגדילה 
את השקעתה בחינוך, אלא אף הקטינה 

אותה. במהלך הקיצוצים התקציביים 
הגדולים של תקופת האינתיפאדה 

השנייה נשחק תקציב החינוך. ביטוי 
מרכזי לכך הוא הירידה בתקציב שעות 

התקן — הלא הוא התקציב המממן 
את ההוראה בבתי הספר היסודיים 

והתיכוניים. בחישוב לתלמיד, תקציב 
זה ירד מ–8,920 ש"ח ב–2001 ל–7,553 
ב–2006. בשנת 2007 גדל התקציב, אך 

חזר רק לרמתו בשנת 2000. 

המדינה 
לא הגדילה 
את השקעותיה 
בחינוך

הערה:  אוכלוסיית התלמידים כוללת את כלל הילדים בישראל בגילאי 17-6. הנתון לשנת 2008 הינו תחזית ומחושב על סמך תחזיות האוכלוסייה של הלמ"ס )חלופה בינונית(. 
מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר–החשב הכללי, דין וחשבון כספי, שנים שונות; הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות.
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תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה��

ראינו, כי רק רבע מקבוצת הגיל מגיע 
להשכלה גבוהה.

בתוך המיעוט המגיע להשכלה גבוהה, 
משקלם של צעירים וצעירות מן 

היישובים המבוססים גבוה הרבה יותר 
מזה של צעירים וצעירות מעיירות 

הפיתוח ומיישובים ערביים.

ביישובים המבוססים, שיעורם של בני/
ות 20–29 שלמדו באוניברסיטאות עמד 
במשך רוב העשור 1998–2007 על מעט 
יותר מ–10%, בשעה שבעיירות הפיתוח 

הוא עמד על קרוב ל–6% וביישובים 
הערביים — על מעט פחות מזה. 

 במהלך כל העשור, הפערים בין 
צעירי/ות היישובים המבוססים ובין 

צעירי/ות עיירות הפיתוח נותרו בעינם. 
ביישובים הערביים, לעומת זאת, 

נרשם גידול איטי בשיעור הלומדים 
באוניברסיטאות, מ–3.9% מגילאי 20–29 

ב–1998 ל–5.2% ב–2007.

הפערים קיימים לא רק באוניברסיטאות 
אלא גם במכללות הציבוריות, שאחד 

מיעדיהן העיקריים היה פתיחת 
הזדמנויות בפני תושבי הפריפריה. 

הנתונים עבור המכללות קיימים רק 
עבור 2002/03 ואילך. הם מצביעים, 

תחילה, על גידול במספר הלומדים 
במכללות הציבוריות, בכל שלוש 

קבוצות היישובים. עוד הם מעלים כי גם 
במכללות הציבוריות נהנים צעירי/ות 

היישובים המבוססים מייצוג־יתר. ועוד 
— בשעה שבאוניברסיטאות, ייצוגן 

של עיירות הפיתוח דומה לזה של 
היישובים הערביים, הרי שבמכללות 

הציבוריות, ייצוגן של עיירות הפיתוח 
גבוה פי שניים ויותר מזה של היישובים 

הערביים. 

נראה כי המכללות הציבוריות משרתות 
את עיירות הפיתוח יותר מאשר את 

היישובים הערביים.

פערים יציבים בהשכלה הגבוהה
סטודנטים לתואר ראשון 
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 באוניברסיטאות
�007-1998, לפי סוג יישוב, באחוזים מבני/ות 29-20
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במכללות אקדמיות ציבוריות
��007-�00, לפי סוג יישוב, באחוזים מבני/ות 29-20

יישובים ערביים

עיירות פיתוח

יישובים מבוססים

הערות: 
1. לא התפרסמו נתונים עבור השנה 1999/00.

2. הנתונים אינם כוללים את האוניברסיטה הפתוחה. 
3. נכללו יישובים שבהם 50 סטודנטים או יותר.

מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, הרשויות המקומיות בישראל, שנים שונות; הלמ"ס, תכונות דמוגרפיות של 
מועמדים ללימודים, סטודנטים ומקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה, שנים שונות; הלמ"ס, סטודנטים 

במוסדות להשכלה גבוהה תשס"ז, אוקטובר 2008. 

הערות: 
1. לא התפרסמו נתונים לשנים 2001-1998. 

2. נכללו יישובים שבהם 50 סטודנטים או יותר.
מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, הרשויות המקומיות בישראל, שנים שונות; הלמ"ס, תכונות דמוגרפיות 

של מועמדים ללימודים, סטודנטים ומקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה, שנים שונות; הלמ"ס, מכללות 
אקדמיות תשס"ד, ינואר 2006; הלמ"ס, סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה תשס"ז, אוקטובר 2008. 
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תקציב השכלה גבוהה, בחישוב לסטודנט
�007–1998

 סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות ציבוריות המתוקצבות על ידי ות"ת
בש"ח, במחירי 2007

התמודדות עם האי שוויון בנגישות 
להשכלה גבוהה מחייבת, בין השאר, 

הרחבה של המערכת. הרחבה זו כרוכה 
בהגדלת התקציב. אלא שהמדינה, לא זו 

בלבד שהיא לא הגדילה את השקעתה 
בהשכלה הגבוהה, היא אף הקטינה אותה.

במהלך הקיצוצים התקציביים הגדולים 
של תקופת האינתיפאדה השנייה נשחק 

התקציב הממשלתי המיועד להשכלה 
הגבוהה. ביטוי מוחשי לכך ניתן למצוא 
 בירידה בתקציב זה בחישוב לסטודנט, 

מ–44,721 ש"ח לסטודנט ב–2000 
ל–36,135 ש"ח ב–2002 ול–35,710 

ב–2006. 

ב–2007 שב התקציב לסטודנט ועלה 
מעט.

המדינה 
הקטינה את תקציב 

ההשכלה
הגבוהה

מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות; אתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה; משרד האוצר–החשב הכללי, 
דין וחשבון כספי, שנים שונות.
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תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה�8

העשור 1998–2007 ראה גידול באי שוויון 
גם במערכת הבריאות. 

כאשר נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 
ב–1994, הוא כלל סל שירותים נדיב. 
אלא שהחוק לא קבע מנגנון שיאפשר 

לעדכן את הסל כראוי, שנה אחר שנה, 
בהתאם לשינויים הדמוגרפיים, לשינויי 

המחירים ולשינויים הטכנולוגיים. 

בשנת 1998, השנה הפותחת את העשור 
בו אנו דנים, החליטה הממשלה לצמצם 

את השתתפותה במימון סל שירותי 
הבריאות ולהטיל את מילוי החסר על 

קופות החולים. אלה, מצדן, הגבירו את 
הנטל על החולים, באמצעות גבייה של 

תשלומים עבור תרופות וטיפולים, מעבר 
למה שכל אחד ואחת מאיתנו משלמים 

במסגרת דמי בריאות.

הלוח שלהלן מציג את ממדי השחיקה 
במימון של סל הבריאות: אילו היה הסל 
מתעדכן במלואו מדי שנה, המימון שלו 

היה עומד ב–2007 על 32.3 מיליארד ש"ח 
לערך, בעוד שבפועל הוא עמד באותה 

שנה על 25.0 מיליארד ש"ח לערך. 

מערכת הבריאות:

שחיקה 
במימון הציבורי 

ועלייה 
בתשלומי חולים

הערות:
1.  עלות סל הבריאות בהצמדה מלאה — נתוני סל הבריאות חושבו על פי שלושה מדדים: שינוי דמוגרפי, שינוי טכנולוגי ושינוי במדד יוקר הבריאות. עבור כל אחד מהמדדים נבדק השינוי בו משנה 

לשנה. 
2.  בסל הבריאות קיימים גם שינויים אחרים מלבד אלו שנסקרו כאן. שינויים אלו לא נלקחו בחשבון. 

3.  הנתון של עלות הסל בהצמדה מלאה מראה לנו כמה אמור היה להיות בסל הבריאות )בסך הכל( בהשוואה לסל שנקבע בשנת 1995. כלומר, מה היה השינוי הכספי הדרוש בכדי לשמור על הרמה 
שנקבעה בשנת 1995.

4.  יש להשוות את עלות הסל בהצמדה מלאה לעלות הסל בפועל, במחירים שוטפים, בצורה זו אפשר לראות את הפער בין הנתון השוטף לביו מה שאמור היה להיות אילו היו מבוצעים השינויים 
שנסקרו לעיל. 

5.  נתוני עלות סל הבריאות בפועל )במחירים שוטפים( לשנים 2007–2008 הינם אומדן. 
מקורות:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד הבריאות, האגף לכלכלה וביטוח בריאות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי: קובץ נתונים סטטיסטיים, 1995–2007, בעריכת גבי בן–נון וניר קידר, 

דצמבר 2007; הנתון לשנת 2007 התקבל מגף כלכלה ומחקר שבמשרד הבריאות, נובמבר 2008. 
* אומדן

עלות סל 
הבריאות
�007-199� 
במיליוני ש"ח
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 בפועל, 
24,94624,04122,76822,00821,13521,11820,26819,26918,00816,61415,35813,85912,244במחירים שוטפים

32,26730,50928,60427,10625,51424,94223,72422,13720,37118,35616,64314,47412,244בהצמדה מלאה

 בפועל, 
במחירים 

שוטפים

בהצמדה 
מלאה
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כתוצאה משחיקת המימון הממשלתי של 
סל הבריאות גדל נטל המימון על צרכני 

שירותי הבריאות. כך, למשל, רק חלק 
מהתרופות החדשות הנחשבות כיעילות, 

שיצאו לשוק, הוכנסו לסל השירותים; 
תרופות אחרות נכללו בביטוחים 

משלימים, הנמכרים על ידי קופות 
החולים ועל ידי חברות ביטוח. מי שלא 

רוכש/ת ביטוח משלים אינו מקבל/ת 
הנחה בתרופות החדשות שלא הוכנסו 

לסל. 

לא רק עבור תרופות נדרשים החולים 
לשלם, אלא גם עבור שירותים שונים 

ומגוונים. למשל, קופות החולים גובות 
כיום תשלומים עבור ביקור אצל 

רופאים מומחים ועבור בדיקות במכונים 
ובמרפאות חוץ של בתי–חולים. 

כל אלה מגדילים את הנטל המוטל על 
צרכני הבריאות.

בשנת 1998 עמד נטל כספי זה על 2.6 
מיליארד ש"ח. 

איך אנו יודעים זאת? פשוט — זהו סך 
ההכנסות של קופות החולים ושל חברות 
הביטוח המסחריות ממכירה של ביטוחים 
משלימים ומגבייה )בקופות החולים( של 

תשלומים עבור תרופות וטיפולים. 

בשנת 2006 גדל הנטל הכספי על משקי־
הבית והגיע לסכום ל–6.3 מיליארד ש"ח. 

בחישוב לנפש מבוטחת, הנטל הכספי על 
משקי־הבית גדל, בממוצע, מ–436 ש"ח 

ב–1998 ל–894 ש"ח ב–2006 — גידול של 
יותר מפי שניים.

מערכת הבריאות:

הכפלת
נטל התשלומים 
של משקי־הבית

סך ההכנסות של 
קופות חולים ושל 

חברות ביטוח 
מתשלומים של 

משקי בית מעבר 
לדמי בריאות 

לנפש מבוטחת
�00�-1998

במחירי 2007, בש"ח
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 הכנסות של קופות החולים 
1.81.61.71.51.31.10.91.00.7ממכירת ביטוח משלים
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הכנסות של קופות החולים 
מהשתתפות של חברים עבור 

תרופות וטיפולים1 
3.03.02.82.62.42.22.01.81.4

 הכנסות של חברות ביטוח 
1.41.31.00.90.80.80.80.60.5מסחריות ממכירת ביטוח רפואי 

 ס"ה הכנסות של קופות חולים 
�.��.�1�.7.��.�0.��.�0.��.�)מעבר לדמי בריאות( וחברות ביטוח
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7��
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הערות: 
1.  סעיף זה כולל הכנסות של קופות החולים משירותים במסגרת סל הבריאות )תרופות, תשלום לרופא, תשלומים רבעוניים שונים( וכן משירותים ותרופות שהם מחוץ לסל הבריאות. 

2.  הנתונים שלעיל אינן כוללים את ההוצאה של המבוטחים על ביטוח סיעודי.
3. לא התפרסמו נתונים עבור 2007.

מקורות ללוח: עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתונים שהתקבלו על ידי גף חשבונות לאומיים בלמ"ס. 
 מקורות לתרשים:  עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתונים שהתקבלו על ידי גף חשבונות לאומיים בלמ"ס; משרד הבריאות, האגף לכלכלה וביטוח בריאות, 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1995–2007, קובץ נתונים סטטיסטיים, דצמבר 2007. 

https://www.prisha.co.il/



תמונת מצב חברתית 1998־2007מרכז אדוה�0

כאשר נטל המימון מועבר אל משקי־
הבית נפתח הפתח לאי שוויון, שכן לא 
כולם מסוגלים לשלם עבור התוספות 

הנדרשות כיום ובוודאי שלא כולם 
יכולים לשלם סכום דומה. יש מקום 

לחשש כי האי שוויון יבוא לידי ביטוי, 
בסופו של דבר, בהבדלים גוברים ברמת 
הבריאות בין שכבות שונות באוכלוסייה.

בעשור 1998–2007 הוכפל משקל 
הביטוחים הנוספים בסך הוצאות משקי־

הבית על בריאות, מכ–14% ל–25%. 

כולם שילמו יותר — אבל משפחות  
שהכנסתן גדולה יותר יכלו להרשות 

לעצמן לרכוש ביטוחים רבים ויקרים, 
בעוד שמשפחות מעוטות הכנסה יכלו 

לרכוש הרבה פחות.

ב–2007, למשל, משקי־בית בעשירון 
השני הוציאו 70 ש"ח לחודש, בממוצע, 
על ביטוחים משלימים ופרטיים, בעוד 

שמשקי־בית בעשירון השישי הוציאו 163 
ש"ח ובעשירון העליון — 313 ש"ח. 

הפער בין העשירונים השונים בולט 
במיוחד בכל הנוגע לביטוחים פרטיים: 

ב–2007, משקי־בית בעשירון העליון 
רכשו ביטוחים פרטיים בסכום ממוצע של 

154 ש"ח, בעוד שמשקי־בית בעשירון 

השני רכשו בסכום קטן פי עשר — 15 
ש"ח. ועוד: הפער בין שני עשירונים אלה, 
בכל הנוגע לביטוחים פרטיים, גדל מאוד 
במהלך העשור: ב–1998, העשירון העליון 

הוציא על ביטוחים פרטיים סכום הגבוה 
פי 4.2 מזה של העשירון השני; ב–2007 

גדל הפער לכדי פי 10. 

צריך להוסיף כי הנתונים הללו הם 
ממוצעים עבור כל עשירון. הממוצעים 

מסתירים את העובדה שבעשירונים 
הנמוכים יש משקי־בית רבים שכלל אינם 

רוכשים ביטוחים נוספים. 

שחיקת האוניברסליות והשוויוניות:

יותר הכנסה, יותר ביטוח בריאות

הערות:  
1. ביטוח בריאות כולל ביטוח משלים בקופת חולים וביטוח בריאות מסחרי בחברת ביטוח. 

2. הנתונים המופיעים לעיל חושבו מתוך נתוני המקור. לכן תתכן אי התאמה של 1 ש"ח בלוח.
מקור: עיבוד של מרכז אדוה מתוך נתונים שהתקבלו מגף צריכה שבלמ"ס. 

סך ההוצאה של 
משקי־בית על 

ביטוחי בריאות 
משלימים ופרטיים

עשירונים �, � ו–10
�007-1998

 לפי עשירוני הכנסה 
כספית נטו למשק־בית
בש"ח, במחירי 2007
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עשירון 2

151563141379411פרטי

55545345424137282218משלים

70696048565344372628סך הכל

עשירון 6

52473933312820291123פרטי

111959588777471544934משלים

16314213412110810291846057סך הכל

עשירון 10

15417017411312310782997646פרטי

159143137130119113103957965משלים

313313311243242220185194154111סך הכל

עשירון 10

עשירון 6

עשירון 2
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ביטוח פנסיוני רווח בקרב עובדים 
ועובדות מן המעמד הבינוני והגבוה, בעוד 

שבקרב מקביליהם במעמד הנמוך הוא 
רווח פחות. יתרה מזאת, בקרב העובדים 
והעובדות המבוטחים יש אי שוויון בכל 
הנוגע לגודל ההפרשות לפנסיה; פירוש 

הדבר, כמובן, הבדלים גדולים ברמת 
החיים הצפויה לאחר הפרישה מעבודה. 

הלוח שלהלן מציג את ההוצאה הממוצעת 
של משקי־בית לקופות פנסיה ותגמולים. 

יש לזכור כי הממוצע מאגד משקי־בית 
שבהם איש אינו מפריש לקרן פנסיה יחד 

עם משקי־בית שבהם כן מפרישים. 

ב–2007, ההפרשה הממוצעת לקרן פנסיה 
)ו/או לקופת תגמולים( של משקי־

בית בחמישון העליון )שני העשירונים 
העליונים( הייתה גבוהה פי 36 מזו של 

משקי־בית בחמישון התחתון, פי 8 מזו של 
משקי־בית בחמישון השני, פי 3.8 מזו של 
משקי־בית בחמישון השלישי ופי 2.2 מזו 

של משקי־בית בחמישון הרביעי. 

מן הראוי לציין כי במהלך העשור שבו 
אנו דנים, ב–2003, התרחש שינוי מאוד 
משמעותי כאשר קופות הפנסיה, שהיו 
עד אז בבעלות ההסתדרות וזכו לגיבוי 

תקציבי מן המדינה, הופרטו והועברו 
לחברות ביטוח עסקיות. לא זו בלבד, 
אלא שחל שינוי משמעותי גם באופן 

ההשקעה של כספי הפנסיה: עד אז, רוב 
הכסף )70%( היה מושקע באגרות חוב 
ממשלתיות עם ריבית מובטחת; החל 

ב–2003 הורד שיעור ההשקעה באגרות 
חוב ממשלתיות מ–70% ל–30%, כאשר 
את היתרה מותר להשקיע בשוק ההון. 

המשמעות של שינוי זה התגלתה במהלך 
המשבר הפיננסי הפוקד בימים אלה את 

העולם ואת ישראל, כאשר החסכונות 
הפנסיוניים של הציבור סבלו הפסדים 

גדולים, דבר הפוגע בכל מי שיפרוש 
לפנסיה בשנים הקרובות.

פנסיה: 
אי שוויון 
גם בדור הבא 
של הקשישים 

הוצאה חודשית 
ממוצעת לקופות 

פנסיה ותגמולים, 
לפי חמישונים

�007–1998
 לפי הכנסה נטו 

לנפש סטנדרטית
בש"ח, במחירי 2007
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26252737242720292029חמישון 1

11910498789489111948474חמישון 2

247231227199204195213184179141חמישון 3

423379436414366368374325306267חמישון 4

931904851854723705770555525522חמישון 5

הערות:
1. חמישון — שני עשירונים. 

2. יש לזכור כי הממוצע משקף משקי־בית שבהם אף אחד מן המועסקים אינו מפריש כלל לקרן פנסיה יחד עם משקי־בית שבהם כן מפרישים. 
מקורות: עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ"ס, סקר הוצאות משק הבית, שנים שונות; הנתון לשנת 2007 התקבל מגף צריכה בלמ"ס. 

חמישון 5

חמישון 4

חמישון 3

חמישון 2
חמישון 1
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