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 מעמד הביניים בישראל

 *זויה ניסנוב

 

 תקציר

כלכליים -נהוג כיום לחלק את המעמדות הסוציוהעולם ברוב מדינות 
. המחלוקת סביב )עשירים( גבוהמעמד בינוני ומעמד למעמד נמוך )עניים(, 

השאלה אם ריקי כהן מחדרה, שאליה התייחס שר האוצר יאיר לפיד 
בעמוד הפייסבוק שלו, שייכת למעמד הביניים, מעוררת את הצורך להגדיר 
מחדש את הגבולות של שלושת המעמדות בחברה הישראלית. רבים רואים 

עדות להתגבשותו של מעמד  0255במחאה החברתית שהתרחשה בקיץ 
ים בישראל, אך נשאלת השאלה מהו מעמד הביניים ואיך יש להגדיר הביני

(, דהיינו פרטים החולקים classאותו. האם מילת המפתח היא "מעמד" )
סטטוס חברתי דומה, או שמדובר ברובד האמצעי בהתפלגות ההכנסות, כך 
שהמאפיין היחיד המאחד את הפרטים המשתייכים אליו הוא רמת 

יש בו כדי  במדויק ולהגדירו הביניים מעמד תא לזהות הכנסה? הקושי
מתמקד בהגדרה מסוימת  שלהלן אינו להסביר את העובדה שהמאמר
הביניים בישראל בעשור האחרון  מעמד אחת, אלא בוחן את התפתחות

  מתוך התייחסות למגוון היבטים ויישום מבחר שיטות מדידה.
 ,בישראל נתונים מסקרי הכנסות של משקי הביתהמחקר מתבסס על  
 0220.1–0255הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים  אספהשכפי 

 

 

                                                        
 אילן. -זויה ניסנוב, חוקרת במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברד"ר  * 
 לא נכללה אוכלוסיית מזרח ירושלים בסקר ההכנסות. 0220בשנים שלפני   1
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 ישראלכלל האוכלוסייה בשל מעמד הביניים ב חלקוהשינויים ב. 1
 1111–1111בשנים 

חוקרים רבים מדגישים את קיומו של מעמד ביניים גדול וחזק כגורם חיוני 

 ,Birdsall, 2010; Easterly, 2001; Foster and Wolfson) כלכליתה התפתחותב

2010; Landes, 1998; Thurow, 1984). 

בעיני הן  ,חשיבות רבהיש  בינייםמעמד הניתוח השינויים בגודלו של ללפיכך, 

צמיחה ביציבות פוליטית והמעוניינים בקובעי מדיניות  הם שלבעיני והןכלכלנים 

חוקרים שונים מציעים  לגבי הגדרת מעמד הביניים;ן הסכמה . עם זאת, איכלכלית

  .למדידת גודלו היחסי של מעמד זה באוכלוסייה שיטות שונותהגדרות ו

הרי הכנסות, השינוי בקיטוב בשתקפים שינויים במעמד הביניים מההיות ש

נוטה להתפצל לשני קטבים תיבחן השאלה אם החברה הישראלית תחילה ש

מסוימת חברה ה של תנטיי , כלומרקוטביות-ה בדויעליעיקריים: עניים ועשירים. 

הכנסות של שתי ( ה5) :, יחד או לחודמתרחשת בשני מקרים ,להתפצל לשני קטבים

עניים  –והעניים  ,נעשים עשירים יותר, דהיינו העשירים זו מזוהקבוצות מתרחקות 

 . בגובהן זו לזומתקרבות הכנסות בתוך כל אחת מהקבוצות ( ה0) ;יותר

עלייה : ןשוויואי קוטביות ל-כי קיים קשר בין דו היא מכאן המסקנה הנובעת

השוויון אי הן ברמת  יהיעלעמה מביאה שתי הקבוצות  בין שוויוןהאי רמת ב

שוויון האי  עלייה ברמת לעומת זאת, .קוטביות-ברמת הדובאוכלוסייה הכללית והן 

קוטביות -אך רמת הדו ,הכללי שוויוןהאי מביאה לידי עלייה בת הקבוצו בתוך

 . יורדת

לנפש ממוצעות ה )נטו(החודשיות פנויות ההכנסות ות בהמגמאת מציג  5תרשים 

. העניים במקרה זה מוגדרים 0220–0255אורך השנים שתי הקבוצות לב 2מתוקננת

הכנסות העשירים הם בעלי הואילו  ,כנסה החציוניתהבעלי הכנסות הנמוכות מהכ

התרשים מציג . האוכלוסייהמאחוז  12 מייצגתהגבוהות מהחציון, כך שכל קבוצה 

היחס בין  0221-ל 0220בין . לאורך התקופה בישראל המעמדותבין  את ההתרחקות

ת העשירים. ובהכנס היבעיקר עקב עלי, 1.1-ל 1.5-עלה מן של שתי הקבוצות הכנסת

 , אלאכתקופת מיתוןאמנם  ידועות 0225–0221 השניםכי בהקשר זה חשוב לזכור 

העניים הכנסה הממוצעת של קבוצת שיעור הצמיחה בהיציאה מהמיתון  לאחרש

קיצוץ הבין השאר עקב ש ייתכן ,הרבה מזה של קבוצת העשיריםבנמוך היה 

                                                        
הלשכה המרכזית  תלפי הגדר מתוקננת( לנפש 0225 מחיריאלית )ביהכנסה משוקללת ר  2

 .לסטטיסטיקה
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ם הגורם ה 0220–0221בשנים של ההכנסות בשיעורי הצמיחה  פעריםה .בקצבאות

לאחר  3.קוטביות-רמת הדו עלתה בעקבות זאתו ,הקבוצותוויון בין השאי בה ילעלי

שבא , 0221-בהכלכלי המשבר אך  ,בין שתי הקבוצותהמרחק  מעטהצטמצם מכן 

כו היוצרות, התהפ 0252-ב פגע יותר בעניים.בעקבות המשבר העולמי, שוב 

כדי לבין עשירים לעניים ירד יחס ההכנסות . הכנסות בקרב העניים צמחו יותרהו

קטנה אך  – הילעלי הוביל ,0255 ועד 0220-מ, לאורך כל התקופהשינוי הו ,1.0

 .הכנסות נטושל ה 4קוטביות-במדד הדו – מובהקת סטטיסטית

 

                                                        
 .Foster and Wolfson (2010) ועיהמדד שהצ אמצעותקוטביות נמדדה ב-רמת הדו  3
 .Deutsch et alועיהמדד שהצ לפיקוטביות -רמת הדו במדידה שלמגמה דומה נמצאה   4

(2007). 

 

     

     

     

     

     

                                        

הכנ ה ממו  ת של  ניי 

הכנ ה ממו  ת של  שירי 

הכנ ה ח יונית

 5תרשים 

 ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש מתוקננת*
 0225בשקלים של 

העניים מוגדרים כבעלי הכנסות הנמוכות מההכנסה החציונית,  *
 ואילו העשירים הם בעלי הכנסות הגבוהות מהחציון

 ומרכז טאוב  מקור: זויה ניסנוב
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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הכנסה הפנויה נטו והן ה מדד שלבקוטביות הן -מדד הדואת מציג  0תרשים 

 .)קצבאות שמעבירה הממשלה לאזרחיה( הכוללת תשלומי העברה ,ברוטו ההכנסב

המרחק בין שני המדדים הולך  ךא ,הכנסות נטו נמוך יותרלפי הכצפוי, המדד 

מדדים של עקומות המייצגות את ההתקופה. הירידה ביחס בין הומצטמצם לאורך 

הפערים בין צמצום בהמסים  ם שלירידה ביעילותשני סוגי ההכנסות מעידה על 

 .ענייםלעשירים 
 

של  ובגודלירידה  אהיקוטביות -בדוה יעליההחשובה ביותר של  משמעותה

של מעמד הביניים  היחסי חלקההתשובה לשאלה מהו  עם זאת, מעמד הביניים.

מדידה הנפוצות ביותר הן השיטות תלויה בשיטת המדידה. אוכלוסייה כלל הב

להגדרת הטווח של מעמד  אחת מהןבמש בנק ישראל משת .היחסיותטות השי

 0תרשים 

 1111–1111קוטביות*, -מדד הדו
 לפי הכנסות ברוטו ולפי הכנסות נטו

    

    

    

    

    

    

    

                                        

הכנ ות נטו

הכנ ות ברוטו

ההפרש בין רמת אי השוויון בין הקבוצות לבין אי השוויון בתוך  *
הקבוצות עצמן, כפול היחס בין ההכנסה הממוצעת להכנסה 

 . 5-ל 2החציונית. טווח המידות הוא לרוב בין 

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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אחוזים מההכנסה  51-מעמד הביניים כולל את מי שהכנסתם גבוהה מ" :הביניים

גבוה כולל את מי שהכנסתו -אחוזים ממנה. המעמד הבינוני 501-החציונית ונמוכה מ

ח בנק דו" )החציוניתאחוזים מההכנסה החציונית לבין פי שניים מההכנסה  501בין 

שיטת מדידה אפשרית נוספת היא הגדרת טווח הכנסה  .(126' , עמ0250, ישראל

 יש לקחת בחשבון שאין טעםאולם  ,מההכנסה החציוניתאחוזים  512-ל 12בין ש

, בכל אחת מהן זמןלאורך השינויים שתי שיטות המדידה אלא רק בין להשוות בין 

מכלל של מעמד הביניים  רחב יותר, חלקו היחסיככל שטווח ההכנסה משום שלרוב 

אחוז  12–512של מעמד הביניים שיתקבל לפי טווח  פיכך,ל גדול יותר.האוכלוסייה 

( אחוז 501–022-ו אחוז 51–501קטן מאשר סכום של שתי הקבוצות )צפוי להיות 

 בנק ישראל. תתקבל לפי הגדרהמ

שונים שלושת החמיכמעמד הביניים אם מגדירים את מעניין לציין כי 

מעמד זה בהתפלגות ההכנסות  , חלקו שלהמהאוכלוסיי אחוז 62האמצעיים, דהיינו 

 .אחוז 10-כ ייצגמ

שיעור משקי הבית המשתייכים למדידת כי שתי השיטות היחסיות עולה  5 מלוח

בשנים ה יעלי, 0221-ל 0220 ביןירידה מגמה מעורבת: מצביעות על למעמד הביניים 

. הממצאים משקפים את השינויים ברמת 0255-ושוב ירידה קטנה ב 0221–0252

י ירידה בחלקן היחסי של שת ניכרה קוטביות שהוצגו לעיל. לאורך כל התקופה-הדו

גבוה(, בעיקר עקב ירידה בשיעור משקי -הקבוצות )מעמד הביניים והמעמד הבינוני

הירידה ת. מההכנסה החציוניאחוז  51–501 של בית שהכנסתם נמצאת בטווחה

( נובעת מירידה אחוז 12–512השנייה ) החדה יותר במקרה של שיטת המדידה

מההכנסה  אחוז 12–51המעמד )בטווח  המצויים בתחתיתבית הבשיעור משקי 

  (.החציונית

המוגדר לפי  ה, נמצא כי מעמד הבינייםי, למרות הציפילראות בלוחכפי שניתן 

מסכום של שתי  תקבלגדול מזה שה מההכנסה החציונית אחוז 12–512של טווח 

 51–12היא העובדה כי בטווח של הסיבה לכך . בשיטת המדידה השנייה הקבוצות

 אחוז מההכנסה החציונית, 512–022של נכללים יותר משקי בית מאשר בטווח  אחוז

 כלומר, מעמד הביניים בישראל אינו סימטרי.
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 היחסיותהמדידה שיטות גודל מעמד הביניים לפי  .5 לוח

 שנה 1שיטת מדידה  1שיטת מדידה 

01%-101% 
מההכנסה 

 החציונית

מעמד  גודל כלל
לפי הביניים 

 תהגדר
 בנק ישראל

-המעמד הבינוני
 גבוה

(110%-111% 
 מההכנסה
 (החציונית

 הביניים מעמד
(50%-110% 
מההכנסה  

 (החציונית

 

 

11.5% 15.6% 01.1% 01.5% 0220 

11.1% 12.0% 04.2% 06.0% 0221 

10.5% 41.5% 01.1% 06.4% 0224 

10.1% 41.1% 01.5% 06.0% 0221 

10.1% 41.1% 01.2% 06.1% 0226 

11.0% 12.1% 01.4% 06.1% 0225 

11.2% 41.6% 00.1% 06.5% 0221 

10.1% 41.5% 01.5% 06.6% 0221 

14.1% 12.1% 01.6% 05.0% 0252 

11.1% 12.0% 01.1% 06.1% 0255 

 

מעמד  – קבוצותהשתי כל אחת מממוצעת של ההכנסה הראה כי מ 1תרשים 

. יתרה מכך, אחוז 02-בכ 0255-ל 0220 בין עלתה –גבוה -בינוניהביניים והמעמד ה

 (אחוז 55) של העשירים אלהמ יםהגבובקרב הקבוצות הללו  הכנסהבהגידול  ישיעור

 . (אחוז 54) והעניים
 

 

 

 זויה ניסנוב ומרכז טאוב מקור: 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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אלא שאם מצבו הכלכלי של מעמד הביניים אכן השתפר במהלך העשור האחרון, 

לצאת לרחובות ולהפגין אותו מעמד בני מה גרם דווקא ל היאהשאלה המתבקשת 

 .0255בקיץ 

 5חדשה שיטהקר זה חלענות על השאלה, וגם לצורך ההשוואה, יושמה במ כדי

מאפשרת לזהות מעמדות  שיטהה. )להלן: "שיטת הערבוב"( להגדרת מעמד הביניים

והמאפיינים שלהן מספר הקבוצות באוכלוסייה בהם במקרים שבחברה מסוימת 

השיטה  ,לצורך זה שפותח יתם מתמטיבאמצעות אלגור. מראש יםמוגדר םאינ

. לאוכלוסייה נתונההמתאים ביותר בו הוא קבוצות המספר שמודל את הבוחרת 

 6.ארבעה מעמדות בחברה הישראלית שלם ממצביעות על קיו התוצאותבמקרה זה, 

                                                        
 .McLachlan and Peel (2000)הערבוב שהציעו  מודלעל פי   5
 בחלוקה. Bayesian and Akaike information criteriaאמצעות הקבוצות נקבע ב מספר  6

 לשלוש בחלוקה. מהאוכלוסייה אחד מאחוז פחות כללה הקבוצות אחת ,קבוצות לחמש
 אחוז, 45-10 – הביניים מעמד, מהאוכלוסייה אחוז 11-41 כללה העניים קבוצת, קבוצות
 .אחוז 5-51כללה  העשירים וקבוצת

 1תרשים 

 הכנסה חודשית ממוצעת לנפש מתוקננת
 0225לפי מעמד כלכלי, בשקלים של 

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     
     

מ מד

נמו -בינוני

        

     

 ,   

מ מד

 בוה

        

          

מ מד

נמו 

        

     

     

מ מד

 בוה-בינוני
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: מעמד קבוצותחלק לשתי נ אלאעשוי מקשה אחת אינו מעמד הביניים כלומר, 

 ההבדלים ביניהם משמעותיים.וביניים נמוך ומעמד ביניים גבוה, 

על  0220–0255 השנים ממחיש את השינויים בגודל הקבוצות במהלך 4תרשים 

על חשבון שני המעמדות הנמוכים הצטמצמו  כי לראות אפשר. פי שיטת הערבוב

 2.1-כב גדלחלקן היחסי של שתי הקבוצות האמצעיות כי ו ,מעמדות הגבוהיםה

לכאורה  ותמצביע אלותמורות  סטטיסטית. שינוי מובהק, אם כי אין מדובר באחוז

ת של שתי ואלייהר ותההכנסהיחס בין , 1תרשים מוכיח אך כפי ש ,על שיפור המצב

לאחר שחלה  ירידההולמרות  ,0221-ו 0220 יםבין השנ עלההאמצעיות הקבוצות 

המרחק בין  לאורך התקופהבמילים אחרות, . בתחילת התקופה תורמלשב מכן לא 

 . יחס למעמד הבינוני הגבוהב נעשה עני יותרוני הנמוך מעמד הבינוה ,הקבוצות גדל

בין  יהם נעוותהכנסשבית המשקי המעמד הבינוני הנמוך כולל את נמצא כי 

, במחירים שוטפים(, 0255לפי נתוני שנת ) לנפש מתוקננת יםשקל 1,522-ל 5,112

 ותהכנס בעליואילו ה; ימההכנסה החציונית באוכלוסי אחוז 512-ל 12כלומר, בין 

אחוז  102 עדים לנפש מתוקננת )שקל 50,142-פחות מאך  יםשקל 1,522-משל יותר 

 ייכים למעמד הבינוני הגבוה.תשממההכנסה החציונית( 
 

 4תרשים 

  1111–1111התפלגות האוכלוסייה בישראל לפי מעמד כלכלי, 
 לפי מודל הערבוב

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

          
          

               
               

          

          

          
          

     
     

     
     

          

          
               

     

                                        

                                        

מ מד

נמו 

מ מד

נמו -בינוני

מ מד

 בוה-בינוני

מ מד  

 בוה
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לפי סדר יורד של שיעור  אחרות בין ישראל למדינותשוואה מציג ה 6ים תרש

 LIS (Luxemburg Income ממאגר 0252שנת  נתוני , על בסיסהעניים באוכלוסייה

Study).7  נמצאוקבוצת העשירים הגדולה ביותר וקבוצת העניים הקטנה ביותר 

מעמד  המדינות המעמד הבינוני הנמוך הוא הגדול ביותר. במרביתבלוקסמבורג. 

הוא השני בגודלו  (6בתרשים  שתי הקבוצות האמצעיות )חיבור של הביניים בישראל

קבוצת  ה שלכי הדבר בא על חשבון גודל התרשים ממחיש אך, לוקסמבורג לאחר

 .נכללות בהשוואההמדינות ה 55ב קרהיא הקטנה ביותר מבישראל ש ,העשירים

                                                        
 זה, שכן נכללות במדגם אינןLIS (0252 )-מאגר השנתוניהן מצויים במהמדינות כמה   7

, נמצא כי ביפן דוגמה. ללמבנה המעמדי שלהןתאם ומאינו קבוצות המודל ארבע 
לגבי אותן מדינות שנכללו  .האוכלוסייה אינה נחלקת ליותר משלוש קבוצותסלובניה בו

בניתוח, הרי שמודל ארבע הקבוצות הוא לאו דווקא המיטבי, אך אפשר ליישמו במידת 
 הצורך. 

 1תרשים 

 1111–1111ההכנסה החודשית הממוצעת של מעמד הביניים, 

 0225לנפש מתוקננת, בשקלים של 

 

     

     

     

     

     

     

                                        

נמו -מ מד בינוני

 בוה-מ מד בינוני

הכנ ה ממו  ת

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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במרבית המדינות הכנסת המעמד הבינוני  ,5לפי התוצאות המתוארות בתרשים 

הכנסה הממוצעת. באירלנד מעמד זה אחוז מה 562–512הגבוה נמצאת בטווח של 

אוכלוסיית המדינה. ההכנסה של ההכנסה של הוא העשיר ביותר ביחס לממוצע 

, הכנסה הממוצעתמאחוז  12–52נעה סביב במרבית המדינות המעמד הבינוני הנמוך 

 בישראל, בבריטניה ובגרמניה מעמד זה עשיר מעט יותר. אולם

 6תרשים 

 1111התפלגות המעמדות הכלכליים במדינות נבחרות, 

 

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 LISנתונים: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

לוק מבור 

ישראל

  רד

אר ות הברית

רו יה

יוו 

 רמניה

אירלנד

בריטניה

איטליה

קולומביה

מ מד נמו  נמו -מ מד בינוני מ מד  בוה בוה-מ מד בינוני
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 דמוגרפיים של מעמד הביניים-המאפיינים הסוציו. 1

ארבעת בחלוקה לדמוגרפיים -הסוציוהמאפיינים  צגיםומ 1–51תרשימים ב

ההבדלים התרשימים ממחישים את  .0255שנת לפי נתוני , בישראל המעמדות

אחד המאפיינים החשובים  .ןשנבח ןכמעט בכל מאפיימעמדות בין ההבולטים 

ומשתתפים  במשק הביתומעלה המתגוררים  51בני )מפרנסים הביותר הוא מספר 

 2.1-יש פחות מ בית הענייםהבקרב משקי  ,ממוצעב(. 1תרשים ) בכוח העבודה(

ובקרב  ;5.1 – במעמד הבינוני הגבוה ;5.1 –מוך נבמעמד הבינוני ה ;מפרנסים

 יש יותר משני מפרנסים. העשירים

 

 

 5תרשים 

ביחס להכנסה הממוצעת ההכנסה של מעמד הביניים 
 1111באוכלוסייה, 

 במדינות נבחרות

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 LISנתונים: 

    

    

    

    

    
נמו -בינונימ מד   בוה-מ מד בינוני
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הבינוני הנמוך כולל יותר (, המעמד 1בית )תרשים השל ראש משק  ומבחינת גיל

ייכים יותר ראשי תשמלמעמד הבינוני הגבוה ואילו  ,(יותרו 11מבוגרים )בני 

, (בממוצע 41)ביותר  המעמד הצעיר ואההמעמד הבינוני הגבוה  .11–14משפחות בני 

. מעמד הבינוני הנמוךמה כמעט בשלוש שנים בממוצע וגיל ראשי הבית בו נמוך

 המספר הגדול ביותר של יש בה ) המבוגרת ביותרה הקבוצקבוצת העניים היא 

מעמד הבינוני ראשי משק הבית המשתייכים ל .(ומעלה 11ראשי משק בית בני 

כי  המסקנה היאהעשירים. אלה המשתייכים לקבוצת בשנה מ יםהנמוך מבוגר

ולאחר  ,גיל מסוים עד רמת הכנסה גבוהה עולהבעלות ות לקבוצ שתייךלה הסיכוי

 .מכן יורד

 
 

 

 1תרשים 

 1111, התפלגות משקי הבית לפי מספר מפרנסים
 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     

     

        

     

     

     

     

    

     

     

     

    

     

     

    
     

מ מד נמו  מ מד

 בוה-בינוני

מ מדמ מד  בוה

נמו -בינוני

 

 

 

 

 

מ  ר מ רנ י 
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( משקפים את העובדה 52ההבדלים בקבוצות ההכנסה לפי מגדר )תרשים 

שמשקי בית שבראשם עומדות נשים מונים ברובם מפרנס אחד בלבד, וליתר דיוק 

הוריות ונשים חרדיות. כך לדוגמה, נמצא כי -מפרנסת אחת: אלמנות, אימהות חד

כי  עולהשליש מהנשים העומדות בראש משקי הבית העניים הן אלמנות. מכאן 

. ההשפעה של יש חשיבות גם מההיבט המגדרי למספר המפרנסים במשק הבית

(: בקרב זוגות 55מאפיין זה ניכרת גם בפילוח הנתונים לפי מצב משפחתי )תרשים 

 להשתייך לקבוצות בעלות רמת הכנסה גבוהה.הסיכויים נשואים גוברים 
 

 

 

 1תרשים 

 1111, התפלגות משקי הבית לפי גיל ראש משק הבית
 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   ד  

  -  

  -  

  -  

   

     
     

     
     

     

          

     

     

     

     

     
     

     

     
          

     

        

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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 52תרשים 

 1111, הביתהתפלגות משקי הבית לפי מין ראש משק 
 לפי מעמד כלכלי

     

     
     

     

     

     
     

     

זכר 

נקבה

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה

 55תרשים 

התפלגות משקי הבית לפי המצב המשפחתי של ראש 
 1111, משק הבית

 לפי מעמד כלכלי

 מקור )לשני התרשימים(: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים )לשני התרשימים(: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נשוי

רווק 

בנ רד  רוש או חי

אלמ 

     

     

          

     

     

          

     

     

        

     

    
        

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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משתייכים ישראל בערבים ה, 50תרשים חשוב נוסף הוא לאום. כפי שניכר ב משתנה

יותר לקבוצות בעלות רמת הכנסה נמוכה. גם כאן משתקפת חשיבות מספר 

ממשקי הבית הערביים יש  אחוז 15-רק ב, שכן לפי הממצאים המפרנסים במשפחה

 יותר ממפרנס אחד.

 

קרב בנמצא כי מציג את החלוקה לקבוצות הכנסה לפי יבשת לידה.  51תרשים 

בקרב אולם , גבוה יותר סיכוי להשתייך למעמדות הנמוכיםהואסיה  ילידי אפריקה

זה  בהקשרמעמדות הגבוהים. העם ימנות להסיכוי גובר הישראל בשנולדו ילדיהם 

עולים חדשים  , או עודם,שראשי משקי בית שאינם ילידי ישראל היו חשובה העובדה

 רמת חייהם בדרך כלל נמוכה יחסית.על רקע זה ו ,קליטהנתקלים בקשיי ה

 50תרשים 

 1111, הביתהתפלגות משקי הבית לפי לאום ראש משק 
 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     
     

          

     
     

        

יהודי או אחר

 רבי

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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(, תושבי המרכז הם בעלי סיכויים גבוהים 54מבחינת מקום המגורים )תרשים 

המעמדות הגבוהים בהשוואה למשקי בית המתגוררים בצפון יותר להימנות עם 

 ובדרומה.הארץ 

תעודת סוג על פי  ביתהשל ראש משק רמת ההשכלה מציג את  51תרשים 

הקבוצה  גם אקבוצת העשירים הי. ניתן להבחין כי ואחרונה שלה הלימודים

שיעור הגבוה ביותר של ראשי ה שבה מרוכז ,לקבוצת הענייםביחס  המשכילה ביותר

 תיכון. למדו בבית ספר משקי בית שלא 
 

 

 

 51תרשים 

התפלגות משקי הבית לפי יבשת הלידה של ראש משק 
 1111, הבית

 לפי מעמד כלכלי

 סוגריים מציינים את יבשת הלידה של אבי ראש משק הבית ה* 
 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     
     

          

     

     

     
     

     

     

    
    

    

     

     
     

     
     

          

                

  ישראל ישראל 

א ריקה א יה

  אירו ה ישראל 

א יה ישראל 

  או א ריקה

או טרליה אמריקה
ידו לא 

אירו ה

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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 54תרשים 

 1111, התפלגות משקי הבית לפי מחוז המגורים
 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: ??

 51תרשים 

התפלגות משקי הבית לפי תעודה אחרונה של ראש 
 1111, משק הבית

 לפי מעמד כלכלי

 מקור )לשני התרשימים(: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 שכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים )לשני התרשימים(: הל

     

     
     

     

     

     
     

     

                   

                

                

מרכז

  ו 

דרו 

ירושלי 

יהודה ושומרו 

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה

     

     

        

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

ת ודת ב רות   

תואר אקדמי   

תיכוני- ל   בי

 ללא ב רות תיכו  

ב   י ודי או חט בי

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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בית העניים אינם עובדים כלל הראשי משקי מ זאחו 11-מבחינת העיסוק, כ

 שהמעמד ככל גדל העצמאים של היחסי הנתחנתון בולט הוא כי . (56)תרשים 

 . יותר גבוה הכלכלי

 

הם העובדים העשירים בית ה יראשי משקמ יותר ממחציתמראה כי  55תרשים 

 .מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי
 

 

 

 

 56תרשים 

התפלגות משקי הבית לפי מעמד בעבודה של ראש 
 1111, משק הבית

 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     

     

        

     

     

     
     

    
          

שכיר ו  מאי   מאי     

שכיר

לא  ובד

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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בית להשתייך לכל אחת מקבוצות ההכנסה השל משקי  8ההסתברויות אמידת

כי לראשי משקי בית שהם ילידי אפריקה  להגמדמוגרפיים -גורמים סוציומבחר לפי 

לעומת ילידי  רמת הכנסה נמוכה בעלות יש סיכוי גבוה יותר להשתייך לקבוצות

. למעמדות גבוהים שתייךלהאירופה יש יותר סיכוי  ליוצאיואילו  ,יבשות אחרות

עצמאי או  ,גבר אהו בו המשפחה שראשוהמתגורר במרכז  בית למשק ,זאת ועוד

רמת הכנסה  בעלותלהשתייך לקבוצות  יותר גבוה סיכוי יש ,בעל משלח יד אקדמי

(, 5112 לאחרמי שהגיע ארצה גמלאים, עולים )סיכוייהם של גבוהה. לעומת זאת, 

רמת  בעלותקבוצות  עםלהימנות הארץ  המתגוררים בצפוןמשקי בית ו ערבים

הסתברות של משק גדיל את המ 51כל ילד נוסף עד גיל . גבוהים יותר הכנסה נמוכה

                                                        
שאומדת את ההשפעה של כל מאפיין על זוהי שיטה . ordered probit מסוגאמידה   8

 הסיכוי להשתייך למעמד גבוה יותר.

 55תרשים 

התפלגות משקי הבית לפי משלח היד של ראש 
 1111, משק הבית

 בית שהעומד בראשם עובד לפי מעמד כלכלי, משקי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

     
    

    

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

    

     

     

     

    
     

     

בלתי מק ו י

מכירות ושירותי 

ת שייה ובינוי  חקלאות

 קידות

מק ו ות חו שיי   

וטכניי 

משלח יד אקדמי

מנהלי 

    

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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פחיתה כל שנת לימודים נוספת מ זאת,. לעומת למעמדות הנמוכים שתייךבית להה

 ,יותר להשתייך למעמדות הגבוהים לוגד סיכויהם בעלי זוגות נשואים  .הסתברות זו

  נמוכה.רמת הכנסה  בעלותמשפחות צעירות נוטות יותר להשתייך לקבוצות  כיאם 

 סתברויות חזויות של המעמדות לפי משתניםבדלים בההאת ה מציג 0 לוח

על  של כל משתנה ה ההשפעהבחישוב ההסתברויות נבדק .דמוגרפיים שונים-סוציו

 ההבדל, והאחוזים בכל עמודה מייצגים את ממוצעיםבעל מאפיינים  משק בית

נתוני  9.בין קבוצת אוכלוסייה אחת לאחרת מעמד מסויםהיכלל בסיכויים לב

בעיקר לקבוצת  בהשתייכותן בולטותשלוש קבוצות אוכלוסייה  כי הטבלה מעלים

כמשתייכים של משקי בית הגדרתם עצם מ ערבים, חרדים ועולים. 10:העניים

 , ואףלהשתייך למעמדות הגבוהים םסיכוייהפוחתים  לקבוצות אוכלוסייה אלו

  למעמד הבינוני הנמוך.

 
על הסיכוי להיכלל  *דמוגרפיים-סוציומשתנים של החזויות השפעות ה .0לוח 

 במעמדות כלכליים שונים
 עבור משפחות בעלות מאפיינים ממוצעים

מאפיינים של ראש 
 משק הבית

 מעמד עניים
 נמוך-בינוני

 מעמד
 גבוה-בינוני

 עשירים

 5.2% 50.2% -5.2% -50.2% גבר

 2.0% 0.2% -2.1% -0.2% /תעצמאי

 -2.4% -1.2% 2.1% 1.2% /תגמלאי

 -5.2% -51.2% -2.1% 51.2% העול

 -5.2% -51.2% -0.2% 51.2% /הערבי

 -2.1% -1.2% 2.0% 1.2% **אפריקה /תיליד

 5.2% 4.2% -2.1% -4.2% **אירופה /תיוצא

 5.2% 6.2% -5.2% -6.2% ***מרכזה /תתושב

 -5.2% -1.2% 2.4% 1.2% ***צפוןה /תתושב

 0.2% 51.2% -2.5% -56.2% אהנשו/ינשו

                                                        
אחוז  50-לדוגמה, הסיכוי של משק בית שבראשו עומד גבר להיות במעמד העניים קטן ב   9

 מזה של משק בית שבראשו עומדת אישה.
לאחר  השפעות שוליות,) ההבדלים בהסתברויות החזויות לפי שלושת הגורמים הללו  10

  ם במקרה של קבוצת העניים בלבד.י( הם חיוביordered probit תמידא
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דמוגרפיים* על הסיכוי -ההשפעות החזויות של משתנים סוציו )המשך( .0לוח 
 להיכלל במעמדות כלכליים שונים

 עבור משפחות בעלות מאפיינים ממוצעים

מאפיינים של ראש 
 משק הבית

 מעמד עניים
 נמוך-בינוני

 מעמד
 גבוה-בינוני

 עשירים

 -5.2% -01.2% -51.2% 40.2% /תחרדי

 1.2% 55.2% -5.2% -54.2% משלח יד אקדמי /תבעל

)השפעה  שנות לימוד
 עבור כל שנה(

5.2%- 2.0%- 5.2% 2.5% 

 -5.2% -5.2% 5.2% 5.2% הצעיר המשפחראש 

 51ילדים עד גיל 
 )השפעה עבור כל ילד(

0.2% 2.1% 0.2%- 2.1%- 

  * כל המקדמים מובהקים סטטיסטית.  
 ישראל, אסיה או אפריקה** בהשוואה לילידי אסיה ולילידי ישראל שאביהם יליד 

 *** בהשוואה לתושבי הדרום

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 
 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  כלכלי לפי מעמד ,ביתההכנסה של משקי המקורות . 3

. עורר סערה גדולהו 0251נכנס לתוקפו באוגוסט ילדים הקצבאות ב האחרון הקיצוץ

לקו אל מתחת משפחות חלק מהץ יפגע במעמד הביניים ויוריד קיצוהם כי יש הטועני

קיצוץ קצבאות הילדים "מהווה צעד מנוגד  ,ביטוח לאומיעל פי המוסד להעוני. 

הילדים העניים  שיעורבעקבות הקיצוץ  שכן ,"ואי השוויוןלהפחתת ממדי העוני 

השפעת  ,בין השאר ,בפרק הנוכחי תיבחן (.0251, )"הארץ" אחוזים 4-יזנק בכ

 למעמד הביניים.  שתייךקצבאות הילדים על הסתברותם של משקי בית לה

על פי , לפי מעמדותבחלוקה הכנסה מקורות ההתפלגות מציג את  51תרשים 

בקרב קבוצת ביותר  גדולהכנסה ההמקור כי  התרשים ממחיש. 0255שנת נתוני 

שאר הקבוצות ייכים לתשממשקי בית ה, ואילו תמיכה וקצבאות הואהעניים 

מהון הגבוה ביותר הכנסה המתפרנסים בעיקר מעבודה שכירה. כצפוי, שיעור 

 בקרב העשירים.הוא עבודה עצמאית מו
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בית המשקי  שלהגבוהים ביותר  םשיעוריה ,51שאפשר לראות בתרשים כפי 

ילדים נמצאו דווקא במעמדות הגבוהים. התוצאות המוצגות המקבלים קצבת 

קבוצת העניים  צוין שם,כפי ש :יכולות לשמש הסבר לממצא זה 0בפרק  1בתרשים 

עמד זה ייכים למתשמבית ההמשקי מ חלק גדולב כןל, היא הקבוצה המבוגרת ביותר

שהוא המעמד  מעמד הבינוני הגבוה,הבקרב . לעומת זאת, 51-בני יותר מ ילדיםה

 הגבוה ביותר. ואה 51עד גיל ילדים שיש בהם בית השיעור משקי הצעיר ביותר, 

בקרב יותר  ותגבוהילדים ת קצבהכנסות מהכי  נמצא, האמור לעיללמרות 

הסיבה לכך היא . (02המעמדות הנמוכים )תרשים הנמנים עם  הקצבאות מקבלי

בית בקרב המעמדות הנמוכים, המשק של ילדים בגדול יותר בממוצע ה םמספר

 בעלותיותר ערבים וחרדים. במילים אחרות, בקרב קבוצות  שאליהם משתייכים

, אולם מספר יותר גבוהילדים שיש בהם בית המשקי  שיעוררמת הכנסה גבוהה 

 51תרשים 

 1111, התפלגות משקי הבית לפי מקורות הכנסה ברוטו
 לפי מעמד כלכלי

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תמיכה וק באות

 בודה

שכירה

 קרנות   נ יה

קו ות  מל

 בודה   מאית

הו 

     

     

        

     

     
     

     

    

         

    

    
         

     

            
    

מ מד נמו  -מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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 בעלותקבוצות  גבוה יותר אצל ילדים שיש בהםבית הקרב משקי בהילדים הממוצע 

 רמת הכנסה נמוכה. 

מראה כי ו 51בתוצאות המוצגות בתרשים  תומכת 11סתברויותהה מידתא

 גבוה סיכויהמקבלים סכומים גבוהים יחסית מקצבאות הילדים יש  בית ילמשק

 .(02)תרשים  נמוכהרמת הכנסה  בעלותלקבוצות  יםכשיייות לה יותר

 

                                                        
" במשתנה 51הוחלף המשתנה "מספר ילדים עד גיל כדי לבחון את השפעת הקצבה,   11

לכל אחת מקבוצות בית להשתייך השל משקי באמידת ההסתברויות  "קצבת ילדים"
. לפי התוצאות, דםשבוצע בפרק הקו כפי, דמוגרפיים-גורמים סוציולפי מבחר ההכנסה 

 ניתן להסיק כי מקבלי קצבה גבוהה נוטים להשתייך למעמדות הנמוכים.

 51תרשים 

 1111שיעור משקי הבית המקבלים קצבת ילדים, 
 מכלל המשתייכים למעמד הכלכלילפי מעמד כלכלי, 

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מ מד  

נמו 

-מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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היא פערים בהכנסות העל  וטה ביותר לבדוק את השפעת הקצבההשיטה הפש

ולהשוות בין התוצאות. ולאחר הקבלה  הקצבה קבלתהכנסות לפני את רמת הלנתח 

בלעדיה וילדים  תקצבבתוספת  נטו  קוטביות בקרב ההכנסות -ההבדלים ברמת הדו

לפני שינוי המדיניות , כלומר 0220–0221מובהקים סטטיסטית רק בשנים  נמצאו

 ."הטבות שהעניק "חוק הלפרטהביטול לפני ו 0221בשנת  קצבאות הילדיםלגבי 

 לא נעשים הקוטביות לפני ואחרי הקצב-ההבדלים במדד הדו ,ואילך 0224משנת 

ים לא נעשמדד ג'יני, ב יםהנמדד ,השוויוןאי ההבדלים ברמת  12.משמעותיים

שנכנס  ,מאז הקיצוץכי היא מכך העולה  המסקנה. 0221-, בךמובהקים שנה אחר כ

  13.לצמצום הפערים בהכנסות תורמת אינהילדים הקצבת , 0221ביוני  פולתוק

                                                        
 במדד ההכנסות ברוטו ההבדלים לא היו מובהקים לאורך כל התקופה.  12
 קוטביות בעתיד. -עם זאת, אין להסיק מכך שהקיצוץ הנוסף לא יוביל לעלייה ברמת הדו  13

 02תרשים 

  1111הכנסה ממוצעת מקצבת ילדים, 

 0255 לפי מעמד כלכלי, בקרב מקבלי הקצבה, בשקלים של

 מקור: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

      

   

   

מ מד  

נמו 

-מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה
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 ,זקנה תורמת לצמצום פערים בין עשירים לענייםהקצבת הוכח כי לעומת זאת, 

מובהקים  נמצאוה אחריו ה זוקוטביות בהכנסות לפני קצב-ברמת הדו הבדליםהו

 לו, 0255שנת לפי נתוני  ,1 בלוח מוצגכיתרה מכך, לאורך כל התקופה. סטטיסטית 

יותר מאשר ניכרת תה יקצבת זקנה, הירידה היחסית בהכנסות הי ניתנת לא הייתה

 בקרב המעמדות הנמוכים. ייחודבמקרה של ביטול קצבת ילדים, ב

 
 1111, זקנהבלי קצבת ילדים ו קצבתירידה בהכנסות בלי שיעור ה .1לוח 

 יחסי בהכנסהה שינויה מעמד

 
 בלי קצבת זקנה בלי קצבת ילדים

 -12.2% -4.0% נמוך

 -5.2% -0.5% נמוך-ביניים

 -5.1% -5.4% גבוה-ביניים

 -2.1% -2.1% גבוה

 

של מקבלי קצבת הזקנה הגבוהים ביותר  םשיעוריהכי  מראה 05תרשים 

)מבין זו  ההכנסות הגבוהות ביותר מקצבהואילו  ,מעמדות הנמוכיםמשתייכים ל

ייכים למעמד הביניים )תרשים תשמבית ההמשקי  בקרב נרשמות מקבלי הקצבה(

יה המבוגרת בקרב ישקפות את העובדה כי שיעור האוכלוסהתוצאות מ (.00

, בקרב העניים יש יותר אלמנים ואלמנות עם זאתהמעמדות הנמוכים גבוה יותר. 

, לכן בחישוב לפי משק בית הכנסתם תר זוגותיו המונה ,לעומת מעמד הביניים

 .הממוצעת מקצבת זקנה נמוכה יותר
 

 

 

 

 

 

 ומרכז טאוב  מקור: זויה ניסנוב
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים: 



 מעמד הביניים בישראל 01

 

 

 05תרשים 

 1111המקבלים קצבת זקנה, שיעור משקי הבית 
 מכלל המשתייכים למעמד הכלכלי

     

     

          

מ מד  

נמו 

-מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה

 00תרשים 

 1111הכנסה ממוצעת מקצבת זקנה, 
 0255בקרב מקבלי הקצבה, בשקלים של 

     

     
     

     

מ מד  

נמו 

-מ מד בינוני

נמו 

-מ מד בינוני

 בוה

מ מד  בוה

 מקור )לשני התרשימים(: זויה ניסנוב ומרכז טאוב 

 נתונים )לשני התרשימים(: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 מסקנות. 4

הקיטוב בין עשירים לעניים יה ברמת יעלל מעידות עהמחקר הנוכחי תוצאות 

 בשיעורי הצמיחה הסיבה לכך טמונה בפערים. 0220–0255לאורך השנים  בישראל

, בצמיחת ההכנסה יותר ניכרתנסיגה העניים  חוומיתון הת : בתקופשל ההכנסה

גבוהים משיעורי צמיחה העשירים  מיתון נהנוהלאחר היציאה מולעומת זאת 

הפערים בין צמצום בהמסים של  םירידה ביעילות נרשמה, על כך נוסף 14.יותר

  .עשירים לעניים

על צמצום מעמד הביניים  מצביע יחסיותשיטות מדידה ניתוח המסתמך על 

מעמד  יש לציין כי עלייה בהכנסתו הממוצעת.הלצד  ,לאורך התקופה הנחקרת

. באוכלוסייה םהענייתרחבות חלקם של העל חשבון הביניים הצטמצם בעיקר 

משקי  ה בשיעוריעלי על העיבזה מצנייר שהוצגה ב החדשה שיטההלעומת זאת, 

נעשה עני  הבינייםמעמד מראה שעם זאת  אך ,הבינייםייכים למעמד תשמבית הה

 גודלו של מעמד הביניים,ות קהצטמ :על הרעת המצב עידיםמשני הממצאים יותר. 

הגדלתו  אולם ,ברווחת המשק עלולה לפגוע ,גורם חיוני להתפתחות כלכליתהנחשב 

 פתרון. מהווהאינה  יועל חשבון הירידה בהכנסות

אלא  אחיד אינו מעמד הביניים מהמחקר הוא שבישראל העולההעיקרי  הממצא

אלא גם  ההכנסהשתי קבוצות נפרדות, הנבדלות זו מזו לא רק ברמת מורכב מ

 ישראל תכון לחלק את אוכלוסיינ זה אין, לפיכךדמוגרפיים. -הסוציו הןבמאפייני

שתי  שללטווח ארוך אמורה להיות איחוד  המטרהלשלושה מעמדות בלבד. 

את  הפחיתיש ל כך לשםאחד גדול וחזק.  בינייםהקבוצות האמצעיות למעמד 

ה. על סמך התוצאות הבינוני הגבו מעמדלבין המעמד הבינוני הנמוך  עריםהפ

בית להשתייך לכל אחת מקבוצות הת של משקי הסתברוה מידתשהתקבלו מא

 שנות מספר הגדלת כי היא המסקנהדמוגרפיים, -גורמים סוציו מבחרההכנסה לפי 

לתרום  עשויים הנמוך הבינוני המעמד בקרב המקצועית ההכשרהושיפור  הלימוד

 לצמצום המרחק בין שני המעמדות.

נסים מספר המפר אהגורם החשוב ביותר המשפיע על הפערים בין הקבוצות הו

-של גורמים סוציו תםבית. חשיבותו של מאפיין זה משתלבת גם בהשפעהבמשק 

משפחתי. זאת ועוד, המצב הבית והראש משק גדר דמוגרפיים נוספים, כגון דת, מ

                                                        
המצב: שיעור  ( התהפך0252–0255התקופה הנחקרת )לציין כי לקראת סוף סייג ול יש 14 

העשירים הפסידו  0255בשנת  , ואילוהיה גבוה יותר 0252הצמיחה בקרב עניים בשנת 
 יותר.
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להסתברות הנמוכה ביותר של חרדים,  ,לפחות חלקי ,מאפיין זה יכול לספק הסבר

ילדים עד המספר  הואנוסף  ערבים ועולים להשתייך למעמד הביניים. גורם חשוב

 במצבם הכלכלי של חרדים וערבים.משמעותי  תפקיד מלא, שגם הוא מ51גיל 

המדיניות המכוונת להגדלת מעמד הביניים צריכה לעודד השתתפות בכוח 

 גברים חרדים ונשים ערביות,ולהציע הזדמנויות תעסוקתיות, בעיקר בקרב  העבודה

, מתאימה ולדאוג לאכיפת חוק שכר המינימוםלספק הכשרה  יש צורך בדבד ב אך

מעמד הבינוני הגבוה ם בין המעמד הבינוני הנמוך להגדלת הפעריכדי להימנע מ

  .לותובכל הבינייםרמת החיים הממוצעת במעמד ה בירידמו

הנמוך המעמד הבינוני שנבחנו, לאומית מראה כי במרבית המדינות -ןביהשוואה 

משקי בית של  ביותרשיעור הקטן ה אהושראל של י הוא הגדול ביותר. הייחוד

 קבוצת העשירים.ייכים לתשמה

-הדו רמתה בקצבת ילדים תורמת לירידסברה שלא נמצאה הוכחה ללבסוף, 

מקור כה חהוכ קצבת זקנה ,לעומת זאת .0221-בלפחות לא מאז הקיצוץ קוטביות, 

קצבת בשונה מ יש לזכור כיאולם  .בהכנסות בצמצום הפערים יותר יעילהכנסה 

קצבת את המקבלים  ביתהממשקי אחוז  12-כ חשובה יותר למעמד הנמוך,ה ,קנהזה

במסגרת בחשבון  ובארצוי שממצא זה י ייכים למעמד הביניים.תשמילדים ה

 הקיצוץ הבא. את תכנןבבואם לקובעי המדיניות שיקוליהם של 
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