
באמצעות קרן  וארגון הג'וינט האמריקאי. המרכז ממומן תם של הרברט מ' סונגר, הנרי טאובביוזמ 1982-המרכז נוסד ב
הלוק, קרן -סקסון-קרן הנרי ומרילין טאוב, קרן הרברט ונל סינגר, ג'ין וג'ון קולמן, קרן משפחת קולקר ידי-צמיתה שהוקמה על

 מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המרכז הג'וינט האמריקאי. וארגון משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף
www.taubcenter.org.il  או בדוא"לinfo@taubcenter.org.il. 

מרכז טאובמרכז טאוב
לחקר המדיניות החברתית בישראללחקר המדיניות החברתית בישראל

מדיניותמדיניותניירות ניירות סדרת סדרת 

עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל

 חיה שטייר וחיים בלייך

2014.14מס'  מדיניותנייר 

POVERTY WITHIN THE ELDERLY POPULATION IN ISRAEL 

Haya Stier and Haim Bleikh 

Policy Paper No. 2014.14 

* * *

ואינן בהכרח משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר  יםרבהדעות המובאות להלן הן של המח 
 המדיניות החברתית בישראל.

ללא הסכמה מפורשת,  –שאינם עולים על שתי פסקאות  –קצרים  מותר לצטט קטעי טקסט
 ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט.

http://www.taubcenter.org.il/


341

בישראלה המבוגרת יהאוכלוסיבקרב  עוני

חיה שטייר וחיים בלייך

תקציר

 ויה המבוגרת בישראל. בחלקיהסיכון לעוני בקרב האוכלוס בוחן אתפרק זה 

יה יאוכלוסבהשוואה ל עורי העוני בקרב המבוגריםיבשנבחנות המגמות  הראשון

עורי העוני בקרב ירידה בשימגמת הצעירה יותר. הממצאים מצביעים על 

 יעוריה. שיעור העוני בכלל האוכלוסיייה בשי, לעומת עללאורך זמן המבוגרים

בעיקר  יםמושג (צעירה יותרה יאוכלוסיבהשוואה ל) בקרב מבוגרים כיםנמוההעוני 

ההכנסה מפנסיה. בזכות ו ,המהוות רשת ביטחון לרבים ,קצבאות הזקנהבאמצעות 

פילוח לפי שלוש . בביותר ךנמוהוא  קרב הזכאים לפנסיהב ניוהע עוריש ,למעשה

ותיקים, יוצאי ברית המועצות ישראלים ) קבוצות חברתיות בקרב המבוגרים

 לשעבר ובקרב ערבים ת המועצותבקרב עולי בריכי נראה בבירור  (לשעבר וערבים

מאשר בקרב  יםני גבוהוהע ישיעור – שתי קבוצות בעלות זכאות נמוכה לפנסיה –

 בקרב האוכלוסייה המבוגרת . אחת הדרכים להתמודד עם עוני ומחסורהוותיקים

צורת בגיל העבודה. הנמצאים היא מגורים משותפים עם בני משפחה צעירים, 

צות לשעבר, אופיינית במיוחד בקרב ערבים ויוצאי ברית המועמגורים זו 

וכך להימנע  ,משלהםגבוהה יותר  לחיות במשק בית בעל רמת חייםם המאפשרת לו

  עוני.חיים במ

  'במרכז טאוב לחקר החברתית רווחה ה תחוםחיה שטייר, יו"ר תכנית המדיניות בפרופ
 המדיניות החברתית בישראל, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל

 אביב; חיים בלייך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 
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מבוא

)בן קרים חבמ בעבר נדונה מהגבוהים במערב, ואהש ,בישראל ניוהע שיעורבעיית 

(. המחקרים בתחום OECD, 2011) מדיניותבקרב קובעי ו( 2013דוד ובלייך, 

 ,עוניבח העבודה כאחד הגורמים המרכזיים הקשורים ובכ מצביעים על ההשתתפות

תלות במערכת הרווחה. לבסיכון לעוני ומצויים שאינם עובדים  פרטיםואכן 

ולפיכך  ה,פרשה מעבודה עקב גילברובה הגדול ה שיאוכלוסיוצת ם הם קבמבוגריה

 המצליחזו  יהיבסיכון גבוה יחסית לחוות קשיים כלכליים ועוני. אוכלוס תנמצא

ברוב המקרים בזכות  ,לחיות ברווחה גם לאחר הפרישה משוק העבודה בחלקה

ואולם רבים . במהלך שנות העבודההנובעים מהפרשות לחיסכון  תשלומי פנסיה

ך חייהם בתנאי עבודה ששעבדו במ ,קבוצות חלשותהמשתייכים ל יםמבוגרהמ

בוגר ולא או מהגרים שהגיעו לישראל בגיל מ ,שאינם מזכים בפנסיה תעסוקתית

לחלוטין  יםמקורות הכנסה ותלוי ילמעשה נטול ותרים, נצברו זכויות פנסיוניות

 .מוסדות המדינה ובמערכת הרווחהב

שני תהליכים לנוכח במגמה מתמדת של הזדקנות, מצויה אוכלוסיית המערב 

(. Wray, 2006)גיסא  , והתארכות החיים מאידךגיסא הירידה בפריון מחד :מרכזיים

ים מבוגרהמרבית כאמור  ןכשוויון, שעוני ואי בעיית בכרוכה ה יהאוכלוסיהזדקנות 

 – חסכונותיהםמוהם מתקיימים במידה רבה  ,אינם משתתפים עוד בשוק העבודה

להם שהם זכאים תשלומים מאו  – פנסיה תעסוקתיתחיסכון לואם  ניהוחיסכון אם 

 ,לכלה בעולם המערבינוצר עול כלכלי כבד על מערכות הכ ,כךלפיממערכת הרווחה. 

העוני בעיית  גיל הפרישה.העלאת בפנסיוניות והמערכות השבא לידי ביטוי בשינוי 

בניגוד כן ש ,במדינות רבות לב הדיון הציבוריב תעומדים מבוגרואי השוויון בקרב 

מעורר זכאותן או אי זכאותן לסיוע מהמדינה  ענייןיה אחרות שיאוכלוס וצותלקב

כי , וסיוע כזהיה המבוגרת זכאית ליהסכמה כללית כי האוכלוס שבורי, ייויכוח צ

ה באמצעות תלמצוא את מקורות הכנס ,ואף אין מצופה ממנה ,אינה מסוגלתהיא 

רים ותהנ 65עור המבוגרים מגיל יש ,מחקרים רבים עבודה. עם זאת, כפי שמראים

 ,אחרות סיבותמואם מסיבות כלכליות אם בשוק העבודה לתקופות ממושכות יותר, 

 (. 2013 ,ושרברמן)קמחי  התמדבהלה וע

באמצעות  ,יםמבוגרם שיעורי העוני בקרב ולצמצחותרות מדינות רבות 

בכל בהתאם להסדרי הפנסיות הנהוגים  ,פנסיות מדינתיות ותמיכות ,קצבאות

 הגם בישראל מופנית תשומת לב רבה למצבאופי מערכת הרווחה. על פי ומדינה 

צעירה בעלת אוכלוסייה מדינה היא אמנם  .יםמבוגראוכלוסיית ההכלכלי של 

עם  , אךזההגילים המבנה את  יםמשמרים הפריון גבוה ישיעורלאור בעיקר  ,יחסית
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-במגמת עלייה מתמדת: מ מצוי יהימכלל האוכלוס מעלהו 65בני זאת, שיעורם של 

מכלל  ויותר 75בני שיעורם של  אחוז כיום. כמו כן, 10.4-ל 1970-ב אחוזים 6.7

הלשכה המרכזית השנים האחרונות ) 40-באחוזים  4.8-ל 1.9-עלה מהאוכלוסייה 

בעיקר  ,המיוחדים הוצרכי ים מבוגרת היאוכלוסיה זו בעליי(. 2013 ,לסטטיסטיקה

אמצעים בון במצבה הכלכלי וידבם את הצורך גביריעם הפרישה משוק העבודה, מ

 . והפרטיים העומדים לרשותהציבוריים ה

עבודה של ראשי השתתפות בשוק הלהיקף הקשורים בישראל שיעורי העוני 

ם מפרנסיהוהרכב  בהם גודל המשפחהומאפיינים דמוגרפיים, מבחר משק הבית ול

מקורות שכן  ,נמצאת בסיכון גבוה לעונייה המבוגרת י(. האוכלוס2011 ,)שטיירה ב

פנסיה ממחסכונות או לא כל המבוגרים נהנים כיוון שמהכנסתה מוגבלים 

מחקרים . , ורבים מהם תלויים במדינה ובקצבאות שהיא מעניקה להםתעסוקתית

כלל פנסיה ממלכתית נדיבה ותמיכות ל ותמעניקהבמדינות ואתיים מלמדים כי והש

 ,Kangas and Palme)ים נמוכה מבוגררמת העוני בקרב  ,ה המבוגרתיאוכלוסיה

גורמים המאפשרים רמה גבוהה יותר של רווחה במשקי הבית המבוגרים יש (. 2000

מרבית המבוגרים חיים שמאחר  ,היכלל האוכלוסימצומצם ביחס לגודלם הלמשל  –

היא אף במשפחות קטנות אלו רמת הצרכים  .במשקי בית של זוגות או יחידים

וצה אינם בהכרח קבהם המבוגרים ומחקרים אחדים מראים כי  ,יחסית נמוכה

  (. 2013 ,הסובלת ממצוקות כלכליות בהשוואה לצעירים )שטייר ולוין

ה המבוגרת בישראל, יהאוכלוסישל בית הבפרק זה מוצגת תמונת העוני במשקי 

כדי לאפשר  .ין חבריהבהגבוהה ת שונּומידת הול התהכנסתוך התייחסות למקורות 

בחינה של מצבה הכלכלי, מוגדרת האוכלוסייה המבוגרת בישראל על פי גיל 

אינה משתתפת עוד רוב רובה של אוכלוסייה זו הפרישה העדכני, שממנו והלאה 

 רוצתה במעל ,ת לקצבת זקנהוהמקנה גם זכא ,בישראלגיל הפרישה בשוק העבודה. 

הוקנתה הזכות לפרוש וליהנות ם נשילו ,שנה 65 הוא עמד על 2004 שנת עד. השנים

 נשים. ל 62-גברים ול 67-הפרישה ל לגיעלה הומאז  .60כבר בגיל מקצבת זקנה 

מאפייני משקי הבית שחיים בהם מבוגרים. 1

עוני נמדד ברמת משק הבית, יש לאפיין תחילה את משקי הבית שמאחר 

שהעומדים בראשם מבוגרים. מרבית המבוגרים חיים במשקי בית בהם ים מתגוררש

. נתונים לגבי משקי בית מבוגרים"(משקי בית בראשות " :הם בגיל הפרישה )להלן

מוצגים בדרך  ,יטוח לאומיסד לבהמושל נתוני העוני דוגמת בישראל, מבוגרים של 

אולם יש גם משקי בית ו מבוגר.וא למשקי בית שהעומד בראשם ה יחסכלל ב
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 לצד ,בהם מבוגרים שפרשו משוק העבודהמתגוררים ש או "מורחבים", ,"מעורבים"

ות משפחות של מתגוררלו אכלכלית. בחלק ממשקי בית  יםצעירים שעדיין פעיל

לצד  ,ילדיהם עם צעירים בגיל הביניים . לדוגמה,צד משפחות של צעיריםלמבוגרים 

 ם ביןועל הבדלי ,. הסדרי מגורים אלו משפיעים על תמונת העוניהמבוגריםהוריהם 

 . בהרכב משקי הבית שלהןזו מזו הנבדלות  קבוצות חברתיות שונות

בישראלמוצגים שיעורי העוני  1בתרשים 
1

 , תוך1997–2011השנים לאורך  

 משק בית שהעומד בראשו בגיל פרישה( 1) :בית ימשק ם שלסוגי לושהבחנה בין שה

שכבר הגיעו ם פרטי וים במתגוררש משק בית (2; ))להלן: משק בית בראשות מבוגר(

)קבוצה זו  כחלק ממשפחה מורחבת ואםאם כראשי משק בית  – לגיל הפרישה

בהם אין ש ,משקי בית "צעירים"( 3; )משק הבית בראשות מבוגרים(גם את  כוללת

. לפירוט שיעורי העוני בחלוקה לפרטים, ולא למשקי בית, בגיל פרישהם פרטיכלל 

 בנספחים.  4ראו תרשים נ'

שהגיעו לגיל מבוגרים, ים מתגוררים פרטישראל משקי הבית בכלל מאחוז  26-ב

אוכלוסייה השיעור אחוז ממשקי הבית הם בראשות מבוגרים.  18-. כפרישה

אחוז(  71)ם מרביתו, אוכלוסייהמכלל ה יםאחוז 10בישראל הוא מבוגרת ה

 2.במשק בית בראשותםמתגוררים 

. הבית ימשק שלם סוגילושת השכמה מסקנות מעניינות עולות מהשוואת 

בין משקי הבית הצעירים ובהם מבוגרים שמתגוררים מההשוואה בין משקי בית 

 מבוגרים הכולליםהעוני במשקי הבית  ישיעור ,עולה כי בשנים הראשונות שנבחנו

אחוז  22-כהצעירים: בית המשקי בקרב  יםמהשיעורבאורח ניכר  יםגבוההיו 

גברה  עורי העונייבשתנודתיות ה. 1997לפי נתוני  ,בהתאמהאחוז  15.5-כלעומת 

, 2003בעיקר מאז שנת ויה והן בקרב המבוגרים, יהן בכלל האוכלוס לאורך התקופה

ברמת אי השוויון הכללי ו במדיניות הרווחהלנוכח תנודות כלכליות ושינויים 

במהלך  הקצבאות ךמערבתמורות חלו בקרב המבוגרים כך לדוגמה,  .במדינה

הן  2004-ל 2002, אך בין חלה מגמת עלייה בקצבאות ה. בטווח הארוךהתקופ

 ;2014 ושטייר, ויזל-ריאאז) הורחבותקופות מאוחרות יותר הן ואילו ב, קוצצו

 . (2012 ,המוסד לביטוח לאומי

כאמור,  .התהפכות המגמות בשיעורי העוני אשינויים אלו היאחת התוצאות של 

 .יהינמצא במגמת על יה הצעירה יותריהאוכלוסבקרב משקי הבית העניים  עוריש

                                                        
גודל משק להכנסה לאחר ניכוי מסים והעברות, מתוקננת השיעורי העוני מחושבים לפי   1

 הבית.
 ,לגברים( 65-לנשים ו 60) 2004לפי הגדרת גיל הפרישה שהיה נהוג לפני בחישוב גם   2

  .בנספחים 1'תרשים נהנתונים מצביעים על מגמות דומות, ר' 
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 ולאחר מכן ,עד אמצע העשור הקודם תשעיםמסוף שנות ה הגידול העיקרי התרחש

 היו בתחילת התקופהכאמור, : יה המבוגרת שונהי. התמונה בקרב האוכלוסהתייצב

צעירים קרב ב רגבוהים מאש מבוגרים בקרב משקי בית הכולליםשיעורי העוני 

בקרב אחוז  16-כשהנתונים הגיעו להתהפכה המגמה, עד  2001משנת אך  .יותר

ניכרת מאז ו .2002-בקרב צעירים באחוז  19לעומת משקי בית בראשות מבוגרים 

 ,כיוםיותר בקרב צעירים. מהיר בקצב  , אם כיבשתי הקבוצותעלייה בשיעורי העוני 

 ,מתחת לקו העוניים ויבהם מבוגרים מצשמתגוררים משקי הבית קרב מאחוז  17

  . בהם מבוגריםאין שמשקי הבית מקרב אחוז  21לעומת 

שמתגוררים משקי הבית כלל בין ומההשוואה בין משקי בית בראשות מבוגר 

עורי ישך עורי העוני לאורך זמן, אישל שינוי בש מגמה דומהבהם מבוגרים עולה 

. במשקי עקביותבגיל פרישה גבוהים יותר ב פרטהעוני בקרב משקי הבית בראשות 

 .2009-רק ביותר מתחת לאלו של הצעירים אל והגיעו שיעורי העוני פחתו בית אלו 

 מגורים של מבוגרים במשפחות מורחבות עם בני משפחה אחריםכי נראה אפוא 

מהווים דרך הם ו ,את שיעור העוני יש בהם כדי לצמצם העבודהמצויים במעגל ה

 . ביתר פירוט בהמשךידון ת וזסוגיה להתמודדות עם קשיים כלכליים. 

לגבי עוני הרשמיים של המוסד לביטוח לאומי גם כי הנתונים עולה ההשוואה מ

הם כן שמציגים תמונה חלקית, בסקירות השנתיות(  מה,)לדוגים מבוגרבקרב 

שיעורם בחשבון את מביאים אינם מציגים רק את משקי הבית שבראשות מבוגר, ו

 עם בני משפחה צעירים.  מתגורריםהמבוגרים של הניכר 
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נובע ה המבוגרת ייחסית בקרב האוכלוסיהנמוך  העוני שיעורנראה כי כאמור, 

מבוגרים, משיעורי הזכאות לפנסיה, מרמת הפעילות ב של המדינההתמיכה  מרמת

הנחות . מתגוררים בהםהם שהכלכלית שלהם בשוק העבודה ומהרכב משקי הבית 

 בהמשך. בהרחבה אלו יידונו

היבט אחד המתאר את המצב אינו אלא  "העוניקו מראים כי "מחקרים רבים 

מתחת מצויה  , קריהמוגדרת ענייהה יהאוכלוסישונות רבה בקרב יש כי , והכלכלי

מצבם של  אתמוד אכדי ל. (2013 המוסד לביטוח לאומי,לדוגמה  אור)לקו העוני 

להעריך עד כמה רחוקים העניים מקו נועד שמדד , עומק העונייש לבחון את  העניים

 כנסתםההפער בין  – "יחס פער העוני"במונחים של נמדד  עומק העוני .ניהעו

ככל  .(2013 ,)המוסד לביטוח לאומיקו העוני בין ו יםהבית העני יהממוצעת של משק

 .עוני חמור יותרהמיקום מתחת לקו העוני נמוך יותר ומעיד על  שיחס זה גדול יותר,

 ,גיל פרישהבים פרט אין בהםש משקי ביתבהממוצע  עומק העונימוצג  2בתרשים 

גיל פרישה. בלפחות בהם אדם אחד שמתגורר לעומת אותו מדד בקרב משקי בית 

 1תרשים 

 אחוז משקי הבית מתחת לקו העוני
 *1997–2011לפי סוג משק הבית וגיל הפרטים החיים בו, 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001הנתונים לשנים  *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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קו העוני, משל כל אחד משני סוגי משקי הבית מרחק עקומות מציגות את הה

 אחוזים.ב

עמוק פחות העוני מעלה שני ממצאים חשובים: ראשית, העוני פער תמונת 

כך לדוגמה, . בלי מבוגריםמשקי בית  מבוגרים מאשר בקרבבהם  ששימשקי בית ב

בהם שמתגוררים תה ההכנסה הממוצעת של משקי הבית העניים יהי 2011בשנת 

אחוז  36-הכנסה ממוצעת הנמוכה ב לעומת, מקו העוניאחוז  24-בכנמוכה מבוגרים 

 במקצתקטנים פערים  מבוגרים.שלא מתגוררים בהם משקי בית בקרב מקו העוני 

לעומת  אחוז 20 –( 1997) בתחילת התקופהבין שני הסוגים של משקי הבית נרשמו 

בין שתי הקבוצות ניתן לזקוף  . את הפערים המצומצמים יחסית, בהתאמהאחוז 29

השלמת ההכנסה וקצבת הזקנה האוניברסלית שני גורמים. ראשית, זכות ל

מצליחים להיחלץ מעוני, לחיות  םאלו שאינ למרבית המבוגרים, גםמאפשרות 

 2תרשים 

 עומק העוני
  , מתוקנן למספר הנפשות, קו העוניהכנסת משקי הבית העניים להפרש בין ה

 *1997–2011, לפי הרכב משק הבית, מקו העוני אחוזכ

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001-הנתונים ל *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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מרבית משקי שנית,  .הדומה לזו של משקי בית שאין בהם מבוגריםברמת חיים 

   יה הצעירה.יהבית של המבוגרים הם קטנים מאלו של האוכלוס

 ה בעומק העונייעלינרשמה בית המשקי הנדונות של בקרב שתי הקבוצות אלא ש

 29-עלה מבקרב משקי הבית הצעירים העוני  מקוהמרחק הממוצע  .במשך השנים

הועמק מבוגרים בהם חיים ש כיום. בקרב משקי הביתאחוז  36-ל 1997-ב אחוז

כלומר, בקרב משקי הבית הצעירים . קו העוניתחת למ אחוז 24-ל אחוז 20-מהעוני 

משקי פערי עומק העוני בינם ובין ב הןהעוני ועומק בהיא הן יה לאורך הזמן יעלה

ירידה מסוימת בשיעורי העוני, ניכרת . בקרב המבוגרים מבוגריםשיש בהם הבית 

אפוא ניתן להסיק  .גדלהלך ו קבוצת המבוגרים הענייםפער העוני בקרב יחס ש אאל

ה יה המבוגרת ולמרות העלייכי למרות הצמצום בשיעורי העוני בקרב האוכלוסי

מצבם של – יברסליות אונשרובן כאמור  –מהמדינה למבוגרים המועברות  בתמיכות

כדי להבין את . מבעבר יותרבממוצע יום כחמור  ענייםכמוגדרים ההמבוגרים 

הירידה הכללית בשיעורי העוני של  רקע לע ,הגורמים להחמרה במצב העניים

את מקורות  וכןה ייש לבחון את המאפיינים החברתיים של האוכלוסי ,המבוגרים

 בהמשך הפרק.אלו יידונו גורמים ההכנסה העומדים לרשותה. 

 ה המבוגרת בישראלימקורות ההכנסה של האוכלוסי. 2

ה המבוגרת בישראל ימקורות ההכנסה של האוכלוסיבמתמקד זה סעיף בהדיון 

עורי העוני ובעומק העוני לשינויים יעד כמה ניתן לייחס את השינוי בשבשאלה ו

שלושה מקורות יה מבוגרת יאוכלוס הכולליםלמשקי בית  .במקורות ההכנסה

בעיקר קצבת זקנה המשולמת לכלל ו ,תמיכות המדינה (א)עיקריים: הכנסה 

עדיין שהמבוגרים עצמם, של  עבודה (ג; )פנסיהתשלומי  (ב; )ה המבוגרתיהאוכלוסי

הם בגיל העבודה שאחרים במשק הבית ל פרטים פעילים בשוק העבודה, או ש

הוא אלו מקור הכנסה אפשרי נוסף למשקי הבית ומשתתפים בפעילות הכלכלית. 

 הכנסה מהון.

ורות ההכנסה של משקי הבית במק לאורך השנים חלו כמה שינויים חשובים

המבוגרים המתגוררים במשק בית )א( שיעור  :יה מבוגרתיבהם אוכלוסשמתגוררת 

פנסיה שולמה  1999בשנת  .הייעלנמצא במגמת תעסוקתית  פנסיההכנסה מיש בו ש

 או)ר 2011-ב אחוז 51לעומת  ,גיל הפרישההמגיעים למאחוז  48-ל תעסוקתית

שאינם פורשים עור העובדים ייה בשיחלה על במרוצת השנים ; )ב(בהמשך( 7תרשים 

משתתפים ( מראים כי שיעור ה2013קמחי ושרברמן ) .שוק העבודה בגיל מבוגרמ

 אחוז 30-ל 2000שנת ב אחוז 20-מ –עלה  65–74 ניגברים ב בשוק העבודה מקרב
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 –עלו וצת גיל קבאותה בבשוק העבודה ות של נשים עורי ההשתתפישגם  ;2011-ב

, בעיקר בקרב ה זויאמנם חלק מעלי .2011-ב אחוז 12-ל 2000-אחוזים ב 7-מ

גיל עם זאת מבוגרים רבים שהגיעו לאך  ,מקורה בהעלאת גיל הפרישה הגברים,

יה בהכנסותה עלייה חל ,פעילות זובעקבות בפעילות כלכלית.  יםפרישה עדיין מעורב

קצבת הזקנה המשולמת הוגדלה  ; )ג(של האוכלוסייה המבוגרת מעבודה

   . (2012 ,)המוסד לביטוח לאומי ה בגיל הפרישהילאוכלוסי

פרטים שמתגוררים בהם מציג את מקורות ההכנסה של משקי הבית  3תרשים 

 ,תמתוקננלנפש  ברוטו . התרשים מתייחס להכנסה2011-ו 1997בגיל פרישה בשנים 

. התרשים בשתי תקופות הזמן ותכך שניתן להשוות את ההכנס, 2011במחירי 

שמתגוררים בקרב משקי הבית  ושה מקורות הכנסה הדומים במשקלםשלצביע על מ

: הכנסה מעבודה, הכנסה מפנסיה והכנסה מתמיכות פרטים בגיל הפרישהבהם 

ה ברמת החיים, אך יעם העלי ,הזמן ו גדלו לאורךלאושת המרכיבים ההמדינה. של

 לנפש ברוטו מההכנסהאחוז  27הפנסיה שיקפה  1997-ב –ר דומה ותמשקלם נ

אחוז  36משקל ההכנסה מעבודה היה  ;אחוז 28-משקלה עלה ל 2011-וב ,תמתוקננ

משקל ואילו  ;אחוז 33-ירד לו 1997-ב תמתוקננברוטו לנפש  מכלל ההכנסה

בשתי ת מתוקננסה לנפש נמכלל ההכאחוז  33-בבטא הת מהמדינה התמיכות

יה בכל מקורות יהעל ה מסוימת גם בהכנסה מהון.יהתקופות. עם הזמן חלה עלי

בהם שמתגוררים כלכלי של משקי הבית ה םבמצבההכנסה מצביעה על שיפור 

  ובמידה רבה מסבירה גם את הירידה בשיעורי העוני. ,מבוגרים

שינויים מעטים ברמת ההכנסה רק מבוגרים, חלו השוואה למשקי הבית בה

, במשקי בית אלו מרבית י. כצפוהצעירים יותר ת במשקי הביתמתוקננלנפש 

בגיל העבודה. רק מיעוט אוכלוסייה שהיא כן מדובר בשמעבודה, היא ההכנסה 

מעניינת היא שבעוד או אחרים. נקודה  משלתייםמההכנסה מגיע ממקורות מ

עלייה ת, המתוקננת בהכנסה לנפש ניכריה ימבוגרים חלה עלהבמשקי הבית ש

כן ש ,משינוי בהכנסה מעבודה הכול תונובעיותר  הצנועבמשקי הבית הצעירים 

יות מרכזקצבאות ב ואף קיצצה ,התקופהך שאת התמיכה במגדילה המדינה לא ה

ת תמונה של רמת מצטייר ,. בסיכומו של דברות הילדיםאה זו, כגון קצבילאוכלוסי

השיפור ברמת לאור  ,ד בין משקי הבית הצעירים למבוגריםוהכנסות דומה מא

 ביתהמשקי של יה בהכנסות יהעלמראה כי  3תרשים  .יםמבוגרההכנסות של ה

 (אחוז 47-)בפנסיות הגדלת המבעיקרה נבעה  מבוגרים בין שני פרקי זמן אלוה

  (. אחוז 37-)בותמיכות המדינה 



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  350

בשוק משתתפים  םה המבוגרת איניאוכלוסיייכים לתשממרבית ה, אמורכ

כפי שעולה וקצבאות מדינה.  פנסיותהוא  העיקרי תםמקור הכנס, והעבודה

 בעיקר, מהמדינההתמיכה ת שקפהזמן מפרקי י נבשכי מהנתונים עד כה, נראה 

זו  עלייה בתמיכהה .הבית המבוגרים יכשליש מכלל הכנסות משק ,קצבאות הזקנה

 עוני בחלק ממשקי הבית.הצמצום ממדי ועלייה ברמת החיים  העמ הביאה
  

 3תרשים 

 2011-ו 1997, משק ביתלהכנסה חודשית ברוטו 
 , לפי סוג משק בית ומקור הכנסה2011לנפש מתוקננת, בשקלים של 

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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 התמיכהמקורות חשיבות רבה ל קיימתבקרב האוכלוסייה המבוגרת  ,ואכן

אין כל מקורות נתח נכבד מאוכלוסייה זו בעיקר מכיוון של ,המדינהשמספקת 

במעבר מהכנסה כלכלית ני ובשיעור העהירידה את ג ימצ 4. תרשים הכנסה אחרים

לפני מיסוי  ,הוןמפנסיה תעסוקתית ומכוללת את מקורות ההכנסה מעבודה, ה)

כלומר לאחר תשלומי מסים מחד להכנסה פנויה ) (ולפני קבלת תמיכות מהמדינה

כלל (. הנתונים מוצגים עבור גיסא, וקבלת קצבאות והטבות מאידך גיסא

משקי  עבורכן ו ,לפני גיל פרישהבהשוואה לאוכלוסייה ש בגיל הפרישהאוכלוסייה ה

  .בהם מבוגריםאין ש תלמשקי ביבהשוואה  מבוגריםבהם חיים שבית 

והמסים מצמצמים את העוני בקרב  התשלומי ההעברכי  עולההתרשים מ

בשנת  ,לדוגמה. כך יה הצעירה יותריבהשוואה לאוכלוסרח ניכר באוהמבוגרים 

 65-העוני בקרב המבוגרים בתשלומי ההעברה והמסים תרמו לצמצום שיעורי  2011

הצמצום משקי בית בלי מבוגרים,  של ,יה הצעירה יותריואילו בקרב האוכלוס אחוז,

  .אחוז, ואף פחות מכך בקרב פרטים 20-בכ היה רק

על צמצום העוני השפעת המדינה גם כשמסתכלים על מגמות ארוכות טווח 

ניכרות  בקרב הצעירים יותרלעומת זאת,  .יציבה למדיבאוכלוסייה המבוגרת 

מצום ממדי העוני צב, ונראה כי השפעת המדינה ארוכות טווח אחרותמגמות 

ום צמצוההעברות של המדינה תרמו ל המיסויפחתה עם הזמן. כך, מערכת ם בקרב

בשנת אחוז בלבד  20-לעומת כ 1997בשנת אחוז  38-כבבקרב צעירים ני והעשיעור 

הטבות בלו נובעים במידה רבה מהקיצוץ בקצבאות הילדים וא. הבדלים 2011

בעיקר גודל המשפחה, , ושמאפייניה החברתיים ,יה הצעירה יותריאחרות לאוכלוס

  .(2012 ,המוסד לביטוח לאומי) מעמידים אותה מלכתחילה בסיכון גבוה יותר לעוני
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בהשוואה נמוכים יה המבוגרת בישראל ישיעורי העוני בקרב האוכלוסלסיכום,  

בזכות מערכת הקצבאות האוניברסלית ו. הודות ליה הצעירהיבאוכלוסלשיעורים 

מערכת עולה בידי , ים חסרי מקורות הכנסה אחריםמבוגרבתמיכה של המדינה 

ה יאוכלוסיבקרב אוכלוסייה זו יותר מאשר בקרב העוני הרווחה לצמצם את ממדי ה

 צעירה. ה

 השוני בין קבוצות אוכלוסייה בקרב המבוגרים .3

שונות רבה מבחינת ההרכב  ניכרתה, גם בקרב המבוגרים יכלל האוכלוסיבכמו 

ה של נגישותהבדלים בלבמידה רבה קשורה שונות ה .החברתי והרכב משקי הבית

דון יזה  סעיףעוני. היקלע לל קשישיםשל  ןובסיכו למקורות הכנסה אוכלוסייה זו

 4תרשים 

 הכנסה פנויהלהכנסה כלכלית מעבר מעוני בהשיעורי באחוז הירידה 
 *1997–2011בקרב פרטים ובקרב משקי בית, 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001-הנתונים ל *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:

 

   

   

   

   

   

   

                                

                       

      –                          

                 

         –              
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 ת הישראליםיאוכלוסי (1: )מבוגרתהיה יאוכלוסב וצותש קבוט בשלוריבפ

( 2) ;1990ו אליה לפני שנת ללדו בישראל או עאת היהודים שנו , המונהיםהוותיק

( 3; )ואילך 1990-מ לשעברת המועצות בריה שעלתה לישראל מאוכלוסיי

 . האוכלוסייה הערבית

. 2011-ו 1997 –נקודות זמן שתי ש הקבוצות בומציג את התפלגות של 5תרשים 

 הוותיקה היהודית יהישל האוכלוסהיחסי העשורים האחרונים קטן חלקה  הלךבמ

לעומת . כיוםאחוז  65-ל 1997-באחוז  74-: ממכלל האוכלוסיות המבוגרות בישראל

 אחוז 21-ל 18-מ: שתי הקבוצות האחרות נרשם גידולהיחסי של  ןחלקבזאת, 

לפני שנת נרשם  הגידול מרבית) לשעבר ת המועצותמבריהמבוגרים העולים בקבוצת 

 . הערבית המבוגרתבאוכלוסייה  אחוזים 8-ל 6-מ; ו(2005

ה ין באוכלוסישינויים דמוגרפיים אלו משפיעים על תמונת העוני ואי השוויו 

 ,הגיעו לישראל בהיותם מבוגרים תשעיםחלק ניכר מעולי שנות השכן המבוגרת, 

ה י. הגידול בחלקם באוכלוסישל ממשולא הצליחו לצבור זכויות פנסיוניות 

 5תרשים 

 התפלגות הפרטים בגיל הפרישה
 2011-ו 1997לפי קבוצות אוכלוסייה, 

 . הנתונים אינם כוללים עולים ממדינות אחרות *

 וחיים בלייך, מרכז טאוב חיה שטיירמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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ה הנשענת בעיקר על תמיכת יאת חלקה של האוכלוסימאוד המבוגרת מגדיל 

נמוכה וברמת הכנסות  נמוכיםעורי תעסוקה ישבגם מתאפיינת . קבוצה זו המדינה

מבוגרים עור הי(. ש2013 ,)קמחי ושרברמןהוותיקים  וצתקבל יחסית ,בהתאם

 מחד שיעורי פריון גבוהים בשל ,ביחס לצעיריםד ויה הערבית נמוך מאיבאוכלוס

 (.2013 ,)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהגיסא  מאידךחלת חיים נמוכה ותו, גיסא

אוכלוסייה המבוגרת מיעוט קטן מכלל ה שקפתמהאוכלוסייה הערבית  פיכךל

ניתן לשער  ,דועורי העוני בקרב הערבים גבוהים מאישש , מאחרבישראל. עם זאת

מבוגרים המשתייכים יותר מאשר עמוקים שהמבוגרים חווים קשיים כלכליים 

בקבוצה זו נמצא השיעור הנמוך ביותר של  ,כןכמו אחרות. לשתי הקבוצות ה

ביחס לשתי קבוצות האוכלוסייה פרישה ואילך, ח העבודה בגיל ומשתתפים בכ

 (. 2013 ,)קמחי ושרברמן האחרות

 1997–2011בשנים  ש הקבוצותומשל 3עורי העוני בקרב מבוגריםיבחינת ש

בשיעורי העוני והן במגמות  ןה ,ןניהביהניכרים אכן מראה את ההבדלים ( 6)תרשים 

 60-כ –קרב הערבים המבוגרים הם הגבוהים ביותר בעורי העוני יש :ארוכות טווח

 לאין שיעורעורי עוני נמוכים יבהשוואה לש, מתחת לקו העונינמצאים מהם  אחוז

לכלל  דומהב ,לשעברת המועצות ברי יוצאימ אחוז 18-כ :יה היהודיתיבאוכלוס

 במגמות ארוכות הטווחבלבד בקרב הוותיקים.  אחוז 11-ו ,יה המבוגרתיסוהאוכל

ותיקים, ובשנים והבקרב עורי העוני יבעשורים האחרונים ירידה מסוימת בשרה ניכ

 ,לשעבר. לעומת זאתת המועצות יוצאי בריבקרב עורי העוני יהאחרונות גם בש

אחוז  50-כ –ים ויציבגבוהים עורי העוני ישת המבוגר תערביאוכלוסייה הה בקרב

יה יעללאחר מכן ו, ירידותנרשמו  תחילת  התקופהבאם כי נמדדו, שבמרבית השנים 

 . מאז סוימתמ הויריד 2010-ב אחוז 60-ל
  

                                                        
 םבראששכלל העניים בגיל הפרישה, לרבות אותם מבוגרים המתגוררים במשקי בית   3

 בגיל העבודה. פרט
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ותיקים משקפת כפי הנראה את ושל ה בקרב משקי הבית ניוהע עוריהירידה בש

 את גימצ 7 חייהם. תרשים שךבמ תשצברו פנסיומבוגרים של  ההולך וגדל עוריהש

הכנסה הנהנים מבמשקי בית המתגוררים  ואילך גיל פרישהממבוגרים השיעור 

.תמבוגרהאוכלוסייה כלל התוך מ ,מפנסיה
4

 ניכראת ההבדל הט יבלמתרשים זה  

 היהודית היבאוכלוסימבוגרים ההפרטים שלישים מכלל  כשני –הקבוצות  שלושין ב

 נקודות האחוז 2.5-כל שה , עליימשק הבית בהכנסתנהנים מרכיב פנסיוני  הוותיקה

 15-לשעבר ופחות מ ת המועצותמכלל עולי ברי אחוז 20. לעומתם, רק 1999מאז 

                                                        
אמנם בדרך כלל למי שפרש מהעבודה לגמלאות, אך  תהפנסיה התעסוקתית משולמ  4

מקבלים פנסיה הייתכן שמשק הבית כולל פרטים שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה 
קשיש בלי פנסיה תעסוקתית. זאת ועוד, נתוני גם תעסוקתית, ובמשק הבית מתגורר 

, שהרי לא בהכרח כל המבוגרים 7מהמוצג בתרשים  הזכאות לפנסיה נמוכים יותר
  במשק הבית זכאים לפנסיה תעסוקתית.

 6תרשים 

 הפרטים בגיל הפרישה מתחת לקו העוני אחוז
 *1997–2011לפי קבוצות אוכלוסייה, 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001הנתונים לשנים  *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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תשלומי פנסיה כלשהי. לגבי נהנים מחיים במשקי בית שמבוגרים הערבים מהאחוז 

וותק העלייה בעם בד בבד עור הזכאים לתשלום פנסיוני, יה בשיעלי תניכר העולים

 ועם צבירת זכויות לאורך זמן.  ישראלשלהם ב

ממדיה הקטנים ה הערבית בשל יקשה יותר להסיק מסקנות לגבי האוכלוסי

 בקרב המבוגרים הערבים פנסיההמקבלי עור יש התרשים מראה כי אולםיחסית, 

. שיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך של ערבים נובע מהקשיים המתמשכים נמוך למדי

פגיעותה הרבה. בעבר לא נהנו הערבים מו עבודהיה זו בשוק הישל קבוצת אוכלוס

הסדרי להסכמי שכר קיבוציים וכפופים לעורי תעסוקה גבוהים בארגונים הימש

בעיקר המעבר לתעסוקה ו – שינוי הסדרי התעסוקה במשקייתכן כי פנסיה, ו

ארון וח אדם, תעסוקה זמנית, צמצום תעסוקת עובדי הצוובאמצעות חברות כ

 פגעו בהם יותר מאשר בקבוצות – וירידת כוחה של העבודה המאורגנתהכחול 

 .האחרות

 
  

 7תרשים 

 בית שיש בו הכנסה מפנסיה אחוז הפרטים בגיל הפרישה החיים במשק
 2011-ו 1999מתוך כלל הפרטים בגיל הפרישה, 

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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אחד הזכאי מבוגר לפחות אדם בהם מתגורר שבקרב משקי הבית שיעור העוני 

.אחוזים 2לפנסיה עומד על 
5

שמתגוררים בהם מבוגרים במשקי בית  ,לעומת זאת 

יכולות להיות , אם כי עורי העוני גבוהים יחסיתיש כלל הכנסות מפנסיהבהם אין ו

 8בתרשים . 3 מעבודה או מהון, כפי שעלה מתרשים כגוןהכנסות אחרות, להם 

קבוצות  בקרב מבוגרים לפי שלוש 2011–1997בשנים  עורי העוניישמוצגות מגמות ב

. התרשים מראה כי המבוגרת האוכלוסייה הנדונות, בהשוואה לכלל האוכלוסייה

 65נעים בין שיעורי העוני הכנסה מפנסיה בלי במשקי בית מתגוררים ערבים הבקרב 

ויוצאי ברית  בקרב הוותיקים ;שינויים קלים לאורך התקופה, באחוז 75-ל

 .2011בשנת  ,בהתאמה ,אחוז 24-ו 31-כב ישיעורי העוננאמדים  המועצות לשעבר

 נובע מזכאותם ת יוצאי ברית המועצות לשעברוצהנמוך יחסית בקבעור העוני יש

 . תמיכות נוספותללהשלמת הכנסה ו

                                                        
ש ושלקה לחלוהזכאים לפנסיה בוצת שיעורי העוני בקבהוצגו בשל מיעוט התצפיות לא   5

 ה.יקבוצות האוכלוסי

 8תרשים 

 בקרב פרטים בגיל הפרישה  עונישיעור ה
 במשק בית ללא הכנסה מפנסיה החיים

 *1997–2011במשקי בית ללא פנסיות,  מתוך כלל הפרטים בגיל הפרישה החיים 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001הנתונים לשנים  *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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 ה המבוגרתיהסדרי המגורים של האוכלוסי. 4

 עם קשיים פיזיים וחברתיים ן, וכאחת הדרכים להתמודדות עם עוני ומחסור כלכלי

יה המבוגרת, היא מגורים משותפים ישהם לעתים קרובות מנת חלקה של האוכלוס

(. Phua, McNally, and Park, 2007; Lee, 2009) בגיל העבודה עם קרובי משפחה

-בכלרובם דירה בבעלותם. ו, עצמאיבישראל מקיימים משק בית  מבוגריםמרבית ה

ו ק הבית או בן/בת זוגראש מש מבוגריםבהם מתגוררים שבית הממשקי אחוז  80

בגיל פרישה. הם
6

הם משקי בית מבוגרים שמתגוררים בהם ממשקי הבית אחוז  20  

.בגיל העבודהפרט עומד ם , כלומר משקי בית שבראשות צעירבראש
7

    

שיעור משקי הבית שמתגוררים בהם מבוגרים ושבראשם שווה את מ 9תרשים 

(, בשלוש 2010–2011-ו 1997–1998) שתי תקופות זמןב עומד פרט בגיל העבודה

לשעבר  ית המועצות, יוצאי ברבארץ ותיקיםיהודים  –קבוצות האוכלוסייה הנדונות 

 אחוזנקודות  5ירידה של במהלך התקופה שנבחנה נרשמה  ,התרשיםלפי וערבים. 

 .אדם מבוגרבהם מתגורר ו העבודהגיל בפרט עומד שבראשם משקי הבית  בשיעור

 יוצאי ברית המועצותירידה זו ניתן לייחס להסדרי המגורים של מחלק נכבד 

בהסדרי מגורים תגורר לשעבר, שבשנים הראשונות להגעתם לישראל הרבו לה

בתרשים,  ניכרכפי ש ,. ואכןנפרדיםייסדו משקי בית שנים העם חלוף אך  ,מורחבים

 ימשקהיו  י ברית המועצותאיוצמבוגרים ממשקי הבית שחיו בהם מחצית  1997-ב

. גם בקרב ערבים אחוז מהם 30-ברק מתקיים  ואילו כיום הסדר כזה ,יםבית מורחב

וגם  ,של מבוגרים במשקי בית בראשות צעיריםנפוצה תופעת המגורים המשותפים 

בשיעור משקי ירידה מגמת  תשעיםשנות הסוף מאז בקבוצת אוכלוסייה זו ניכרת 

. בקרב אחוז 32-לאחוז  48-מ: העבודהפרט בגיל  הכוללים מבוגרים ובראשםבית ה

                                                        
הוגדר  ,אך האחר בגיל פרישה ,בגיל פרישה אינואחד מבני הזוג עדיין שבו רק משק בית   6

בשוק העבודה.  וראש משק הבית נקבע לפי מידת מעורבות". משק בית בראשות מבוגר"
אישה עדיין בשוק ה אךמהעבודה,  פרשהמבוגר הגבר בחלק ממשקי הבית, לדוגמה, 

עדיין בשוק משק בית שבו הגבר  –הפך ול , ולכן היא העומדת בראש משק הבית,דההעבו
 מבוגר". גבר , הוא "משק בית בראשות העבודה, ואילו האישה פרשה

הוא אדם עובד בראשו שהעומד משק בית הוא  פרט בגיל העבודה" משק בית בראשות"  7
ה שאינו בן הזוג בגיל פרישבו לפחות אדם אחד מתגורר גיל פרישה, ושעדיין לא הגיע ל

משק בית ילדיהם והורה של אחד מבני הזוג.  ,זוג צעיר ה:לדוגמ ,של ראש משק הבית
 כזה הוא בגדר "משפחה מורחבת".

 
 
 
 



359 בישראלהאוכלוסייה המבוגרת בקרב  עוני

ויציב למדי  (אחוז 15)עור המגורים המשותפים הוא נמוך יש ,וותיקיםישראלים הה

 לאורך הזמן.

 ,ה המבוגרתיעורי העוני בקרב האוכלוסייכיצד משפיעים הסדרי המגורים על ש

ה של משפחות )מבוגרות והאם אכן ניתן לראות בהסדרי מגורים אלו אסטרטגי

 עוני? מצוקות ההתמודדות עם וצעירות יותר( ל

–2011ים שנבמתחת לקו העוני חיו משקי הבית ש עורימציג את ש 10תרשים 

קרב בהן , בכל אחת משלוש הקבוצות: ותיקים, יוצאי ברית המועצות וערבים, 2010

עומד בראשם פרט בגיל העבודה )כאלו שחיים בהן מבוגרים וכאלו שמשקי בית 

שמאלי החלק המשקי בית שבראשם עומד מבוגר.  שאין בהם מבוגרים( והן בקרב

)לאחר  הכנסה הפנויהעל פי ה משקי הבית העניים יעורישל התרשים מציג את ש

9תרשים 

אחוז משקי הבית שבראשם עומד פרט בגיל העבודה*
 מתוך כלל משקי הבית שחיים בהם פרטים בגיל הפרישה,

 2010–2011-ו 1997–1998ממוצעים לשנים 

. משקי בית שהעומד בראשם אינו בגיל פרישה ואינו בן/בת זוג של פרט בגיל פרישה *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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)ללא השפעת  כלכליתלהכנסה מתייחס  ימניהחלק ה .תשלומי העברה ומסים(

 . הקצבאות והמסים(

 הכנסה פנויהבקבוצות השונות לפי  משקי הבית העניים עורישבין  ההשוואמ

משקי הבית שיעור  ,בראשות אדם בגיל העבודהמורחבות משפחות בעולה כי 

הסדרי ככלל, . מבוגריםבראשות שר בקרב משקי בית מאמשמעותית  ךנמוהעניים 

משקי בית ים נמוכים יותר של עורישתאפיינים במ ותמורחבשל משפחות מגורים 

 . עניים

בכל סוג של הסדר מגורים בשיעור משקי הבית שמתחת לקו העוני ההבדלים 

יוצאי ברית המועצות ערבים ו –בולטים במיוחד בקרב האוכלוסיות הפגיעות יותר 

במשקי בית המתגוררת  עור העוני בקרב הקבוצהיה, שילשעבר. בכלל האוכלוסי

משקי בית שמתגוררים בקרב  יםאחוז 10לעומת , אחוז 19הוא  בראשות אדם מבוגר

 אינם)הנתונים  פרט בגיל העבודהמשק הבית עומד בראשות אך מבוגרים בהם 

 . מוצגים בתרשים(

בכל עקבית נותרת תמונה זו של הבדלים בשיעורי העוני על פי הסדרי המגורים 

 13הוא בראשות מבוגר העניים בית ה יעור משקיש ,בקרב הוותיקיםהקבוצות: 

משק בראש אך  ים,מבוגר הםב יםשמתגוררבית ה ימשקמ יםאחוז 8לעומת אחוז, 

הם עורי העוני ישלשעבר יוצאי ברית המועצות בקרב  ;פרט בגיל העבודההבית עומד 

 ,אחוז 40לעומת אחוז  68 – ובקרב ערבים ,בהתאמה יםאחוז 5לעומת אחוז  21

  בהתאמה.
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הכנסה ה בבחינתגם  יםבולט משקי הבית העניים עוריבשהבדלים אלו 

בין ההכנסה  משקי הבית העניים עוריבשמהשוואת ההבדלים  ,הכלכלית. למעשה

מסים ההעברה והשל תשלומי  השפעההכי עולה הכלכלית להכנסה הפנויה 

למבוגרים ערבים ויוצאי ברית המועצות לשעבר ניכרת יותר בקרב המתגוררים 

. בקרב מבוגריםבראשות מאשר במשפחות בראשות צעירים מורחבות  במשפחות

 התשלומים  ,בראשותםשבמשק בית מבוגרים יוצאי ברית המועצות המתגוררים 

ואילו בקרב  ,אחוז 76-את שיעור משקי בית העניים ב יםמצמצמ והמסים המדינהמ

 85 עומד עלהצמצום שיעור  בראשות צעיריםקי בית במשמבוגרים המתגוררים 

אם כי  ,סדרי המגוריםשני סוגי הב באורח ניכר מתון. בקרב הערבים הצמצום אחוז

הבדל ואילו בקרב הוותיקים אין  ;התאמהב ,אחוז 32-ואחוז  23 – דומההמגמה 

 10תרשים 

 משקי הבית מתחת לקו העוניאחוז 
 2010–2011לפי סוג משק בית, ממוצע לשנים 

 . ראש משק הבית אינו בגיל הפרישה ואינו בן/בת זוג של פרט בגיל הפרישה *
 ראש משק הבית בגיל הפרישה, או מוגדר/ת כבן/בת הזוג של פרט בגיל הפרישה. **

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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אחוז  69מגיע לכדי  , והצמצוםשקי הביתבסוגים השונים של מ עוניהמצום צעור יבש

בקרב משקי בית בראשות אחוז  67-ובמשקי בית בראשות פרטים בגיל העבודה 

 .  מבוגרים

 יםבראשות מבוגרמשקי בית  –בחינת מקורות ההכנסה של שתי הקבוצות 

ד ויחיב ,מצביעה על חשיבותם של הסדרי המגורים – בראשות צעירים ומשקי בית

מקורות ההכנסה של כל ה התלויה לחלוטין בקצבאות המדינה. יאוכלוסיבקרב 

. 11שנבחנו מוצגים בתרשים האוכלוסייה המבוגרות קבוצות אחת משלוש 

ומד בראשו הוא בגיל פרישה העשעיקר ההכנסות במשק הבית מהתרשים נראה כי 

מפנסיות ומתמיכת המדינה. חלק קטן יותר של ההכנסות מגיע מעבודה או  ותמגיע

סיכוייהם של בחלק מהקבוצות מראה כי  11גם תרשים , הוצג לעילש . כפימהון

להימצא מתחת לקו העוני בראשותם  ים במשק ביתמתגוררה מבוגרים בגיל פרישה

המתגוררים במסגרת משפחות מורחבות, של מבוגרים סיכוייהם גבוהים מאשר 

 . בגיל העבודה בראשות צעירים בית יבמשקכלומר 

ה היהודית הוותיקה יאוכלוסיב מבוגרבראשות ה במשק בית סך ההכנסה מפנסי

 שקלים 1,036-, בהשוואה לתמתוקננ לנפש לחודש בממוצע שקלים 2,309מגיע לכדי 

-ל. בגיל העבודהפרט  עומד ראשוביש בו מבוגרים אך שבמשק בית  תמתוקננ לנפש

 ממוצע של, בגובה הבית בראשות מבוגר יש הכנסה כלשהי מפנסיה ימשקמאחוז  62

יש הכנסה מורחבים הבית המשקי מ אחוז 54-רק לזאת, עומת ל. שקלים 3,984

כלומר, . בנספח( 3ונ' 2)ראו תרשימים נ' שקלים 2,877, וגובהה הממוצע הוא מפנסיה

 ,במשפחות מורחבות הם בעלי הכנסה נמוכה יחסית מפנסיהמבוגרים המתגוררים 

, ם נמוכה עוד יותרהרמת חייהייתה עצמאי סדו משק בית יוניתן לשער כי לו י

 יהכללית של משק רמת החיים הוותיקה היאוכלוסיהבקרב שהעובדה לנוכח בייחוד 

מתגוררים ש בראשות צעיריםבית  ימשקבקרב אשר גבוהה מ יםמבוגר בראשותבית 

 מבוגרבראשות במשק בית ת מתוקננלנפש ההכנסה הממוצעת  ;יםמבוגרגם בהם 

  .בראשות צעירבמשק בית  שקלים 5,600-לעומת כ ,בחודש שקלים 6,600היא 

רב באות לידי ביטוי תמיכות המדינה  יםמבוגרת משקי הבית שבראשות בקבוצ

בהם הן משום שיש  ,מאשר במשקי בית בראשות צעירים שיש בהם מבוגריםיותר 

בממוצע ם קצבת זקנה והן משום ששמשולמת להעור גבוה יותר של שני בני זוג יש

לפירוט הזכאויות לקצבאות ) ים אלו צברו רמה גבוהה יותר של קצבאות זקנהמבוגר

 תםהכנס גם .(2012 ,; המוסד לביטוח לאומי2014 ,יירטוש ויזל-ריאאז ראו זקנה

, רמת ההכנסה מעבודה גבוהה יותר י. לעומת זאת, כצפוגבוהה יותר הוןב שמקורה 

 . בגיל העבודהפרט ראשו בשבמשק בית 
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 ןרמת זכאותהתמונה שונה למדי בקרב שתי הקבוצות האחרות, שמלכתחילה 

מזה של האוכלוסייה הוותיקה רח ניכר באו יםנמוכ שלהן הפנסיות לפנסיה וגובה

כמעט  ןאי לשעבר יוצאי ברית המועצות. בקרב (בנספחים 3ונ' 2תרשימים נ' או)ר

ף , ואמשקי הביתשני הסוגים של בקרב  תמתוקננלנפש  הבדל בהכנסות מפנסיה

בראשות אדם בגיל  בית ירמת התמיכות מהמדינה גבוהה יותר בקרב משקש

בראשות אדם  ק ביתנופלת מזו של מש ם של משקי בית כאלו, רמת חייההפרישה

ה יגם בקרב האוכלוסי מעבודה.היא  והמרכזית שלשההכנסה  בגיל העבודה,

של מאשר גבוהה  תמורחב פחהבמתכונת של מששל משק בית הערבית רמת החיים 

הכנסה גבוהה יותר  מבוגרשבראשו אמנם למשק הבית  .מבוגרמשק בית בראשות 

נופלת במידה  ורמת חייאך ואף תמיכות גבוהות יותר מהמדינה,  ,הוןממפנסיה ו

שקלים  2,500-כהכנסה של  בגיל העבודה:פרט בראשות מזו של משק בית ניכרת 

 בממוצע, בהתאמה. תמתוקננלנפש  שקלים 3,000לעומת 

 11ם תרשי

 הכנסה חודשית ברוטו במשק בית
 2011לנפש מתוקננת, לפי סוג משק בית, קבוצת אוכלוסייה ומקור הכנסה, 

 . ראש משק הבית אינו בגיל הפרישה ואינו מוגדר/ת כבן/בת זוג של פרט בגיל הפרישה *
 ראש משק הבית בגיל הפרישה, או מוגדר/ת כבן/בת זוג של הפרט בגיל הפרישה. **

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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שמתגוררים בראשות צעיר הבית  ימשק מהשוואה ביןהבדלים מעניינים עולים 

בראשם עומד אדם בגיל העבודה והם שמשקי בית ובין בהם פרטים בגיל פרישה 

 בלימשקי בית  ,ודית הוותיקהיה היהימבוגרים. בקרב האוכלוס יםללוכ נםאי

משוק  ותנהנים מרמה גבוהה של הכנסות, שרובן מגיעפרטים בגיל הפרישה 

ים העומדים בראשות משק ביתם מבוגרהעבודה. רמת חייהם דומה לזו של ה

בין שני הסוגים של משקי הבית הבדל הוגבוהה מזו של משקי הבית המורחבים. 

 ,במשק בית צעירת מתוקננלנפש  שקלים 5,743 – בהכנסות מעבודהניכר במיוחד 

מוצגת גם תמונה דומה  .במשק בית מורחב מתוקננתלנפש  שקלים 3,062לעומת 

 . (בנספחים 2נ'תרשים  או)רנומינליות ההכנסות ב

ניתן להסיק כי מברית המועצות לשעבר, עולים ערבים ו שלמשקי בית ביחס ל

ים במשק הבית לחיות ברמת גם לפרטים הצעיר מסייעיםהמגורים המשותפים 

נהנה משק הבית מעטים יחסית של פרטים  תוספתחיים גבוהה יותר בממוצע. ב

רמת  בשתי קבוצות האוכלוסייה הללו מרמה גבוהה יותר של תמיכה מהמדינה.

פרטים בו שאין נופלת מזו של משק הבית במשק הבית המורחב ההכנסות מעבודה 

. כך כךומפצה על באורח ניכר , אך רמת התמיכות מהמדינה גבוהה מבוגרים

ובקרב הערבים, משק הבית  – משיגים שני סוגי משקי הבית רמת חיים דומה

משקי הסוגים האחרים של של שני  ומזאפילו גבוהה ההמורחב משיג רמת חיים 

 הבית. 

פוצים , שהם כפי הנראה נניתן לסכם כי הסדרי המגורים המורחבים ך,לפיכ

תורמים במידה ניכרת לשיפור תנאי החיים  יותר בקרב משפחות מעוטות הכנסה,

במקרה זה  –פגיעות יותר מבחינה כלכלית  וצותבקרב קב יה המבוגרתישל האוכלוס

 מסקנה זו נכונה גם. מפנסיהשל ממש  הכנסה וצברהערבים והעולים, קבוצות שלא 

בראשות צעירים יכר ממשקי הבית חלק נבקרב קבוצות אלו, שבחשבון מביאים אם 

בקרב משקי הוצג לעיל, כפי ש)אינם בהכרח מבוססים  בהם מבוגריםשמתגוררים 

בשתי צורות המגורים  תמתוקננ רמת ההכנסה לנפש עוליםשל ו של ערביםהבית 

זו של מגורים מתכונת כי  יש להניחיתרה מכך, . (נמוכה מזו של יהודים ותיקים

אלא גם לשיפור  פרט המבוגרור רמת החיים של הפלשימשותפים תורמת לא רק 

הן שמגיעה משפחה הכנסת ההתרומה ל בשל ,הצעירהשל המשפחה  הרמת חיי

אסטרטגיה הסדר מגורים זה בראות לאם כן, אפשר  .מדינההמפנסיה והן מתמיכות 

  . הימנעות מעוני לכל בני המשפחה, צעירים ומבוגרים כאחדל
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 של עוני בקרב קשישים לאומיות-ןשוואות ביהזרקור: 
 

רבים ומחקרים   Gornick and Jantti(2011) ,(2013) בן דוד ובלייךהראו כפי ש

מרבית המדינות המפותחות מצמצמות את ממדי העוני בהכנסה כלכלית אחרים, 

ני בהכנסה והעשיעור את מציג  12תרשים . במידה רבה יותר מאשר בישראל

  8לפי קבוצות גיל.עבור כלל האוכלוסייה,  2010לשנת הפנויה בהכנסה כלכלית וה

לא התערבות הממשלה בני בהכנסה הכלכלית, כלומר ובהסתכלות על שיעור הע

 אחוז OECD – 28-לממוצע ה ביחסמעט טוב ישראל מצבה של במיסוי וברווחה, 

 ישיעורשמדינות  15-ביחס לו – OECD-באחוז  29ל שממוצע לעומת  בישראל ניוע

ני בהכנסה הפנויה )לאחר וכשבוחנים את שיעורי העאולם  .יותר יםגבוהבהן ני ועה

הוא  ני בהכנסה הפנויהוהעשיעור ישראל ב .התערבות המדינה( המצב שונה לחלוטין

מכאן מדינות המפותחות. בממוצע ב אחוז 12לעומת אחוז  21 :הגבוה ביותר

 25-העניים בי הבית משקמערכת המיסוי והרווחה של ישראל מצמצמת את אחוז ש

 במדינות המפותחות.אחוז  65לעומת ממוצע של  ,בלבדאחוז 

יה המבוגרת. יהכלכלי של האוכלוס כשדנים במצבמתחדדת עוד יותר תמונה ה

בישראל בקרב המבוגרים  כלכליתהכנסה בסיס על עורי העוני יש, ניתן לראותפי שכ

-במדינות האחוז  74לעומת ממוצע של אחוז  47נמוכים בהשוואה למדינות אחרות )

OECD) . 

 21: עורי העוני בהכנסה הפנויה מציבים את ישראל במקום גבוהיש למרות זאת,

-ב ממוצעב אחוז 12מכלל המבוגרים נמצאים מתחת לקו העוני, לעומת אחוז 

OECD 65גילאי קרב ני בוהעשיעור ישראל מצמצמת את ב. מערכת המיסוי והרווחה 

 במדינות המפותחות.אחוז   84לעומת ממוצע של  ,בלבדאחוז  55-ב ומעלה

 

 

 

 

 

  

                                                        
 .OECD-ה שיטתנתוני העוני בישראל מחושבים על פי   8

 (המשך בעמ' הבא)
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ביחס ישראל אינה יעילה גם במדיניות הרווחה שהאם ניתן להסיק מכך 

בחשבון את מבנה הביא כן יש לשמורכבת,  ה המבוגרת? התשובה על כךילאוכלוסי

 ההכנסה הכלכלית בכל מדינה.

 

 

 (המשך מעמ' קודם)

 12תרשים 

 החיים מתחת לקו העוניאחוז הפרטים 
 *2010סוג ההכנסה, גיל ראש משק הבית ולפי 
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 (המשך בעמ' הבא)

 מחושבים על בסיס המדינות שהיו עבורן נתונים  OECD-נתוני ה *
 . עבור האוכלוסייה המבוגרת וגם עבור כלל האוכלוסייהגם 

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 OECD נתונים:
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הכנסה רוב המורכבת בכל המדינות  ,ה בגיל העבודהים באוכלוסיכאשר עוסקי
שונות רבה בהרכב ההכנסה הכלכלית  שי ,. לעומת זאתעבודההכנסה ממ הכלכלית

יחודיים של מערכת הפנסיות יהסדרים  כוללתהמבוגרת, הה ישל האוכלוסי
 . (2013בכל אחת מהמדינות )בוורס, והקצבאות 

הרובד הראשון מבוסס  .המערכת הפנסיונית בישראל מורכבת משלושה רבדים
בהן קצבת זקנה אוניברסלית וקצבת השלמת הכנסה , ועל קצבאות הביטוח הלאומי

לאחר גיל הפרישה. הרובד השני מורכב שמטרתן להבטיח רמת קיום מינימלית 
הרובד השלישי נגזר  9.שנצברה לאורך חיי התעסוקה של הפרט ,מפנסיה תעסוקתית
 מעבר לפנסיה התעסוקתית ,לצבור חסכונות נוספיםיכולתו מומיוזמתו של הפרט 

 (. 2010ות וספיבק, )אחד
את המעסיקים והעובדים המחייבת רפורמה  פהנכנסה לתוק 2008בשנת 

כיום תעסוקתית הפנסיה תשלומי האולם מרבית ופנסיה, קרן למהשכר הפריש ל
ם שקדמו לרפורמה זו. בשונה מישראל, במרבית יהסדרים פנסיונימתוקף  משולמים

המבוססת ברובה על ביטוח ממלכתי  ותחות קיימת מערכת פנסיוניתהמדינות המפ
בין משתנה תעסוקתיות הפנסיוניות התכניות השל  חשיבותן אוניברסלי. כך,

  10יחסית. נהקט יאובחלק מהן ה ,המדינות
מימון פרטים בגיל הפרישה הוא בעיקר ציבורי, חלקה של בהן שמדינות ב

ני נמוך. לפיכך, שיעורי העוהוא המבוגרים  הכנסות כללמתוך ההכנסה הכלכלית 
באורח ניכר גבוהים  במדינות אלו ומעלה 65אוכלוסיית בני  בהכנסה הכלכלית בקרב

 .לעיל 12מאשר בישראל, כפי שעולה מתרשים 
ה על תיש לבדוק את מידת השפעכדי להעריך את יעילותה של מערכת ההעברות, 
בגיל לאוכלוסייה ביחס או  ,האוכלוסייה המבוגרת ביחס לכלל האוכלוסייה

שיעור , OECD-לפי נתוני ה ;צעירה יחסיתמתאפיינת באוכלוסייה . ישראל העבודה
אחוז  10-כ – מדינות אחרותשיעורם ביחס לבה נמוך יבאוכלוסיומעלה  65-ה בני

 . OECD-ב ממוצעאחוז ב 16-כלעומת אוכלוסייה, כלל המ
 

 
 

 

                                                        
 לרבות הסדרים של פנסיות תקציביות.  9

במדינות אחדות הונהגו במשך השנים תכניות פנסיונית תעסוקתיות, אך בחלק גדול   10
 מהמקרים הן אינן מתייחסות לדור המבוגר אלא לצעירים שעדיין לא פרשו. 

 (המשך מעמ' קודם)

 (המשך בעמ' הבא)
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הרכב האוכלוסייה משפיע על שיעורי העוני בהכנסה הכלכלית של כלל 
נמוכה ואף זניחה ביחס בהן  מבוגריםלכלכלית ההכנסה שהבמדינות  :יהיהאוכלוס

 ,ה גבוהיבאוכלוסישל הקשישים ושיעורם  ,(בשל מדיניות הפנסיה) ר ההכנסותשאל
 11.הפךלו – גם שיעורי העוני הכלליים בהכנסה כלכלית יהיו גבוהים

 28ישראל )בני בהכנסה כלכלית בכלל האוכלוסייה והע ישיעורש לאור זאת
 65בני  של(, קל לראות שהתרומה אחוז 29מדינות מפותחות )בש ו( דומים לאלאחוז

 ומשמעותית מז הלעוני הכולל בהכנסה הכלכלית במדינות המפותחות גבוה ומעלה
 שבישראל. 

השוני בתמהיל האוכלוסיות העניות בהכנסה הכלכלית בין ישראל למדינות 
והאילוצים של  מערכת השיקולים את להסביר במידה מסוימתהמפותחות יכול 

, המדינות המפותחות דוגמהמדיניות לצמצום העוני. כך ל קביעתמקבלי ההחלטות ב
לי ומהווה כוח אלקטור ,עיניהן אוכלוסייה מבוגרת שהולכת וגדלהלנגד רואות 

 ילודה בעיקר עקב שיעורי ,גדול; אוכלוסייה בגיל העבודה שמצטמצמת בגודלה
מדינה חלק מרכזי וחשוב במימון הפנסיות ל שלפיו נמוכים; והסכם חברתי היסטורי

לעומתם, מקבלי ההחלטות בישראל . המועסקים למבוגרים באמצעות תשלומי
ואולי גם כוחה , יה מבוגרת שחלקה היחסי קטןינגד עיניהם אוכלוסלרואים 

בעיקר ו ,צד אחוזי עוני גבוהים בקרב משפחות בגילי העבודהל ,הפוליטי מצומצם
מאשר במדינות מפותחות  בתכלית השונזו . תמונת מצב משפחות גדולותבקרב 
 דרכי פעולה שונות לצמצום העוני.  ה, ומעלאחרות

 

 

                                                        
כממוצע  ,כלכליתשיעורי העוני בהכנסה  לחישובניתן לתאר זאת באמצעות משוואה   11

ואוכלוסייה  ומעלה 65אוכלוסיית בני  –אוכלוסיות -עוני בתתיהמשוקלל של שיעורי 
  :65גיל עד ש

 P1m*S1+P2m*S2=Pm  
 Pm  בקרב כלל האוכלוסייה העניים בהכנסה כלכליתהוא שיעור; P1m  הוא שיעור

כלל בומעלה  65בני הוא חלקם של  S1 ומעלה; 65 העניים בהכנסה כלכלית בקרב בני
 שמתחתבקרב האוכלוסייה  העניים בהכנסה כלכליתהוא שיעור  P2m ;אוכלוסייהה
 ,. כך לדוגמהבכלל האוכלוסייה 65-בני פחות מם של חלק מייצג את S2; 65גיל ל

, אחוז 11.8היא  OECD-יה המבוגרת לשיעורי העוני במדינות היה של האוכלוסתתרומ
  :אחוז 29 ואה היעור העוני בכלל האוכלוסיישו

 74%*16%=11.8%= P1m*S1 
 : אחוז בלבד 4.7בשיעור  אהילשיעורי העוני ים בישראל מבוגרהת תרומ ,אותו חישוב לפי 

 47%*10%=4.7%= P1m*S1  

 (המשך מעמ' קודם)

 (המשך בעמ' הבא)
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פנסיות שמור על רמה דומה של יבות לוחמ, המדינות המפותחות דוגמהכך ל

שהדבר עלול להעלות את נטל התשלומים  אף ,אוניברסליות לדור המבוגרים הנוכחי
אף ו ,אין מקורות הכנסה אחרים מבוגריםמכיוון של – ור הצעיריםהשוטפים על ד

ים ישמערכת התשלומים הפנסיונ מפניוכן  ,יצאו לשוק העבודהה שיאין ציפי
קיצוצים חדים שעניינם מוטמעת חברתית ומקובלת כנורמת התנהגות. שינויים 

 שקט חברתי.  איללחצים פוליטיים והוות מקור לאוניברסליות עלולים לבפנסיות 
על מידה גבוהה של מצביעים  במדינות המפותחותנתוני העוני , אור זאתל

ובהינתן משקלה הגבוה של  ,(אחוז 84) ומעלה 65ני בקרב בני והעשיעור צמצום 
 מצטמצםה בהכנסה הפנוי הכללי גם שיעור העוני  –ה יהקבוצה בכלל האוכלוסי

 . באורח ניכר
משפחות ראל שונים בהרבה מובנים. לעומת זאת, האתגרים בתחום העוני ביש

מבחינה כלכלית קשה יותר לתמוך ו ,חלק נכבד מאוכלוסיית העניים הןגדולות 
מבחינה  12.יםמבוגרמשפחותיהן של המו מאשר במשפחות קטנות, כ כאלובמשפחות 

. לכן גם מידת ממשילצמצם את העוני באופן  מתקשהבישראל מערכת ההעברות  ,זו
הרבה נמוך בישראל כלכלית בכלל האוכלוסייה הני בהכנסה והעשיעור הצמצום של 

 מדינות המפותחות. יותר מאשר ב
שבעיני רבים בישראל הן , מדינות המפותחותהלסיכום, רשתות הביטחון של 

אינן כלית, אולם הן בצמצום ממדי העוני בהכנסה כליעילות מודל לחיקוי, אמנם 
סדר היום את בעיות היסוד הדמוגרפיות המאיימות על על מצליחות להסיר מ

תמהיל של מ נובע הללו . השוני בין ישראל למדינות המפותחותהכלכלית ןיציבות
ם. לאור האמור לעיל, ייתכן מבוגריאוכלוסיות עניות ובמדיניות הפנסיונית בקרב ה

מוטה של  מדדי העוני מציגה תמונה חלקית או לאומית של-כי השוואה ביןמאוד 
 הפערים הקיימים בפועל. 

 

 

                                                        
קיים מתח תמידי בין גודל הקצבאות למשפחות בגילי העבודה ובין התמריץ השלילי   12

שקצבאות אלו עלולות ליצור ביחס ליציאה לעבודה. נוסף על כך, גודל משק הבית 
לומי ההעברה בחילוץ משק הבית אל מעל לקו משפיע על מידת האפקטיביות של תש

 העוני.

 (המשך מעמ' קודם)
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 סיכום. 5

במטרה להבין  יה המבוגרת ישראל,יסמצבה הכלכלי של האוכלו נסקר בפרק זה

להיחלץ מעוני ומה המשאבים העומדים לרשותה. זו קבוצה באיזו מידה מצליחה 

ה יחברתיות בתוך האוכלוסי וצותהבדלים בין קבעסק הפרק בבחינת כן  כמו

כי שיעורי העוני בקרב האוכלוסייה בגיל הפרישה מתוך הממצאים עולה המבוגרת. 

ית יכלל אוכלוסבהשיעורים מנמוכים , 2011בשנת  אחוז 20-שעמדו על כבישראל, 

בעיקר מערכת ואוכלוסייה הצעירה. מערכת הרווחה, ה מהשיעור בקרב גםו ,ישראל

פועלת כמכניזם יעיל  ,ה בגיל זהדת לכל הפורשים מעבוקצבאות הזקנה המוענקו

יה ילאוכלוס יועדותגוד למערכות תמיכה אחרות המבני – מעוניהקשישים לחילוץ 

יעילות בחילוץ מעוני  הזקנה בישראל קצבאותכי עיד מהצעירה יותר. ממצא זה 

 , הן משום שהן מקיפות אתה זויה פגיעיאוכלוס וצתרמת החיים של קב שיפורוב

ך שוהן משום שהן נשחקו פחות מקצבאות אחרות במהמבוגרת יה יכלל האוכלוס

 .השנים

יה ילא כל קבוצות האוכלוסזכאות לקצבאות הזקנה הלמרות  ,עם זאת

הכנסה כי הוא  פרק זההממצא המרכזי ב. מעל קו העוניהמבוגרות מצליחות לחיות 

בקרב רמת החיים ר שיפוביותר ברכזי מהמרכיב הסכון פנסיוני היא יהנובעת מח

ים מבוגרהה המבוגרת ובהענקת ביטחון כלכלי לעת זקנה. בקרב יהאוכלוסי

. הכנסה מפנסיה שיעורי העוני נמוכים ביותרהנהנים מהמתגוררים במשקי בית 

יוצאי ברית המועצות עדר פנסיה מסביר במידה רבה את הפגיעות הכלכלית של יה

ושל הערבים  ,שהותם בישראל תקופתב נסיוניפסכון ישלא הצליחו לצבור ח ,לשעבר

סכון פנסיוני. יש לשער כי יחעדר יהמתאפיין רובו ככולו בהשוק עבודה ב הועסקוש –

ישתפר מעמדם הכלכלי של  ,בישראל יהפנסחובת הפרשה ל שהונהגה לאחר

סכון הפנסיוני הוא יאם כי יש לזכור שגובה הח – בדורות הבאים רביםים מבוגר

 סטוריה התעסוקתית של העובד. יהשכר ושל הה פועל יוצא של גובה

יה ימצביע על החשיבות הרבה שיש להסדרי המגורים של האוכלוס פרקה

כשבוחנים את מצבה הכלכלי של  תשלעתים קרובות נזנח סוגיההמבוגרת, 

לביטוח , בנתונים הרשמיים של ישראל )נתוני המוסד כך לדוגמהה זו. יאוכלוסי

 בראשותות השנתיות( יש התייחסות למשקי בית י שעולה מהסקירפכ ,לאומי

 משפחה אך אין התייחסות ל ,ים בגיל העבודהפרטלמשקי בית של  ואמבוגרים 

. המגורים המשותפים הם אסטרטגיה מקובלת של מבוגרים וצעירים מורחבת

כפי שנמצא במחקרים  ,כאחד מבוגריםשל צעירים ו כלכליים קשייםעל  ותלהתגבר

  (.   Phua et al., 2007; Lee, 2009; Isengard and Szydlic, 2012 ) עולם מרחבי ה
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חסרי לובעיקר  ,דליםתם מקורות הכנסשים למבוגרצורת מגורים זו מאפשרת 

 פנסיהמעדר הכנסה מעבודה או יהבכן ש ,את רמת חייהםלשפר  ,הכנסה מפנסיה

ות מעבודה  הכנסהמחסור. שילוב של ללעוני והיו עלולים להיות חשופים יותר  הם

ים מבוגרהשמשק הבית והתמיכה מהמדינה הצעירים המתגוררים בשמביאים 

מעלה את רמת החיים של משק הבית כולו, ואכן אסטרטגיה זו של זכאים לה 

ערבים  –נפוצה יותר בקרב הקבוצות הפגיעות כלכלית במתכונת מורחבת מגורים 

נוספות סיבות  ייתכן שיש. (Burr et al., 2012) לשעברברית המועצות מ םועולי

בריאותיים או  גורמים תרבותיים,כגון כלכלי, מעבר למניע הלמגורים משותפים 

נראה כי תמיכה ממשלתית כשלעצמה אינה יכולה להבטיח אולם חברתיים. 

נסיה או ממקורות הנעדרים כל הכנסות מפ מבוגריםאותם עצמאות כלכלית ל

 אחרים. 
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 נספחים

 
  

 1נ'תרשים 

 ופרטים מתחת לקו העוניאחוז משקי בית 
 *1997–2011לפי סוג משק בית, 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001-הנתונים ל *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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 2נ'תרשים   

 הכנסה חודשית ברוטו במשק בית
 2011אוכלוסייה ומקור הכנסה, לפי סוג משק בית, קבוצת 

                                    

                   

              

                        

                                 
 

     

     

     

     

      

      

      

      

      

            

            

          

             

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 . ראש משק הבית אינו בגיל הפרישה ואינו מוגדר/ת כבן/בת זוג של פרט בגיל הפרישה *
 .ראש משק הבית בגיל הפרישה, או מוגדר/ת כבן/בת זוג של המבוגר במשק הבית **

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאובמקור: 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים:
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 3נ'תרשים 

 אחוז משקי הבית שיש להם הכנסה מפנסיה
 2011לפי סוג משק הבית ולפי קבוצות אוכלוסייה, 

 . ראש משק הבית אינו בגיל הפרישה ואינו מוגדר/ת כבן/בת זוג של פרט בגיל הפרישה *
 .ראש משק הבית בגיל הפרישה, או מוגדר/ת כבן/בת זוג של המבוגר במשק הבית **

 

                         

   

   

   
   

   
   

                              

                      

                 

       

      

           

       

      

      

 4תרשים נ'

 ישיעור פרטים מתחת לקו העונ
 *1997–2011גיל, לפי 

 . אינם כוללים את תושבי מזרח ירושלים 2000–2001הנתונים לשנים  *

 חיה שטייר וחיים בלייך, מרכז טאוב: )לשני התרשימים( מקור

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :)לשני התרשימים( נתונים

   

   

   

   

   

   

   

                                

                     

      –
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