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 חשבון בנק

 בקרב משקי הבית . )נפשות אלף 265.4בהם ש אלף משקי בית 73.4 ( אין חשבון בנק, ממשקי הבית3%-ל

 .םי בלבד בקרב משקי הבית היהודי1% אין חשבון בנק לעומת 15%-הערבים ל

 54%בחשבונם לפחות חודש ) "אוברדרפט"( היו במצב של משיכת יתר , בנק ממשקי הבית שבבעלותם חשבון

 בדרך  מצבםו דיווחו שזה34% .)נפשות מיליון 4.3שבהם ,  מיליון משקי בית1.2( אחד במהלך השנה האחרונה

 1. חודשים או יותר בשנה האחרונה10היו במצב של משיכת יתר ש וכלל

 37%ה אחת לפחות מפקיד הבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי ים חשבון בנק קיבלו פנילה ממשקי הבית ש

 .)נפשות מיליון 1.65 אלף משקי בית שבהם 453.4( בשנה האחרונה

 אלף משקי 76 (חשבון לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונההם חשבון בנק נחסם להבית ש ממשקי 6%-ל 

 .)נפשות אלף 263.5 בית שבהם

 47%ממשקי הבית12% לעומת ,כרטיס אשראי איןאחד מבני משק הבית ם דיווחו שלאף י ממשקי הבית הערבי  

 .םיהיהודי

 משכנתא או הלוואה פעילה לשיפוצים

 29%אלף משקי בית שבהם 707 ( ממשקי הבית דיווחו שיש להם משכנתא פעילה או הלוואה פעילה לשיפוצים 

 . )נפשות מיליון 2.75

 יםימשקי הבית הערב מ7%יש משכנתא לעומת ם ימשקי הבית היהודימ 33%-ל. 

  כך גם ו, יש משכנתא פעילה 18- מהמשפחות שיש להן ילדים וגיל הילד הצעיר קטן מ)45%(לכמעט מחצית

 . הורה יחידעםמהמשפחות ) 34%(לכשליש 

 חסכונות

 53% מיליון משקי בית1.28 ( פנסיהןסכון בקריחיש  ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית ( ,

 .סכון בקופת גמלי ח ישי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית ממשק44%- ו

 נות בקרחיסכוןיש  2ברוטו לנפש ח"ש 4,000 עולה על  שלהםחודשיתה הכנסהשה ממשקי הבית 74%-ל 

 .)34%(ברוטו לנפש  ח"ש 2,000עד   שלהם היאחודשיתההכנסה שהבית ממשקי  2.2פי  ,פנסיה

 29% עולה   שלהםחודשיתההכנסה שה ממשקי הבית 41%- ל3.חיסכוןתכנית  ממשקי הבית דיווחו שיש להם

 2,000שהכנסתם החודשית היא ת ביה ממשקי 19% לעומת ,חיסכוןיש תכנית ברוטו לנפש  ח"ש 4,000 על

 .או פחותברוטו לנפש  ח"ש
  
  

                                                 
 . החודשים האחרונים שקדמו לבוא הסוקר12-הכוונה ל, "בשנה האחרונה"בכל מקום בהודעה שמופיע  1
 .הבית במשק הנפשות במספר מחולקת הבית משק של ברוטו בית היא הכנסה חודשית ברוטו לנפש במשק  הכנסה2
 . פנסיה או קופת גמלרןקשהיא איננה סכון י תכנית ח3
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. כלוסיית ישראלסקר ארוך טווח הוא סקר העוקב לאורך שנים אחר מדגם קבוע של משקי בית שמייצגים את כלל או

זהו פרויקט משותף של הלשכה המרכזית . ונערך מזה השנה השלישית ברציפות, ראשון וייחודי מסוגוהנו הסקר 

  . משרד האוצר ומשרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, לסטטיסטיקה

  

היכולת ללמוד על תכונות הפרטים הוא , יתרונו של הסקר וייחודו בדבר מעקב אחר אותם משקי בית ופרטים לאורך השנים

  .  לשם תכנון מדיניות ומחקר-על השינויים בתכונותיהם לאורך השנים ועל תהליכים חברתיים וכלכליים , ומשקי הבית

מצב , הרכב משק בית: של הסקר' גרעין'בסקר ארוך טווח ישנם נושאים שנחקרים מדי שנה והם מהווים את שאלות ה

בנוסף לשאלות . הכנסות שלא מעבודה ונכסים פיזיים של משק בית, הכנסות מעבודה, עסוקהת, חינוך והשכלה, בריאות

 ושאלון מורחבנכסים פיזיים , נחקר באופן מחזורי אחת לשנתיים נושא התנהלות פיננסית של משק הבית' גרעין'ה

  .לצעירים למילוי עצמי

  

 את דיירי המוסדות אשר שוהים במוסד שלא לת הכול כל משקי הבית במדינת ישראלנדגמה מתוךאוכלוסיית הסקר 

עולים חדשים שייכים ). מרכזי קליטה ותכניות דיור מוגן לאוכלוסייה המבוגרת, כגון מעונות סטודנטים(לצרכים טיפוליים 

בתי , כגון(דיירים במוסדות טיפוליים :  באוכלוסיית הסקרוא נכללל. לאוכלוסיית הסקר מהיום הראשון לעלייתם ארצה

מהגרי ,  משנה ברציפות בעת הסקריותרל "תושבים ישראלים אשר שהו בחו, )בתי חולים כרוניים ובתי סוהר, תאבו

עקב קשיי פקידה הוצאה בדיעבד האוכלוסייה ביישובי הבדווים בדרום ובפזורה . ודיפלומטים) עובדים זרים(עבודה 

  .הבדווית

  

 נפשות 13,416בהם ו,  משקי בית4,621נכללו בו . 2014  והושלם במרס2013המחזור השני של הסקר החל באוקטובר 

ולראשונה נשאלו משקי הבית על נכסים פיזיים שברשותם ' גרעין'שאלון הסקר כלל את שאלות ה. שענו על שאלוני פרט

  .ועל ההתנהלות הפיננסית של בני משק הבית) כגון דירות וקרקעות(

  .  חודשים9- כוהוא עתיד להימשך , 2014המחזור השלישי של הסקר החל בחודש אוקטובר 
  . של משקי ביתפיננסייםשני של הסקר בנושא בעלות על נכסים הלהלן ממצאים עיקריים מנתוני המחזור 

  
  .קהמידע כללי אודות הסקר ניתן לקבל באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטי

  

תוך הבנת חשיבות , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה לאלפי משקי הבית שהשתתפו בסקר ושענו באורך רוח

  .ובכך תרמו באופן ניכר למערך הנתונים הסטטיסטי במדינה, ההשבה
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  בנקחשבון 

 וצות בחלוקה לפי קב. נפשותאלף  265.4-משקי בית בהם כאלף  73.4- כ, ממשקי הבית אין חשבון בנק3%-ל

 בלבד בקרב משקי הבית 1%לעומת ,  אין חשבון בנק15%-ם לייבקרב משקי הבית הערב אוכלוסייה עולה כי

 .  םיהיהודי

 בחלוקת קבוצה זו לפי . חשבון בנק יןא 4 לנפשברוטו ח"ש 2,000 היא עד  החודשיתבית שהכנסתם המשקימ 6%-ל

 בלבד בקרב משקי הבית 3% לעומת , חשבון בנקם איןי ממשקי הבית הערבי18%-קבוצת אוכלוסייה עולה כי ל

 .קבוצות האוכלוסייהין  מצטמצם הפער ב,ברוטו לנפש החודשית שעולה ההכנסהכל כ. םיהיהודי

  קיים יחס הפוך בין ,לעומת זאת .םי חשבון בנק במשקי בית יהודיקיוםלבין גודל יישוב המגורים לא נמצא קשר בין 

ממשקי  6%- תושבים ל50,000 עד  המוניםביישובים .יםיבית ערבבמשקי שבון בנק גודל יישוב המגורים לבין קיום ח

  .יותר תושבים ו200,000 ביישובים המונים 32% לעומת ,אין חשבון בנקהבית הערביים 

  יש יותר משקי בית בעלי חשבון בנק כך ,זו על שאלהשהשיב  5משק הביתנציג ככל שעולה רמת ההשכלה של.   

 ממשקי אחוז אחד בלבדלעומת , נות לימוד או פחות אין חשבון בנק ש8נציגם השכלה של לת שביה ממשקי 13%-ל

ים י ממשקי הבית הערב26%- עולה כי לחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה מ. שנות לימוד או יותר13נציגם להבית ש

אותו מספר נציגם לם שית היהודייממשקי הבבלבד  6% לעומת , אין חשבון בנק-   שנות לימוד או פחות8נציגם לש

 שנות לימוד או 13נציגם לבמשקי בית שוכך , מספר שנות הלימודככל שעולה פער זה מצטמצם .  שנות לימודשל

 . 6%ים עומד על י הפער בין משקי בית ערביים ליהוד,יותר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .הבית במשק הנפשות במספר מחולקת הבית משק של ברוטו בית היא הכנסה שית ברוטו לנפש במשקחוד  הכנסה4
 .נבחר על ידי משק הבית להשיב על שאלות בנושאים כלכליים וכספייםש הנציג המשיב במשק בית הוא המבוגר 5
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  2013,  לפי קבוצות אוכלוסייהם חשבון בנקלה אחוז משקי בית שיש - 1  תרשים

  

  1לנתוני תרשים 

  ר בחשבון הבנקמשיכת ית

 54%בחשבונם לפחות חודש אחד ") אוברדרפט("היו במצב של משיכת יתר ,  ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק

 היו שיש בהם ילדים ממשקי הבית 63%).  מיליון נפשות4.3שבהם ,  מיליון משקי בית1.2(במהלך השנה האחרונה 

 . ממשקי הבית שאין בהם ילדים43% לעומת ,במשיכת יתר בשנה האחרונה לפחות חודש אחד

 10% 9- ל4בין  היו במצב של משיכת יתר 10% , חודשים3לתקופה של עד היו במצב של משיכת יתר  ממשקי הבית 

או יותר   חודשים10 היו במצב של משיכת יתרש ו בדרך כללמצבםזהו דיווחו ש 34%-ו בשנה האחרונהחודשים 

 .בשנה האחרונה

  בתקופות של  . משיכת יתרהיו במצב של בית ימשקבו משך הזמן שלגבי אוכלוסייה הבין קבוצות נמצאו הבדלים

בית הי משקאחוז יותר מאשר גבוה מצאים במשיכת יתר שנם יהיהודימשקי הבית אחוז  חודשים 9- בין חודש ל

ם ימשקי הבית הערביאחוז  חודשים ומעלה 10 בתקופה של ,אולםו ).בהתאמה, 6%לעומת  10%-11%( ם יערביה

 .) בהתאמה,32% לעומת 45%(ם ימשקי הבית היהודיאחוז מאשר גבוה יותר נמצאים במשיכת יתר ש
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 2013, לוסייה לפי קבוצת אוכ מספר חודשים שמשק בית היה במשיכת יתר בשנה האחרונה- 2תרשים 

  

  2לנתוני תרשים 

  

  וחסימת חשבון הבנק בשל חריגה ממסגרת אשראיה מהבנק יפני

פונית או הזמנה הודעה טל, כגון מכתב( ו פניות מהבנקקיבלמשקי הבית בסקר נשאלו האם בשנה האחרונה 

  . בנוגע לחריגות ממסגרת האשראי מאחד או יותר מחשבונות העובר ושב הפרטיים)לפגישה
 37%  ה ייקיבלו פנ) נפשות מיליון 1.65-בהם כשמשקי בית אלף  453.4-כ(שבבעלותם חשבון בנק ממשקי הבית

בית המשקי מ 57%- וםייהודיהבית המשקי מ 35% ,אחת לפחות מפקיד הבנק בשל חריגות ממסגרת האשראי

  .יםיערבה

 15%  ממשקי הבית  11%-ופניות  5-3קיבלו ממשקי הבית  11%,  או שתייםה אחתיקיבלו פניממשקי הבית

  .יותר וא פניות 6קיבלו 

  משקי במאשר היה גבוה יותר  בשל חריגות ממסגרת האשראיה מהבנק יקיבלו פנישם יערביהבית האחוז משקי

ה אחת או שתיים בשנה האחרונה ים שלהם חשבון בנק קיבלו פנייערביהבית הי  ממשק23% .יםייהודהבית ה

 פניות מהבנק בשנה האחרונה 5-3ם קיבלו יערביהבית ה ממשקי 21%-ו, יםייהודהבית ה ממשקי 14%לעומת 

 .םי ממשקי הבית היהודי10%לעומת 

 נחסם 2%-ל .ה האחרונהחות פעם אחת במהלך השנחשבון לפהם חשבון בנק נחסם לה ממשקי הבית ש6%-ל 

 .יותר מחודש אחדל נחסם חשבון הבנק 4%-חודש אחד וללמשך חשבון הבנק 
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 2013, בשנה האחרונה בשל חריגה ממסגרת האשראילמשק בית בנק פניות מהמספר  - 3תרשים 

  

  3תרשים לנתוני 

   שימוש בכרטיסי אשראי 

 16%בהם שמשקי בית אלף  353.2- כ( כרטיס אשראיאין   ממשקי הבית דיווחו שלאף אחד מבני משק הבית

 .םי ממשקי הבית היהודי12% לעומת ,ם אין כרטיס אשראיי ממשקי הבית הערבי47%-ל. )נפשותמיליון  1.1- כ

 41%,  על קנייה שביצעותשלוםה מועד דחו אתאשראי  ממשקי הבית שברשותם כרטיס 20%, בשנה האחרונה 

 ממשקי הבית שברשותם כרטיס אשראי ביצעו 79% .יםייהודהבית ה ממשקי 18%-ם ויערביהבית הממשקי 

פריסה ב ממשקי הבית שברשותם כרטיס אשראי ביצעו קנייה 29% .קנייה בפריסת תשלומים ללא ריבית

  . םי ממשקי הבית היהודי27%-ם וי ממשקי הבית הערבי59%, )"קרדיט"(  ריביתהכולליםלתשלומים 
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  2013 , לפי קבוצת אוכלוסייה שימוש בכרטיס אשראי במשקי בית- 4תרשים 

  

  4לנתוני תרשים 

  

   והלוואה פעילה לשיפוציםמשכנתא 

 29%אלף  707-אומדן של כ(  פעילה או הלוואה פעילה לשיפוציםדיווחו שיש להם משכנתאמשקי הבית  מ

 בקרב 7% יש משכנתא לעומת 33%-ל יםיהיהוד משקי הביתבקרב . )נפשות מיליון 2.75-בהם כשמשקי בית 

 .םיהערבי משקי הבית

  23%- ל:ות משכנתאעםת בית כך יש יותר משקי ביהברוטו לנפש במשק החודשית ככל שעולה ההכנסה 

 ממשקי הבית 35%לעומת  ,יש משכנתא ברוטו לנפש ח"ש 2,000 עד היאחודשית ה תםהכנסשממשקי הבית 

 . ברוטו לנפשח"ש 4,000- היא יותר מחודשית ה תםכנסשה

 18%( אחוז כפול  יש משכנתא לעומת40-ים מתחת ל יחיד או זוג ללא ילדים בגילממשקי בית של 9%-ל (

 .40  גילמקבילות מעלמהמשפחות ה

 מהמשפחות שיש 36% לעומת , פעילהיש משכנתא 18עד הילד הצעיר גיל  ילדים ועם מהמשפחות 45%-ל 

 . הורה יחידעם מהמשפחות 34%-ו  ומעלה18הילד הצעיר גיל להן  ילדים ו
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 2013, י בית בעלי משכנתאק אחוז מש- 5תרשים 

 

  5לנתוני תרשים 

  

 זאת  ,עולה גם מספר משקי בית שיש להם משכנתא, ככל שעולה גילו של נציג משק הבית שהשיב על שאלה זו

 ממשקי 37% יש משכנתא לעומת 25-20 ממשקי הבית שנציגם בגיל 18%-ל, כך. 66-41עד לקבוצת הגיל 

 . ממשקי הבית יש משכנתא7%- ומעלה רק ל67בקבוצת הגיל . 66-41יל הבית שנציגם בג

 עולה גם אחוז משקי הבית בעלי המשכנתא, ככל שעולה השכלתו של נציג משק הבית שהשיב על שאלה זו .

 ממשקי הבית שלנציגם 36%לעומת ,  שנות לימוד או פחות יש משכנתא8 ממשקי הבית שלנציגם 12%-ל, כך

 . לימוד או יותר שנות16השכלה של 

  

  לוואות וחובות שאינן משכנתאה

 33% משקי בית בהם אלף  791.3-כ, שאינן משכנתאמסוגים אחרים  להם הלוואות ישממשקי הבית דיווחו ש

 .נפשות מיליון 2.8-כ

 93% מחברת כרטיסי - 6%, עד עובדיםומעביד או מוה מ- 7%, בנקמה לקחו הלוואהדיווחו ש ממשקי הבית 

  .)משק בית יכול לקחת יותר מהלוואה אחת (ארגון אחר ממעסק או  - 6%-והאשראי 
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   והשקעהחיסכון

להיות  היכולמשק בית ב 6.האם יש לפחות לאחד מבני משק הבית חסכונות מסוגים שוניםנשאלו בסקר משקי הבית 

  . או יותר אחתחיסכוןתכנית 

 1.05-כ,  בקרנות פנסיהחיסכוןיש הבית אחד מבני משק ללפחות  דיווחו ש)53%( מיליון משקי בית 1.28-כ 

משקי בית אלף  920-כ בקופת גמל וחיסכון  יש דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית)44%(מיליון משקי בית 

  . בקרן השתלמותחיסכוןיש  דיווחו שלפחות לאחד מהם )38%(

 בקרנות פנסיה יסכוןחיש ברוטו לנפש  ח"ש 4,000 שלהם עולה עלחודשית ההכנסה השבית  ממשקי ה74%-ל ,

  .)34%(ברוטו לנפש  ח"ש 2,000  עדיא החודשיתה תםהכנסשממשקי בית  יותר 2.2פי 

 משקי מביותר  2.9 פי בקופות גמלחוסכים ברוטו לנפש  ח"ש 4,000-במשקי בית שהכנסתם החודשית גבוהה מ

 .) בהתאמה,24%-  ו68%(ברוטו לנפש  ח"ש 2,000בית שהכנסתם החודשית היא עד 

 חודשית ה תםכנסשה ממשקי בית 65%- ל: בקרנות השתלמותתגלה בין משקי בית החוסכים הער גדול יותר פ

היא חודשית ה תםהכנסשמשקי בית מב 3.5פי ,  בקרן השתלמותחיסכוןיש ברוטו לנפש  ח"ש 4,000-מ גבוהה

 ).18%(ברוטו לנפש  ח"ש 2,000 עד

 29% דיווחו 26%, ) בקופת פנסיה או בקופת גמלחיסכוןשאינן ( חיסכוןתכניות  ממשקי הבית דיווחו שיש להם 

 . ממשקי הבית דיווחו שיש להם פיקדונות25%-ביטוח מנהלים ויש לפחות לאחד מבני משק הבית ש

 19% לעומת חיסכוןתכניות יש ברוטו לנפש  ח"ש 4,000-גבוהה משהכנסתם החודשית  ממשקי הבית 41%-ל 

שהכנסתם  ממשקי הבית 39%-ל. ברוטו לנפש ח"ש 2,000 ד עהיאשהכנסתם החודשית ממשקי הבית 

ברוטו שהכנסתם החודשית  מבמשקי בית 3.8פי  ,קדונותיפיש ברוטו לנפש  ח"ש 4,000-גבוהה מהחודשית 

 .)15% (ח"ש 2,000  עד  היאלנפש

 11%דיווחו שיש ברשותם קרן נאמנות6%-ו,  ממשקי הבית דיווחו שיש להם השקעה במניות . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
סקר  ב.בחודשים האחרוניםעל חיסכון  גובה ההוצאהלגבי אולם שם נשאלים  , חיסכון שוניםסוגי נאסף מידע על בסקר הוצאות משק בית גם 6

הממצאים ולכן ייתכנו פערים בין , רגע פעיל כואינו בעבר כוחסמדובר בחיסכון שבו  אםגם שיש לו חיסכון  להשיביכול  משק בית ארוך טווח
  .  הסקריםשל שני
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  2013, ברוטו לנפש בחודשחודשית  לפי הכנסה  חסכונות והשקעותבעלי אחוז משקי בית – 6תרשים 

  

  6 לנתוני תרשים

  

ומתוך שאלון ) 2013מחזור שני ( ממצאים עיקריים בנושא קריאת ספרים והשכלה -סקר ארוך טווח : ודעהלה

  )2012מחזור ראשון (נוער 

  2013ך טווח  ממצאים ראשונים מתוך סקר ארו-בעלות על נכסים פיזיים של משקי בית : להודעה קודמת

 


