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 תקציר

בעולם נהוג כיום לבחון את מצב המשק ואת שגשוגו באמצעות התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג(, 

ג ומערכת ”המשקף את הערך הכספי של כלל המוצרים והשירותים המופקים במדינה. התמ

מהווים כלים חשובים לבחינה ולהשוואה בין כלכלות, הן ככלי מחקרי והן ככלי  החשבונאות הלאומית

 .עזר לקביעת מדיניות ברמה המקומית וברמה הגלובלית

חשבונות הלוויין מהווים חלק חשוב במערכת החשבונות הלאומיים. חשיבותו של חשבון הלוויין היא 

בעקבות החלטות ממשלה, לבחון היבטים  גבוהה שכן היא מאפשרת לנו לבחון לעומק שינויים שנעשו

וכן, מאפשרת לבצע מעקב על שינויים בהוצאות  גבוההכלכליים של אותו חשבון לוויין ברזולוציה 

ובמימון של הממשלה, הגופים העסקיים, הגופים הפרטיים ומשקי הבית. אחד הפרמטרים הנמדדים 

 בחשבון לוויין הוא העברות בעין וזהו הנושא בו נתמקד בעבודה זו. 

למשקי בית בחינם על ערך הייצור של שירותים הניתנים  -(Social Transfer in Kindהעברות בעין )

 ידי מעביד או על ידי הממשלה, כגון שירותי חינוך חובה. 

 מטרות עיקריות: ארבעלעבודה זו 

שיאפשר בעתיד פרסום נתונים באופן שנתי על נתוני העברות בעין  ,בניית מסד נתונים חדש . 1

 חינוך ובריאות ובעתיד גם רווחה.  בתחומי

 ניתוחועוד,  הערים הגדולות 5, אזורי פריפריה, ומידת דתיות ום: לאלפישל העברות בעין  . פילוח2

 שטרם בוצע בלמ"ס . 

 אילו פילוחים טרם נעשו בישראל ומה ניתן לפתח בעתיד. ובדיקה ביצוע השוואות בינלאומיות. 3

, לשירותי והמלכ"רים האם ישנו קשר בין סך העברות בעין שמקבל משק בית מהממשלהלבדוק . 4

חינוך ושירותי בריאות, לבין סך ההכנסה שלו וכן, האם ככל שהעשירון בו נמצא משק הבית נמוך 

 יותר, סך ההעברות בעין עולה.  

לשם כך, בוצע שילוב של נתוני מאקרו כלכלה, מחשבונות הלוויין של חינוך ובריאות ונתוני משרד 

הסקר מקובץ  , כולל נתונים מפורטים שקי הביתהבריאות לבין נתוני מיקרו כלכלה מסקר הוצאות מ

 . OECD-בעבר, ובהתאם להנחיות המבוצע בצורה שונה  האומדניםמשקי בית ופרטים. חישוב על 

משפיעים על גודל  מספר הנפשות במשק הביתהעברות בעין, נמצא כי חלוקת הלאחר בחינה של 

 ל לראות את ההשפעה בפילוח לפי לאוםהעברות בעין גם לשירותי חינוך וגם לשירותי בריאות. נוכ

, לפי ערים ולפי מדד פריפריה. בהתפלגות העברות בעין לפי דרג חינוך, סך ההעברות ומידת דתיות

-נמצא כי ערבים ויהודים .ובחינוך היסודי בעין הגבוה ביותר לתלמיד נצפה במוסדות להשכלה גבוהה
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שאינם חרדים. העיר שמקבלת את סך העברות העברות בעין גבוה יותר מיהודים  חרדים מקבלים סך 

 בעין הגבוהה ביותר היא ירושלים.

לנפש בהעברות בעין לשירותי בריאות בחלוקה לפי קבוצות גיל, סך ההעברות הגבוה ביותר בממוצע 

+. כמו כן, ניתן לומר כי עם עליית הגיל, סך ההעברות בעין לשירותי 55הוא לגילאי  סטנדרטית

דם גדלות. חשוב לציין כאן את השפעת נוסחת הקפיטציה המתקבלת ממשרד בריאות בממוצע לא

הבריאות, המתעדפת פרטים המתגוררים ביישובי פריפריה. השפעת הנוסחה באה לידי ביטוי ביצירת 

 שוויון באוכלוסייה והקטנת פערים.

 

 שירותי בריאות ,שירותי חינוך, העברות בעין: מילות מפתח

 

 

 

 תודות:

עבודה זו נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם תחום צריכה וכספים ובסיועה האדיב של גברת יפית 

 ראש תחום צריכה וכספים ועל כך ברצוני להודות לה. -אלפנדרי

על הליווי לאורך  ראש תחום ריכוז התוצר והשימושים -כמו כן, ברצוני להודות לגברת טלי שלם

 אקונומיים.-סקרים סוציו -טות דגימה הפרויקט ולמר אריה רייטר, ראש תחום שי
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 מבוא

והתגברות המחאות   וגדלים ההולכים החברתיים הפערים ,המחיה ביוקר בשנים האחרונות, העלייה

החברתיות, חייבו את הממשלה לנסות ולבדוק כיצד לצמצם את הפערים הללו וכיצד להשתמש 

 במשאבים העומדים לרשות הממשלה ומופנים לרווחת הציבור. 

צורך בבחינת נושא  נמצא, OECD-בהתאם להמלצות דו"ח שטיגליץ ולקבוצת עבודה המתקיימת ב

את למשקי בית, על מנת לבדוק כיצד לצמצם את אי השוויון ו"רים והמלכההעברות בעין של הממשלה 

 בין העשירונים השונים במשק הישראלי. וגדליםהפערים ההולכים 

לעבודה זו שלוש מטרות עיקריות. הראשונה היא בניית מסד נתונים חדש שיאפשר בעתיד פרסום 

דבר שטרם נעשה  -רווחהלחינוך ובריאות ובעתיד גם  שלנתונים באופן שנתי על נתוני העברות בעין 

בלמ"ס. המטרה השנייה היא ביצוע ניתוחים של העברות בעין השונות לפי פילוחים שונים )כגון: לאום, 

בתחומי ועוד( . פילוחים אלו יוכלו לשמש ככלי לקובעי מדיניות  הערים הגדולות 5אזורי פריפריה, 

ניתן לבצע ביצוע השוואות בינלאומיות. נכון להיום, היא ת . המטרה השלישיהבריאות והחינוך

. אלות עם מדינות ומדינות בלבד ולכן לראשונה ישראל תוכל לבצע השווא 9-השוואות בינלאומיות ב

 טרם נעשו בישראל ומה ניתן לפתח בעתיד.נעשו במדינות אחרות ולבדוק אילו פילוחים גם נוכל 

בלמ"ס וכן עבודה נוספת נעשתה במוסד לביטוח לאומי. נבחנה  בעבר, נעשו שלוש עבודות בנושא זה

מכלל ההעברות  71%-השפעתם של אספקת שירותי החינוך והבריאות למשקי הבית, המהוות כ

בעין, על התפלגות ההכנסות. בעבודה שנעשתה בביטוח לאומי, בוצע מחקר המציג מודל האומד את 

ניתנים למשקי הבית במימון ממשלתי וכן, את השינויים גודל ההעברה בעין לשירותי חינוך ובריאות ה

בתחום זה. האומדנים המוצגים התבססו על נתוני תקציב  2115 -2111הריאליים שחלו בשנים 

 המדינה.

 השיהוו מסד נתוניםהשינוי בעבודה זו ניכר במספר מישורים. ראשית, בפרסומים קודמים, טרם יצרו 

ים שהשתמשו בהם לצורך הניתוחים היו ברמה של משק בית, בסיס לפרסום קבוע. כמו כן, הנתונ

כאשר בעבודה זו החידוש הוא שנעשה ניתוח גם על בסיס קובץ פרטים. חידוש נוסף שנעשה בעבודה 

וגם כן  שנעשו לפי עשירוני הכנסהוכדומה(  ומידת דתיות )פריפריה, לאוםהפילוחים השונים הם זו 

זרת פילוחים אלו ניתן להסיק מסקנות שונות על קבוצות , בעאו במקום אחר טרם בוצעו בלמ"ס

 מסוימות באוכלוסיית ישראל. 

מההוצאה הלאומית לחינוך וחלוקה  -לצורך הפקת הממצאים, בוצע שילוב של נתוני מאקרו כלכלה

 -קובץ קפיטציה לפי שנים וקבוצות גיל, ונתוני מיקרו כלכלה -לפי דרג חינוך, נתוני משרד הבריאות

 וצאות והכנסות משקי הבית. מסקר ה
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, OECD -הנתונים ממשרד הבריאות ומאגף מאקרו כלכלה עברו עיבוד בהתאם להנחיות של ה

לקובץ משקי בית וקובץ פרטים שהתקבל מסקר הוצאות משקי הבית. על הקובץ  מוזגוולאחר מכן 

נעשתה בדיקה של כמו כן, בשונה מעבודות קודמות, הממוזג, בוצעו העיבודים שהוזכרו קודם לכן. 

 טעויות דגימה של הנתונים המוצגים בלוחות שהופקו לצורך עבודה זו. 

מבחינת הממצאים, ניתן ללמוד כי סך העברות בעין עולה מידי שנה במקביל לעליה בהכנסות. 

 43% ת. העברות בעין לשירותי חינוך מהוו5%-1% -ההכנסה הפנויה המותאמת עולה מידי שנה ב

, 13%, לשירותי רווחה וסעד מסך העברות בעין 35% -לשירותי בריאות כ ,מסך העברות בעין

בשירותי חינוך העברות בעין  .2%ולשירותי שיכון ושירותים קהילתיים  7%לשירותי תרבות ודת 

הן -להשכלה גבוהה הן הגבוהות ביותר ואילו בשירותי בריאות, העברות בעין לגילאים המבוגרים יותר

  הגבוהות ביותר.

לוקה לעשירוני הכנסה נראה כי משקי בית בהם גודל משק הבית ומספר הילדים הממוצע גדול מח

 יקבלו סך גבוה יותר של העברות בעין לשירותי חינוך. נוכל לראות זאת בחלוקה לפי לאום -יותר

אשר משקי בית שם משקי הבית החרדים והערבים מקבלים העברות גבוהות יותר מ - ומידת דתיות

שם ירושלים  - הערים הגדולות בישראל 5נוכל לראות זאת גם בחלוקה של  ,וכן אינם חרדיםיהודים ש

מובילה בסך העברות בעין למשק בית, בעיקר בעשירונים הנמוכים, בשל הכנסה נמוכה יותר ומספר 

ילדים גדול יותר מבערים אחרות. מחלוקה לפי מדד פריפריה נראה כי היישובים המוגדרים 

מאוד' מקבלים את סך העברות הנמוך ביותר ואילו בישובים המוגדרים 'בינוניים'  'פריפריאליים

 ו'פריפריאליים' סך העברות הוא הגבוה ביותר. 

הממצאים דומים גם בפילוח העשירונים של שירותי בריאות, אם כי הפערים קטנים יותר לעומת 

של מספר הנפשות במשק  ההשוואות של העברות בעין לשירותי חינוך. גם כאן ניכרת ההשפעה

הבית. בפילוח לפי מדד פריפריה, אין הבדל משמעותי בין העשירונים ככל הנראה בשל נוסחת 

 מתחשבת באוכלוסיית הפריפריה.  וכברהקפטיציה אשר חושבה במשרד הבריאות, 

, סדר העבודה יהיה כדלקמן: תיאור ההגדרות הרלוונטיות לנושא כגון: חשבון לוויין, העברות בעין

הכנסה פנויה וסקר הוצאות משקי בית. בחלק זה יפורטו ההגדרות הרלוונטיות וכן כיצד מתקבל כל 

אחד מהנתונים. לאחר מכן, יוצגו בדיקות שנעשו בעבר בנושא העברות בעין בישראל. בחלק השלישי 

תוצג המתודולוגיה לבניית האומדן החדש של העברות בעין, כאשר יתוארו מקורות הנתונים 

בלותיהם, תהליכי העבודה שנעשו ליצירת הקבצים לחינוך ולבריאות, יפורטו משתני המחקר ומג

הרלוונטיים ולבסוף יסקר נושא מהימנות האומדנים והמתודולוגיה לחישוב טעויות דגימה. בחלק 

הרביעי יפורטו הממצאים כאשר בתחילה תהיה התמקדות בממצאים של העברות בעין לשירותי חינוך 

 אבצע סקירה בינלאומית בנושא העברות בעין.  ,לבסוףבהעברות בעין לשירותי בריאות.  ולאחר מכן
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 ותהגדרות, מקורות ושיט .0

 חשבון לוויין 0.0

, מאגדת בתוכה הנחיות 1(SNA-System of National Accountsמערכת החשבונות הלאומיים )

לצורך דיווח סטטיסטי לארגונים  ,בינלאומיות לפיתוח החשבונות הכלכליים של המדינות החברות

מספק מסגרת משולבת של מושגים,  2115SNA -המדינות. ה לכלבינלאומיים  באופן השוואתי 

הגדרות, כללי חשבונאות, סיווגים, חשבונות וטבלאות הנערכים כך שהם מאגדים בתוכם, באופן 

 אי של הכלכלה. אנליטי ושימושי, עסקאות, תזרימים ומלאים המרכיבים את הרישום החשבונ

חשבון לוויין מספק מסגרת המקושרת לחשבונות המרכזיים ומאפשר להתמקד  :חשבון לוויין הגדרה

מסוים של חיי החברה והכלכלה. דוגמאות נפוצות של חשבונות הלוויין לחשבונות או אספקט בתחום 

ות ללא כוונת רווח. ומוסד, איכות הסביבה, תיירותהחשבונות לחינוך, בריאות, הלאומיים כוללות את 

, החסרה לחשבונות הלאומיים יש הצגה מפורטת יותר להשקעה ישירה, חוב חיצוני, עתודות ועוד

 . בחשבונות הלוויין

ספציפיים, ומהווים הרחבה של חשבונות הנושא. הסיבה  תחומיםחשבונות לוויין, לרוב מכסים 

בעבור כל הסקטורים כחלק  הנתוניםל להקיף את כ בכדישבגללה פיתחו חשבון לוויין מסוג זה הוא 

 אותו החשבון. ממערכת סטנדרטית שתתמקד במאפיינים מרכזים של 

חשבונות לוויין, מאפשרים להיות גמישים יותר עם המתודולוגיה מאשר מה שמאפשרת מערכת 

. כאשר מספר מדינות מפתחות מערכות דומות של חשבונות לוויין ומחליפות החשבונות הלאומיים

מדריכים בינלאומיים הנוגעים לאותו נושא, כפי שנעשה בחינוך  ניתן להפיקרשמים בהתנסויות שלהן, 

 ובמו"פ. בבריאות,

          עיצוב ועריכת חשבון לוויין מורכבת מארבעה שלבים: א( הגדרת המטרות, השימושים והדרישות;  

ב( בחירת הנושאים הרלוונטיים מהחשבונות הלאומיים;  ג( בחירת מידע משלים רלוונטי, למשל 

של מושגים  הרכבה: נתוניםמנתונים סטטיסטיים שונים או ממקורות מידע מנהליים;  ד( שילוב 

 (.Costuleanu & Ignat, 2012ומספרים לקבוצה אחת של לוחות וחשבונות. )

ון הלוויין היא גבוהה שכן היא מאפשרת לנו לבחון לעומק שינויים שנעשו בעקבות חשיבותו של חשב

החלטות ממשלה, לבחון היבטים כלכליים של אותו חשבון לוויין ברזולוציה גבוהה וכן, מאפשרת לבצע 

 מעקב על שינויים בהוצאות ובמימון של הממשלה, הגופים העסקיים, הגופים הפרטיים ומשקי הבית.

                                                           
1
 :לאומיים-בין ארגונים חמישה ידי על שהוכנה, SNA2008 חדשה לאומיים חשבונות מערכת על מבוססות ההגדרות 

 :במדריך מובאת החדשה המערכת. EUROSTAT -ו OECD י,העולמ הבנק ,לאומית-הבין המטבע קרן ,ם"האו
System of National Accounts 2008, United Nations, International Monetary Fund, World Bank, 
Organization for Economic Cooperation and Development, Commission of the European 
Communities, New York, 2009. 
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 בישראל ןיחשבון הלווי 0.0.0

. חשבון לוויין מאפשר להציג חשבונות 1912חשבונות לוויין של חינוך ובריאות, קיימים בישראל משנת 

ותשלומים באוניברסיטאות ובמלכ"רים )כגון  תקבולים -מפורטים יותר ופילוחים שונים כמו למשל

, ניתן לחשב את בנוסףמפורטת.  כמו כן, ניתן לבצע השוואה בינלאומיתהכנסות ממחקרים ותרומות(. 

 (. PPPההוצאה כאחוז מהתוצר וכן הוצאה לנפש בדולרים במונחי כוח הקנייה של התוצר )

פיתוח חדש של חשבון לוויין לרווחה, וזאת  , בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה האחרונה בוצע

תהליך ההפרטה לשירותי  -על מנת שניתן יהיה לעקוב אחרי שינויים בהוצאות ובמימון כמו למשל

רווחה. כמו כן בשל הסיבות שהוזכרו קודם לכן, חשיבותו של חשבון כזה היא רבה ותאפשר לבחון את 

 הוצאות הרווחה בישראל במידה רחבה יותר. 

לוויין, בשל פירוטו הרב, מהווה בסופו של דבר כלי לקביעת מדיניות בידי הממשלה ומשרדי  חשבון

בשל הפילוחים הרבים שבו ובשל האפשרות לבחון השלכות כלכליות או החלטות  הממשלה השונים

 לביצוע רפורמות מסוימות במשק. 

 דו"ח שטיגליץ 0.0.3

דו"ח המדבר על שיפורים רסם יחד עם עמיתיו ג'וזף שטיגליץ, כלכלן וחתן פרס נובל לכלכלה, פ

בסטטיסטיקה הרשמית המודדת צמיחה כלכלית וחברתית במדינה. שטיגליץ העלה בדו"ח זה את 

לטענתו, מדידת שירותים כגון: עניין הפיתוח של חשבונות הלוויין ואת חשיבותו של חשבון הלוויין. 

  היא חיונית.שירותי חינוך, שירותי בריאות, פעילות מחקר ועוד, 

, הוקמה ועדה על ידי נשיא צרפת סרקוזי עקב אי שביעות רצונו מהמדדים 2115בפברואר 

שטיגליץ במטרה ג'וזף הסטטיסטיים המייצגים את מצב הכלכלה והחברה. הועדה הוקמה בראשות 

ליצור מדדים שייצגו התפתחויות וביצועים כלכליים והתקדמות חברתית וכן, הצעת שיפורים 

 סטיקה הרשמית המודדת צמיחה כלכלית וחברתית במדינה.בסטטי

דוח זה מהווה את הבסיס לרבות מהטענות שעולות כיום בשיח הכלכלי, החברתי והסביבתי ביחס 

לדרך החדשה שבה צריך למדוד צמיחה, פיתוח ורווחה על בסיס העקרונות של פיתוח בר קיימה. 

גון התמ"ג, אינם יכולים לשקף נכונה את כל לטענת כותבי הדוח, מדדים כלכליים מסורתיים, כ

 ההיבטים של הרווחה הכלכלית והחברתית של האוכלוסייה.

הדוח מבחין בין מדדים שמטרתם לבחון את המצב הנוכחי של הרווחה ואיכות החיים לבין הערכת 

ים הקיימות, כלומר עד כמה ניתן לשמר את המצב לאורך זמן. המצב הנוכחי של הרווחה ואיכות החי

מושפע מהמשאבים הכלכליים של האוכלוסייה )הכנסה( ומהיבטים לא כלכליים של חיי אנשים 

 )תחושות סובייקטיביות ומצב הסביבה בה הם חיים(. 
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( היא רב ממדית. כותבי הדוח מדגישים את הצורך בפיתוח well-beingהגדרת הדוח לאיכות חיים )

השונים על מנת שניתן יהיה לפתח תכניות מדיניות  הממדיםמדדים אשר בוחנים את הקשרים בין 

מערכתיות וכוללות. שמונה מדדים הוגדרו כחיוניים למדידת איכות חיים וככאלה שיש להתייחס 

 אליהם במשולב:

 רמת חיים חומרית )הכנסה וצריכה( (1)

 בריאות (2)

 חינוך והשכלה (3)

 פעילויות אישיות כולל עבודה (4)

 מעורבות פוליטית ומשילות (5)

 ים ולכידות חברתיתקשרים חברתי (6)

 סביבה )מצב בהווה ומצב עתידי( (7)

 מידת חוסר הביטחון הכלכלי והפיזי (8)

 חלק מהמלצות דו"ח שטיגליץ:

 .פרסום נתוני המאקרו ברמת משקי הבית 

  אספקה שוטפת של נתונים משולבים לחלוקת הכנסות, הוצאות והון של משקי הבית להערכת

 רווחה חומרית.

 ל כלכלת ורווחת משקי הבית )התמקדות בנכסים לא פיננסים(.עידוד השלמת המאזן הכולל ש 

 .הרחבת חקירת ההכנסות לפעולות לא כלכליות ולפנאי של האוכלוסייה ומשקי הבית 

 .חשיבות מדדים אובייקטיבים וסובייקטיביים 

  מדדי יציבות כלכלית –הבחנה בין מצב בהווה למצב בעתיד ופיתוח כלים לניתוח מצב זה- 

 טווח. חשיבה ארוכת

 נקט במספר צעדים:  OECD-על מנת לממש חלק מהמלצות אלו, ארגון ה

 הקמת קבוצות עבודה של מומחים בנושאים הכלכליים והחברתיים. .1

 חיזוק הקשר בין עולם המיקרו למאקרו. .2

 הרחבה והוצאה של מדריך להצגה ופרסום של מדדים כלכליים. .3

 נתוני מיקרו.פרסום נתוני החשבונות הלאומיים ברזולוציה של  .4

של דו"ח זה, מדינת ישראל למדה את הנושאים שעליה לשפר ולחזק בהתאם להנחיות  פרסומולאחר 

בישראל כמדינת חלוץ לפיתוח מדדים לאומיים לאיכות חיים,  OECD -בחר ה 2112בשנת שניתנו. 

(, ולפיה 5255קיבלה ממשלת ישראל החלטה )מספר  2112לקיימות ולחוסן לאומי. בחודש דצמבר 

יש צורך ב"מיסוד ובשיפור יכולות הממשלה בגיבוש ובניהול אסטרטגיה כלכלית חברתית ולשם 

 לאומי".  קביעת מדדים לאיכות חיים, לקיימות ולחוסן
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משרדי שכלל שיתוף פעולה נרחב של מספר משרדי ממשלה -פורסם דו"ח בין 2113באוקטובר 

שונים, בניהם הלמ"ס, ובו החלטות ממשלה בנודע למדדים לאיכות חיים, לקיימות ולחוסן לאומי. 

לראשונה תיבחן איכות החיים על פי מדדים מכל תחומי החיים, המדדים הנוספים מדגישים את 

ר הבלתי נפרד בין צדק סביבתי לצדק חברתי. מדדים אלה יביאו בחשבון ייצוג של מגוון שכבות הקש

 האוכלוסייה ויתנו מענה מקיף לאתגרים הן במרכז והן בפריפריה.

 )ישראל( 2ההוצאה הלאומית לחינוך -חשבון לוויין של חינוך .0.3

 . הגדרות0.3.0

 ( ההשקעה בנכסים קבועים.2ההוצאה השוטפת לבין: ) ( 1בהוצאה הלאומית לחינוך מבחינים בין: ) 

ההוצאה השוטפת כוללת הוצאה על שירותי חינוך במוסדות החינוך לסוגיהם והוצאות משלימות ( 0

הוצאות אלה הוצגו בסעיף )של משקי בית לרכישת ספרי לימוד וצורכי כתיבה, שנקנו מגופים עסקיים 

 .(וצרו הסחורותאחד ולא סווגו לפי ענפי התעשייה שבהם י

למוסדות המספקים שירותי  ורכב ההשקעה בנכסים קבועים כוללת הקמת מבנים ורכישת ציוד (3

 חינוך.

 שירותי החינוך וסיווגם:

 ( הם:3השירותים שהוגדרו כשירותי חינוך לפי דרג )בדרך כלל בהתאם לסיווג האחיד לענפי הכלכלה

 ומעלה. 3עונות יום לבני הכוללים גני ילדים ומ יסודי-מוסדות חינוך קדם

 הכוללים גם תלמודי תורה, מיסיונים ובתי ספר לחינוך מיוחד. מוסדות חינוך יסודי

הכוללים גם חטיבות ביניים. במוסדות החינוך התיכון נכללו  עיוניים וטכנולוגיים-בתי ספר תיכוניים

 גם ישיבות תיכוניות. 

( וישיבות "גבוהות"  15הכוללים ישיבות "קטנות" )לתלמידים עד גיל  ישיבות ובתי ספר תורניים

 ומעלה(, למעט אברכים הלומדים ב"כוללים" ליד הישיבות "הגבוהות". 15)לבני 

הכוללים את המכללות הטכנולוגיות, המכללות האזוריות, מוסדות  תיכוניים-מוסדות חינוך על

 יבלו הכרה כמוסדות להשכלה גבוהה.להכשרת עובדי הוראה וכדומה, למעט מוסדות שק

הכוללים אוניברסיטאות ומוסדות שקיבלו הכרה והסמכה מהמועצה  מוסדות להשכלה גבוהה

 להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי.

                                                           
2
 .המחבר :ירושלים .1557 מס'פרסום  .3102-0693 לחינוךההוצאה הלאומית  (.2114)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
3
 .המחבר: ירושלים 51 טכני פרסום.  3103, הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג(. 2111) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 
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כלל הסעיף גם  1953854הכוללים בעיקר קורסים למבוגרים והשתלמויות. עד  שירותי חינוך אחרים

מידים בבתי ספר )שיעורי עזר, שיעורי השלמה(; החל ב שירותי מורים פרטיים שניתנים לתל

 עיוניים וטכנולוגיים".-הם נכללים בסעיפים "מוסדות חינוך יסודי" ו"בתי ספר תיכוניים -1954855

כוללת את ענפי המשנה הבאים: בתי ספר תיכוניים עיוניים,  יסודיים"-"מוסדות חינוך עלההקבצה 

ים, ישיבות ובתי ספר תורניים, לימוד עברית וחינוך מבוגרים בתי ספר טכנולוגיים, ימיים וחקלאי

 ושירותי חינוך אחרים. 

לא נכללו הוצאות על לימודים הקשורים לפנאי, כגון: קורסים למבוגרים באמנות, בריקודים, 

בהתעמלות וכדומה, לימודי נהיגה ומלגות קיום לתלמידים. כמו כן, לא נכללו בתי ספר לאחיות, 

 בביה"ח.המשולבים 

 

 ותמקורות ושיט 0.3.3

האומדנים במחירים שוטפים הוכנו על בסיס ניתוח מפורט של סעיפי ההוצאה בדוחות הכספיים של 

 ידי החשב הכללי(, המוסדות הלאומיים והרשויות המקומיות.-הממשלה )הנערכים על

הוצאות במוסדות , מסקר שנתי על מרכיבי ה2119הוצאות המוסדות ללא כוונת רווח נתקבלו עד שנת 

אלה, שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקר זה מתבסס על ניתוח הדוחות הכספיים של 

פי הגדרת -סיווג חדש בין מלכ"ר ציבורי לפרטי. על –חל שינוי במדגם  2119המוסדות. החל משנת 

 צאותיו.מסך הו 51%החשבונות הלאומיים, מלכ"ר מוגדר כציבורי כאשר המימון הציבורי עולה על 

, עיבוד דיווחי 4מקורות אחרים שעליהם התבססו האומדנים הם: נתונים מסקרי הוצאות משק הבית

בנייה של מוסדות  הקבלנים לרשויות המקומיות ודיווחים ישירים ממשרד הבינוי והשיכון על שלבי

 חינוך.

מבצע וכן הסברים על  הסברים נוספים על ערך שירותי החינוך וסיווג ההוצאות לפי מגזר מממן ומגזר 

" )למ"ס, 1912-2114האומדנים במחירים קבועים מופיעים בפרסום "ההוצאה הלאומית לחינוך 

2115.) 

 

 

 

 

                                                           
4
: ירושלים. 1517 פרסום. כלליים סיכומים – 3100 הבית משק הוצאות סקר(. 2113) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 .המחבר
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 )ישראל( 5לבריאות ההוצאה הלאומית -חשבון לוויין של בריאות 0.2

 הגדרות  0.2.0

 שירותי הבריאות וסיווגם:

 6(2111לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  השירותים שהוגדרו כשירותי בריאות )בדרך כלל בהתאם

כוללים: מנהל ממשלתי, מרפאות ציבוריות ורפואה מונעת, בתי חולים ומחקר, רפואת שיניים ורופאים 

פרטיים. בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, ההוצאה לבריאות אינה כוללת את ההוצאה 

 לשירותי תברואה.

, חומרי רפואה ומכשירים רפואיים שנקנו מגופים עסקיים הוצאות ישירות של משקי הבית על תרופות

 הוצגו בסעיף אחד, ולא סווגו לפי ענפי התעשייה של הסחורות.

 לא נכללו שירותי בריאות הניתנים במרפאות ובבתי חולים בבסיסי צה"ל.

 נכללים: "בתי חולים ומחקר"בסעיף 

בריאות הנפש ובתי חולים לחולים בתי חולים כלליים; בתי חולים ל –בתי חולים לסוגיהם  (1)

במחלות ממושכות; בתי החלמה; אגפים רפואיים בבתי אבות; בתי ספר לאחיות המשולבים 

 בדרך כלל בבתי החולים שבהם הם פועלים; מחקר שלא ניתן להפרידו בדוחות הכספיים.

ותי לא נכללו: שירותים לטיפול בתשושים במרכזים גריאטריים ובבתי אבות המוגדרים כשיר

 סעד; בתי ספר לרפואה באוניברסיטאות )לרבות מחקר רפואי(.

 סעיף זה כולל יחידות מיוחדות במוסדות ללא כוונת רווח העוסקות במחקר. –מחקר  (2)

שר"פ( הופרדו  –יחידות הפועלות על בסיס עסקי בבתי חולים )כמו שירותי רפואה פרטיים 

. יחידות הפועלות על בסיס "רופאים פרטיים"במערכת הנתונים המוצגת כאן ונכללו בסעיף 

 ."מרפאות ציבוריות ורפואה מונעת"עסקי במלכ"רים פרטיים, נכללו בסעיף 

 

 מקורות ושיטות 0.2.3

האומדנים במחירים שוטפים הוכנו על בסיס ניתוח מפורט של סעיפי ההוצאה בדוח הכספי של 

תקבלו מהמוסדות הלאומיים, מהמוסד הממשלה שעורך החשב הכללי, ועל בסיס דוחות כספיים שנ

לביטוח לאומי ומהרשויות המקומיות. מקורות משלימים לדיווחים אלה היו הדוחות השנתיים של 

מבקר המדינה ודברי ההסבר להצעת התקציב של משרד הבריאות, הנערכים באגף התקציבים 

 במשרד האוצר.

נתונים על הוצאות קופות החולים ומוסדות בריאות אחרים ללא כוונת רווח נתקבלו מסקר שנתי של 

מרכיבי ההוצאות במוסדות אלה, שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקר זה מתבסס על 

                                                           
5
 .המחבר :ירושלים .1554 מס'פרסום . 3102-0693 ההוצאה הלאומית לבריאות(. 2113הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 
6
 2111 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג(. 2112) לסטטיסטיקה הציבורית והמועצה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 .המחבר: ירושלים.  51' מס טכני פרסום
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ניתוח הדוחות הכספיים, שנתקבלו מקופות החולים וממלכ"רים פרטיים ועל דוח של משרד הבריאות 

 ת קופות החולים.על פעילו

רופאים, אחיות ורופאי שיניים פרטיים,  -האומדנים של שירותי הבריאות הניתנים על בסיס עסקי

מבוססים על נתונים המתקבלים מסקר הוצאות משק  –תרופות, חומרי רפואה ומכשירים רפואיים 

רטיים, טיפולים האומדן התבסס על פירוטי הצריכה בסעיפים האלה: רפואת שיניים, רופאים פ. 7הבית

שונים כמו אקופונקטורה, הומאופתיה, רפלקסולוגיה, שירותי בריאות אחרים, שהייה בבתי החלמה, 

תרופות, צמר גפן וליגנין, חומרי רפואה אחרים ומכשירי שיקום אופטיים ואחרים. אומדנים לשנים 

שהתבססו על שינויים שבהן לא נערכו סקרים, התקבלו על ידי ביון או חיוץ לפי הערכות גולמיות, 

 בסעיפים דומים של הצריכה הפרטית שלגביהם התקבלו נתונים.

מופיעים הסברים נוספים על ערך שירותי הבריאות וסיווג ההוצאות לפי מגזר מממן ומגזר מבצע 

 (.2115" )למ"ס, 1912-2114בפרסום "ההוצאה הלאומית לבריאות 

 העברות בעין 0.2

ידי גופים -סחורות ושירותים לצריכה אינדיבידואלית, שמיוצרים או נרכשים על בעין הגדרה: העברות

ידי גופים אלה -ממשלתיים ומוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית, והמסופקים למשקי בית על

ערך העברות בעין שווה לעלות ייצור  .או במחירים שאינם משמעותיים מבחינה כלכלית ללא תשלום

קו על ידי מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים פרטיים בניכוי תשלומי משקי הבית שנכללו השירותים שסופ

 בהוצאה לצריכה של משקי הבית. 

העברות בעין כוללות סחורות ושירותים המסופקים על ידי הממשלה ומוסדות ללא כוונת רווח 

אינן כוללות שירותים  הנצרכים באופן אינדיבידואלי על ידי משקי הבית כגון: חינוך, בריאות, דיור, אך

הם מכסים את התפוקה שלא הנצרכים באופן קולקטיבי כגון: כבישים, חוק וסדר ומנהל ממשלתי. 

לשוק, של הממשלה ומוסדות ללא כוונת רווח הניתנים למשקי בית כמו גם סחורות ושירותים שנקנים 

 בית. המיצרני שוק ומסופקים למשקי 

 היא. 2115SNA -ברצף החשבונות לפי הלמעשה פעמיים  מתהשירות מהממשלה נרש אספקת

בחשבון  של הממשלה סופית כהוצאה לצריכהו ן הייצור של הממשלה וגםבחשבוכתפוקה  גם נרשמת

. פעולה זו נחשבת ל"עסקה פנימית" בתוך הממשלה אך היא נרשמת כשתי פעולות מקורות ושימושים

 נפרדות.  

                                                           
7
: ירושלים .1517 מס'פרסום . סיכומים כלליים 3100הבית סקר הוצאות משק  (.2113) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 המחבר.
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כשימוש וותי חינוך נרשמת כצריכה בפועל של משקי הבית לצורך העברות בעין, הצריכה של שיר

המשאבים לכך ניתנים באמצעות העברות בעין המועברות . 8בחשבון הכנסה פנויה מותאמת

  . ההכנסות בעיןמהממשלה למשקי הבית בחלוקה מחדש של חשבון 

 

 )לפי סקטורים( SNA-ה ברצף החשבונות הלאומיים לפידוגמה לרישום : 1.1לוח 

  משקי בית ממשלה רחבה

משאבים/שינויים 

בהתחייבויות ובשווי 

 נטו

שימושים/שינוים 

 בנכסים

משאבים/שינויים 

בהתחייבויות ובשווי 

 נטו

שימושים/שינוים 

  בנכסים

תפוקה של שירותי 
 חינוך

 חשבון ייצור   

העברות בעין  

 )תשלומים(

העברות בעין 
 )תקבולים(

חלוקה מחדש של חשבון  

 בעיןהכנסות 

צריכה בפועל של    

 שירותי חינוך

שימוש בחשבון ההכנסה 

 הפנויה המותאמת

כאשר הקשורות בניהן מעורבות שתי עסקאות  לדוגמה, העברות בעין עבור שירותי בריאותב

, מיצרן שוק רפואה, כגון תרופותאו מוצרי שירותי  יםרוכש או מלכ"ר המשרת משקי בית, הממשלה

ארבעה ערכים על מנת ידרשו   SNA-ברישום רגיל באותם בחינם למשקי הבית.  יםואז מספק

הרכישה כהוצאה לצריכה סופית של את להראות את המכירה של התרופה על ידי החברה ו

  . היחידות שתישל הפיננסיים הממשלה, עם השלכות לחשבונות 

ו לעיל ובהתאם לכללי העברות בעין בעבודה זו נאמדו בהתאם להגדרות הבינלאומיות שתואר

 (. SNA2008החשבונאות הלאומית )

 פנויה הכנסה 0.3

המשרתים משקי בית, שעיקר  מלכ"ריםסיכום צריכת משקי בית וצריכת  -ההוצאה לצריכה פרטית

צריכת משקי בית מחושבת במחירים לצרכן, כלומר  ידי הממשלה.-הוצאותיהם אינו ממומן על

במחירים ששולמו על ידי משקי הבית, כולל מסים וכולל העלויות הנדרשות להובלת הסחורה מהמוכר 

 לצרכן.

 (.41% -הצריכה הפרטית של משקי בית מהווה מרכיב מרכזי בחישוב התוצר המקומי הגולמי )כ 

 לצמיחתו ולמחזוריות העסקים במדינת ישראל וכלי אינדיקטור למצב המשק,  התמ"ג מהווה

 להשוואה בין המדינות השונות.

 .הצריכה הפרטית הינה אינדיקטור למדידת רמת חיים של מדינות 

                                                           
8
 מהמגזר הבית למשקי בעין ההעברות ערך בתוספת הפנויה הפרטית להכנסה שווה -הכנסה פרטית פנויה מותאמת 

 )מקור: הלמ"ס( .ורווחה תרבות ,בריאות, חינוך שירותי בעיקר כוללות בעין העברות. רווח כוונת ללא וממוסדות הממשלתי



17 
 

התוצר המקומי הגולמי בתוספת ההכנסה )תמורה לעבודה והכנסה מרכוש( נטו  -הכנסה לאומית

ר המקומי הגולמי בתוספת הכנסות ראשוניות מחו"ל ועוד מסים בניכוי תמיכות מחו"ל )כלומר, התוצ

 נטו מחו"ל(.

הכנסה פנויה היא מרכיב בחשבון ההתפלגות המשנית של  -( Disposable income) הכנסה פנויה

ההכנסות. הכנסה פנויה נגזרת ממאזן ההכנסות העיקריות של יחידה מוסדית או מגזר מוסדי 

יתרת ההכנסות הראשוניות של יחידה מוסדית או של מגזר, בתוספת כל ההעברות  -באמצעות

השוטפות, למעט העברות בעין, שמתקבלות באותה יחידה מוסדית או מגזר ובניכוי כל ההעברות 

השוטפות, למעט העברות בעין, שמשלמים אותה יחידה מוסדית או מגזר. סעיף מאזן בחשבון חלוקת 

 ההכנסות המשניות. 

פחות מסים  9שווה להכנסה הלאומית - ) disposable incomePrivate) ההכנסה הפרטית הפנויה

על הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי והכנסה מרכוש ששולמו למגזר הממשלתי בתוספת תשלומי 

  ריבית והעברות אחרות למגזר הפרטי מהממשלה ומחו"ל.

יחיד, לאחר שנוכו ממנה החבויות למס מבחינת הפרט, מדובר על הכנסה אישית הנשארת בידי 

הכנסה ומסי חובה אחרים, וזו עומדת לרשותו לתצרוכת, לחיסכון, להשקעה ולכל מטרה שיחפוץ; 

 ההכנסה הנקייה של הפרט מהווה מודד בעל חשיבות להוצאה לתצרוכת.

ואינו אותו חלק של ההכנסה הלאומית שאינו מועבר לממשלה בצורת מיסים זהו מבחינת המשק, 

ההכנסה הפנויה  :מחולקים ובתוספת תשלומי העברה. כלומר-נשאר בידי החברות כרווחים בלתי

שווה להכנסה הלאומית בתוספת תשלומי העברה ובניכוי רווחים שלא חולקו, מיסים ישירים והכנסות 

 המגזר הציבורי מהון.

שווה להכנסה הפרטית  -(Disposable Income Private Adjusted) פנויה מתואמתפרטית הכנסה 

הפנויה בתוספת ערך ההעברות בעין למשקי הבית מהמגזר הממשלתי וממוסדות ללא כוונת רווח. 

נגזרת הכנסה פנויה מתואמת  העברות בעין כוללות בעיקר שירותי חינוך, בריאות, תרבות ורווחה.

 על ידי: מגזרמההכנסה הפנויה של יחידות מוסדיות או 

 .מגזרא. הוספת הערך של ההעברות בעין המתקבלות על ידי אותה יחידה או 

 .מגזרב. הפחתת הערך של ההעברות בעין שישולם על ידי היחיד או 

 

של צריכה של ההון הקבוע. בגלל רשם כברוטו או נטו יהכנסה פנויה מותאמת, כמו הכנסה פנויה, ת

רים ומתקבלות רק למשקי הבית, המסקנה היא שהעברות בעין משולמות רק על ידי הממשלה והמלכ"

שהכנסה פנויה מתואמת של המגזר הממשלתי נמוכה יותר מההכנסה הפנויה שלהם, בעוד שהכנסה 

                                                           
9
 .בלאי הפחתת לאחר, שוק במחירי הגולמית הלאומית להכנסה שווה -הנקייה הלאומית ההכנסה 
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שווה  ההפרשפנויה מתואמת של משקי הבית עולה על ההכנסה הפנויה. בשני המקרים, הערך של 

 כלל המשק. לסכום הכולל של העברות בעין והוא מותאם להכנסה הפנויה של 

אחוז ממשקי הבית, כאשר הם  21חמישון הוא קבוצה הכוללת  – שוני אוכלוסייה לפי הכנסהיחמ

מסודרים בסדר עולה לפי הכנסתם לנפש סטנדרטית. החמישון התחתון לפי הכנסה פנויה לנפש 

ממשקי הבית שבהם ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית היא  21%סטנדרטית הוא קבוצה של 

 .ותרהנמוכה בי

 10סקר הוצאות משקי בית 0.6

 מטרות ושימושי הסקר

מטרת הסקר היא לקבל את מרכיבי התקציב של משקי הבית בישראל ואת ההוצאות על כל קבוצות 

התצרוכת )מזון, ירקות ופירות, דיור, תחזוקת הדירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, בריאות, 

ת. של משקי הבי ועוד( וכן את כל מרכיבי ההכנסותחינוך, תרבות ובידור, תחבורה ותקשורת ומוצרים 

מהסקר מתקבלים נתונים המשמשים לאפיון רמת החיים של משקי הבית מהיבטים שונים כגון: דפוסי 

צריכה, רמת התזונה והרכבה, רמת ההכנסה והרכבה, תנאי הדיור ובעלות על מוצרים בני קיימה. 

הסקר משמש גם למחקרי שוק, לבניית מודלים לחיזוי התנהגות צרכנים, ועוד. אחד השימושים 

וחישוב חלוקת ובים של הסקר הוא קביעת "המשקלים" לסל הצריכה של מדד המחירים לצרכן החש

 העוני. ומדדההכנסות 

-כל חמש שנים לערך החל בשנות ה סקר הוצאות משק הבית הוא סקר שוטף שנערך על ידי הלמ"ס

הוא מתבצע באופן שוטף כל שנה. הסקר כולל את כל האוכלוסייה העירונית והלא  1997, ומשנת 51

 עירונית במדינת ישראל )למעט קיבוצים, מושבים שיתופיים ובדווים הגרים מחוץ ליישובים(. 

"הוצאות  בפרסום תן לראותני ,פירוט על גודל המדגם לפי שניםולמידע נוסף על ביצוע הסקר 

 (.2111, סיכומים כללים )למ"ס 2114נתונים מסקר הוצאות משקי הבית  -והכנסות משקי הבית

 

 מונחים, הגדרות והסברים

, נתונים מסקר הוצאות משק הבית הכנסות והוצאות" בפרסום מופיעיםוהסברים הגדרות מונחים 

 (.2111 ]ס"למ[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיכומים כללים ) ,2114משק הבית 

  

                                                           
10
, 3102 הבית משק הוצאות מסקר נתונים, הבית משק והוצאות כנסותה, "(2111) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 

 .: המחברירושלים,1144 פרסום",  כללים סיכומים
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 יןבנושא העברות בעבעבר . בדיקות שנעשו 3

 

עבודות בנושא: "השפעת  שלושנעשו בעבר  , אגף מאקרו כלכלה,לשכה המרכזית לסטטיסטיקהב

, בשנים 1992השתיים הראשונות נעשו על נתוני העברות בעין על התפלגות הצריכה וההכנסה". 

על ידי פבלו מנדלר. העבודה האחרונה בנושא נעשתה על ידי עוז שמעוני ופבלו  2111 -ו 1997

 . 2117מנדלר על נתוני שנת 

הניתוח המקובל לבחינת השפעת הממשלה על התפלגות ההכנסות מתרכז בהשפעת ההעברות 

השפעת המיסים, וההעברות הכספיות מהממשלה למשקי הבית. בפרסומים הללו בחנו את  -הכספיות

. העברות בעין כוללות שירותים אישיים כגון שירותי חינוך, תרבות, ההעברות בעין על ההכנסות

יתנו למשקי בית מהממשלה הרחבה בחינם או במחירים שאינם מכסים את העלות. בריאות וסעד, שנ

 71%-, המהוות ככמו כן, נבחנה גם השפעתם של אספקת שירותי החינוך והבריאות למשקי הבית

 . וההכנסה הפנויה המותאמת על התפלגות ההכנסות מכלל ההעברות בעין,

ת ההכנסות כלולה במערכת החשבונות המסגרת המורחבת לבחינת השפעת הממשלה על התפלגו

 והנה מקובלת בלשכות הסטטיסטיות בעולם.  SNA2008 -ו SNA1993 -הלאומיים

ההעברות בעין חולקו לעשירונים השונים אשר הוגדרו  -הכנסה עשרוניסיווג משקי הבית לפי   בוצע

תפקידה של את . דבר זה מאפשר לנתח בסקרי משקי הבית השונים )לפי הכנסה לנפש סטנדרטית(

 רחבה. על מנת לעשות זאת, מוזגויותר במסגרת  ותהממשלה הרחבה בחלוקה מחדש של ההכנס

מהחשבונות הלאומיים, חשבונות הלוויין של חינוך ובריאות, הוצאות משקי בית ונתוני סקר  נתונים 

 רבדים שונים של חלוקת ההכנסה נבחנו: הכנסות משקי בית. 

   ה לשכירים, פנסיות והכנסה מהון.תמור -הכנסות משקי בית 

 .)הכנסות משקי בית לאחר הוספת העברות שוטפות שהתקבלו )ללא פנסיות 

 .הכנסות משקי בית לאחר הורדת תשלומים שוטפים 

  העברות בעין הכנסות משקי בית לאחר הוספת(STiK) ( מהממשלה הרחבהGG ומלכ"רים )

 המשרתים משקי בית.

 :1995-2117, על נתוני 2111העבודה האחרון שפורסם בשנת להלן הממצאים שנתקבלו בנייר 

 :11ממצאים כללים

הולכת  ההוצאה הממשלתית לשירותי חינוך ושירותי בריאות, שסופקו כהעברות בעין למשקי הבית

 17%תוספת של בין  1951-1993. ההעברות בעין של השירותים החברתיים היוו בין השנים וגדלה

                                                           
11 Mandler P. & Shimony. O (2010), "The impact of social transfers in kind on households income 

distribution", OECD: http://www.cbs.gov.il/www/publications/con68_e.pdf 

 

http://www.cbs.gov.il/www/publications/con68_e.pdf
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, עקב המעבר לחוק 21% -עלו ל 1994הפנויה של משקי הבית, ובשנת להכנסה הכספית  15% -ל

בריאות ממלכתי )גידול תשלומי החובה וקיטון בתשלום של הציבור לקופות החולים שמוגדרים כקניית 

 .מההכנסה הפנויה 24.5%היו ההעברות בעין  2112שירותים(. מאז המגמה הלכה ועלתה ובשנת 

מההכנסה  21.5% -ההעברות בעין היוו כ 2115-2115בשנים  חלה ירידה קלה כאשר 2113משנת 

 הפנויה לערך. 

-71%-מהנתונים ניתן לראות כי עיקר ההעברות בעין היו בתחום החינוך ובתחום הבריאות )מהוות כ

בחינת התפתחות סוגי ההעברות בעין, מראה גידול גבוה בשירותי מסך ההעברות בעין(.  75%

-ב 7% -ו 1991-ב 5%לעומת  1991של משקי הבית בשנת להכנסה הפנויה  11%החינוך, שהוסיפו 

מהתוספת להכנסה הפנויה, אך לאחר מכן חלה  11.7%ההעברות בעין היוו  2112. בשנת 1951

 בממוצע מהתוספת להכנסה הפנויה.  9.5%ות בעין על עמדו ההעבר 2115-2115ירידה, ונכון לשנים 

 השפעת העברות כספיות והעברות בעין על התפלגות ההכנסות:

הכנסות משקי הבית מוצגות בהגדרות שונות. דבר זה מאפשר לבחון את השפעת התערבות 

ן הממשלה באמצעות הטלת מיסים, תשלומי העברה )קצבאות ותמיכות שונות( ואספקת שירותים בעי

 בהקשר זה נבחנה התפלגות ההכנסות בכל אחד מהשלבים הבאים: .הביתעל הכנסות משקי 

 א. הכנסות משקי בית שהתקבלו כתמורה לפעילות כלכלית )עבודה(.

 ב. הכנסות משקי בית לאחר קבלת העברות כספיות שוטפות )קצבאות ותמיכות, ללא פנסיה(.

 ותשלומי חובה אחרים.ג. הכנסות משקי בית לאחר ניכוי מיסים 

 ד. הכנסות משקי בית לאחר קבלת העברות בעין )שירותים שניתנו בחינם או במחיר מוזל(.

, נמצא כי 2117 -ו 1992(, בשנים: 11( לעשירון הגבוה ביותר )1בהשוואה בין העשירון הנמוך ביותר )

יפים את ההעברות נטו. כאשר אנו מוס 2117 -הפער בין העשירון העליון לעשירון התחתון מצטמצם ב

בשנת  מההכנסה הפנויה של העשירון העליון 11.5% היוותההעשירון התחתון ההכנסה הפנויה של 

, כאשר הכנסת משקי הבית בעשירון התחתון 1992, והיא נמוכה יותר מזו שהייתה בשנת 2117

 מהכנסות משקי הבית בעשירון העליון.  19% -הגיעה ל

אי השוויון בהתפלגות ההכנסות. הכנסות משקי  קטןכנסה הפנויה עם תוספת ההעברות בעין לה

 27% -הבית בעשירון התחתון אחרי תוספת העברות בעין של שירותי חינוך ובריאות מגיעה ל

 (.21.1%) 2117, בדומה לשנת 1992ת משקי הבית בעשירון העליון בשנת ומהכנס
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הכנסה פנויה של משקי בית והעברות בעין של שירותי חינוך ושירותי בריאות, לפי עשירון  :2.1 לוח
 2117 -ו 1992ראשון ועשירון עשירי*, שנים 

 

 -ממצאים ומסקנות

  ניתוח וחלוקת ההעברות הסוציאליות בעין מאפשר בחינה טובה יותר של תהליך חלוקת

 ההכנסות.

  הסוציאליות בעין הינו אחד המרכיבים העיקריים בהכנסה ככל שהעשירון נמוך יותר, ההעברות

 פנויה מתואמת ובצריכה בפועל.

 .ישנם מאפיינים שונים להשפעות של העברות כספיות לעומת העברות בעין 

להקצאה של העברות בעין חשיבות מיוחדת מאחר והיא עתידה להשפיע על ההתפלגות העתידית של 

 ונים.ההכנסה הראשונית בין העשירונים הש

 

על: "המימון  המוסד לביטוח לאומיאנדבלד מ-מירי סבג על ידי 2115עבודה נוספת נעשתה בשנת 

 . 12 2111-2115 הממשלתי לשירותי חינוך ובריאות והתפלגות ההכנסות לשנים

המחקר שנעשה מציג מודל האומד את גודל ההעברה בעין לשירותי חינוך ובריאות הניתנים למשקי 

בתחום זה. האומדנים  2115 -2111לתי וכן את השינויים הריאליים שחלו בשנים הבית במימון ממש

 המוצגים מתבססים על נתוני תקציב המדינה.

האינדיקטור החשוב ביותר לקביעת רמת הצרכים של שירותי בריאות הוא הגיל. לצורך כך השתמשו 

)גם כן, בדומה למחקר שנעשה בלמ"ס(, המשמשת את המוסד לביטוח לאומי  בנוסחת הקפיטציה

בחלוקת כספי מס הבריאות בין קופות החולים. הנוסחה מבוססת על גילו של הפרט וקשישים מקבלים 

 בה ניקוד גבוה יותר מצעירים. 

                                                           
12
"המימון הממשלתי לשירותי חינוך ובריאות (, 2115מחקר ותכנון )אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי: מנהל -מירי סבג 

 , ירושלים."3110-3112והתפלגות ההכנסות 

110110110110

          3.3          8.1         175           11    34,502      1,132   12,541     1,020)1( הכנסות מעבודה ופנסיה

      123.8      147.0         124           88      1,398      1,731        625        919)2( הכנסות מקצבות ותמיכות**

          2.1          1.8         229         278    10,613         219     3,223          58)3( העברות ותשלומי חובה

        10.5        18.9         154           41    25,287      2,643     9,943     1,881)4(=)3(-)2(+)1( הכנסה פנויה של משקי בית

      272.9      287.6         442         414      1,657      4,523        306        880)5( העברות בעין של שירותי חינוך ובריאות

        26.6        26.9         163         160    26,944      7,166   10,249     2,761)6( הכנסה פנויה מותאמת של משקי בית

* מהכנסה פנויה לנפש סטנדרטית

** למעט פנסיה

הכנסה פנויה של משקי בית והעברות בעין של שירותי חינוך ושירותי בריאות, לפי עשירון ראשון ועשירון עשירי*, שנים: 1992 ו- 2007

עשירון

הכנסה חודשית של משק בית- ₪

19922007

עשירון ושנה

2007/1992

אחוז השינוי

עשירון ושנה

1/10

אחוזים
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י כנסתם הפנויה המותאמת של משקהכי ההעברות בעין מהוות יותר מחמישית מ הראוהממצאים 

הבית. ההעברות בעין מקטינות את אי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק, אם כי מידת 

 הפרוגרסיביות שלהן נמוכה. 

לפי עשירונים,  בש"ח , מוצגים נתוני ההכנסה וההוצאהמתוך הפרסום( 1 -ו 5ות )לוח יםהבא ותבלוח

)לוח  לנפש תקנית פנויההההכנסה ( ולפי 5הכנסה כלכלית לנפש תקנית )לוח לפי כאשר המיון נעשה 

ההעברה בעין לחינוך גבוהה יותר בעשירונים התחתונים והיא קטנה עם העלייה במדרג .  (1

 הגבוה יותר בעשירונים הנמוכים.  העשירונים. ההסבר לכך נעוץ בשיעור הילדים ובני הנוער

מהעשירון השמיני בדרך כלל, ההעברה בעין לנפש בחינוך גבוהה מזו של הבריאות, אם כי החל 

ואילך )במיון לפי הכנסה פנויה(, מתהפך היחס וההעברה בעין לנפש בבריאות עולה על ההעברה 

מהעברה בעין לנפש  11%-כי ההעברה בעין לנפש בבריאות, גבוהה ב ןבעין לנפש בחינוך. יש לציי

ל קשישים ממצא המוסבר בשיעור הגבוה ש .בחינוך בעשירון התחתון במיון לפי הכנסה כלכלית

  במיון לפי ההכנסה הפנויה(. 11% -לעומת כ 41% -בעשירון זה )כ
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שירותי החינוך ל העברות בעין לסיכום, עיבוד הנתונים לפי עשירונים מלמד כי החשיבות היחסית של

גבוהה יותר בעשירונים התחתונים והיא הולכת ופוחתת עם העלייה במדרג העשירונים. לגבי שירותי 

העברות בעין כפי שצוין קודם לכן, התמונה אינה חד משמעית. ירידה ריאלית גבוהה יותר בהבריאות, 

 שירותי החינוך תוביל לגידול גבוה יותר באי השוויון של ההכנסה במובנה הרחב. ל

הנפגעים העיקריים מההפחתות הריאליות בשירותי החינוך והבריאות היו העשירונים התחתונים, 

בתקציבים הממשלתיים לחינוך ולבריאות גבוהה יותר, בשל חלקה הגדול של שבהם השפעת שינויים 

ההעברה בעין בסך הכנסתם המותאמת. הפחתות אלו גרמו להעלאת אי השוויון המצטבר של 

 .הכלכלית המותאמת בשנים הנבדקות ההכנסה

 מתודולוגיה לבניית אומדן העברות בעין  .2

 תיאור מקורות הנתונים ומגבלותיהם 2.0

 ללא בלאי, לפי מגזר ודרג חינוךמימון הוצאות החינוך , 

מקורות הנתונים עבור מימון הוצאות החינוך לפי דרג חינוך, מתקבלות לפי מגזר:                                  

מתקבל קובץ ממשלה מרוכז לפי תקנות ממשרד האוצר, ממנו נלקחות התקנות  -מגזר הממשלה

ומית לחינוך. התקנות ממוינות ומסווגות לפי דרג חינוך וכוללות בתוכן הרלוונטיות להוצאה הלא

 הוצאות שכר, קניות, מכירות, העברות והשקעות בציוד ובמבנים.     

מתקבל קובץ מרוכז של הכנסות והוצאות הרשויות המקומיות על ענף החינוך  -מגזר רשויות מקומיות

ומחולקות לפי דרג חינוך. קובץ זה כולל גם הוא הוצאות שכר, קניות, מכירות, העברות והשקעות 

                                    מדובר במדגם ולא בכלל הרשויות המקומיות בישראל.                            -בציוד ובמבנים.  מגבלת הנתונים
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. קובץ בלמ"סמדגם מלכ"רים  מוצא -מוסדות ללא כוונת רווח במגזר הממשלתי ובמגזר הלא ממשלתי

מידי שנה, אך בשנים האחרונות  תמתקבלהייתה  המסגרתהמסגרת מתקבל ממס הכנסה. בעבר 

תתי מידי שנתיים. המדגם מחולק לפי תחומי פעילות, כאשר בחינוך מתקבלים  תמתקבל המסגרת

התחומים הבאים: ארגונים תומכים, מוסדות חינוך מוקדם יסודי ותיכוני, מוסדות חינוך קדם יסודי, בתי 

ספר תיכוניים עיוניים, מתי ספר מקצועיים ימיים וחקלאיים, אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, 

נן אקדמיות )מוסדות על תיכוניים(, מכינות קדם אקדמיות ומכינות צבאיות, מכללות מכללות שאי

 שאינן אקדמיות, לימודי מבוגרים וקורסים, ישיבות ובתי ספר תורניים. ו נות אקדמיותלמורים וגנ

 ים במוסדות החינוך לפי דרג חינוךמספרי תלמיד 

מספרי התלמידים לצורך חישוב , הוחלט כי  OECD-מאקרו, של ה -מיקרו המומחיםבקבוצת 

העברות בעין לתלמיד, יילקחו מסקר הוצאות משקי בית, כאשר לכל אפיון של משק בית נקבע משקל 

המייצג אותו באוכלוסייה, וכך יתקבלו מספרי התלמידים בחלוקה של דרגי חינוך, לפי הדיווח 

ך החישוב, יילקחו המתקבל מהסקר. לאחר בדיקה שנעשתה, הוחלט כי מספרי התלמידים לצור

 את מכיוון שהנתונים מהימנים יותר.מנתוני השנתון המדווחים על ידי אגף חינוך, וז

נתוני התלמידים באגף חינוך מתקבלים ממספר מקורות: משרד החינוך )קבצים מנהליים(, משרד 

ם הכלכלה, סקר גני ילדים שבעבר התבסס על מדגם שנלקח ממרשם עסקים ונעשה באגף חינוך, כיו

הנתונים נלקחים מסכ"א על גנים פרטיים, האגף ללימודים תורניים, קובץ מה"ט )הנדסאים וטכנאים 

מתקבל קובץ סטודנטים ממשרד  -מתקבל ממשרד הכלכלה, תעודת הוראה לא אקדמית -מוסמכים(

בתחום השכלה גבוהה נעשה עיבוד הנתונים והפרדה בין  ;ישירות מהמכללות עצמן -החינוך

 לימודים אקדמיים וסטודנטים ללימודים לא אקדמיים. סטודנטים ל

באגף חינוך, נעשים העיבודים המתאימים ביחידות השונות וכך מתקבל מספר התלמידים שמתפרסם 

בכל שנה בשנתון הסטטיסטי לישראל. לצורך עבודה זו, נעשה עיבוד של מספר לוחות שנתון על מנת 

באגף מאקרו כלכלה. גם כאן המגבלה שחלק מהנתונים  לולאלייצר נתונים לפי דרגי החינוך התואמים 

  .מספרי התלמידים הם מסקרים או ממדגםלקבלים תהמ

 ק בית, מספר מפרנסים, מספר ילדיםראש משק בית, טיפוס מש ,משקי הבית 

מקורות הנתונים עבור משקי הבית מתקבלים מסקר הוצאות משקי בית שמבצעת הלשכה המרכזית 

והפקידה נערכת על ידי סוקרי הלמ"ס העוברים  ,שנה. יחידות הדגימה הן דירותלסטטיסטיקה מידי 

בכל הדירות שנדגמו. הסקר נערך באמצעות מספר ראיונות בשאלון נייר, במשק הבית, כאשר בנוסף 

 לשאלון מבקשים מבני משק הבית למלא יומן הוצאות חודשי.
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שובים, ראה: אתר הלשכה המרכזית להסברים מפורטים על מודל הדגימה בסקר ועל דגימת היי

, 1593, פרסום 2112לסטטיסטיקה, הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 

 .2115תשע"ה  ,ירושלים

 בריאות -נתוני קפיטציה 

היא נוסחה בעזרתה מחשבת הממשלה את התקציב שהיא מחלקת לקופות  13נוסחת הקפיטציה

לספק למבוטחים את שירותי הבריאות. החישוב מבוסס על מספר החולים כדי שהקופות תוכלנה 

המבוטחים בקופות )קפיטה = ראש( אבל, יש תוספות לכל נפש לפי משתנים מסוימים. וועדה בין 

 משרדית מתכנסת מדי כמה שנים כדי לדון בשינוי הנוסחה. 

יצוי" לקופה אשר נוסחה זו יוצרת, למעשה, "אפליה מתקנת" בין קופות החולים, כך שיינתן "פ

מבוטחיה צורכים יותר שירותי בריאות. הקצאה ראויה אמורה להפוך את הקופה לאדישה לסיכון 

הבריאותי של המבוטח, ובכך למנוע תמריץ לאי אספקה הוגנת של שירותי בריאות ולברירת מבוטחים 

המגבלה  חר.אקונומי או כל גורם רלוונטי א-על רקע מצבם הבריאותי, גיל, מגדר, מעמד סוציו

 העיקרית של נוסחת הקפיטציה היא שלא נלקח בחשבון נושא התחלואה.

במשך שנים היה גיל המבוטחים המשתנה היחיד שעל בסיסו חושבה נוסחת הקפיטציה. קבוצות הגיל 

ומשקלותיהן עודכנו אמנם במהלך העשור הקודם, אולם הצורך בשכלול הנוסחה לא נעלם. שינוי 

, כאשר מקדמי מגדר ופריפריה הוכללו בנוסחה על מנת לשקף 2111רך בשנת נוסף, בולט יותר, נע

 .14בצורה ראויה יותר את צרכי הבריאות של המבוטחים בקופות השונות

הנתונים הם נתונים שנתיים. הקובץ מכיל טבלה עם  ,קובץ נתוני קפיטציה מתקבל ממשרד הבריאות

התווסף  2113 -ו 2112לשנים  ;(55-ועד למעלה מ 1לפי פילוח של גיל )מגיל  מקדמי הקפיטציה

כל שנה, כאשר הסכום המועבר מתקבל עבור פילוח לפי מגדר ולפי מדד פריפריה. ערך הקפיטציה 

חשוב לאדם בכל שכבת גיל, מתקבל על ידי  מכפלת מקדם הקפיטציה לפי גיל בערך הקפיטציה. 

 מקדמי הקפיטציה וערך הקפיטציה היו זהים.  2111 עד 2119בשנים להדגיש כי 

 ת בעין למשקי בית לשירותי חינוךסך העברו 

זהו עיבוד שנעשה באגף מאקרו כלכלה בתחום חשבונות הממשלה והשירותים החברתיים. ערך 

העברות בעין לכל משקי הבית בישראל התקבל מחשבונות הלוויין בחשבונות הלאומיים: ההוצאה 

נוך, וכן מפירוטי הוצאות לפי מטרה מהמערכת הכללית של החשבונות הלאומיים.  הנתון הלאומית לחי

 סך ההעברות בעין למשקי בית, לפי שנה.  -שנלקח לצורך העיבודים הוא

                                                           
13
 ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת החולים קופות בין המשאבים הקצאת מנגנון(, 2115גלזר, ק' ומסיקה, ד' ) 

  http://www.tau.ac.il/~glazer/PDF/3.pdf. אוחזר מתוך התפתחויות והמלצות ,מטרות: בישראל
14

 אוחזר מתוך: עדכון נוסחת הקפיטציה(, 2113ההסתדרות הרפואית בישראל )

http://www.ima.org.il/MainSite/EditClinicalInstruction.aspx?ClinicalInstructionId=129  

http://www.tau.ac.il/~glazer/PDF/3.pdf
http://www.ima.org.il/MainSite/EditClinicalInstruction.aspx?ClinicalInstructionId=129
http://www.ima.org.il/MainSite/EditClinicalInstruction.aspx?ClinicalInstructionId=129
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 תהליכי העבודה 2.3

מספר לוחות מקדמיים על מנת  נבנוחינוך ובריאות,  לשירותי לנפשהעברות בעין סך לצורך חישוב 

בנה כאשר בתחום החינוך לפי דרג נקובץ ההמכיל את כל הנתונים הרלוונטיים.  אחדליצור קובץ 

 . קבוצות גילחינוך, ובתחום הבריאות לפי 

 ם להתאמה עם סקר הוצאות משקי ביתהכנת הקבצים הנדרשים בחשבונות הלאומיי

 חינוך 2.3.0

 ,, מלכ"ר ציבורי ומלכ"ר פרטיממשלה ורשויות מקומיות -: הוצאות חינוך לפי מגזר ודרג חינוך3.1לוח 

  במיליוני ש"ח 2112לשנת 

 

והרשויות המקומיות לפי הלוח מכיל מידע על הוצאות הממשלה . בלבד 2112 לשנתלוח זה מתייחס 

המידע המוצג מתייחס להוצאות על שכר וקניות  דרג חינוך וכן על הוצאות המלכ"רים לפי דרג חינוך.

, הוצאות 2112בשנת  -לדוגמה₪ . במיליוני  ,למוסדות החינוך והשקעות בבנייה ובציוד, לפי דרג

 מיליוני שקלים.  4,591 -הסתכמו ביסודי, הקדם בחינוך  והשקעות הממשלה והרשויות על שכר קניות

תיכון -ישנה הפרדה בין מוסדות על תוני המלכ"ריםבנ, מחלוקת הדרגים לפי נתוני הממשלהבשונה 

אקדמיים ולא אקדמיים כאשר בתוכם כבר כלולות מכללות אקדמיות לחינוך ומכללות שאינן אקדמיות 

 כלל. במלכ"ריםנהל" שאינו קיים ימוצג דרג "מ שבנתוני הממשלה והרשויות הבדל נוסף הואלחינוך. 

לכ"רים קיים סיווג של "מוסדות חינוך מוקדם, יסודי ותיכוני" בנוסף, חשוב להזכיר כי בניתוח דוחות המ

כללו בנפרד בכל אחד נכלומר, מוסדות חינוך הכוללים מסגרות מגן חובה ועד על יסודי. מוסדות אלו 

קדם יסודי, יסודי ותיכון עיוני וזאת על פי משקלות שניתנו להם לפי חישוב של סך  -מתתי התחום 

אחרים כוללים כאן ארגונים תומכים. מדובר במוסדות שתומכים בחינוך ההוצאות. שירותי חינוך 

מלכ"ר פרטימלכ"ר ציבוריממשלה

2012

             209            684קדם יסודי         4,896קדם יסודי

             474          2,209יסודי       21,200יסודי

             724          3,030תיכונים עיוניים         6,219תיכונים עיוניים

             687          2,251תיכונים מקצועיים וחקלאיים         2,541תיכונים מקצועיים וחקלאיים

              -        11,395אוניברסיטאות             -אוניברסיטאות

          1,462          3,066על תיכון אקדמי )1( )3(            425חינוך על תיכוני

             582            614על תיכון לא אקדמי )1( )4(             -הכשרת מורים וגננות

          1,415            612ישיבות             -ישיבות

             175              69לימודי מבוגרים וקורסים              94לימודי מבוגרים וקורסים

             694            757שירותי חינוך אחרים )2( )5(            258שירותי חינוך אחרים

          6,422        24,687       35,634סה"כ

1. מוסדות על תיכון פוצלו לאקדמיים ולא אקדמיים בכל השנים.

2. שירותי חינוך אחרים הוכללו משנת 2009.

3. מוסדות על-תיכון אקדמי כוללים בתוכם מכללות ומכללות אקדמיות לחינוך.

4. מוסדות על-תיכון לא אקדמי כוללים בתוכם בתי ספר להנדסאים ומכללות למורים שאינן אקדמיות.

5. בשנים 2007-2008, לימודי עברית הוכלל בתוך "שירותי חינוך אחרים".

2012
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יש לשים לב שבמוסדות ללא כוונת רווח לילדים, מתן עזרה להורים ועוד.  הילדים או במתן עזרה

שאינם ממשלתיים אין תקצוב לאוניברסיטאות, וזאת מכיוון שאין אוניברסיטאות בישראל שאינן 

 מתוקצבות על ידי הממשלה. 

 .7-9בנספחים  2117-2111יתן לראות לוחות מפורטים לשנים נ

בשלב השני, סוכמים את סך כל ההוצאות של הממשלה והרשויות והמוסדות ללא כוונת רווח 

פרופורציות לכל מגזר ולפי דרג. חישוב  מחשבים, מכןהממשלתיים והלא ממשלתיים. לאחר 

מוצג הפרופורציות נעשה על ידי לקיחת הסכומים לפי דרג בנפרד וחלוקתם בסך ההוצאה. החישוב 

 . באחוזים מכלל ההוצאה

2112שנת  באחוזים, : חישוב פרופורציות לפי מגזר ודרג,2.3לוח 

 

מסך ההוצאה לחינוך, הוצאות מוסדות ללא  32%מהוות  על חינוך יסודי למשל, הוצאות הממשלה כך

 על חינוך יסודי , ואילו מוסדות ללא כוונת רווח פרטיים3%מהווים  על חינוך יסודי כוונת רווח ציבוריים

 מההוצאה בלבד.  1%מהווים 

 ההעברות בעין לפי מגזר ודרג.  בוצע חישוב של סךבשלב השלישי, 

הבית במדינה התקבל מחשבונות הלוויין בחשבונות הלאומיים: ערך ההעברות בעין לכל משקי 

ההוצאה הלאומית לחינוך ובריאות, וכן מפירוטי הוצאות לפי מטרה במערכת הכללית של החשבונות 

הלאומיים. ערך שירותי החינוך והבריאות שיוצרו על ידי מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים פרטיים, נאמד 

 מחיר שוק. הוצאות הייצור כוללות:לפי הוצאות ייצורם, באין להם 

 שכר ומשכורת ששולם ישירות לעובדים כולל ומשכורת על בסיס חודשי. כמו  -הוצאות עבודה

הוצאות נלוות לשכר ומשכורת8הפרשות סוציאליות של המעסיק: הפרשות  כן נכללות גם

לקרנות סוציאליות המשולמות על ידי המעסיק כמו הפרשות המעסיק בפועל לביטוח לאומי, 

כמו כן, נכללים גם מסים על שכר ומשכורת כגון מס שכר ומס ’. פנסיה, לקופות גמל, וכד

 מעסיקים.

מלכ"ר פרטימלכ"ר ציבוריממשלה

2012

        0.00         0.01קדם יסודי         0.07קדם יסודי

        0.01         0.03יסודי         0.32יסודי

        0.01         0.05תיכונים עיוניים         0.09תיכונים עיוניים

        0.01         0.03תיכונים מקצועיים וחקלאיים         0.04תיכונים מקצועיים וחקלאיים

          -         0.17אוניברסיטאות          -אוניברסיטאות

        0.02         0.05על תיכון אקדמי         0.01חינוך על תיכוני

        0.01         0.01על תיכון לא אקדמי          -הכשרת מורים וגננות

        0.02         0.01ישיבות          -ישיבות

        0.00         0.00לימודי מבוגרים וקורסים         0.00לימודי מבוגרים וקורסים

        0.01         0.01שירותי חינוך אחרים         0.00שירותי חינוך אחרים

0.530.370.10סה"כ

2012
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 של מוצרים ושירותים שאינם ברי קיימא, לשימוש בתהליכי ייצור. -רכישות שוטפות 

 הירידה, במהלך תקופת החשבון, בערך השוטף של הנכסים הקבועים שבבעלות  -בלאי

 כתוצאה משחיקה פיזית, מהתיישנות רגילה או מנזק מקרי רגיל. ובשימוש של יצרן, 

חשוב להדגיש כי העברה בעין כוללת בנוסף לערך האספקה בחינם של השירותים שמייצרת 

הממשלה בעצמה, גם אספקה של שירותים שנקנו מיצרני שוק, כאשר קיימת הבחנה בין ייצור לשוק 

ק לצורך העברה למשקי בית כוללת לדוגמה: קניית שירותי וייצור שלא לשוק. כלומר, רכישה מיצרני שו

אשפוז למשקי בית, קניית שירותי תוכנה ועוד, כאשר הייצור שלא לשוק למעשה משקף את עלויות 

 הייצור של הממשלה. להלן ההבדלים כפי שהוצגו:

 SNA2008:-ל SNA1993ההבדלים בהגדרת העברות בעין בין  :3.3לוח 

 

מתקבל מתחום חשבונות הממשלה ה 3.3 מלוחנלקח העברות בעין לחינוך לפי שנה סך נתון של ה

 והשירותים החברתיים:

שירותי חינוך שסופקו ע"י מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים פרטייםהעברות בעין של : 4.3לוח 

 

SNA 1993 SNA 2008

D.63 Social transfer in kind B6g Disposable income, gross

D.631   Social benefits in kind B6n Disposable income, net

D.6311     Social security benefits, reimbursements D63 Social transfer in kind

D.6312     Other social security benefits in kind D.631 Social transfer in kind- non market prodiction

D.6313     Social assistance benefits in kind D.632 Social transfer in kind- purchased market production

D.632   Transfer of individuals non-market goods and services

Redistribution of income in kind account

200520062007200820092010201120122013מיליוני ש"ח

AT current prices במחירים שוטפים

      72,174      65,805      60,830      55,552      51,372      49,133      45,557      42,601      40,762עלויות ייצור שוטפות )1(

      51,652      47,779      43,957      40,339      36,957      35,458      32,563      30,449      29,227תמורה לשכירים

      16,664      14,436      13,526      12,034      11,309      10,620      9,904      8,867      8,328קניות שוטפות

      3,858      3,590      3,347      3,178      3,107      3,055      3,090      3,285      3,207בלאי

      9,594      9,322      8,967      8,227      7,551      7,194      6,785      6,214      5,640מכירות למשקי בית )2(

      5,742      5,781      5,641      5,414      4,950      4,763      4,411      4,055      3,874ממשלה ורשויות מקומיות

      3,852      3,542      3,326      2,813      2,601      2,431      2,374      2,160      1,766מלכ"רים

הוצאה לצריכה ציבורית

      62,580      56,483      51,863      47,326      43,821      41,939      38,772      36,386      35,121ולצריכת מלכ"רים פרטיים )2(-)1(

הוצאות הנהלה וכלליות של הממשלה

      1,498      1,314      1,323      1,224      1,129      862      1,034      1,059      985והרשויות המקומיות )3(

      61,082      55,169      50,540      46,101      42,693      41,077      37,738      35,327      34,136העברות בעין למשקי בית )3(-)2(-)1(
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, מציג את ההעברות בעין של שירותי חינוך. זהו ערך השירותים שמייצרים מוסדות 3.4לוח 

ממשלתיים ומלכ"רים פרטיים ואשר ניתנים למשקי הבית בחינם. ערך ההעברות בעין שווה לעלות 

ייצור השירותים שסופקו על ידי מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים פרטיים בניכוי תשלומי משקי הבית 

למשל, סך ההעברות בעין למשקי בית על  2112בשנת צריכה של משקי הבית. שנכללו בהוצאה ל

 ₪. מיליון  55,119שירותי חינוך, עמדו על 

לא נכללו הוצאות מנהל כלליות לשירותי החינוך והבריאות של הממשלה והרשויות המקומיות והוצאות 

מחקר של יחידות מחקר מיוחדות בבתי חולים כיוון שהוצאות מסוג זה, אינן למטרת צריכה אישית של 

 טאות(.ואוניברסי ביה"חמשקי הבית. לעומת זאת, נכללו הוצאות מנהל )תקורה( של מלכ"רים )למשל 

השקעות גם כן אינן נכללות מכיוון שרוצים לכלול רק את ערך הצריכה של משקי הבית. עלות השימוש 

 במוצרי השקעה מתבטאת בערך הבלאי הנכלל בעלות ייצור השירותים. 

, בפרופורציות לפי החישוב Xתבוצע מכפלה של סך העברות בעין למשק בית לשנה בשלב הבא, 

 קבל את סכומי ההעברות בעין לפי מגזר ודרג חינוך לכל שנה.כך, נ. 3.2שנעשה בלוח 

 2112שנת  ₪,במיליוני  : העברות בעין לחינוך לפי מגזר ודרג חינוך,5.3לוח 

מלכ"ר פרטימלכ"ר ציבוריממשלה

2012

            173             565קדם יסודי        4,047קדם יסודי

            392          1,826יסודי      17,524יסודי

            598          2,504תיכונים עיוניים        5,140תיכונים עיוניים

            568          1,861תיכונים מקצועיים וחקלאיים        2,100תיכונים מקצועיים וחקלאיים

             -          9,419אוניברסיטאות            -אוניברסיטאות

         1,208          2,534על תיכון אקדמי            -על תיכון אקדמי

            481             508על תיכון לא אקדמי           352חינוך על תיכוני

            -הכשרת מורים וגננות

         1,170             506ישיבות            -ישיבות

            145               57לימודי מבוגרים וקורסים             78לימודי מבוגרים וקורסים

            573             625שירותי חינוך אחרים           213שירותי חינוך אחרים

         5,308        20,406      29,455סה"כ

�2012

 

, סך ההעברות בעין לתלמידים בבתי ספר יסודיים השייכים למלכ"ר ציבורי, 2112לדוגמה, בשנת 

 ₪. מיליוני 1,521עמדו על 

בעין מכל המוסדות בטבלה אחת. בוצעו מספר אחודים  ההעברות לחלוקה זו, רוכזו כל ביצועלאחר 

 בהמשך.  יפורטבדרגים על מנת להציג נתונים אחידים, ולהתאימם ללוחות מספרי התלמידים עליהם 

  ומעלה בלבד. 3שירותי חינוך קדם יסודי כוללים גנים מגיל 

  חטיבה ותיכון עיוני וכן בתי ספר תיכון אקסטרני.תיכון עיוני כולל בתוכו 

 מכללות אקדמיות ומכללות להכשרת מורים  -האוניברסיטאות אוחדו עם חינוך על תיכון אקדמי

 כללה האוניברסיטה הפתוחה.נאקדמיות לחינוך. כמו כן 
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 ופורציות חינוך קדם יסודי, יסודי ותיכון עיוני לפי פר -שירותי חינוך אחרים: חולקו בין הדרגים

 שחושבו של סך ההוצאות. 

  לימודי מבוגרים וקורסים כוללים בתוכם: קורסים למבוגרים, לימודי תעודה ואולפנים ללימוד

 עברית.

כל נתוני התלמידים נלקחו מלוחות השנתון )יפורט בטבלה הבאה(, כאשר יש לזכור כי הנתונים 

בניית לוח הנתונים, מספרי התלמידים . על כן, לאחר אקדמיתמוצגים לפי שנה שמופיעים בשנתון 

 , על מנת שתהיה התאמה עם ההוצאות הכספיות. אקדמית הומרו לשנה קלנדארית ולא שנת לימודים

בלוח הבא נוכל לראות את סיכום מספרי התלמידים לאחר שהומרו לשנת קלנדארית באמצעות 

 (:2111הנוסחה הבאה )דוגמה לחישוב שנת 

 2111(( = שנת 5(+)שנת תשע"א*4תשע"ב*8))שנת 12     

 : מספרי תלמידים לפי שנים קלנדאריות1.3לוח 

201220112010200920082007

       22,804       25,604       22,250       26,862       44,312      47,347גן ילדים פרטי )1(

     352,283     364,426     389,563     387,289     394,182    412,861גנים עירוניים וציבוריים )1(

     827,322     847,959     868,923     890,333     909,090    927,267בית ספר יסודי )2(

     254,182     252,891     255,403     261,135     265,331    270,137חטיבת ביניים )3(

     232,264     228,159     236,608     238,519     240,193    241,638בית ספר תיכון עיוני+ אקסטרני )3(

     117,170     122,967     119,659     122,651     125,700    132,017בית ספר תיכון מקצועי, חקלאי )3(

     123,434     126,587     132,300     140,806     144,861    141,682כולל''8ישיבה גדולה8בית מדרש רבנים(4) (10)

       63,662       65,413       67,715       69,902       72,507      74,650בית ספר על תיכוני )כולל כיתות י"ג, י"ד( )5(

       43,178       44,851       45,958       46,070       45,595      45,181אוניברסיטה פתוחה )9(

מוסד אקדמי )מכינות, אוניברסיטאות, מכללות, 

     229,080     235,861     246,578     257,598     265,125    271,766מכללות לחינוך( )7(, )8(

       78,014       78,053       75,536       78,704       77,029      72,969מוסדות חינוך אחרים )6(

  2,343,393  2,392,770  2,460,494  2,519,870  2,583,924 2,637,516סך הכל:

)1( לוח 8.5- גנים

)2( לוח 8.8- יסודי וחינוך מיוחד

)3( לוח  8.19- על יסודי: חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

)4( לוח 8.40- תלמידי ישיבות וכוללים

)5( לוח 8.42- חינוך על תיכון )לא אקדמי(

)6( לוח 8.43 ו- 8.44- אולפנים ולימודי מבוגרים

)7( לוח 8.46- מכינות

)8( לוח 8.54- השכלה גבוהה

)9( לוח 8.58- אוניברסיטה פתוחה

)10( בשנת תשע"ב אין נתון של מספר תלמידי ישיבות, על כן נעשה חישוב ממוצע בין תשע"א לתשע"ג.

 

וזאת על מנת  הרלוונטילכל דרג את מספר התלמידים  הוצמדקובץ מספרי התלמידים,  הפקתלאחר 

 לפי דרג, בכל שנה. ,לחשב את ההעברות בעין לתלמיד
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  1122שנת  לתלמיד לחודש, לפי דרג בש"ח,: העברות בעין 7.3לוח 

 

)החישוב נעשה  2112לשנת חינוך לפי דרג  לחודש בלוח זה, נעשה החישוב של העברה בעין לתלמיד

 חודשל₪  1,449כך למשל, תלמיד הלומד בתיכון עיוני, קיבל העברה בעין בסך  .(לכל שנה בנפרד

 .  2112בשנת 

 בריאות 2.3.3

בתחום בריאות, הלוחות המקדמיים הם לוחות הקפיטציה שהתקבלו ממשרד הבריאות לכל שנה, 

 :2119-2111שנים להלוחות להלן . 2119החל משנת 

 2111-2119קפיטציה לפי גיל לשנים מקדם : 5.3לוח 

תשלוםמשקלותגיל אוכלוסייה

        1.555,780עד 1

1-50.963,580        

5-150.471,753        

15-250.41,492        

25-350.572,126        

35-450.682,536        

45-551.073,990        

55-651.696,302        

65-752.8610,665      

75-853.5613,275      

85+4.0615,140       

 3,729: 2119-2111. ערך קפיטציה לשנים 1
 בשקלים לשנה, מדובר בממוצע שנתי.. הסכום נקוב לאדם 2
 

ערך זה ₪.  3,729 -בכל שנה מתקבל ערך קפיטציה. ערך הקפיטציה שנכון לשנים אלו עמד על

הוכפל במשקלות לפי החלוקה לגילאים וכך התקבל התשלום. התשלום הוא באלפי שקלים. בשנים 

את גיל האוכלוסייה, אלא  , לוחות הקפיטציה שהתקבלו ממשרד הבריאות, כללו לא רק2113 -ו 2112

מתגוררת בפריפריה ואוכלוסייה שכן מתגוררת  שלאגם חלוקה לפי מגדר )זכר8נקבה( ולפי אוכלוסייה 

שנת 2012
סך ההעברות בעין 

)במליוני ₪( לשנה

מספר 

התלמידים

סכום לזקיפה לכל תלמיד 

לחודש בש"ח

                           901         460,208                 4,975קדם יסודי

                         1,825         927,267               20,309יסודי

                         1,449         511,775                 8,899תיכונים עיוניים

                         2,859         132,017                 4,529תיכונים מקצועיים וחקלאיים

                         3,461         316,947               13,162מוסדות לימוד אקדמיים

                         1,496           74,650                 1,340חינוך על תיכוני )שאינו אקדמי(

                           985         141,682                 1,675ישיבות

                           320           72,969                    280לימודי מבוגרים וקורסים

                       13,296      2,637,516               55,169סה"כ
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כפי שהוגדרו על ידי  1-4בפריפריה. המונח "פריפריה" מתייחס לאשכולות פריפריה גיאוגרפית 

 .15הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 2112לפי גיל, מגדר ומקדם פריפריה לשנת  קפיטציהמקדם : 9.3לוח 

זכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהגיל אוכלוסייה

           8,431           6,367                   8,211           1.411.871.451.926,191עד 1

1-50.750.940.80.993,293           4,128                   3,513           4,347           

5-150.380.410.420.451,669           1,800                   1,844           1,976           

15-250.430.360.470.41,888           1,581                   2,064           1,756           

25-350.730.410.770.463,206           1,800                   3,381           2,020           

35-450.780.570.820.623,425           2,503                   3,601           2,722           

45-551.140.991.181.035,006           4,347                   5,181           4,523           

55-651.71.791.741.847,465           7,860                   7,641           8,080           

65-752.633.142.673.1811,549         13,788                 11,724         13,964         

75-853.44.133.454.1814,930         18,135                 15,149         18,355         

85+3.524.233.574.2715,457         18,574                 15,676         18,750         

אוכלוסיית פריפריה גיאוגרפיתאוכלוסייה מלבד פריפריה גיאוגרפיתמקדמים בגין פריפריהמקדמים רגילים

 4,517: 2112. ערך קפיטציה לשנת 1
 . הסכום נקוב לאדם בשקלים לשנה, מדובר בממוצע שנתי.2
 לפי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 1-4. המונח "פריפריה" מתייחס לאשכולות פריפריה גיאוגרפית 3

 2113ל, מגדר ומקדם פריפריה לשנת קפיטציה לפי גימקדם : 11.3לוח 

זכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהגיל אוכלוסייה

         8,653           6,535               8,428                1.411.871.451.926,355עד 1

1-50.750.940.80.993,380                4,236               3,606           4,462         

5-150.380.410.420.451,713                1,848               1,893           2,028         

15-250.430.360.470.41,938                1,622               2,118           1,803         

25-350.730.410.770.463,290                1,848               3,470           2,073         

35-450.780.570.820.623,515                2,569               3,696           2,794         

45-551.140.991.181.035,138                4,462               5,318           4,642         

55-651.71.791.741.847,662                8,067               7,842           8,293         

65-752.633.142.673.1811,853              14,152             12,033         14,332       

75-853.44.133.454.1815,323              18,613             15,549         18,839       

85+3.524.233.574.2715,864              19,064             16,090         19,244       

אוכלוסיית פריפריה גיאוגרפיתאוכלוסייה מלבד פריפריה גיאוגרפיתמקדמים בגין פריפריהמקדמים רגילים

 4,517: 2113. ערך קפיטציה לשנת 1
 . הסכום נקוב לאדם בשקלים לשנה, מדובר בממוצע שנתי.2
 לפי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 1-4. המונח "פריפריה" מתייחס לאשכולות פריפריה גיאוגרפית 3
 

 1-5, הסכום שקיבלה קופ"ח עבור טיפול בילדה בגילאי לדוגמה 2113, בשנת 3.11לפי לוח 

מים המשולמים הסכו₪.   3,351המתגוררת באזור שאינו מוגדר פריפריה גיאוגרפית, עמד על 

מקורות: תקציב המדינה, ביטוח לאומי וגביית השתתפויות משלושה  כהעברות בעין מתקבלים

 עצמיות.

 ., בשקלים חדשיםלסכום חודשישובים באופן פרטני, הסכומים הומרו על מנת לבצע את החי

                                                           
15
  http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities06/pdf/h_mavo.pdfראה :  

http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities06/pdf/h_mavo.pdf
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2113-2119קפיטציה לפי גיל, מגדר ומקדם פריפריה, סכום חודשי לשנים מקדם : 11.3לוח 

גיל 

        482        482        482        703        531           684          516         721         545          702          530עד 1

1-5282          353          300         372         274          344           293        362        298        298        298        

5-15143          154          158         169         139          150           154        165        146        146        146        

15-25161          135          177         150         157          132           172        146        124        124        124        

25-35274          154          289         173         267          150           282        168        177        177        177        

35-45293          214          308         233         285          209           300        227        211        211        211        

45-55428          372          443         387         417          362           432        377        333        333        333        

55-65638          672          653         691         622          655           637        673        525        525        525        

65-75988          1,179       1,003      1,194      962          1,149        977        1,164     889        889        889        

75-851,277       1,551       1,296      1,570      1,244        1,511        1,262     1,530     1,106     1,106     1,106     

85+1,322       1,589       1,341      1,604      1,288        1,548        1,306     1,562     1,262     1,262     1,262     

201120102009
20132012

אוכלוסיית פריפריה ג"גאוכלוסייה מלבד פריפריה ג"גאוכלוסיית פריפריה ג"גאוכלוסייה מלבד פריפריה ג"ג

 

₪  452, עמד על 1-5, הסכום שקיבלה קופ"ח עבור טיפול בילדה בגילאי 2111לדוגמה: בשנת 

שהופק סך העברות בעין לנפש לשירותי חינוך ובריאות, לפי דרג חינוך ולפי גיל, נלקחו  לאחרלחודש.  

נתונים אלו ומוזגו עם קובץ הפרטים שנתקבל מסקר הוצאות משקי הבית. כך, לכל פרט הוצמדה סך 

העברה בעין לשירותי בריאות לפי גילו המדווח, וסך העברה בעין לחינוך לפי המוסד בו דווח שהוא 

 ד. על גבי קובץ זה, הופקו הממצאים אותם אציג בחלק הבא.לומ

 מערך המחקר 2.2

הכנסה. ניתוח  החלק הראשון של המחקר כולל ניתוח של העברות בעין בחינוך ובריאות לפי עשירוני

הממצאים בשלב זה מסייע לזהות את המשתנים העשויים להשפיע על סכום העברה בעין לתלמיד וכן 

 5 פריפריה, מדד  את סכום ההעברה בעין לבריאות לפי גיל. בחלק השני, יבוצעו פילוחים נוספים לפי

 :בוצע שימוש. הקבצים בהם חרדים ויהודים שאינם חרדים-יהודים ,ערבים, בישראל גדולותהערים ה

 קובץ משקי בית 

 קובץ פרטים 

. הנתונים 2117-2113שני הקבצים מבוססים על נתונים שהתקבלו מסקר הוצאות משקי בית לשנים 

על העברות בעין בחינוך ובבריאות מבוססים על הקבצים שיצרנו ופורטו בפרק המתודולוגיה. 

 . קבצים ממוזגים לכל שנה בנפרד הופקוהנתונים מ

 

 מהימנות האומדנים 2.2.0

מאחר וסקר הוצאות משקי בית מבוסס על מדגם, האומדנים המוצגים בעבודה זו עלולים להיות 

 חשופים לטעויות משני סוגים עיקריים:

הנפשות הכולל את כל טעויות הנובעות מכך שנחקר מדגם אחד של משקי בית  -טעויות דגימה א.

כל משקי הבית וכל הנפשות הכלולות באוכלוסייה. המדגם עליו הכולל את  מפקדהכלולות בו, ולא 

מבוסס סקר זה הוא אחד מתוך מספר רב מאוד של מדגמים אפשריים באותו גודל, שהיו יכולים 

 להיבחר באותה שיטת דגימה מאותה אוכלוסייה. לכן, יבוצע חישוב של גודל טעות הדגימה. 
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בסקר יכולות לנבוע ממקורות רבים בכל שלבי איסוף מדגמיות -טעויות לא -טעויות לא מדגמיות ב.

הטעויות  יש לציין שלא טופלו בעיות מסוג זה בעבודה. הנתונים ועיבודם, והן מצויות גם במפקד מלא.

 מדגמיות בסקר זה:-הלא

 כעשירית ממשקי הבית שהיו צרכים להיחקר במדגם לא  -הטיות כתוצאה מאי היענות

אחר וקבוצה זו של משקי בית יכולה להיות שונה השתתפו בסקר מסיבות שונות. מ

בתכונותיה ובהרגלי הצריכה שלה מקבוצת משקי הבית שהשתתפו בסקר, אומדני הסקר 

 עלולים להיות מוטים.

 אומדני הסקר מבוססים על נתונים שנמסרו על ידי המרואיינים ועל כן הם  -טעויות תשובה

חשופים לטעויות תשובה. רישום ההוצאות המפורט ביומן לא תמיד מלא ומדויק. בנוסף, 

פירוש לא מדויק של השאלות או אי הקפדה על הוראות המילוי של השאלון יכולים אף הם 

 לגרור טעויות תשובה.  

 לבי העיבוד השונים, כמו קלידת השאלונים, סימול המוצרים והביקורות ש -טעויות עיבוד

 הלוגיות, חשופים אף הם לטעויות שעלולות להשפיע על מהימנות האומדנים.

 

 סימנים מיוחדים בלוחות 2.2.0.0

 (.41%-ל 25%) (    = אומדנים החשופים לטעויות דגימה יחסיות גבוהות )בין 

 (.51%-ל 41%לטעויות דגימה יחסיות גבוהות מאוד )בין > <  = אומדנים החשופים 

 (.51%~     = נתונים שאינם ניתנים לפרסום )טעות דגימה יחסית מעל 

 מתודולוגיה לחישוב טעויות דגימה 2.2.0.3

מכיוון שסקר הוצאות משקי הבית מבוסס על מדגם, יש צורך בבדיקת טעויות דגימה. על מנת לחשב 

 הבאים, בוצע חישוב בשני שלבים: טעויות דגימה ללוחות

 .SAS-תוכנת ב proc surveymeansבאמצעות הפרוצדורה  -חישוב טעות דגימה רגילה לכל לוח .0

מכיוון שהצגת הלוחות כאן נעשית ברובה לפי עשירוני הכנסה, יש צורך לאמוד ממוצעים בקבוצות  .3

שונות מאלה שם אומדנים בקבוצות  אלו. טעויות דגימה של אומדנים בקבוצות אחוזים ועשירונים,

אחרות כגון קבוצות גיל, בגלל שהגבולות של קבוצות העשירונים נאמדות מהמדגם. לשם כך נעשה 

כל שנה חל שינוי בגבולות העשירונים(. בחישוב מיוחד לפי עשירונים לכל שנה בנפרד )וזאת מכיוון ש

 חישוב זה נעשה במספר שלבים:

קבצים של סקר ל(. החישוב נעשה בהתאם 2117-2113חישוב גבולות העשירונים לפי שנים ) .א

 .הוצאות משקי הבית
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 2113-2117, בש"ח לחודש :חישוב עשירוני הכנסה3.14לוח 

 

 

 (אגף מתודות-)בלמ"סנבנתה הנוסחה הבאה  -חישוב התוספת שיש להוסיף לטעות הדגימה .ב

 לצורך כך: 

10נתונים  21  pp  כך שאומדני האחוזונים המתאימים מקיימים
21

ˆˆ
pp XX  אומד ממוצע .

 Yקבוצה, ע"י שקלול של ערכי -בקבוצת האחוזון מחושב, כמו כל ממוצע על תת Yשל משתנה  

בגורמי הניפוח בקבוצת האחוזון. כלומר, אם  
21

ˆˆ| pip XxXiA צת , אומדן הממוצע בקבו

האחוזון הוא  



Ai

i

Ai

iiA wywŶ. 

21השונות של אומד הממוצע מחושבת ע"י  VV  1, כאשרV  הוא השונות הרגילה של אומד ממוצע

 .Aהוא תוספת לשונות הנובעת מהמקריות של הגבולות של  2V-קבוצה, ו-בתת

2211נסמן:  1,1 pqpq  ,2. התוספת לשונותVתחושב ע"י , ((Kendall&Stuart, 196316  

 
      2

2122112

12

2 12

ˆˆ2
4

1
pp XgXgqpqpqp

ppn
V 


 

 קבוצות עשירונים

i.  2.0,1.0,...,9.0יש לחשב אומדני אחוזונים,ˆ pX p אומדנים אלה יהוו גבולות לקבוצות .

 העשירונים.

ii.  יש לחשב בכל קבוצת עשירון אומדן ממוצעŶ. 

iii.  ,עבור קבוצת עשירון שאינה העשירון התחתון או העשירון העליון pXg יחושב כממוצע  ˆ

 .pX̂-בעשירון שמתחת ל Ŷעם הממוצע  pX̂בעשירון שמעל  Ŷפשוט של הממוצע 

iv.  עבור העשירון התחתון 1.0
ˆ0| XxiA i  את : 1.0X̂g  יש לחשב כמו בסעיף ג, ואת

g(0)   יש לחשב ע"יAŶ. 

                                                           
16

 Maurice G. Kendall, Alan Stuart(1963), "The Advanced Theory of Statistics", Vol 1 (10)& vol 2(32). 

Deciles   עשירונים

12345678910

20071,7182,3342,9843,6404,3205,1636,0417,2219,38758,135

20081,8402,5213,1753,8594,6815,5026,4497,73410,33983,833

20091,8462,5683,2754,0494,8195,7346,7528,10710,493283,221

20101,9882,6993,4804,2525,0855,9477,0188,52711,242353,323

20112,1452,8813,6864,5455,3806,3257,4968,99611,604162,401

20122,2163,1133,9574,8135,7026,7187,8189,50012,16896,773

20132,3803,2494,0744,9445,8396,8147,9949,57912,382178,909
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v.   עבור העשירון העליון 9.0
ˆ| XxiA i  את : 9.0X̂g יש לחשב כמו בסעיף ג, ו- 0.1X̂g 

 .AŶיחושב ע"י 

לכל עשירון, נעלה בריבוע את טעות הדגימה שחושבה עבור לוח מסוים.  V2לאחר שחישבנו את ג.  

שהתקבל נוציא שורש. זוהי בעצם טעות  , ומהסך הכלV2נחבר את טעות הדגימה בריבוע יחד עם 

 הדגימה שנציג בכל לוח. 

 (.15-21, 1)ראו נספחים  הלוחות עם טעויות הדגימה לכל חישובי העשירונים, יוצגו בנספחים

 .24ראה הרחבת ההסברים בנספח מספר 

, כאשר מדובר באומדנים המבוססים על מדגמים יש צורך בהערכת טיב כמו ברבים מפרסומי הלמ"ס

האומדנים כיוון שישנם מצבים שבשל טעות דגימה גבוהה ייתכן ולא תהיה משמעות להתבסס על 

 אומדן מסוים )בשל מיעוט תצפיות למשל(. 

ועל כן  דגימהחשיפה לטעויות  ישנהעל נתונים מדגמיים,  וססיםמבהעיבודים  בעבודה זומכיוון ש

כמו כן, בשל העובדה שכל הפילוחים . ות של הנתונים שיפורסמוחשיבות רבה לבדיקת המהימנ נהיש

בעבודה נעשו לפי עשירוני הכנסה, היה צורך בחישוב תוספת לטעות הדגימה לפי שיטה חדשה 

אמידת ממוצעים בקבוצות שפותחה באגף מתודות שבה הוגדר כיצד לבצע אמידת אחוזונים ו

 חוזונים.א

 ממצאים .2

בשנים האחרונות הולך וגדל היקף ההוצאה הממשלתית לשירותי חינוך ובריאות ולשירותים חברתיים 

תוספת  1995-2113נוספים. יחד עם זאת, ההעברות בעין של השירותים החברתיים שהיוו בשנים 

 2119. בשנת לערך 19.5%והגיעו לרמה של  2113 -ל 2114בין , ירדו להכנסה הפנויה 22% -כ של

, ככל הנראה בשל 19.9% -, עלו חזרה ל2113מההכנסה הפנויה ובשנת  15.5%היו ההעברות בעין 

( והשפעת המחאה החברתית 2112מספטמבר  ,3החלת חוק חינוך חינם מגיל  -שינויי חקיקה )כגון

 . 2111שהייתה בקיץ 

בשירותי החינוך שהוסיפו  ירידהמראה מגמת  של חינוך ובריאות בחינת התפתחות העברות בעין

. מגמת 1995-2112לערך בשנים  9.5%לעומת  2111להכנסה הפנויה של משקי הבית בשנת  5.1%

חלה  2113-ו 2112, כאשר אנו רואים כי בשנים 2111ונבלמה בשנת  2115הירידה החלה בשנת 

בריאות נצפתה תוספת להכנסה הפנויה. גם בהעברות בעין של שירותי  5.5%עליה, והגיע לרמה של 

לערך, החל משנת  7.5%התוספת להכנסה הפנויה הייתה  1995-2114מגמה דומה, כאשר בשנים 

תוספת  1.5%מהוות  ועד היום, העברות בעין בבריאות 2117חלה מגמת ירידה ומשנת  2111

 (.4.1)ראה לוח  להכנסה הפנויה
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 2113-2111 לפי תחומים,  ,: סך העברות בעין1תרשים 

 

מסך  51% -כי שירותי בריאות וחינוך מהווים כ נראהת על סך העברות בעין לפי תחומים, בהסתכלו

העברות בעין לשירותי חינוך מהוות את החלק הגדול ביותר מסך ההעברות מתוכם, ההעברות בעין. 

לערך  35%. העברות בעין לשירותי הבריאות מהוות 2113-2111בשנים  44% -ל 42%ונעות בין 

, שירותי תרבות 13%-12%בעין. לאחר מכן שירותי ביטוח סוציאלי ורווחה שנעים בין מסך העברות 

כמו  בלבד מסך ההעברות בעין. 2%ולבסוף שירותי שיכון ושירותים קהילתיים המהווים  5%-7%ודת 

 ניתן לראות כי במשך השנים קיימת יציבות בחלוקה של העברות בעין לתחומים השונים.כן, 

 

42% 43% 43% 42% 42% 43% 43% 44% 

36% 35% 35% 35% 36% 35% 35% 34% 

13% 13% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 

8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
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 2113-2111: הכנסה פנויה והעברות בעין מהממשלה, מלכ"רים ומוסדות פרטיים למשקי בית, לפי סוג העברה 1.4לוח 
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ומתמקד בשירותי חינוך  2117-2113ניתוח השפעות העברות בעין על ההכנסות, נערך לשנים 

ובריאות. הנתונים שברשותנו אפשרו חלוקה של ההעברות בעין לפי עשירוני הכנסה, בהתבסס על 

 . 2113ועד  2117סקר הוצאות משקי בית לשנים 

 חינוך 2.0

      לפי עשירוני הכנסה, ולפי שנה, לשנים  ונעש הפילוחיםבוצעו מספר פילוחים למשקי הבית בחינוך. 

. מהעיבודים שבוצעו, התוצאות שנתקבלו הן בשקלים, לחודש במחירים שוטפים. על 2117-2112

מנת לבצע התאמה של המחירים למחירים קבועים, בכל שנה נעשה חישוב לפי מדד המחירים לצרכן 

 של אותה שנה. 

סס על קובץ פרטים וניתן לראות בו את חישוב סך העברות בעין החישוב הראשון שנעשה מתב

 .(12 ראה נספח  2117-2112, בחלוקה לעשירוני הכנסה )ללוח המלא לשנים לתלמיד לפי דרג חינוך

 2112: העברות בעין של שירותי חינוך, לפי עשירון* ולפי דרג חינוך, 2תרשים 

 
 של הכנסה נטו לנפש סטנדרטית *
 

אנו רואים התפלגות באחוזים של העברות בעין לשירותי חינוך, בחלוקה לעשירונים, , 2בתרשים 

 כאשר בתרשים זה אוחדו מספר משתנים לצורך הצגת הנתונים:

 .אוחדו מקצועיוחינוך על יסודי עיוני  א.

 אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות אוחדו עם מוסדות על תיכון שאינם אקדמיים )חינוך שלישוני(. ב.

 .ישיבות אוחדו עם לימודי מבוגרים וקורסים ג.
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-11%ניתן לראות שבחינוך הקדם יסודי, ישנה פחות או יותר יציבות בין העשירונים והוא מהווה בין 

העברות בעין. המ 9%העברות בעין, למעט העשירון התחתון ביותר, שם הוא מהווה המסך  13%

הגבוה יותר הוא בשלושת העשירונים  עיןב עברותהכי סך הבחינוך היסודי לעומת זאת, רואים 

 -ל 25%(, וככל שעולים בעשירון, סך ההעברות בעין הולך ויורד )בין 45% -ל 35%העליונים )בין 

העברות בעין לחינוך העל יסודי )עיוני ומקצועי( אך שם הפערים בין ב(. התופעה דומה גם 31%

 העשירונים קטנים יותר. 

במוסדות להשכלה גבוהה הכוללים בתוכם: אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות ומכללות שאינן 

אקדמיות נראה כי המגמה דווקא הפוכה. דווקא בעשירון הנמוך ביותר, ההקצבות הן הנמוכות ביותר 

לחינוך גבוה  בעין , אך כבר בעשירון הרביעי, ניתן לראות עליה בהעברות21% -ה   ונעות סביב 

מסך  41%מסך ההעברות בעין, כאשר בעשירון העליון הקצבות אלו מהוות  31%ות  מעל שמהו

 ההכנסות.

עברות בעין לישיבות מהווה אחוז יחסית קטן ובא לידי ביטוי בעיקר בעשירונים התחתונים שם הסך ה

העברות בעין ללימודי מבוגרים הסך  .1%-1%, וביתר העשירונים נע בין 3%-2%הוא עומד על 

 בלבד.  1.2%-1.1%רסים ולמוסדות אחרים הוא מזערי ועומד על וקו

, נראה כי המגמות בכל הדרגים היו זהות, למעט העברות בעין לחינוך 2117-2111בהשוואה לשנים 

 2111-2112, היו גבוהות יותר מאשר בשנים 2117-2119הקדם יסודי בעשירונים הנמוכים בשנים 

. בהעברות בעין למוסדות להשכלה גבוהה, נרשמה מעט עליה בהקצבות לאורך 15%-ועמדו על כ

השנים חלה ועם  2117-2119בשנים  11%-15%שר העשירונים הנמוכים קיבלו סך של השנים כא

 .11להשוואה עם שנים נוספות, ראה נספח  . 15% -עליה לסביבות ה

 

 לאום ומידת דתיותלפי העברות בעין ניתוח 

ומשק  חרדי ולא חרדימשק בית יהודי: : ומידת דתיותלאום הפילוח הראשון שבוצע הוא פילוח לפי 

 .רמת הדתיותוכן לפי  לפי מה שמצהיר משק הבית בשאלון הסקרנתון זה מתקבל  .בית ערבי
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, יהודים )שאינם חרדים(, יהודים )חרדים( וערבים בית יקלמש לחודשבעין  ות:ממוצע העבר2.4לוח 

 2117-2112 הכנסה,  *בש"ח, לפי עשירוני ,לשירותי חינוך במחירים קבועים

 

 נטו לנפש סטנדרטיתשל הכנסה * 
, בחלוקה לעשירוני יהודים וערבים עברות בעין שהתקבלו למשק ביתהמציג את סך ה 4.2לוח 

הסכום שהתקבל בעבור משקי בית  מוצג. בכל שנה 2112-2117הכנסה, עבור שירותי חינוך בשנים 

שירון השמיני, ניתן לראות כי לפחות עד הע. ערביםחרדים ומשקי בית יהודים  ,יהודים שאינם חרדים

משקי הבית החרדים והערבים, מקבלים סכום גבוה יותר של העברות בעין מאשר משקי הבית 

עברות בעין גבוה אצל החרדים ההיהודיים הלא חרדים. כמו כן, נבחין כי עד לעשירון החמישי סך ה

דיים בממוצע לחודש. הפער בין משקי הבית היהודיים הלא חר₪  1111מאשר אצל הערבים בכמעט 

אך הפער הולך ₪,  3111ומשקי הבית החרדיים עומד בשני העשירונים התחתונים על כמעט 

 ומצטמצם, אם כי עדיין נשאר גבוה יחסית עד לעשירונים העליונים. 

ניתן להסביר זאת בשל מספר הילדים הגדול יותר שיש במשקי הבית החרדים. אנו רואים כי ממוצע 

ממשקי הבית הלא חרדים.  מבדיקה  1.1גבוה בממוצע פי הילדים לסך משקי הבית החרדים 

 שנעשתה ניכר כי הפער במספר הילדים הממוצע למשק בית, ניכר בעיקר בעשירונים התחתונים. 

ממשק בית  1.3בדומה למשקי הבית החרדים, מספר הילדים הממוצע למשק בית ערבי גבוה פי 

. כמו כן, בשנים 1.2 -הפער מצטמצם ל 2111-2112, בשנים 2117-2111יהודי שאינו חרדי בשנים 

האחרונות יותר ויותר משקי בית ערבים שולחים את ילדיהם ללימודי השכלה גבוהה ועל כן ייתכן 

סטודנטים באוניברסיטאות,  -בשנתון 5.51)ראה לוח  שהפער בסך העברות בעין נובע גם מכך

. בשל העובדה צת אוכלוסייה ומחוז מגורים(במכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר, מין, גיל, קבו

שבשנים האחרונות מספר הנפשות במשקי הבית הערבים הולך וקטן, עקב קיטון בילודה, ייתכן שעם 
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הרבה בהזמן הפער ילך ויצטמצם. יחד עם זאת יש לזכור שההכנסה של משקי הבית הערבים נמוכה 

 משקי הבית היהודים. במאשר 

בשני העשירונים העליונים, נבחין כי סך העברות בעין כמעט זהה בין יהודים לא חרדים  ,לעומת זאת

חשוב לציין כי ככל שעולים בעשירונים, מספר וערבים, ואילו במשקי הבית החרדים הוא נמוך במיוחד. 

בנוסף גם מספר הילדים הממוצע יורד באופן התצפיות של משקי הבית החרדים יורד משמעותית. 

 .( 11 תי )ראה נספח משמעו

כמו כן, ניתן לומר כי ייתכן והפערים בעשירונים הגבוהים יותר מצטמצמים בשל העובדה שבמגזר 

ועל כן  ,משקי בית חרדייםב מאשרהלא חרדי, יותר אנשים הולכים ללמוד לימודי השכלה גבוהה, 

 ההקצבה למשק בית לא חרדי עולה בעשירונים הגבוהים יותר. 

ן שבשלושת העשירונים העליונים, חלק מהאומדנים הם בעלי טעויות דגימה יחסיות יש לקחת בחשבו

 גבוהות, ועל כן יש לקחת זאת בחשבון בטרם נסיק מסקנות.

, יש לקחת בחשבון כי אין התייחסות להבדלים בין ההוצאות בבתי הספר החרדים, הערבים, בנוסף

ממלכתי דתי וממלכתי רגיל. ההבדלים המוצגים כאן הן רק ברמת דרג החינוך עצמו ולא בפילוח לפי 

 זה יש לשים לב בטרם נסיק מסקנות.מעמד משפטי ופיקוח של בתי הספר ולכן גם במקרה 

 2112-2117, ומידת דתיות לאוםעברות בעין לחינוך לפי אחוז ה:3תרשים 
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בתרשים זה ניתן לראות את הפערים בין חלוקת העברות בעין לשירותי חינוך בין משקי בית חרדים 

 75%-אוכלוסיית היהודים במדינת ישראל מהווה כיום כשאינם חרדים. יהודים משקי בית וערבים ל

  .4%17לערך ובני דתות אחרות  21% לערך בעוד האוכלוסייה הערבית מהווה

לאורך השנים אנו   .71%ויתר היהודים  1% -חרדים  14.5%הערבים מהווים בערך  מ"בסקר הו

מנגד  .49% -הגיעו ל 2112ובשנת  רואים כי ההקצבות למשקי הבית החרדים עולות במעט

ככל . (19%-15%אך יציבות לאורך השנים ) ההקצבות למשקי בית שאינם חרדים יורדות מעט

במשקי הבית הערבים . למספר הילדים הגבוה שיש במשפחות החרדיות ניתן לייחס זאתהנראה 

גם כאן סך ההקצבות גבוה . 35%-33%מגמה יחסית יציבה כאשר סך ההעברות עומד על  נראית

חרדים בשל העובדה שבקבוצת אוכלוסייה זו מספר הילדים גבוה -יותר מאשר במשקי בית יהודים לא

  .18ריון לעומת משקי הבית החרדיםת ערביים הייתה עצירה בשיעורי הפאולם במשקי בי יותר.

 הערים הגדולות בישראל 3משקי בית לפי העברות בעין של ניתוח 

לים, הערים הגדולות בישראל: ירוש 5בוצע ניתוח של ממוצע העברות בעין למשק בית בהשוואה בין 

 .13לוח מפורט לשנים אלו ניתן לראות בנספח מספר אשדוד. ו תל אביב, חיפה, ראשון לציון

 ,העברות בעין לשירותי חינוך היא ירושלים, בכל השניםההעיר בה משקי הבית מקבלים את מרבית 

קיבל משק בית בעשירון הנמוך  2112בשנת  -למשל ;ובהפרש משמעותי יחסית לערים האחרות

חינוך, בעוד משק מאותו עשירון מהעיר תל אביב, עבור שירותי ₪  4,239ביותר בממוצע  לחודש 

  . ניתן לייחס זאת למספר ילדים ממוצע למשק בית גבוה יחסית בממוצע לחודש₪  1,551קיבל רק 

ילדים לערך בממוצע למשק בית( כאשר בערים כמו: תל אביב, חיפה וראשון לציון הממוצע עומד  3)

ירושלים נחשבת ל"ענייה" יותר, ולכן אנו רואים  כמו כן,ילדים למשק בית ואף פחות מכך.  2על 

 בית, בא לידי ביטוי בעיקר בעשירונים הנמוכים.  קשההקצבות הגבוהות לשירותי החינוך למש

ייתכן וניתן  ;וקא משק בית בירושלים מתוקצב פחותאם נסתכל על העשירונים העליונים, נראה כי דו

 וכן, יש מעטבעשירונים העליונים,  שפחות חרדיותמספר גבוה של מ איןשבדה ולהסביר זאת בשל הע

, מעטים ממשקי בנוסף .שולחות את ילדיהן ללמוד בישיבותאשר בעשירונים אלו   משפחות חרדיות

 הבית החרדים שולחים את ילדיהם ללימודי השכלה גבוהה. 

מאוד, על כן יש  הוגבוה הגבוה תדגימה יחסי תיש לקחת בחשבון כי חלק מהאומדנים הם בעלי טעו

את המסקנות שאנו מסיקים. טעויות הדגימה היחסיות הגבוהות נובעות ככל  בספק סבירלקחת 

 הנראה ממיעוט תצפיות בעשירונים מסוימים או בערים מסוימות. 

                                                           
17
 נבחרים נתונים: והיום ישראל: אז למדינת -96 ה העצמאות יום ערבבמאי(.  9, 2111הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 

. אוחזר מתוך 13482111הודעה לתקשורת מס'  .להיום בהשוואה הראשונות בשנים ישראל במדינת החיים על

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611134  
18
, סדרת 0696-3116 בשנים שלהן הדתיות מידת לפי בישראל ומוסלמיות יהודיות נשים של פריון(, 2111חליחל, א' ) 

  http://www.cbs.gov.il/publications/pw60.pdf. אוחזר מתוך 11ניירות עבודה מס' 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611134
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611134
http://www.cbs.gov.il/publications/pw60.pdf
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 2112-2117הערים הגדולות בישראל,  5-בעשירון התחתון ב, הכנסה ממוצעת למשק בית :4תרשים 

 

  2112-2117הערים הגדולות בישראל,  5-בעשירון העליון ב, הכנסה ממוצעת למשק בית :5תרשים 

 

, העיר שבה 2111 -ו 2117מהשוואה בין העשירון העליון לעשירון התחתון, נראה כי למעט השנים 

שמקבלת את סך העברות  -אביב-תל היאההכנסה למשק בית היא הנמוכה ביותר, בעשירון התחתון 

כאשר בניגוד אליה, ירושלים, שהיא הבאה אחריה  ,לשירותי חינוך עבור משק בית הנמוך ביותר

 מקבלת סך גבוה יותר של העברות בעין.  -בעשירון התחתון מבחינת הכנסה

אביב וחיפה הן בעלות ההכנסה -ירושלים, תל -שלושת הערים הגדולותבעשירון העליון לעומת זאת, 

הגבוהה ביותר, כאשר הן לא מקבלות הקצבות גבוהות, בהשוואה לראשון לציון שמקבלת סכומים 

 גבוהים יותר של העברות בעין. 

 .21 ניתן לראות את התפלגות ההכנסות לפי עשירונים ולפי ישובים בנספח מס'

, ולפי עשירונים העברות בעין למשק בית לשירותי חינוך לפי ערים אחוזמוצג  11עד  1בתרשימים 

, ראשון לציון וירושלים קיבלו 2117. מהתרשימים אנו יכולים לראות כי בשנת 2112-ו 2117לשנים 
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בהתאמה. לעומת זאת, בשנת  31%-ו 33%את סך ההעברות בעין הגבוה ביותר בעשירון התחתון, 

בהתאמה( שקיבלו את ההעברות הגבוהות ביותר,  25% -ו 25%ים ואשדוד )היו אלו ירושל 2112

ירידה משמעותית לעומת  -מסך ההעברות בעין 12%קיבלה בסה"כ  2112כאשר ראשון לציון בשנת 

יש להיות זהירים בנוגע לחלק מהאומדנים בשל מיעוט תצפיות בחלק מהעשירונים וכן  .2117שנת 

 הות.בשל טעויות דגימה יחסיות גבו

בעשירונים הגבוהים, נראה כי ראשון לציון, פתח תקווה וחיפה מקבלות חלק גבוה יותר מסך 

ההעברות, אם כי הפערים מצטמצמים בין העשירונים ככל שעולים לעשירונים הגבוהים. תל אביב 

העשירונים ואילו ירושלים את אחוז ההעברות הגבוה  ברובההעברות הנמוך ביותר  אחוזמקבלת את 

 ביותר ברוב העשירונים.

:7תרשים                                                                              :1תרשים 

 

                                                                         :8תרשים 

 

:9תרשים 

 

 :11תרשים 
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 לפי מדד פריפריה ,משקי ביתהעברות בעין של שירותי חינוך לניתוח 

לפי הגדרת הלשכה  ,אשכולות פריפריה 5 -מדד הפריפריה לפיו בוצע הניתוח הוא מדד אשר מחולק ל

מוגדר  5 -מוגדר כפריפריאלי מאוד ו 1, כאשר 1-5ומקבל את הערכים  ,המרכזית לסטטיסטיקה

מדד  כמרכזי מאוד. הניתוח שבוצע כאן על משקי הבית הוא לפי עשירונים ולפי מדד פריפריה.

 .2112-2119יה נבדק לשנים הפריפר

לפי מדד במחירים קבועים, בש"ח, : ממוצע העברות בעין לשירותי חינוך למשק בית, 3.4לוח 

 2112-2119 ,*פריפריה ולפי עשירוני הכנסה

 

 של הכנסה נטו לנפש סטנדרטית* 
 

וררים ביישובים המאוד פריפריאליים ושייכים ניתן לראות כי דווקא משקי הבית המתג 4.3מלוח 

לעשירונים התחתונים, מקבלים את סך העברות בעין הנמוך ביותר לשירותי חינוך. האזורים 

המוגדרים פריפריאליים והבינוניים, מקבלים לרוב את סך ההעברות הגבוה ביותר בעשירונים 

שוויונית. בשני העשירונים העליונים,  ( החלוקה פחות או יותר4-1הנמוכים. בעשירונים הבינוניים )

 נראה כי ברוב המקרים סכום ההעברות הגבוה ביותר מתקבל באזורים המוגדרים מרכזיים. 

 -מקבלים את סך ההעברות לשירותי חינוך הנמוך ביותר, כ ,'מאודפריפריאליים 'בממוצע היישובים ה

היישובים המרכזיים והבינוניים  , לאחריהם15%, היישובים המרכזיים מאוד מקבלים בממוצע 11%

 .24%ולבסוף, היישובים הפריפריאליים מקבלים בממוצע  21%שמקבלים בממוצע 

, נראה כי דווקא 2119-2112בהשוואה של עשירון תחתון מול עשירון עליון בשנים , 11בתרשים 

שם הוא  2111ביישובים המרכזיים מאוד, אחוז ההעברות בעשירון התחתון גבוה יותר, למעט שנת 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mean kids

פריפריאלי מאוד (1263) (1290)     1,535     1,469     2,146 (2004)     1,016 (2220)  ~  ~           2.16 

פריפריאלי     3,008     2,757     2,331     1,900     1,980     1,663     2,526 (2239)     1,142 (1395)           2.69 

בינוני     3,177     2,451     1,625     1,853     1,732     1,796     1,496     1,557     1,403     1,137           2.49 

מרכזי     2,550     2,080     2,008     2,117     1,669     2,068     2,182     1,525     1,675     1,707           2.33 

מרכזי מאוד     2,835     2,870     2,211     1,659     1,287     1,326     1,434     1,436     1,258     1,033           2.30 

סה"כ   12,833   11,451     9,713     9,002     8,819     8,863     8,662     8,986     6,581     5,624           2.40 

פריפריאלי מאוד     1,356     2,047     1,047     2,175 (839)     1,780     1,323 (1850)  ~  ~           2.22 

פריפריאלי     2,733     2,340     1,691     1,406     1,864     2,087     1,986 (1154) (1050)  ~           2.60 

בינוני     3,177     2,508     1,762     1,572     1,751     1,933     1,506     1,664     1,665        539           2.55 

מרכזי     2,457     2,940     1,411     2,026     2,271     1,874     1,911     1,921     1,669     1,649           2.36 

מרכזי מאוד     3,179     2,952     1,993     2,023     1,631     1,401     1,296     1,420     1,235        779           2.27 

סה"כ   12,902   12,787     7,904     9,201     8,356     9,075     8,022     8,010     5,864     6,087           2.41 

פריפריאלי מאוד     2,086 (1763) (868)     2,444     2,604 (1879) (1257) (976) (1952) <870>           2.28 

פריפריאלי     3,425     2,822     1,544     2,139     1,992     2,317     2,220     1,632     2,260 (650)           2.68 

בינוני     3,391     2,145     2,341     1,959     1,321     2,008     1,518     1,447     1,504        929           2.47 

מרכזי     3,606     2,834     2,399     1,931     1,900     1,449     1,905     1,979     1,571     1,103           2.35 

מרכזי מאוד     3,059     2,652     2,646     1,931     1,530     1,394     1,411     1,466     1,289        902           2.27 

סה"כ   15,567   12,216     9,798   10,404     9,347     9,047     8,312     7,501     8,577     4,455           2.40 

פריפריאלי מאוד     2,067     2,624     1,448     1,474     1,474     1,891     1,187 (1140) (2083)  ~           2.21 

פריפריאלי     3,307     2,449     2,056     1,881     1,947     1,196     1,485     1,770 (1231) (780)           2.43 

בינוני     3,476     2,256     2,127     2,095     2,012     1,754     1,424     1,711     1,421        944           2.44 

מרכזי     3,977     2,465     2,513     1,863     1,543     1,997     1,565     1,942     1,933     1,457           2.35 

מרכזי מאוד     3,480     3,153     2,381     1,943     1,646     1,635     1,482     1,679     1,222        817           2.33 

סה"כ 16,306  12,947  10,524  9,257    8,623    8,472    7,143    8,243    7,891    4,451    2.38          

2010

2011

2012

2009
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כמעט זהה לעשירון העשירי. גם בישובים הבינוניים אחוז ההעברות בעשירון התחתון גבוה יותר. 

 ביישובים המוגדרים מרכזיים, אחוז העברות בעשירון העשירי דווקא גבוה יותר. 

חינוך, עשירון תחתון ועשירון עליון, לפי פריפריה, שירותי העברות בעין למסך אחוז  :11תרשים 

2112-2119 

 

 של הכנסה נטו לנפש סטנדרטית* 
מקבלים הכי  העשירונים התחתונים ביישוביים הפריפריאליים מאודדווקא להבין מדוע  סיוןינעשה נ

, שהרי נהוג לחשוב כי דווקא האזורים הפריפריאליים שמוגדרים כחלשים יותר, פחות העברות בעין

לפי עשירונים ולאחר  למשק בית 15מתחת לגיל  ראשית ממוצע הילדים נבדקיקבלו יותר הקצבות. 

 מספר משקי הבית שיש בהם סטודנטים להשכלה גבוהה לפי עשירונים.  נבדקמכן 

עליון ועשירון תחתון **בעשירון ,15מתחת לגיל  ממוצע : מספר ילדים4.4לוח 
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2119 2111 2111 2112 

 11עשירון  1עשירון 

מדד פריפריה שנה 1 10 1/10

פריפריאלי מאוד 2.93 2 1.47

פריפריאלי 3.56 1 3.56

בינוני 3.83 1.69 2.27

מרכזי 3.42 1.76 1.94

מרכזי מאוד 3.48 1.85 1.88

פריפריאלי מאוד 2.6 2.07 1.26

פריפריאלי 3.31 5.43 0.61

בינוני 3.48 1.55 2.25

מרכזי 2.99 1.95 1.53

מרכזי מאוד 3.35 1.6 2.09

פריפריאלי מאוד 2.84 2.07 1.37

פריפריאלי 3.35 1 3.35

בינוני 3.45 1.64 2.10

מרכזי 3.87 1.69 2.29

מרכזי מאוד 3.38 1.68 2.01

פריפריאלי מאוד* 2.77 . --

פריפריאלי 3.07 1.5 2.05

בינוני 3.39 2.01 1.69

מרכזי 4.31 2.01 2.14

מרכזי מאוד 3.47 1.75 1.98

*בשנת 2012 לא היו תצפיות לעשירון עליון בישובים פריפריאלים מאוד

2009

2010

2011

2012
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גבוה משמעותית  15הממוצע מתחת לגיל  כי בעשירון התחתון מספר הילדים נראה 4.4מלוח 

ממספר הילדים בעשירון העליון, בכל סוגי היישובים, למעט היישוביים המוגדרים 'פריפריאליים' בשנת 

, שם ממוצע הילדים היה נמוך יותר בעשירון התחתון. יחד עם זאת, ניתן להבחין כי מספר 2111

ם הפריפריאליים מאוד הילדים בישובים הבינוניים ומעלה, גבוה משמעותית ממספר הילדים ביישובי

מספר הילדים הממוצע בישובים המאוד פריפריאליים עמד על  2111בשנת  -והפריפריאליים, למשל

ילדים למשק בית  3.45ילדים למשק בית בעשירון התחתון, לעומת ממוצע של  2.1ממוצע של 

 . 'בינוני' לפי מדד הפריפריה בישובים המוגדרים

פר הילדים הממוצע למשק בית בישובים ה'פריפריאליים מאוד' גבוה בעשירון העליון, מס, לעומת זאת

(, אך הוא עדיין נמוך יחסית בהשוואה למספר הילדים 2111יותר משאר הישובים )למעט שנת 

 הממוצע בעשירון התחתון.

אם כך, ניתן לאשש חלק מהממצאים ולומר כי סך העברות בעין נמוך בישובים ה'פריפריאליים מאוד' 

פריפריאליים' בשל מספר ילדים ממוצע למשק בית נמוך יותר, שכן העברות אלו אכן מסתמכות '   -וה

נבדוק את מספר הילדים במשק הבית שלומדים לימודי  בהמשךגם על מספר ילדים במשק הבית. 

 האם יש הבדל בין העשירון התחתון לעשירון העליון. -ההשכלה גבוה

 *לומדים במוסדות להשכלה גבוהה, לפי עשירוניםהאנשים במשק בית  משוקלל של : מספר5.4לוח 

 ולפי מדד פריפריה

 

 של הכנסה נטו לנפש סטנדרטית* 
 

ניתן לראות כי אכן בישובים הפריפריאליים מאוד והפריפריאליים, מספר הסטודנטים  4.5בלוח 

מוריד את ערך ההעברות בעין לישובים אלו לעומת ישובים מרכזיים  , ולכןלהשכלה גבוהה נמוך מאוד

יותר. מספר הסטודנטים הגבוה ביותר לאורך כל השנים הוא בישובים הבינוניים והישובים המרכזיים 

מאוד. כמו כן, בישובים הבינוניים דווקא מספר הסטודנטים הגבוה ביותר בא לידי ביטוי בעשירון 

המרכזיים מאוד לעומת זאת, המגמה לרוב היא שעם העלייה בעשירון,  התחתון ביותר. בישובים

 כמות הסטודנטים עולה.

ניתן להסביר את הפערים בהעברות בעין לשירותי חינוך של יישובי הפריפריה מול ש מסתבראם כן, 

הבית גבוה יותר בישובים המרכזים בכך שמספר הילדים הממוצע למשק גם הישובים המרכזיים יותר 

מת הישובים הפריפריאליים וכן, מספר הסטודנטים להשכלה גבוהה נמוך בהרבה בישובים לעו

 מסביר את הפער. ה דברהפריפריאליים לעומת הישובים המרכזים, 

מדד פריפריה שנים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

פריפריאלי מאוד 657         1,015      210         624         905         1,577      355         924         592         416         

פריפריאלי 1,248      2,635      1,927      1,632      2,461      1,686      1,569      1,552      811         1,140      

בינוני 15,259    9,518      8,769      9,747      7,591      10,525    7,543      8,790      6,660      4,573      

מרכזי 174         1,431      1,523      2,128      2,499      3,979      4,423      4,303      4,414      5,400      

מרכזי מאוד 11,623    9,275      12,614    13,699    13,478    13,360    16,189    18,580    18,207    15,926    

2009-

2012
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כמו כן, ייתכן וניתן להסביר את הפער בהפרשים בהקצבות. כלומר, עיריות ומועצות של ישובים 

מאשר ישובים פריפריאליים עם מועצות  ,ות חינוך ובמלגותעשירים יותר, ישקיעו יותר בחינוך ,בתוכני

ועיריות עניות יותר ועל כן גם כך ניתן להסביר את הפערים. מאידך, נצפה כי דווקא הממשלה תרצה 

להשקיע יותר בחינוך בישובים הפריפריאליים, ותעודד למידה במוסדות להשכלה גבוהה בישובים אלו 

 . הללו באמצעות הקצאת תקציבים לישובים

 בריאות 2.3

לפי עשירוני  הואפילוחים דומים לאלו שנעשו בחינוך, נעשו גם בתחום הבריאות. כל פילוח נעשה גם 

שם הפילוח מקובץ הפרטים נעשה לפי דרג  ,. להבדיל מחינוך2119-2113הכנסה ולפי שנה, לשנים 

חינוך, כאן הפילוח נעשה לפי קבוצות גיל, אותן קיבלנו ממשרד הבריאות בחלוקה של נוסחת 

במחירים קבועים  ,התוצאות שנתקבלו מהעיבודים שבוצעו הן בשקלים חדשים, לחודשהקפיטציה. 

י הכנסה נעשה לראשונה על בסיס הפילוח לפי גילאים ולפי עשירונ )לפי החישוב שנעשה בחינוך(.

 לקובץ פרטים מסקר הוצאות משקי הבית. שמוזגהנוסחת הקפיטציה 

 2113העברות בעין של שירותי בריאות, לפי חמישון* וקבוצת גיל,  :12תרשים 

 

 תרשים זה הוצג לפי חמישוני הכנסה על מנת לזהות בקלות את ההבדלים בין קבוצות הגיל. 

בתרשים זה נבחין מהו אחוז העברות בעין לשירותי בריאות מסך ההעברות שמקבלת כל קבוצת גיל 

מסך העברות  14%, החמישון השני מקבל 75-55בקבוצת גיל  -למשלבחלוקה לחמישוני הכנסה. 

 בעין לשירותי בריאות.
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ל את סך העברות התחתון מקב החמישון, 45ועד לגיל  1קבוצות הגיל, מגיל בנראה כי , 2113בשנת 

-7% -מסתכמות ב בעין העברותהבעין הגבוה ביותר מבין החמישונים או זהה לחמישון אחר. סך 

את סך ההעברות  במפתיעהתחתון מקבל  החמישוןבקבוצות גיל אלו. ביתר קבוצות הגיל,  12%

הגבוה בעין עברות ההחמישון העליון מקבל את סך ה 15-75 -ו 55-15הנמוך ביותר. בקבוצות הגיל 

+ סך העברות בעין זהה כמעט לכל החמישונים. בנוסף, 55בהתאמה(. בגיל  22% -ו 21%ביותר )

 בחמישון השני והשלישי כמעט זהה בכל החמישונים. בעין העברות הניתן להבחין כי סך 

 לאום ומידת דתיותלפי העברות בעין של שירותי בריאות ניתוח 

דש למשקי בית יהודים )שאינם חרדים(, יהודים )חרדים( וערבים, : ממוצע העברות בעין לחו1.4לוח 

 2119-2113 הכנסה, *לשירותי בריאות במחירים קבועים בש"ח, לפי עשירוני
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במשקי הבית  שהתקבל היהנראה כי ממוצע העברות בעין לשירותי בריאות הגבוה ביותר  4.1מלוח 

ההפרש ניכר בעיקר בעשירונים התחתונים ועד העשירון החרדים ולאחר מכן במשקי הבית הערבים. 

החמישי. לאחר מכן מצטמצמים הפערים. הפער בין משקי הבית החרדים ומשקי הבית היהודים 

(. 1.3שם עומד על פער של  2113בממוצע לכל השנים )למעט שנת  1.2שאינם חרדים עומד על 

גבוה במשקי הבית החרדים והערבים לעומת משקי הבית היתכן וניתן ליחס זאת לממוצע  הילדים י

 היהודים שאינם חרדים. 

מגמה ברורה שניתן להבחין בה לאורך השנים היא כי במשקי הבית היהודים שאינם חרדים, סך 

העשירונים. במשקי הבית הערבים הוא יחסית תנודתי לאורך  לכלההקצבות הוא פחות או יותר זהה 

 השנים ואילו במשקי הבית החרדים, אין מגמה אחידה לאורך השנים. 

 

 



51 
 

 ים הגדולות בישראלהער 3משקי בית לפי להעברות בעין של שירותי בריאות ניתוח 

וראשון לציון. סך העברות בעין לשירותי בריאות מתקבלות בעיר ירושלים ולאחריה אשדוד המרבית 

מזה שבתל אביב וחיפה. בתל אביב  2בירושלים ואשדוד בעשירון התחתון גבוה פי  בעין עברותהה

מספר  הסבר אפשרי:סך ההעברות בעין לשירותי בריאות הוא הנמוך ביותר לאורך כל השנים. 

להם הקצבות הילדים הממוצע בעיר הוא בין הנמוכים או לחילופין, מס' התושבים המבוגרים בעיר, 

 גבוהות יותר הוא נמוך. 

יה בעשירונים, למעט באשדוד, שם המגמה מעורבת. בשני העשירונים יסך ההקצבות יורד עם העל

גם חיפה  2111-2113העליונים ירושלים עדיין מקבלת את סך ההקצבות הגבוה ביותר אם כי בשנים 

 . 22ם ניתן לראות נספח מס' . לנתונים מפורטימקבלת סך הקצבות גבוה יחסית אחרי ירושלים

 ממוצע העברות בעין למשק בית לשירותי בריאות, לפי ערים ולפי עשירונים: 17-13תרשימים 

 :14תרשים                                                                    :13תרשים 

  

 :11תרשים                                                                  :15תרשים 

  

 :17תרשים 
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ולפי  לכל עיר בנפרדמוצג ממוצע העברות בעין למשק בית לשירותי בריאות  17עד  13בתרשימים 

, ירושלים קיבלה 2113 -ו 2119לראות כי בשנים  ניתן. מהתרשימים 2113-ו 2119עשירונים, לשנים 

בהתאמה. העיר תל אביב  22%-ו 21%את סך ההעברות בעין הגבוה ביותר בעשירון התחתון, 

 14% -ו 12%, 2113 -ו 2119קיבלה את ההקצבות הנמוכות ביותר בעשירון התחתון בשנים 

 בהתאמה.  

ראשון לציון וחיפה קיבלו את סך ההעברות  ירושלים, ,2119בעשירון העליון אנו רואים כי בשנת 

שוב קיבלו הערים הללו את סך  2113בהתאמה. בשנת  21% -ו 22%, 23%הגבוה ביותר שעמד על 

 .  19%בשלושתן ההקצבות עמדו על  ההעברות הגבוה ביותר אך הפעם

 יאות למשקי בית, לפי מדד פריפריהניתוח העברות בעין של שירותי בר

לפי מדד בש"ח, במחירים קבועים,  ,למשק בית ,העברות בעין לשירותי בריאות: ממוצע 7.4לוח 

 2113-2119הכנסה,  *פריפריה ולפי עשירוני
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 בעין העברותהמקבלים את סך  המרכזייםאנו רואים כי בעשירונים התחתונים, האזורים  4.7מלוח 

דווקא בעשירון התחתון והאזורים הבינוניים.  הפריפריאלייםהגבוה ביותר, כאשר אחריהם האזורים 

 הסך הנמוך ביותר של העברות בעין.האזורים המאוד פריפריאליים מקבלים את 

לחזות את ההוצאה הצפויה לקופ"ח לפי פרופיל של היא  אחת ממטרותיה של נוסחת הקפיטציה

השקעה בפריפריה גיאוגרפית.  -לתת תמריצים לקופות החולים כמו למשל מבוטח ומטרה נוספת היא

 שירותים  לצערנו, לא מבוצעת כיום מדידה בכדי לדעת האם היישובים הפריפריאליים אכן מקבלים

בפועל, הסכומים המועברים . בהם הגרים המבוטחים עבור לקופות הנוסף לתקצוב הודות ,יותר טובים

ביטוח לאומי מועברים באופן חודשי לפי חישוב של נוסחת הקפיטציה ועל  לקופות החולים באמצעות

אכן היישובים כי , ניתן לראותמהלוח  .כן ניתן לדעת מהם הסכומים שעוברים לקופות החולים

 הפריפריאליים מקבלים תקצוב גבוה במעט. 

בניגוד להעברות בעין בחינוך, שם לאורך העשירונים יש פערים משמעותיים בין סוגי  כמו כן,

בודדות של שקלים. בעשירונים עשרות  או היישובים, כאן הפערים הם קטנים יותר ועומדים על מאות

סך את מאוד מקבלת  הפריפריאלייםהגבוהים ניתן לראות כי האוכלוסייה המתגוררת בישובים 

 .23 בנספח מספר 2117-2111ניתן לראות לוחות מפורטים לשנים יותר. ב נמוךההעברות בעין 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

פריפריאלי מאוד 971        1,258     1,071     1,094     1,055     1,106     1,023     1,058     999        1,024     

פריפריאלי  1,273     1,314     1,249     1,165     1,145     1,130     1,196     1,105     1,065     1,173     

בינוני 1,177     1,271     1,197     1,174     1,184     1,180     1,169     1,141     1,150     1,157     

מרכזי 1,282     1,268     1,300     1,252     1,210     1,229     1,246     1,186     1,194     1,145     

מרכזי מאוד 1,255     1,277     1,177     1,163     1,133     1,123     1,184     1,168     1,150     1,125     

סה"כ 5,957     6,388     5,994     5,849     5,726     5,769     5,819     5,658     5,558     5,623     

2009-

2013
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2119-: אחוז העברות בעין לבריאות, עשירון תחתון מול עשירון עליון, לפי מדד פריפריה, 15תרשים 

2113 

 

, נראה כי ביישובים 2119-2113, בהשוואה של עשירון תחתון מול עשירון עליון בשנים 15בתרשים 

כי  לצייןעניין , אחוז ההעברות בעשירון התחתון הוא לרוב גבוה יותר. מוהמרכזיים הפריפריאליים

בוה דווקא ביישובים , סך העברות לשירותי חינוך בעשירון העליון היה ג2113למעט שנת 

 הפריפריאליים.

 ומסקנות ממצאים 2.2

לפי עשירוני הכנסה בין השנים  אותלאחר סקירה של חלוקת העברות בעין לשירותי חינוך ושירותי ברי

 , ניתן לסכם את התוצאות באופן הבא: 2113ועד  2117

עברות בעין. ההכנסה העם השנים, נראה כי ההכנסות של משקי הבית עולות ויחד איתן גם סך ה

 בעבודות. בהתאם לבדיקות שנעשו 5%-1% -הפנויה המותאמת למשקי הבית עולה מידי שנה ב

 43% -קודמות, סך ההעברות בעין לשירותי חינוך מהווה את החלק הגדול ביותר של העברות בעין כ

 מסך העברות בעין.  35%-לערך, והעברות בעין לשירותי בריאות מהוות כ

מבדיקה של חלוקה לעשירוני הכנסה, נראה כי ככל שהעשירון נמוך יותר, סך העברות בעין מהווה 

ה הפנויה. ניתן לראות שסכום ההעברה גדל ככל שעולים בעשירון אך יחד עם חלק גדול יותר מההכנס

 מסך ההכנסה הפנויה קטן.  וזאת חלק

הגבוה ביותר לתלמיד לפי דרג בעין סך ההעברות מניתוח העברות בעין לשירותי חינוך, נמצא כי 

הגבוה ביותר ניכר  חינוך נמצא בחינוך היסודי ובחינוך להשכלה גבוהה. בחינוך היסודי סך ההעברות

כמו כן, נמצא כי ישנה פערים בעשירון הראשון והשני.  41% -בעשירונים התחתונים, ועומד על כ
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. 41% -ל 25%לחינוך יסודי נעות בין  בעין סך כל העברותגדולים בין העשירונים בחינוך היסודי. 

סך העברות מהווה את בחינוך להשכלה גבוהה אקדמית ולא אקדמית, בשלושת העשירונים העליונים 

 -ל 17%לחינוך יסודי נעות בין בעין . סך הכל העברות 41% -החלק הגדול ביותר והן עומדות על כ

 . 12%זהה בכל העשירונים ועומד על ממוצע של . בחינוך הקדם יסודי סך העברות כמעט 41%

 מניתוח סך העברות למשקי בית לפי פילוחים שונים נתקבלו הממצאים הבאים:

שאינם חרדים וערבים,  -חרדים, יהודים-, בחלוקה ליהודיםומידת דתיות תוח משקי בית לפי לאוםמני

נמצא כי משקי הבית הערבים והחרדים מקבלים סך העברות בעין לשירותי חינוך גבוה יותר מאשר 

 היהודים שאינם חרדים. כמו כן ניכר כי בעשירונים התחתונים הפערים משמעותיים. ניתן להסביר את

הפער במספר הילדים הגדול יותר שיש במשקי בית כגון אלו. יחד עם זאת בשני העשירונים העליונים 

נראה כי  בעין העברותההפערים בין יהודים לא חרדים וערבים מצטמצמים. בהשוואה שנתית של סך 

ואילו  34% -, משקי בית ערבים כבעין מסך ההעברות 45% -חרדים מקבלים כ-משקי בית יהודים

 מסך ההעברות בעין.  15%לא חרדים רק -משקי בית יהודים

העיר בה מקבלים את רוב הערים הגדולות בישראל, נמצא כי  5מניתוח משקי בית בחלוקה לפי 

ההעברות בעין היא ירושלים, בכל השנים ובהפרש משמעותי מהערים האחרות. יחד עם זאת יש 

. במידה של ספקלזכור כי בלוח זה, טעויות הדגימה היחסיות הן גבוהות ועל כן יש לקחת תוצאות אלו 

ירושלים מאשר בערים  גבוה נובע בשל מספר ילדים ממוצע גבוה יותר בעירהייתכן וסך ההעברות 

אם כי הוא  -יורד דווקא ים הגבוהים יותר, סך ההעברות בירושליםונריאחרות. בהסתכלות על העש

בעשירון התחתון הוא הנמוך  ות שלהממוצע ההכנסאשר אביב -עיר תלהכמו כן, עדיין גבוה יחסית. 

 שק לבית לחודש. ביותר כמעט לאורך כל השנים, מקבלת את סך העברות בעין הנמוך ביותר למ

מניתוח העברות בעין לשירותי חינוך לפי מדד פריפריה, נראה כי דווקא העשירונים הנמוכים 

ניתן . (11%) הנמוך ביותרבעין מאוד, מקבלים את סך ההעברות  פריפריאלייםהמשתייכים ליישובים 

וכן מעטים לשער כי הדבר נובע מכך שבישובים אלו אחוז הנשירה מבתי הספר הוא גבוה יותר 

לעומתם הישובים המוגדרים פריפריאליים מקבלים את התלמידים שפונים למוסדות להשכלה גבוהה. 

כי בישובים המרכזים ובישובים הבינוניים, אחוז  נראה(. 24%הגבוה ביותר )בעין עברות הסך ה

ההעברות בעשירון התחתון גבוה. לעומתם בעשירון העליון הישובים המוגדרים מרכזיים מקבלים את 

 סך ההעברות הגבוה ביותר. 

 לפי פילוחים שונים: לשירותי בריאותלמשקי בית בעין עברות הבחנו סך השל העבודה, נבחלק השני 

נראה כי שלושת  ,2113לשנת  העברות בעין לשירותי בריאות לפי קבוצות גיל,בניתוח חלוקת 

מעט גבוה יותר מעשירונים אחרים. מדובר בעיקר  ההעברות בעיןהעשירונים הנמוכים מקבלים סך 

בעשירונים הנמוכים קטנות, ההעברות בעין דווקא  55. החל מגיל 55ועד גיל  1מגיל בהעברות בעין 

ניתן לייחס זאת לשיעור הנמוך של האנשים  משמעותירון הן הולכות וגדלות באופן וככל שעולים בעשי



55 
 

מקבלים את  ומעלה,  55, גילאי בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר בקבוצת גיל זו בעשירונים הנמוכים.

ראה בגלל שיעורם הנמוך ן כנמסך ההעברות בעי 4%-2%שעומד על  סך ההקצבות הנמוך ביותר

  (19מכלל האוכלוסייה 1.4%-+ באוכלוסיית ישראל מהווה כ55בני  שיעור) באוכלוסייה

במשקי בית חרדים וערבים בעין העברות ה, נמצא כי סך ומידת דתיות בפילוח משקי בית לפי לאום

כי הפער  ניתן להסיקבהתאמה. בעין מסך ההעברות  34% -ו 37%גבוה יותר ועומד על ממוצע של 

ות אוכלוסייה אלו. בהשוואה לסך העברות בעין לשירותי חינוך, הוא בשל מספר הילדים הגבוה בשכב

 הפערים כאן יותר קטנים בין העשירונים ובין קבוצות משקי הבית. 

עברות בעין לשירותי בריאות ההערים הגדולות נמצא כי את מרבית ה 5בפילוח משקי בית לפי 

מקבלת הגבוה בעיר זו. העיר מקבלת העיר ירושלים, שוב ככל הנראה בשל מספר הילדים הממוצע ה

כי סך ההעברות בעין יורד עם העלייה  נמצאאביב. -הנמוך ביותר היא תלבעין עברות האת סך ה

 גם כאן, סביר להניח כי הסיבה לפער בין הערים היא מספר הילדים הממוצע  למשק בית.בעשירונים. 

בין השנים בממוצע העברות בעין בפילוח העברות בעין לפי מדד פריפריה, נמצא כי אין כמעט הבדל 

לפי אזורי פריפריה והחלוקה היא כמעט שוויונית. גם הפערים בין העשירון הנמוך ביותר לעשירון 

הפערים בין העשירונים ובין הישובים הולכים  ,הגבוה ביותר יחסית נמוכים. נראה כי עם השנים

מתחשבת גם בישובים  2112נת ומצטמצמים, זאת ככל הנראה הודות לנוסחת הקפיטציה, שהחל מש

יש לציין כי העקביות בנתונים לאורך השנים מצביעה על מהימנות הנתונים. יחד המוגדרים כפריפריה. 

משרד הבריאות, הרשויות המקומיות, קופ"ח  -עם זאת, ניתן לבחון נתון זה דרך מקורות אחרים כגון

ההקצאות לכל יישוב ועל  גם משפיעים על ת ועוד. ייתכן ושינויים המבוצעים בדירוג הרשויות המקומיו

 כן ייתכן שבעקבות כך ייווצרו הבדלים בין השנים.

ומידת  לשירותי בריאות וחינוך לפי: לאוםבוצע פילוח של סך העברות בעין בלמ"ס לסיכום, לראשונה 

נים הערים הגדולות בישראל ומדד פריפריה. כמו כן, הממצאים שנתקבלו בעבודה זו מהימ 5, דתיות

יותר מאשר בעבודות שבוצעו בעבר בשל העובדה שחישוב סך העברות בעין לבריאות וחינוך לנפש, 

הוצמד לכל פרט ולא לכלל משק הבית כפי שנעשה קודם לכן. בנוסף, נעשתה בדיקה של טעויות 

הדגימה לכל הפילוחים על מנת לדעת האם הנתונים המוצגים הינם מהימנים וכן על מנת שנוכל 

האם ישנה אפשרות לשפר את איכות הנתונים בעתיד על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית  ללמוד

 יותר.

 

 

 

                                                           
19
 . ירושלים: המחבר.17. מס' 3109 שנתון סטטיסטי לישראל(. 2117הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 
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 השוואות בין לאומיות .3

מאז פרסומו של דו"ח שטיגליץ, יותר ויותר מדינות החלו לבדוק לעומק נושאים הקשורים לאיכות חיים 

, בה OECD -בפיקוחו של ה מומחים, קיימת קבוצת 2בפרק שצויין העברות בעין. כפי  וביניהם

משתתפת גם ישראל, שם מבצעים בדיקות שונות בהתאם להמלצות שנתקבלו בדו"ח שטיגליץ. כל 

לעצמה את הבדיקות החשובות שהוצעו לבצע בדו"ח, וכך מדינות רבות מנסות לשפר  אימצהמדינה 

 מלץ לעשות. את הסטטיסטיקות שלהם בנוגע לפרסום נתוני המאקרו ברמת משקי הבית, כפי שהו

בדו"ח מדגישים את הצורך בפיתוח מדדים אשר בוחנים את הקשרים בין הממדים השונים על מנת 

 שניתן יהיה לפתח תכניות מדיניות מערכתיות וכוללות.

כפי שנעשה  -מספר מדינות שהחלו ליישם את בדיקת נתוני המאקרו ברמת משקי בית כאן יוצגו

 . בניהםבעבודה זו. ננסה להשוות בין הממצאים של המדינות השונות ולראות האם יש דמיון או שוני 

. מבחינת חישוב ההכנסה הפנויה המותאמת, נראה כי 20אוסטרליההיא  שנבחנההמדינה הראשונה 

הוא זהה לחישוב בישראל. ההכנסה הפנויה מורכבת מרכיבי שכר, פנסיה, השקעות ודיבידנדים 

והכנסות נוספות שאינן מהממשלה. להכנסה זו מוסיפים העברות מהממשלה הכוללות: עזרה 

 סים. סוציאלית במזומן והעברות בעין, ומנכים מהסך הכל את המי

נמצא כי משקי בית בעלי הכנסה נמוכה יותר, מקבלים יותר הטבות באוסטרליה מבחינת הנתונים 

במזומן מהממשלה ויותר העברות בעין, ובמקביל משלמות פחות מיסים. בנוסף, ערך ההטבות למשק 

הבית עולה ככל שמספר הנפשות בבית גדל. בוצעה חולקה לחמישוני הכנסה, שם ניתן להבחין כי 

כאשר בתוספת  ,$2111-2112 לשבוע, בשנת 131בחמישון התחתון למשל, ההכנסה עמדה על 

 $ לשבוע. 755העברות בעין ההכנסה עלתה לסך של 

בסך  3%בסך העברות בעין ועליה של  9%, נראה כי חלה עליה של 2119-2111בהשוואה לנתוני 

 העברות במזומן מהממשלה. 

בשל תוספת העברות בעין  21ם ישנה השפעה על מדד ג'ינילאחר קבלת הנתונים, ניסו לבדוק א

להכנסה. מבדיקה שבוצעה נמצא כי תוספת העברות בעין להכנסה הפנויה מקטינות את מדד אי 

 . 25% -השוויון ב

                                                           
20

 Household Income and Income Distribution, Australia, 2011-12 (2013). Australian bureau of statistic 
publication no. 6523. Retrieved from 
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B0530ECF7A48B909CA257BC80016E4D3/$File/652
30_2011-12.pdf  

21
 שוויון פירושו אפס , כאשר מקדם1-ל 1 בין מספר הוא יני'ג ההכנסות. מקדם בחלוקת שוויון-לאי מדד מדד ג'יני הוא הוא 

 ההכנסה כל מצויה אחד אדם שאצל היינו, מוחלט שוויון-אי פירושו 1 מקדם ואילו; הכנסה אותה שלכולם דהיינו, מושלם
 .כלל הכנסה אין השאר ושלכל

http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B0530ECF7A48B909CA257BC80016E4D3/$File/65230_2011-12.pdf
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B0530ECF7A48B909CA257BC80016E4D3/$File/65230_2011-12.pdf
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, חלוקת הכנסות משק הבית הפכה שוויונית יותר לכל סוגי הכנסות 2111-2112ו 2119-2111בין 

משק הבית המוצג בלוח הבא. מדד ג'יני להכנסה פנויה שוויונית של משקי בית שקול להכנסה הפנויה 

-2119בשנים  4% -בהגלומה בהפקדות והעברות בעין, ירדה  ,של משקי הבית הכוללת שכירות

 (5.1)ראה לוח  .2111

 מדד ג'יני, לפי הכנסות מותאמת של משקי בית באוסטרליה :5.1לוח 

GINI COEFFICIENT, by equivalised household income (a)  
 

 2003-04  2009-10  2011-12  
Change from 2009-10 to 

2011-12  
 no.  no.  no.  %  

 

Equivalised private income (incl. imputed rent)  0.432  0.442  0.433  -2.0  
Equivalised disposable income (incl. imputed 

rent)  
0.286  0.313  0.303  -3.1  

Equivalised disposable income (incl. imputed 

rent and STIK)  
0.209  0.236  0.226  -4.2  

Equivalised final household income  0.224  0.245  na  na  
 

na not available  
(a) Income estimates from 2003-04 are not directly comparable with estimates from 2009-10 and 2011-12 due to 

improvements made to measuring income  
 

באוסטרליה, נראה כי הקצאת ההקצבות ותשלומי מבדיקה של מערכת ההטבות של הממשלה 

המיסים משקפים מאפיינים כגון: גודל משק הבית  והכנסה.  משפחות חד הוריות עם ילדים נתמכים 

קיבלו את ההקצבות הגבוהות ביותר מהממשלה. משק בית עם  15ומשקי בית עם אנשים מעל לגיל 

בשל העובדה  ,את ההקצבות הנמוכות ביותרקיבלו  15אדם בודד ומשקי בית עם אנשים מתחת לגיל 

 שיש להם בממוצע פחות שימוש בשירותי חינוך, בריאות ורווחה. 

, התייחסו רק לחברי משק הבית שגילם 2111-2112העברות בעין לשירותי חינוך שנאספו בשנת 

ובחינוך . כלומר, ההתייחסות הייתה כאן רק לתלמידים שלומדים בבתי ספר תיכוניים 15עולה על 

בחטיבות הביניים.  13-14שייכים לחינוך היסודי וגילאי  5-12גבוה. הונח כי שאר התלמידים מגיל 

למשקי  מיליארד 57 -מיליארד דולר הניתן להקצאה למשקי בית בחינוך, הוקצו כ 55נמצא כי מתוך 

 .בית חינוך

אות בקהילה, תרופות, הנחה בריאות הוקצו עבור מוסדות לטיפול אקוטי, שירותי ברי הטבות לשירותי

פרט להטבות בביטוח הבריאות, ההטבות שהוקצו . בביטוח הבריאות הפרטי והטבות בריאות אחרות

 ביטוח. ההוקצו למשקי בית על פי גישת פרמיית בבריאות למשקי הבית 

 ,הטבות על פי שימוש בפועל בשירותי בריאות על פני תקופה קצרה יחסית של זמן להקצותבמקום 

ומדינה או טריטוריה של קבוצות מגורים.  ןבהתאם לשיעורי ניצול הממוצע לגיל, מי קצאות היוהה

כמו אנשים עם נכות או מצב בריאותי הדורש טיפול לטווח ארוך.  נרשם עבורשיעור ניצול גבוה יותר 
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ספו  בסקר ביקורי רופא כלליים שנאבנוגע לשיעור ניצול גבוה זו נאמד על בסיס נתונים על תדירות כן, 

 . 2117-2115הבריאות הלאומי של שנת 

, נבדקו הסוגים השונים של העברות בעין הכלולות כיום בסטטיסטיקה של בריטניה וכן בבריטניה

התקיים דיון על מגוון נושאים מתודולוגיים, הכוללים זיהוי של הנהנים מהטבות בעין, ונתונים וטכניקות 

כמו כן, השפעת חלוקה של העברות בעין בבריטניה נבחנה המשמשים להעריך את ההטבות שקיבלו. 

העברות בעין אינן כלולות בנתוני העוני הרשמיים של בריטניה, ולכן ניסו לבדוק מה תהיה גם כן. 

 ההשפעה של העברות בעין בשילוב עם נתונים אלו. 

שכך ניתן יהיה בבריטניה מדגישים כי ישנה חשיבות להכללת העברות בעין בהכנסה הפנויה, מכיוון 

לבצע בדיקות השוואתיות עם מדינות אחרות בנוגע לחלוקת ההכנסות ומדדי עוני. ייתכן ובמדינה 

אחת שירותים מסוימים יינתנו ללא תשלום על ידי המדינה, ואילו במדינה אחרת השירותים הללו יהיו 

 מדינות.כמו כן, העברות בעין גם מאוד חשובות למדידת רווחה כלכלית בתוך  בתשלום.

 5111 מדגם שלניתוח העברות בעין בבריטניה מתבסס על סקר הוצאות והכנסות משקי בית הכולל 

שאלון שממולא פנים מול פנים )סוקר המגיע למשק  -האיסוף נעשה כמו בישראל ;משקי בית במדגם

של השאלון מכיל נתונים מפורטים על הכנסות משק הבית והוצאותיו, דבר המאפשר ייצור הבית(. 

 נתוני מיקרו על סוגי ההעברות בעין וכן על מסים עקיפים.

לשירתי חינוך, מיושמת גישת "הצריכה בפועל", שמטרתה להקצות את ערך שירותי החינוך למשקי 

הבית המתקבלים משירותים אלו. הנתונים מתקבלים ממספר משרדים ממשלתיים לגבי תלמידים 

הלומדים בחינוך היסודי ועד לתלמידים בהשכלה גבוהה. הטבות בעין אינן מועברות לתלמידים 

 שאינם זכאים למימון מהמדינה.  3ספר פרטיים וכן לילדים מתחת לגיל  הלומדים בבתי

גישת "ערך הביטוח". הטבות בבריאות נאמדות  -לשירותי הבריאות משתמשים בגישה אחרת

ת של מתן שירותים בתחום הבריאות כגון: טיפול, אשפוז, תרופות, עבאמצעות נתונים של עלות ממוצ

ל הקצאה לפי השימוש הממוצע שנעשה על ידי אנשים השייכים רפואת שיניים ועוד. כל פרט מקב

לאותו מגדר ולאותה קבוצת גיל, ועל פי העלות הכוללת של מתן שירותים אלו. חשוב לציין כי שירות 

כמו כן, ישנו ויכוח האם יש בחישוב זה.  יםליולדות ומשקי בית עם ילדים מתחת לגיל שנה לא נכלל

 עברות בעין. הבתוך ה להכליל את השירותים הפרטיים
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 2112-2111 ,: העברות בעין לפי חמישוני הכנסה בבריטניה19תרשים 

 

מסך העברות בעין.  59%, שירותי הבריאות היוו 2111-2112 בשניםמתרשים זה ניתן לראות כי 

העושים שימוש רב יותר בשירותי בריאות ממוקמים בשלושת חמישוני  15נמצא כי אנשים מעל גיל 

אנו רואים כי בחמישונים התחתונים  מסך העברות בעין. 35%ההכנסה התחתונים. שירותי חינוך היוו 

. כמו כן במשקי הבית בחמישונים אלומספר גדול יותר של ילדים סך ההעברות גבוה יותר, וזאת בשל 

התחתונים כלולים יותר ילדים שהם סטודנטים שגרים עדיין עם הוריהם. כמו נלקח  בחמישונים

בחשבון כי סביר שילדים בחמישונים הגבוהים רשומים לבתי ספר פרטים ולכן סך ההקצבות נמוך 

 יותר. 

: הכנסה מקורית, הכנסה פנויה, הכנסה פנויה מותאמת והכנסה סופית, לפי חמישונים 21תרשים 

 2112-2111בבריטניה, 

 

כפי שצוין קודם לכן, נתוני העברות בעין אינם נכללים בסטטיסטיקות העוני של בריטניה. ניסו לבדוק 

, נמצא כי 2111-2112 בשניםמהי ההשפעה של אותן הטבות בעין על מדדי העוני. מבדיקה שבוצעה 

מהתושבים היו מתחת לקו העוני בהתבסס על מדד ההכנסה הפנויה. כאשר מכלילים בחישוב  11%
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השפעת . 9% -העברות בעין הקטינו את שיעור העוני ל :העברות בעין, ההשפעה מאוד בולטתאת ה

 העברות בעין על מדד העוני אף הופכת משמעותית יותר בחלוקה לקבוצות גיל. 

סך  2113. לפי מחקר שבוצע, בשנת צרפתוספת שביצעה מחקר על נושא העברות בעין היא מדינה נ

 יורו למשק בית. סכום זה מהווה גידול 9,111ביליון יורו, ממוצע של  231 -העברות בעין הגיע ל

מההכנסה הסופית. נמצא כי  22%של ההכנסה הפנויה, וסך של  23%של  לעומת שנה קודמת

 .33% -ולאחר מכן על שירותי חינוך 43% -תר היא על שירותי בריאותההוצאה הגבוהה ביו

 

לעניים ביותר ולעשירים ביותר,  21% -הכללת העברות בעין, מסיטה את יחס ההכנסה הפנויה ב

. לפני הכללת העברות בעין, ההוצאה על צריכה סופית על ידי רוב 1:3.2ליחס של  1:5מיחס של 

משקי הבית הייתה פחות משליש מההוצאה של משקי הבית בחמישון העליון. העברות בעין תרמו 

 . 13%ה הסופית בפועל כאשר למשקי הבית בחמישון העליון הם תרמו רק לצריכ 43%

המכיל את רוב העברות בעין מתייחס לכיסוי שירותי בריאות. יחד עם זאת, להוצאה על  התחום

שירותי חינוך יש השפעה מעט יותר מפלה מכיוון שהנפח ההשוואתי שלהם תורם להקטנת אי השוויון. 

לשירותי  21% -העברות בעין לשירותי חינוך ו 25%התחתון משקי הבית קיבלו סך של  בחמישון

סובסידיה לדיור. משקי בית אלו מהווים רבע מסך העברות בעין  71%בריאות. כמו כן הם קיבלו 

 למשקי בית.

 צרפת-הכנסה פנויה והעברות בעין לפי חמישוני הכנסה :5.2לוח 

 

התחתון קיבלו קצת יותר העברות בעין לחינוך מאשר העברות בעין לבריאות.  רק משקי בית בחמישון

ההסבר הוא שקטגוריה זו כוללת את השיעור הגבוה ביותר של לפחות שלושה ילדים במשק הבית, 
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כמו גם משקי בית צעירים, הכוללים מספר לא מבוטל של סטודנטים שחיים לבד. הסטודנטים, 

 בעין לחינוך, בהכרח גם צורכים פחות שירותי בריאות. המקבלים חלק נכבד של העברות

ומעלה(, רוב העברות בעין המתקבלות הן לשירותי  71במשקי בית המכילים אנשים מבוגרים )מגיל 

, עדיין סך 11-19מסך העברות בעין לגילאים אלו. במשקי בית בגילאים  75%בריאות, והן מהוות 

 (.21)תרשים  15%בריאות ועומד על העברות בעין הגבוה ביותר הוא לשירותי 

ילדים  3עולות ככל שמספר הילדים במשק הבית עולה. במשקי בית עם  החינוךהעברות בעין בתחום 

, במשקי בית עם שני ילדים העברות בעין 11%ומעלה, סך העברות בעין לשירותי חינוך מהווים 

 . 45%ות עומד על הוריים עם ילד אחד סך העבר-ובמשקי בית חד 52%לחינוך מהוות 

מסך ההכנסה  31%, ומהוות 35%הוריות בסך של -העברות בעין מעלות את ההכנסה למשפחות חד

ילדים ויותר, סך ההוצאות לשירותי חינוך מהוות  3הסופית. כמו כן, במשקי בית עם זוגות שלהם 

 מסך ההוצאה.  21%שליש מסך ההוצאה כאשר ביתר משקי הבית ההוצאה מהווה רק 

ת ללא ילדים, או זוגות מבוגרים, מקבלים באופן יחסי פחות העברות בעין כאשר רוב ההעברות זוגו

לה, ומע 11שמתקבלות הן לשירותי בריאות. ההסבר לכך הוא שיותר ממחצית מזוגות אלו הם בני 

 (.21ומעלה )תרשים  71ויותר מרבע הם בני 

 : העברות בעין לפי גיל של ראש משק הבית21תרשים 

 

העברות בעין של תוצרת שלא לשוק, המגדירה את הלאומית הפינית  החשבונאות, פינלנדב

המתקבלת מהממשלה ומהרשויות המקומיות, וכוללת בתוכה העברות לשירותי חינוך, שירותי 

ההעברות במחקר על בסופו של דבר בריאות, שירותים חברתיים )רווחה(, תרבות וספורט ושעשועים. 

 רק העברות לשירותי חינוך, בריאות ורווחה.  נכללו פינלנדבבעין למשקי הבית 

מסך העברות בעין, ולאחריו  45.5%שיעור העברות בעין לשירותי חינוך הוא הגבוה ביותר ומהווה 

 . 11.9% -. סך העברות הנמוך ביותר הוא לשירותי רווחה43.3%שירותי בריאות 
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2112: העברות בעין למשקי בית בפינלנד, 5.3לוח 

 

: הכנסה מקורית, הכנסה פנויה, הכנסה פנויה מותאמת והכנסה סופית, לפי חמישונים 22תרשים 
 2112בפינלנד, 

 

 5 ביןישנה הבחנה  ;פינלנד משתמשת גם כן בגישת ה"צריכה בפועל" לאמידת העברות בעין לחינוך

סוגים של שירותי חינוך, האבחנה הבסיסית היא לחינוך יסודי, תיכוני, שלישוני ושירותי חינוך אחרים. 

ממשקי הבית מקבלים העברות בעין לשירותי חינוך. אבל, במידה ומוציאים את שירותי החינוך  45%

חינוך  .32.3%-המתייחסים לחינוך מבוגרים וקורסים, סך משקי הבית שמקבל העברות בעין יורד ל

 מסך העברות בעין.  5.5% וחינוך גבוה 12.4% -מהעברות בעין, תיכוני 22.4%יסודי מהווה 

בחינוך זה. מעונות יום  1כאשר מכלילים גם את גילאי  1-11חינוך יסודי נחשב בפינלנד לחינוך מגיל 

וני ותיכון מקצועי אינם נכללים בשירותי חינוך אלא בשירותי רווחה. חינוך תיכוני מתחלק לתיכון עי

אוניברסיטאות, מוסדות ללימודים טכניים, כמו גם  -)בדומה לישראל(, וחינוך שלישוני כולל בתוכו

ארוחות צהרים מסופקות בחינם לתלמידים אך הן אינן קורסים לשוק העבודה ואוניברסיטה פתוחה. 

 נכללות בחישוב העברות בעין כיוון שהנתונים ברמת הפרט אינם זמינים.
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הנתונים גם כן מבוססים על גישת ה"צריכה בפועל". ניתוח העברות בעין לשירותי בריאות בפינלנד, ב

הבעייתיות בגישה זו לצורך אמידת העברות בעין לשירותי בריאות, היא שזה עלול להוביל למסקנה 

כי גם  . יש לצייןכיוון שזוהי הטבה הניתנת רק למשתמשים חים מכך שהם חוליםישאנשים חולים, מרוו

גישת "ערך הביטוח", שבה אנשים עם מאפיינים דומים מקבלים שווי הטבה  -הגישה האלטרנטיבית

יתרון גישת הצריכה בפועל, ללא קשר לשימוש בו בפועל, אינו חסין לביקורת.  -לשירותי בריאות זהה

חלקות הוא שהם מפורטים יותר ולכן קל יותר לנתח את חלוקת העברות בעין ולהבין כיצד הן מת

העברות בעין לשירותי בריאות כוללות שירותי בריאות הניתנים עלי ידי הממשלה יה. יבקרב האוכלוס

וכן החזרי תשלום על שימוש בשירותים של המגזר הפרטי. כמו כן, החזרים לרכישת תרופות נכללים 

 . אף הם

(, נראה כי אי השוויון בהכנסות יורד באופן מבחינת השפעת העברות בעין על מדד העוני )מדד ג'יני

במידה  14.3%או  1.215 -ל 1.251 -מדד ג'יני יורד ממשמעותי כאשר מכלילים העברות בעין. 

ושירותי הבריאות נזקפים לפי גישת "ערך הביטוח". במידה ומשתמשים בגישת ה"צריכה בפועל", 

 יה. י, מעט פחות מהגישה השנ11.2% -ג'יני יורד ב

בהסתכלות על המדינות השונות הבוחנות את מתן העברות בעין בתחומי החינוך והבריאות,  ,וםלסיכ

ישראל, כאשר סך העברות של שירותי חינוך ב זהות לתוצאותפחות או יותר  התוצאותנראה כי 

 שירותיל ושירותי בריאות הן הגבוהות ביותר, למרות שבישראל, בניגוד למדינות אלו, העברות בעין

ברות בעין לבריאות, גבוהות יותר מאשר העברות בעין לבריאות. כמו כן, המדידה של סך הע חינוך

לרוב  משתמשים בנוסחת הקפיטציה ואילו במדינות אחרות משתמשיםשונה מישראל, כאשר כאן 

המדידה של סך העברות בעין לשירותי חינוך  בגישת "הצריכה בפועל".או  בגישת "ערך הביטוח" 

 נעשית בישראל לפי גישת "הצריכה בפועל".

פילוחים שונים של סוגי משקי בית כגון: משפחות חד  -כמו  בישראלישנם מספר מדדים שלא נבדקו 

הוריות, משפחות עם מעל שלושה ילדים ועוד. מומלץ לבצע בדיקה בעתיד למשתנים אלו ולראות 

בנוגע לנושא השפעת העברות בעין על מדד העוני, הנושא נבדק בעבר בעבודה שפעה. האם ישנה ה

לאי השוויון  בעזרת מדדי ריכוזיות של ההכנסות ומדד ג'יני 2115שנעשתה בביטוח לאומי בשנת 

, בדומה לישראל, גם כאן בנוסף נושא זה בלמ"ס בעתיד.בדוק הרחיב ולמומלץ לבחלוקת ההכנסות. מ

גיל  וגם השפעה שלשל גודל משק הבית על סך העברות בעין לחינוך מתוך ההכנסה ניכרת ההשפעה 

 הנפשות במשק הבית על סך העברות בעין לשירותי בריאות מתוך ההכנסה הפנויה.
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 סיכום .6

 לעבודה זו היו שלוש מטרות עיקריות: הראשונה, בניית מסד נתונים חדש שיאפשר פרסום שנתי

. השנייה ביצוע ניתוחים של העברות בעין לשירותי בישראל לפי תחומיםשיתאר את סך העברות בעין 

בניגוד לשיטות שבוצעו  חינוך ובריאות לפי פילוחים שונים והשלישית היא ביצוע השוואות בין לאומיות.

בשיטות  נעשה שימושבעבודה זו השוני בעבודה זו לעומת עבודות שבוצעו בעבר הוא שבעבר, 

משקי בית. כמו כן, על  בנתוניפרטים ולא רק  על ידי שימוש בנתוני מתקדמות יותר ומדויקות יותר

, ומידת דתיות חלוקת העברות בעין לפי עשירוני הכנסה, בוצעו פילוחים שלא בוצעו בעבר כגון: לאום

על מנת לאמוד את בנוסף, בוצעה בדיקה של טעויות דגימה מדד פריפריה והערים הגדולות בישראל. 

 מהימנות הנתונים שנבדקו. 

ונתוני  בעין לנפש ותסך העברכלכלה שכללו את לצורך כך, נבנו קבצים משולבים של נתוני מאקרו 

ועד  2117הבדיקות נעשו לשנים  .שכללו נתונים על פרטים השייכים למשק בית מסוים -מיקרו כלכלה

2113. 

של חלק שירותי החינוך, כאשר מגמת  ירידהבחינת סוגי התפתחות העברות בעין מצביעה על מגמת 

חלה עליה. ייתכן וניתן  2113-ו 2112. בשנים 2111אך נבלמה בשנת  2115הירידה החלה בשנת 

והשפיעה בצורה ניכרת בנוגע  2111לייחס זאת לתוצאות המחאה החברתית שהייתה בקיץ 

לסובסידיות בתחום החינוך. בהעברות בעין לשירותי בריאות נצפתה מגמה דומה  להחלטות הקשורות

מסך  43% -, שירותי החינוך מהווים כיש לציין כיחלה מגמת ירידה.  2111כאשר החל משנת 

סך מ 51%. יחד מהווים שירותי בריאות וחינוך כמעט 35%-העברות בעין ושירותי הבריאות כ

 )עליה לעומת בדיקות קודמות שנעשו(. 2111-2113העברות בעין בשנים 

הגבוה  בעין מבדיקה של העברות בעין לשירותי חינוך, נמצא כי בחלוקה לדרג חינוך, סך ההעברות

הגבוה ביותר  בעין השכלה גבוהה. בחינוך היסודי סך ההעברותובביותר לתלמיד הוא בחינוך היסודי 

 בעין בעשירון הראשון והשני, כאשר סך כל העברות 41% -ניכר בעשירונים התחתונים, ועומד על כ

. בחינוך להשכלה גבוהה אקדמית ולא אקדמית, בשלושת 41% -ל 25%לחינוך יסודי נעות בין 

. 41% -מהווה את החלק הגדול ביותר והן עומדות על כ בעין עברותההעשירונים העליונים סך ה

 נצפוללימודי ישיבה העברות בעין הוא ש שנמצאבשאר הדרגים לא היו פערים משמעותיים. דבר נוסף 

 בשלושת העשירונים התחתונים.  בעיקר

, נמצא כי משקי הבית היהודים החרדים ומשקי הבית ומידת דתיות מניתוח משקי בית לפי לאום

בהתאמה( ממשקי הבית היהודים  34% -ו 45%הערבים, מקבלים סך העברות בעין גבוה בהרבה )

(. ניתן לייחס זאת לגודל משקי הבית של החרדים והערבים שהוא גדול יותר וכן 15%חרדים )-הלא

מספר הילדים גבוה יותר משמעותית ממשקי הבית היהודים הלא חרדים, וכן ההקצבות שקיבלו 

לפי פילוח של  בריאותן לשירותי תלמידי הישיבות עם השנים רק הולכות ועולות. מנגד, העברות בעי
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, מראות את אותם הממצאים אם כי הפערים קטנים יותר: משקי בית חרדים ומידת דתיות לאום

 -ואילו משקי בית יהודים לא חרדים כ  33%מסך העברות בעין, משקי בית ערבים  37%מקבלים 

 אין בה שינוי של ממש. נראה כי המגמה לאורך השנים יחסית זהה ו בעין . בשני סוגי העברות31%

הערים הגדולות בישראל, נמצא כי משקי הבית בעיר ירושלים מקבלים את  5מניתוח משקי בית לפי 

רוב העברות בעין לשירותי חינוך, ובפער יחסית גדול מערים אחרות. הפער בא לידי ביטוי בעיקר 

זר דתי גדול יותר בירושלים בעשירונים התחתונים. ניתן להסביר זאת בשל ריבוי משפחות חרדיות ומג

שמגדיל משמעותית את ממוצע הילדים ואת ממוצע הנפשות למשק בית.  מהשוואה בין העשירון  דבר

תל  -, נראה כי דווקא העיר בעלת שיעור ההכנסה הנמוך ביותר2112 -ו 2117שנים להעליון לתחתון, 

עשירון העליון שלושת הערים: אביב, קיבלה את סך העברות בעין לשירותי חינוך הנמוך ביותר. ב

שלהן יחסית  ההעברות בעיןירושלים חיפה ותל אביב הן בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר, אך דווקא 

הולך ומצטמצם. בדומה לכך, גם בעין נמוכות. ככל שמתקדמים בעשירונים, הפער בין ההעברות 

ינו ובשל אותן סיבות שצ -דודבהעברות בעין לשירותי בריאות, נראה כי ירושלים מובילה ולאחריה אש

קטנים יותר בהשוואה להעברות בעין  ,קודם לכן. למרות זאת, הפערים בין הערים ובין העשירונים

, נבחין כי הפערים בין הערים 2113 -ו 2112בהעברות בעין לשירותי בריאות בשנים לשירותי חינוך. 

שבא לידי ביטוי בהתחשבות  הקפיטציהמצטמצמים יחסית וזאת כנראה בשל השינוי שבוצע בנוסחת 

בצורה חשוב לציין שבנוגע לממצאים של העברות בעין בחינוך, יש לקחת את הממצאים  .בפריפריה

 וזאת בשל טעויות דגימה יחסיות גבוהות יחסית בחלק מהממצאים.  זהירה

המוגדרים  מניתוח משקי בית לפי מדד פריפריה, מצאנו כי דווקא משקי הבית המתגוררים בישובים

הנמוך בעין לשירותי חינוך "פריפריאליים מאוד" בעשירונים התחתונים, מקבלים את סך העברות 

ביותר. ייתכן וניתן לייחס זאת לכך שבישובים כגון אלה יש אחוז נשירה גבוה יחסית וכן מעט אנשים 

ברות בעשירונים בישובים הבינוניים ובישובים המרכזיים מאוד, אחוז העפונים ללימודים גבוהים. 

התחתונים הוא בין הגבוהים. בדומה לבדיקות שבוצעו קודם לכן, גם כאן ניכרת ההשפעה של גודל 

 משק הבית וממוצע הילידים בחתך של מדד פריפריה. 

בנוסף, יש הבדל משמעותי בין מספר הסטודנטים להשכלה גבוה בעשירונים הנמוכים לבין העשירונים 

ם המוגדרים 'פריפריאליים מאוד' מספר הסטודנטים נמוך משמעותית הגבוהים. כמו כן, בישובי

בהעברות בעין לשירותי בריאות נמצא כי הישובים הפריפריאליים מאזורים אחרים לאורך כל השנים. 

 2113 -ו 2112מקבלים את סך העברות הגבוה יותר יחד עם הישובים הבינוניים והמרכזיים. בשנים 

בתוכה גם שקלול לראשונה בעקבות שינוי נוסחת הקפיטציה שכללה הפערים הצטמצמו משמעותית 

החלוקה הממוצעת של העברות בעין לשירותי בריאות במהלך  בחונים אתלפי אזורי פריפריה. אם 

 כי החלוקה כמעט שוויונית. אפשר להבחיןהשנים, 

נת לנסות לסיכום, בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בפערים החברתיים במדינת ישראל. על מ

כראוי באוכלוסייה. על  יםפערים, יש לבדוק האם סעיפי ההקצבות לשירותים אלו מחולקה את ולצמצם
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יכולים לעזור ולאבחן את הם בעלי חשיבות גבוהה כיוון שהם כן, הפילוחים שבוצעו בעבודה זו, 

המוצגים בעבודה חשוב לזכור, שהנתונים נקודות התורפה בהן יש לטפל על מנת לצמצם פערים אלו. 

זו הם נתונים מסקר ועל כן נדרש לבחון מקורות נתונים נוספים. בנוסף, כדאי גם לבצע פילוח נוסף 

ה בתוך המגזר הערבי, פילוח של דרגי חינוך לפי בתי ילפי אוכלוסיות מסוימות כגון: פילוח אוכלוסי

  ין לפי רשויות מקומיות.ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים וחרדים, או בדיקת הקצאות העברות בע

מדיניות של גורמים שונים בממשלה ואולי כך להצליח לקביעת עזר הממצאים יכולים לשמש ככלי 

 לצמצם את הפער בין סוגי האוכלוסייה. 
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 2 פריפריאלי

 3 בינוני

 4 מרכזי

 5 מרכזי מאוד
 

 לפי סקר הו"מ )מקור: הלמ"ס(סימול  טיפוס משק בית -5נספח  

 טיפוס מס' ילדים מס' מבוגרים

1 1 3 

1 2 4 
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2 1 7 

2 2 5 

2 3 9 

3 1 11 
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201046.10924.821588.522114.322590.993369.695463.3611751.6049390559.6034386783.66

201150.361005.641858.972400.852912.614115.995968.7811329.939965882.246811398.13

201251.77888.491343.011763.382309.132848.994481.978793.492232610.081484086.70

201384.49773.481227.691658.862046.022717.204071.108227.797728375.181575.83
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 9 אוכלוסייה לא יהודית: יישובים עירוניים

 11 יישובים כפריים
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 2112-2117הילדים הממוצע, בש"ח,  לפי עשירוני הכנסה* ומספר 

 

 

 2112-2117למשק בית לפי לאום ולפי עשירוני הכנסה,  15: ממוצע ילדים מתחת לגיל 14נספח 

 

שם העיר שנה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mean kids

ראשון לציון ~ <1788> (1933) 1584 1508 1826 2277 1448 (1035) (1297) 2

ירושלים 3527 3713 2942 2702 1897 1480 1632 1572 (1235) (712) 3.1

תל אביב <936> (1523) <1162> 1572 (1165) 1001 889 722 969 752 1.69

חיפה 1416 2071 (775) (1108) 1725 (756) (1602) 1927 (947) (687) 1.87

אשדוד (2101) (2115) <2039> (1664) 2448 <1032> (976) <853> (1052) ~ 2.55

ראשון לציון (4234) 1266 (2036) (1357) (2133) 2039 1561 (1058) (1653) (1126) 1.86

ירושלים 4253 3483 2994 2394 1787 1965 (1295) 1682 1641 (1044) 2.96

תל אביב <824> (1664) (2417) (1612) 1350 (685) 1126 899 909 1035 1.85

חיפה 3212 (1105) (1177) (1319) (1067) (1143) <630> 1456 (1020) (727) 2

אשדוד 2704 (2716) (2190) (1613) 1995 (1490) (1100) <495> (1997) ~ 2.32

ראשון לציון <1995> 2747 (1668) <1650> <923> <1796> 1655 (1398) 1947 1902 1.76

ירושלים 3463 3598 2632 2176 1512 1519 1711 1727 (746) (541) 3.04

תל אביב <773> 2014 (2275) (1094) 1475 806 1468 1246 804 1213 1.86

חיפה 2311 (744) (1421) <828> (856) (1059) (1104) 1713 (1110) 1206 1.87

אשדוד (1982) (1968) 1810 2743 (959) (1253) (1711) (817) 2548 ~ 2.48

ראשון לציון ~ -1715 (2151) <1237> <655> 1661 (1135) (1496) 994 (849) 1.81

ירושלים 3844 3140 2410 2967 2746 1680 (1325) 2067 (774) (844) 2.9

תל אביב <774> (1985) 1585 1636 (947) 1074 (727) (938) 1111 749 1.72

חיפה 2163 (1304) 1252 (1179) (1412) 1623 (1380) (1076) 1721 (450) 1.99

אשדוד (2446) (2246) (1777) 2418 2921 (1708) ~ (1340) (755) ~ 2.45

ראשון לציון ~ 464 2080 (1576) 1485 1980 (894) 1072 (1217) (1035) 1.82

ירושלים 3354 4604 3194 2397 2099 1852 1641 (1460) 1413 (598) 3

תל אביב (1577) <1239> (1959) (2247) 987 (1261) 1562 1324 1164 686 1.79

חיפה 2355 1607 (1124) (1609) ~ 1832 <1093> (1209) 1239 (643) 1.87

אשדוד 2992 (3174) (1835) <1019> 2393 (1278) 2334 (1899) <671> ~ 2.33

ראשון לציון <1802> (2031) (1700) (1339) (784) (2535) 2018 1364 1291 (1292) 2

ירושלים 4239 4195 3039 2173 2601 1882 1286 1858 968 (769) 3.07

תל אביב (1557) 1462 1874 1816 1340 1231 1133 1116 1092 755 1.94

חיפה 2130 1106 1706 1423 2164 (879) (1406) 1877 1518 (934) 1.88

אשדוד (3839) (1469) (2306) 1598 1141 (1658) (1422) (1541) ~ ~ 2.212012

2011

2010

2009

2008

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

יהודי- לא חרדי 2.52 2.29 2.27 1.99 2.04 1.94 1.89 1.86 1.78 1.69

ערבי 3.8 3.21 2.42 2.2 2.18 1.6 1.95 4.44 2.32 2.24

יהודי- חרדי 4.18 3.66 3.23 3.46 2.71 2.84 3.48 1.61 1 .

יהודי- לא חרדי 2.91 2.26 2.39 2.15 2.05 1.95 1.83 1.91 1.83 1.78

ערבי 3.67 3.34 2.53 2.4 2.29 2.28 1.95 1.78 2.17 2

יהודי- חרדי 3.93 4.19 3.3 2.52 1.78 2.91 2.37 1.55 2.14 2

יהודי- לא חרדי 2.79 2.31 2.4 2.21 2.07 1.88 1.85 1.88 1.84 1.74

ערבי 3.9 3.05 2.57 2.38 1.91 1.74 1.62 2.89 1.76 2.72

יהודי- חרדי 4.14 4.33 3.29 3 3.02 2.24 2.45 1.75 . 2.09

יהודי- לא חרדי 2.67 2.59 2.3 2.09 2.07 2.03 1.95 1.97 1.84 1.7

ערבי 3.55 3.17 2.32 1.93 2.43 2.32 2.14 2.3 2 7.92

יהודי- חרדי 4.2 4.06 2.9 3.65 2.94 2.23 1.82 2.09 2.14 1

יהודי- לא חרדי 2.54 2.32 2.29 2.16 2.03 1.92 1.96 1.9 1.99 1.68

ערבי 3.66 2.62 2.87 2.46 2.35 2.25 1.48 1.78 3.51 .

יהודי- חרדי 4.23 3.86 3.76 2.34 2.41 2.99 1.86 1.41 1.73 1

יהודי- לא חרדי 2.64 2.45 2.31 2.16 2 2.07 1.88 1.97 1.93 1.86

ערבי 3.46 2.72 2.32 2.15 2.06 1.67 1.63 1.54 2 1

יהודי- חרדי 4.57 4.12 3.26 2.38 2.37 3.07 1.97 2.31 1.72 .

2007

2008

2009

2010

2011

2011
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ממוצע העברות בעין למשקי בית יהודים )שאינם חרדים(, יהודים )חרדים( ל: טעויות דגימה 15נספח 

 2117-2112  הכנסה,וערבים, לשירותי חינוך במחירים קבועים, בש"ח, לפי עשירוני 

 

הערים הגדולות לשירותי חינוך  5: טעויות דגימה לממוצע העברות בעין למשק בית, לפי 11נספח 

 2112-2117במחירים קבועים, בש"ח,  ולפי עשירוני הכנסה*, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

יהודי- לא חרדי         113         107         112           94           91           87           99         114      1,039         838 

ערבי         158         171         168         229         257         312         521         960      1,093         962 

יהודי- חרדי         311         420         390         491         545         430         585         756      1,043         836 

יהודי- לא חרדי         140         107         121           99           99           94           95         124      1,578      1,282 

ערבי         189         200         196         255         315         359         387         499      1,684      1,280 

יהודי- חרדי         299         411         550         376         860         806      1,000         475      1,765      1,390 

יהודי- לא חרדי         134         114         117           98           95         100         104         122      5,562      4,637 

ערבי         231         202         178         264         397         349         460         939      5,592      4,769 

יהודי- חרדי         307         414         349         376         461         418         627         480      5,564      4,675 

יהודי- לא חרדי         144         137         113         101         100         102         109         137      7,028      5,864 

ערבי         234         227         171         230         363         364         369         578      7,040      6,584 

יהודי- חרדי         336         413         415         506         574         652         287         673      7,054      5,893 

יהודי- לא חרדי         121         129         128         121         100         114         118         135      3,158      2,611 

ערבי         318         259         369         447         337         436         529      1,104      3,344      2,754 

יהודי- חרדי         364         507         445         422         610         890         479         249      3,187      2,633 

יהודי- לא חרדי         127         118         105           95           93           99           97         121      1,496      1,220 

ערבי         165         224         202         278         356         342         295         639      1,594      1,608 

יהודי- חרדי         385         333         361         393         682         480         521         891      1,630      1,218 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

עיר שנה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 887      1,072   317      294      316      292      334      496      710      2,371   ראשון לציון

 860      1,082   315      329      244      375      478      371      396      260      ירושלים

 842      1,047   192      185      214      283      302      404      517      351      תל אביב

 859      1,072   388      421      209      315      291      206      396      277      חיפה

 912      1,092   309      267      370      343      501      712      548      719      אשדוד

 1,325   1,623   281      289      427      532      322      658      283      1,457   ראשון לציון

 1,308   1,610   277      313      333      369      393      405      400      334      ירושלים

 1,290   1,586   203      188      203      270      340      804      476      357      תל אביב

 1,299   1,598   287      257      276      256      294      379      296      416      חיפה

 1,344   1,718   238      317      414      338      433      610      757      582      אשדוד

 4,657   5,570   379      310      690      364      667      529      531      799      ראשון לציון

 4,640   5,566   355      303      296      283      331      315      382      287      ירושלים

 4,640   5,564   263      285      162      290      290      581      430      346      תל אביב

 4,644   5,569   285      314      317      226      329      364      236      354      חיפה

 4,678   5,582   272      521      350      314      618      382      567      507      אשדוד

 5,870   7,032   421      333      392      307      580      790      471      897      ראשון לציון

 5,872   7,031   441      339      304      417      491      412      355      346      ירושלים

 5,865   7,031   269      190      223      251      373      372      559      317      תל אביב

 5,866   7,039   367      374      387      414      353      249      378      423      חיפה

 5,916   7,032   397      227      489      464      490      602      703      733      אשדוד

 2,626   3,174   282      309      438      255      479      423      265      837      ראשון לציון

 2,616   3,171   384      369      401      366      564      471      502      463      ירושלים

 2,615   3,165   274      339      322      229      576      496      522      457      תל אביב

 2,616   3,171   334      466      393      397      483      310      357      387      חיפה

 2,629   3,172   492      521      433      528      409      526      1,011   671      אשדוד

 1,289   1,525   328      395      637      293      392      440      679      770      ראשון לציון

 1,245   1,510   393      282      372      539      315      376      472      274      ירושלים

 1,227   1,510   208      242      260      272      363      406      358      405      תל אביב

 1,247   1,535   353      360      254      364      316      388      254      350      חיפה

 1,281   1,528   489      374      596      276      311      855      427      1,345   אשדוד

2011

2012

2007

2008

2009

2010
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: טעויות דגימה לממוצע העברות בעין לשירותי חינוך למשק בית, במחירים קבועים, בש"ח, 17נספח 

 2112-2119פריפריה ולפי עשירוני הכנסה*, לפי מדד 

 

 
 

 

ממוצע העברות בעין לחודש למשקי בית יהודים )שאינם חרדים(, יהודים : טעויות דגימה ל15נספח 

 2119-2113)חרדים( וערבים, לשירותי בריאות במחירים קבועים בש"ח, לפי עשירוני הכנסה,  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

פריפריאלי מאוד       332       359       338       264       493       526       209       665    5,622    4,641 

פריפריאלי       310       350       260       266       371       289       345       607    5,568    4,648 

בינוני       224       178       144       167       154       150       171       175    5,564    4,639 

מרכזי       317       261       244       238       216       233       265       193    5,565    4,641 

מרכזי מאוד       198       201       172       135       124       126       126       138    5,563    4,638 

פריפריאלי מאוד       435       411       212       371       297       422       311       465    7,029    5,877 

פריפריאלי       384       287       229       282       294       403       231       329    7,038    6,024 

בינוני       190       211       164       145       175       173       171       199    7,030    5,865 

מרכזי       389       379       255       241       248       240       224       223    7,030    5,869 

מרכזי מאוד       238       231       170       169       137       123       134       158    7,028    5,864 

פריפריאלי מאוד       405       506       269       451       517       697       368       308    3,203    2,637 

פריפריאלי       340       350       245       369       340       387       422       358    3,192    2,622 

בינוני       268       210       322       220       153       215       189       233    3,165    2,615 

מרכזי       448       419       358       294       275       194       215       274    3,163    2,618 

מרכזי מאוד       266       242       200       177       130       137       150       151    3,158    2,611 

פריפריאלי מאוד       325       395       267       294       293       378       277       309    1,622    1,255 

פריפריאלי       237       248       265       262       241       261       277       320    1,530    1,253 

בינוני       181       142       134       155       169       156       158       186    1,503    1,226 

מרכזי       449       416       370       216       190       241       185       207    1,507    1,233 

מרכזי מאוד       201       236       162       137       136       130       120       145    1,497    1,220 

2009

2010

2011

2012

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10         

 4,637      5,562      98          73          62          56          51          48          44          36          יהודי- לא חרדי

 4,640      5,566      134        133        98          101        79          65          45          42          ערבי

 4,642      5,564      146        96          124        141        81          87          64          56          יהודי- חרדי

 5,864      7,028      110        77          63          56          54          50          47          34          יהודי- לא חרדי

 5,888      7,030      167        124        86          87          61          62          63          41          ערבי

 5,869      7,029      164        211        138        113        114        81          61          60          יהודי- חרדי

 2,610      3,157      109        80          68          59          56          53          50          31          יהודי- לא חרדי

 2,613      3,161      185        182        84          87          90          82          46          82          ערבי

 2,618      3,159      173        179        166        119        86          75          67          46          יהודי- חרדי

 1,218      1,494      96          72          59          55          50          48          45          37          יהודי- לא חרדי

 1,309      1,514      154        176        106        125        81          54          66          45          ערבי

 1,266      1,499      236        161        134        121        84          75          61          58          יהודי- חרדי

 47          2,780      94          69          58          52          49          47          45          37          יהודי- לא חרדי

 116        2,789      211        141        108        72          91          63          65          35          ערבי

 391        2,785      189        135        157        108        84          84          62          56          יהודי- חרדי

2009

2010

2011

2012

2013
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בעין לשירותי בריאות למשק בית במחירים קבועים, : טעויות דגימה לממוצע העברות 19נספח 

 2113-2119הערים הגדולות ולפי עשירוני הכנסה,  5בש"ח,  לפי 

 

 

: טעויות דגימה לממוצע העברות בעין לשירותי בריאות, למשק בית, במחירים קבועים, 21נספח 

 2113-2119בש"ח, לפי מדד פריפריה ולפי עשירוני הכנסה, 

 

עיר שנה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      4,638      5,562        121        111          99        122        172        175        137          38 ראשון לציון

      4,638      5,563        156        100          97        103        107          86          84          56 ירושלים

      4,637      5,562        125        101          93          98        144        119          97        115 תל אביב

      4,638      5,562        120        143        134        116        110        115          97          77 חיפה

      4,639      5,563        129        141        163        142        236        115        115        102 אשדוד

      5,864      7,029        181        129        107        155        200        225        284        334 ראשון לציון

      5,865      7,028        127        104        118        105        113        116          92          60 ירושלים

      5,864      7,028        136        102          85          92        106        122        135        109 תל אביב

      5,864      7,028        135          98        172        105          87          88        134          74 חיפה

      5,869      7,028        165        196        174        116        151        130        130          90 אשדוד

      2,611      3,159        142        134        117        120          69        125        231        166 ראשון לציון

      2,611      3,158        145        139        113        116        103        128          93        156 ירושלים

      2,610      3,158        133        109          99        112        110        121        135          98 תל אביב

      2,611      3,158        148        133        117        135        113        114        134          87 חיפה

      2,614      3,163        155        168        146          87          93        102        131          70 אשדוד

      1,222      1,500        145        163        142        180        133        126        243        291 ראשון לציון

      1,221      1,497        156        116        119        166          83          76        127          79 ירושלים

      1,220      1,496        118        128          95          91        100        107        116          85 תל אביב

      1,222      1,499        133        139        127        133        103        100        106        113 חיפה

      1,223      1,502        155        179        148        159        117        145        177        271 אשדוד

         105      2,781        134        112        171        102        149        214        202        400 ראשון לציון

         104      2,782        130        194        105          85        131        111        109          54 ירושלים

           75      2,781        126          97          94          96        154        131        107        185 תל אביב

         115      2,781        150        113        124        138        102        136        263          78 חיפה

         220      2,784        175        128        122        120        133        202        106        157 אשדוד

2013

2009

2010

2011

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

פריפריאלי מאוד       116       109         71       115       112       130       107       137    5,562    4,641 

פריפריאלי         65         59         88         75         97         93         95       112    5,562    4,638 

בינוני         49         44         53         60         66         73         92       106    5,562    4,637 

מרכזי         66         72         74         76         67         82       101       104    5,562    4,637 

מרכזי מאוד         43         54         58         58         63         66         75       100    5,562    4,637 

פריפריאלי מאוד       135         97       107       106       136         88       141       145    7,029    5,865 

פריפריאלי         62         67         68         86         72         99         96       144    7,029    5,868 

בינוני         39         61         57         58         64         73         84       114    7,028    5,864 

מרכזי         71         72         75         84         71         95         93       119    7,028    5,864 

מרכזי מאוד         44         61         60         63         62         66         82       113    7,028    5,864 

פריפריאלי מאוד         68       122       122       129       123       147       118       142    3,158    2,611 

פריפריאלי         63         51         75         82         84         97       117       135    3,158    2,611 

בינוני         41         54         72         71         67         77         89       118    3,157    2,610 

מרכזי         57         82         77         83         82         83         89       124    3,157    2,611 

מרכזי מאוד         91         64         63         61         64         71         85       111    3,157    2,610 

פריפריאלי מאוד       104         85       124       115       129       102       137       132    1,502    1,227 

פריפריאלי         45         62         89       108         76       104       115       125    1,497    1,227 

בינוני         44         49         51         60         66         69         81       104    1,495    1,220 

מרכזי         93       112         93         76         97         81         91       106    1,495    1,219 

מרכזי מאוד         56         65         53         57         62         66         77         99    1,495    1,219 

פריפריאלי מאוד       104         85       124       115       129       102       137       132    1,502    1,227 

פריפריאלי         45         62         89       108         76       104       115       125    1,497    1,227 

בינוני         44         49         51         60         66         69         81       104    1,495    1,220 

מרכזי         93       112         93         76         97         81         91       106    1,495    1,219 

מרכזי מאוד         56         65         53         57         62         66         77         99    1,495    1,219 

2011

2013

2012

2009

2010
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ההכנסה החודשית נטו למשק בית, במחירים קבועים, בש"ח,  לפי עשירונים* ולפי  ממוצע :21נספח 

 2112-2117הערים הגדולות בישראל ומספר הילדים הממוצע,  5

 

הערים  5: ממוצע העברות בעין לשירותי בריאות למשק בית במחירים קבועים, בש"ח,  לפי 22נספח 

 2113-2119הממוצע  הגדולות ולפי עשירוני* הכנסה, ומספר הילדים 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mean kids

1.76 1,144      1,057      1,255      1,115      1,314      1,095      1,504      1,175      1,279      965         ראשון לציון

3.04 1,216      1,403      1,266      1,184      1,007      1,134      1,179      1,077      1,286      1,212      ירושלים

1.86 890         900         1,060      786         775         740         1,021      763         666         553         תל אביב

1.87 1,100      1,023      1,004      1,190      1,104      951         919         1,100      1,154      710         חיפה

2.48 924         1,190      1,059      1,508      1,312      1,121      1,333      1,172      1,350      1,162      אשדוד

(1410) ראשון לציון      1,493      1,134      1,197      1,144      1,132      1,240      1,194      1,066      1,127 1.81

2.9 1,170      1,203      1,207      1,124      1,003      1,182      1,078      1,253      1,269      1,229      ירושלים

1.72 974         886         989         842         770         657         900         858         853         659         תל אביב

1.99 1,171      1,188      900         988         1,061      959         872         855         1,234      529         חיפה

(693) 1,011      1,329      1,079      1,413      1,326      1,373      1,234      1,429      987         אשדוד 2.45

1.82 1,147      1,289      1,217      956         834         1,168      1,101      1,068      1,233      1,357      ראשון לציון

3.00 1,317      1,136      1,099      1,127      1,099      862         1,076      1,271      1,263      1,677      ירושלים

(648) 593         תל אביב         827         874         935         754         694         866         806         945 1.79

1.87 1,025      1,131      1,014      1,106      1,104      902         861         1,167      658         771         חיפה

2.33 922         1,194      906         1,156      1,165      1,063      1,133      1,283      1,152      1,106      אשדוד

2.00 1,044      1,392      1,378      1,410      1,445      1,472      1,395      1,248      1,345      1,472      ראשון לציון

3.07 1,451      1,360      1,440      1,381      1,184      1,519      1,065      1,391      1,634      1,645      ירושלים

1.94 1,039      1,090      988         1,266      862         955         851         813         940         718         תל אביב

1.88 1,306      1,376      1,216      1,285      1,213      1,055      996         1,006      1,209      937         חיפה

2.21 1,006      1,694      1,313      1,197      1,371      1,354      1,439      1,647      1,627      1,322      אשדוד

(1249) ראשון לציון      1,534      1,354      1,092      1,199      1,469      1,350      1,327      1,324      1,423 1.86

3.11 1,446      1,514      1,372      1,624      1,225      1,220      1,339      1,387      1,534      1,444      ירושלים

1.88 996         982         947         1,030      818         1,017      1,166      924         791         917         תל אביב

2.11 1,426      1,188      1,290      942         1,243      1,094      1,095      1,041      1,651      695         חיפה

2.13 1,035      1,653      1,576      1,426      1,411      1,222      1,146      1,621      1,268      1,269      אשדוד

2011

2012

2013

2009

2010
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: ממוצע העברות בעין לשירותי בריאות, למשק בית, במחירים קבועים, בש"ח, לפי מדד 23נספח 

 2113-2119פריפריה ולפי עשירוני* הכנסה, 

 

 

 : אמידת אחוזונים ואמידת ממוצעים בקבוצות אחוזונים 24נספח 

 הגדרות ודוגמאות .0

 : אחוזון0הגדרה 

10עבור מספר נתון   p פרמטר  ,
pX ייקרא האחוזון ה-p   של משתנהX   אם אחוז היחידות

באוכלוסייה עם  
pXX    100הואp%. 

, שהוא 45.0X. הפרמטר p 0.45 =הוא משתנה של הכנסה לנפש, ונניח   X-: נניח ש1דוגמא 
pX 

מהנפשות באוכלוסייה ההכנסה קטנה ממנו או  45%, יהיה ערך מספרי כך שעבור  p = 0.45עם 

 שווה לו.

 : קבוצת אחוזונים3הגדרה 

10עבור ערכים נתונים  21  pp  אוסף היחידות באוכלוסייה עם
21 pp XXX   נקרא

,21קבוצת אחוזונים של  pp.לרוב משתמשים בביטוי מקוצר: קבוצת אחוזונים . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

פריפריאלי מאוד     1,088     1,082     1,011     1,104     1,034     1,026        928        969     1,242     1,111 

פריפריאלי     1,276     1,234     1,346     1,110     1,113     1,129     1,038     1,162        976     1,162 

בינוני     1,174     1,282     1,175     1,118     1,189     1,180     1,138     1,104     1,058     1,095 

מרכזי     1,263     1,264     1,204     1,192     1,026     1,134     1,262     1,103     1,166     1,116 

מרכזי מאוד     1,100     1,220     1,050     1,154     1,106     1,060     1,101     1,132     1,120     1,019 

פריפריאלי מאוד        873     1,329     1,005     1,059        749     1,025     1,212     1,071        605        694 

פריפריאלי     1,237     1,328     1,150     1,100     1,136     1,124     1,091     1,056     1,022     1,157 

בינוני     1,198     1,252     1,148     1,093     1,155     1,135     1,123     1,042     1,095     1,120 

מרכזי     1,172     1,303     1,250     1,269     1,142     1,354     1,190     1,213     1,055     1,065 

מרכזי מאוד     1,127     1,261     1,167     1,141     1,005     1,109     1,162     1,149     1,081     1,091 

פריפריאלי מאוד        983     1,338        814     1,050     1,128     1,165        861        910        999        854 

פריפריאלי     1,211     1,224     1,033     1,126     1,016     1,073     1,160        923     1,090     1,120 

בינוני     1,119     1,058     1,162     1,102     1,090     1,063     1,110        998     1,062     1,007 

מרכזי     1,225     1,119     1,162     1,208     1,217     1,115     1,147     1,070     1,129     1,012 

מרכזי מאוד     1,273     1,150     1,105     1,081     1,046        968     1,020     1,064     1,025     1,046 

פריפריאלי מאוד        884     1,249     1,212     1,216     1,129     1,208     1,051     1,082     1,095        917 

פריפריאלי     1,312     1,437     1,383     1,305     1,254     1,192     1,333     1,218     1,139     1,267 

בינוני     1,168     1,346     1,246     1,263     1,239     1,266     1,226     1,300     1,260     1,259 

מרכזי     1,436     1,319     1,446     1,351     1,277     1,186     1,256     1,205     1,264     1,180 

מרכזי מאוד     1,439     1,406     1,258     1,156     1,276     1,238     1,359     1,243     1,282     1,229 

פריפריאלי מאוד     1,027     1,293     1,313     1,042     1,234     1,107     1,066     1,257     1,053     1,542 

פריפריאלי     1,328     1,345     1,332     1,185     1,204     1,134     1,357     1,167     1,097     1,158 

בינוני     1,224     1,415     1,255     1,295     1,246     1,257     1,249     1,258     1,274     1,302 

מרכזי     1,311     1,336     1,439     1,241     1,386     1,357     1,376     1,341     1,355     1,352 

מרכזי מאוד     1,335     1,347     1,307     1,281     1,233     1,241     1,277     1,253     1,243     1,238 

2009

2010

2011

2012

2013
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2.0,1.0: קבוצת העשירון השני היא קבוצת אחוזונים עם  3דוגמא  21  pp. 

בהמשך יינתנו הוראות לחישוב אומדנים, רווחי סמך וטעויות דגימה עבור אחוזונים 
pXוהוראות , 

וטעויות דגימה שלהם בקבוצות אחוזונים. טעויות דגימה של אומדנים  Ŷלחישוב אומדני ממוצע 

בקבוצות אחוזונים שונות מאלה של אומדנים בקבוצות אחרות, כגון קבוצות גיל, בגלל שהגבולות 

 של קבוצות האחוזונים נאמדים מהמדגם.

 אמידת אחוזון .3

אמידת אחוזון  
pAX   של משתנהX    בקבוצהA  :נעשית כדלקמן 

 בסדר עולה.  Xלפי ערכי    Aמיון היחידות בקבוצה   .א

A  :-חישוב סך המשקלות של היחידות ב .ב



Ai

iA wN̂ ביטוי זה הוא אומדן לסך היחידות .

 .Aה השייכות לקבוצה  יבאוכלוסי

הממוינת יש לחשב סך מצטבר של משקלות   Aבקבוצה   kלכל יחידה   .ג



k

i

ik wW
1

 . 

pNWשעבורה   A-את היחידה הראשונה ב 0k-נסמן ב .ד Ak ˆ/
0

הוא pAX̂. אומדן האחוזון 
0kx

 .0kעבור היחידה   X, ערך המשתנה  

 אמידת טעות הדגימה של אומדן אחוזון נעשית כדלקמן:

 מגדירים לכל יחידה במדגם את המשתנה  .א





 


0אחרת

ˆ,1 pAi

i

XxAi
y 

, ואומדן לטעות דגימה שלו  Aשל משתנה זה לקבוצה  AŶמחשבים אומדן ממוצע   .ב AYSE ˆ. 

מחשבים ערכים   .ג   AAUAAL YSEYpYSEYp ˆ2ˆ,ˆ2ˆ  

ApLמחשבים אומדני אחוזונים  .ד
X̂ ו-ApU

X̂. 

היא   pAX̂טעות הדגימה של אומדן האחוזון  .ה    4ˆˆˆ
ApAppA LU

XXXSE . 

 אמידת ממוצעים בקבוצות אחוזונים .2

10נתונים  21  pp  כך שאומדני האחוזונים המתאימים מקיימים
21

ˆˆ
pp XX  אומד ממוצע .

 Yקבוצה, ע"י שקלול של ערכי -בקבוצת האחוזון מחושב, כמו כל ממוצע על תת Yשל משתנה  
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בגורמי הניפוח בקבוצת האחוזון. כלומר, אם  
21

ˆˆ| pip XxXiA  אומדן הממוצע בקבוצת ,

האחוזון הוא  



Ai

i

Ai

iiA wywŶ. 

21השונות של אומד הממוצע מחושבת ע"י  VV  1, כאשרV  הוא השונות הרגילה של אומד ממוצע

נעשה  1V. חישוב  Aהוא תוספת לשונות הנובעת מהמקריות של הגבולות של  2V-קבוצה, ו-בתת

 .2Vכרגיל, ובהמשך מוצגת הנוסחה של 

2211נסמן:  1,1 pqpq  ,2. התוספת לשונותVתחושב ע"י , 

 
      2

2122112

12

2 12

ˆˆ2
4

1
pp XgXgqpqpqp

ppn
V 


 

כאשר   pXg שלהן קרובים לאומדן  Xעבור יחידות שערכי  Yהוא ממוצע משוקלל של ערכי  ˆ

, שאופן חישובו יובא להלן. תחילה נתייחס לקבוצות עשירונים, ולאחר מכן לסוגים pX̂האחוזון 

 נוספים של קבוצות אחוזונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Abstract 

GDP is define as the sum of the gross values added of all resident producers (output less 

intermediate consumption), plus any taxes less subsidies on products not already 

included in the value of output. GDP is also derived as the sum of expenditure on final 

consumption plus gross capital formation plus exports less imports. GDP and National 

Accounts system are the main tools to analyze the country economic situation either by 

policy makers and either by international organization for comparison between 

countries. 

Satellite accounts are an important part of national accounts. The importance of satellite 

account is greater as it allows us to thoroughly examine changes made after government 

decisions, to examine the economic aspects of the high-resolution satellite account allow 

us to monitor the changes in spending and funding from the government, business 

entities, private entities and households. One of the parameters measured in the 

satellite account is Social Transfers in Kind. 

Social Transfers in Kind- is the production value of the services provided to households 

for free by the employer or by the government, such as compulsory education services. 

This work has four goals: 

1. Construction of a new database that will allow for future annual publication of data 

regarding Social Transfers in Kind in the fields of education and health and future  on the 

field of well-being. 

2. Segmentation of Social Transfers in kind by: Nationality, peripheral areas, five major 

cities and more, this is an analysis that has never been performed in the Israeli Central 

bureau of Statistics . 

3. Making international comparisons and testing which of the breakdowns have yet to 

be performed in Israel and what can be developed in the future. 

4. To examine the correlation between the total social transfer in kind to the income 

level of households . 
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The data base for this research contain  an integration of macroeconomics data has been 

performed between satellite accounts of education and Health data, as well as data from 

the Ministry of Health and data from Microeconomics Household Expenditure Survey, 

including detailed data from a survey of households and individuals. Calculation of 

estimation was carried out in a different way than before, and with accordance to the 

OECD guidelines. 

After examination of the distribution on Social Transfers in kind, it was found that the 

number of persons in the household affect the size of Social transfers in kind in both 

education and health services. 

The social transfer in kind is affected by nationality, by cities and by measure of 

periphery. The distribution of Social Transfers in kind by level of education, reveal that 

the highest total Social transfers in kind for a student was observed in the Tertiary 

educational institutions and in Primary educational institutions. The city that receives the 

highest social transfers in kind is Jerusalem . 

In the breakdown of Social transfers in kind of Health services by age groups, the highest 

total average of transfers per standard person was for ages 85+. It can also be said that 

total social transfers in kind for health services per person was growing with the increase 

of age. 
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The Central Bureau of Statistics (CBS) encourages research based on CBS data, 

such as this work. Works of research of this sort are not official publications 

of the CBS, and therefore the opinions and conclusions expressed in these 

publications are those of the authors and do not necessarily represent those 

of the CBS. 
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