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 תקציר מנהלים

 והשפעותיהחברתית -: ניתוח המדיניות הכלכליתIפרק 

ביחס לתוצר,  2.7%-בכפחת בעשור האחרון חלו תמורות משמעותיות במדיניות הפיסקלית בישראל. נטל המס 

מגמה זו היא רגרסיבית שכן עיקר ההפחתה חלה במסים ישירים )מס הכנסה ומס ₪. מיליארד  22.2-ירידה של כ

חברות(, בעוד שהשכבות החלשות לא מגיעות ברובן לסף שיעור המס. התוצאה היא ששיעור משקל המיסוי 

 ס לעולם המפותח. העקיף, הרגרסיבי, בסך המס הלך וגדל וכיום הוא גבוה ביח

בהוצאה ₪ מיליארד  17.2במקביל לירידה במסים ההוצאה הציבורית האזרחית קטנה. חלה שחיקה של 

אות. כתוצאה יהסוציאלי, חינוך, שירותים קהילתיים ובר הביטחוןהאזרחית ביחס לתוצר, בעיקר בתחומי 

 . OECD-במדינות ה 44.2%-בישראל ביחס ל 21.4%מהשחיקה יחס ההוצאה האזרחית לתוצר עומד על 

מגמה חשובה נוספת בעשור האחרון היא שחיקת השכר הריאלי למשרת שכיר. בעוד שהמשק נהנה מצמיחה 

בעשור האחרון, כלומר פירות הצמיחה לא באו דווקא נשחקו , ההכנסות של שכירים 45%של מעל  גבוהה יחסית

 לידי ביטוי במשכורות של רוב הציבור. 

אחת הסוגיות המרכזיות בשיח הציבורי בשנתיים האחרונות היא יוקר המחיה. ניתוח סקרי ההוצאות של הלשכה 

. ראשית, ברור שאכן חלה עליית מחירים התופעההמרכזית לסטטיסטיקה בשילוב עם המדד מסייע ללמוד על 

לא ומזון בעשור האחרון כמעט בתחומי המזון, בריאות, חינוך ודיור. אולם הנתונים מלמדים שנטל ההוצאה על 

שצריכת המזון למעשה ראה השתנה. חישוב הכמות הנגזרת של המזון הנרכש )מתוך נתוני ההוצאה והמחירים(, מ

פחות מזון  11.2%. בממוצע משקי בית צרכו , כיוון שההוצאות נותרו דומות והמחירים עלוקטנה בעשור האחרון

 . 1555ביחס לשנת  1525-ב

ניכרת עלייה בנטל ההוצאה בעשור האחרון, אשר נובעת מעליית המחירים וכן מעלייה בכמות  בתחומי החינוך

החינוך הנרכשת. עיקר העלייה נרשמת בגילאים צעירים יותר. העלייה מבטאת את הצורך של הורים שיוצאים 

 ( שלא סופק על ידי המדינה. ופעוטוניםלעבוד לשלם על חינוך פרטי )צהרונים 

רפורמת הבריאות . ת חשוב להבחין בין ההוצאות לפני ואחרי רפורמת ביטוח בריאות ממלכתיבתחום הבריאו

הקטינה באופן דרמטי את נטל ההוצאות בתחום. מאז חלה עלייה הדרגתית בנטל ההוצאה על ביטוחי בריאות 

ציבור משתמש הכיום נראה ש בכמות הנגזרת של ביטוחי קופות חולים ושירותי בריאות אחרים.משלימים ועלייה 

 .ביותר שירותי בריאות מאי פעם

נטל ההוצאה על דיור מגיע עד כמעט שליש מההכנסה הפנויה וייתכן שמסיבה בו לא חלה עלייה בשיעור ההוצאות 

 עבור סעיף זה. אולם חלה עלייה משמעותית בשיעור שוכרי הדירות, שיכולה לבטא ירידה באיכות חיים. 

 

  מתפקוד הממשלהרצון ה: שביעות IIפרק 

נושאים חברתיים. בניתוח סקר שביעות רצון הציבור מלמד על חוסר שביעות רצון מתפקוד הממשלה, במיוחד 

בלבד  11.2%מהנשאלים העניקו ציון שלילי לממשלה על טיב טיפולה בנושאים שונים, לעומת  44.1%בממוצע 

ציון מהנשאלים העניקו  2%ציון חיובי. ציונים נמוכים במיוחד התקבלו בתחום הדיור )רק לממשלה שהעניקו 

( והקטנת האבטלה ויצירת מקומות 25%(, שמירה על השכר הריאלי במשק )25%חיובי(, טיפול בשכבות חלשות )

יבים שהעניקו המששיעור התחומים היחידים שבהם שיעור המעניקים ציון חיובי לממשלה גבוה מ (.22%עבודה )

 ציון שלילי הם שמירה על רמת אינפלציה נמוכה, קליטת עלייה ופיתוח תשתיות כבישים. 
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במגמה אורכת הטווח ניתן ביחס לשנה שעברה אין שינויים דרמטיים בשביעות הרצון של הציבור מהממשלה. 

ם קודמות, אולם במקביל שביעות הרצון של הציבור גבוהה יחסית ביחס לחלק מהשני שאים כלכלייםנובלראות ש

 שביעות הרצון בנושאים חברתיים נמוכה והפער בין הערכת הממשלה בנושאים כלכליים לנושאים חברתיים גדל. 

 

 3102: מסגרת התקציב לשנת IIIפרק 

שהמדינה תצטרך לשנות את המגמה ארוכת הטווח של ירידה ולציבור ברור למקבלי החלטות נראה שיותר ויותר 

בהנחה שהממשלה הולכת להגדיל את ההוצאות, היא יכולה להגדיל את ורית האזרחית. לכן בהוצאה הציב

. ההיגיון התיאורטי מאחורי הגדלת הגירעון הוא מדיניות פיסקאלית אנטי מחזוריות הגירעון או מקורות ההכנסה

ותומכת בצמיחה  מדיניות זו פועלת להקטנת הזעזועים של מחזורי עסקים)המכונה גם מדיניות קיינסיאנית(. 

שקיעים באגרות חוב מכאשר יש ירידה בביקושים הפרטיים בעוד שאמון הרלוונטית ארוכת טווח. מדיניות כזו 

ממשלתיות נותר גבוה. לאור הניסיון הרע של מדיניות הצנע עד כה באירופה בהחלט ראוי לשקול הפעלת מדיניות 

 אנטי מחזורית בתקופות של משבר. 

בטווח הארוך. נראה שבמקום להעלות שוב הכנסותיה נה צריכה לבחון כיצד ניתן להגדיל את אולם במקביל, המדי

מסים עקיפים שפוגעים בעיקר בשכבות החלשות, ראוי לשקול להעלות את נטל המס של השכבות החזקות 

 ,ןהגדלת מס החברות. כמו כ או )שכאמור קטן משמעותית בעשור האחרון(, למשל באמצעות הטלת מס ירושות

ראוי להטיל מסים על פעילויות כלכליות המובילות לנזק חברתי, למשל מס מיוחד על ענפים ריכוזיים, וכן מס על 

 מוצרים המזיקים לסביבה ולבריאות. 

נראה שיש פוטנציאל רב להנהיג מדיניות שתועיל לסביבה ותגדיל את הכנסות המדינה. באמצעות שלל כלים, 

תמלוגים על כריית משאבים טבעיים, שימוש מושכל בהכנסות הגז הטבעי, ביטול פטורים למזהים,  יםללוכה

מכירת היתרים לפליטות גזי חממה וקידום היטלים על זיהום אוויר או חניה, המדינה יכולה לקיים סביבה 

תי שהו גורמות, המדינה על הנזק הסביבפירמות לפצות את אלו הדורשים מבריאה יותר לכל התושבים. כלים 

 .נעשים נפוצים יותר בכל העולם

כמובן שחשוב גם לעשות שימוש נכון במקורות החדשים. כך למשל באמצעות הכנסות המדינה ממסים סביבתיים 

מעבר לכך, יש לעשות שימוש מושכל ונגישה. יעילה אמינה חדשים חובה לפתח מערכת של תחבורה ציבורית 

ים הציבוריים במדינה: יש  לשפר את סל הבריאות ולהקטין את הצורך של במקורות החדשים לשיפור השירות

שיפחיתו את נטל  ,תושבים לרכוש ביטוח פרטי. ראוי לקדם פתרונות חינוך מגיל אפס, כולל יום לימודים ארוך

 ן חשוב לתקן את מערכת הרווחה שנשחקה. כההוצאות הגדל בתחום החינוך, ו

את התחומים בהם הציבור אינו שבע רצון וכן להתייחס למגמות ארוכות הטווח חשוב לזהות  1522בעיצוב תקציב 

 חברתי צודק שיענה על הצרכים הדחופים של החברה הישראלית.-של המשק הישראלי כדי לתכנן תקציב כלכלי
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 מבוא

. העיקריות שמעבירה הממשלה והכנסת כמעט מדי שנה היא ניסוח אישור תקציב המדינהאחת ההחלטות 

הגידול ותוצר, יעד הגרעון -יעדים מאקרו כלכליים )כגון יחס חובמוגדרים , בתקציב נקבעות סדרי העדיפויות

החלטות שיכולות לעצב את המדיניות הציבוריות לתקופה ממושכת. ההצבעה על ומנוסחות  בשיעור ההוצאה(

. לכן חשוב במיוחד שהתקציב הכנסת על פעילות הממשלהלפיקוח של עיקריות  תההזדמנומהוהה תקציב המדינה 

 ייערך בשקיפות וניתן יהיה להעריך מראש את ההשפעות הצפויות שלו. 

(.  20121522-תקציב אושר כחלק מ)התקציב  1521שנתי, לא נערך תקציב מיוחד לשנת -בעקבות כינון התקציב הדו

לבצע את עבודתה ולפקח על אפשרות כנסת מנע מהשנתי התגלה כבעייתי מכמה בחינות, הוא -והתקציב הד

הממשלה, הוא לא השאיר מקום מספק לשינוי בתקציב בהתאם להתפתחויות הכלכליות והחברתיות )למשל 

 1522-1521. כאשר נערך תקציב 1521את הכנסות המדינה בשנת בעקבות המחאה החברתית( והוא לא חזה נכון 

 מדינה אינן עומדות ביעדים. הכנסות ה 1521צאה בשנת והתחזיות היו אופטימיות מדי וכת

ודווקא התחילו מאוחר  לא התקיימו כסדרם 1522הדיונים על תקציב  ,על אף הצורך הדחוף בשינויים בתקציב

אולם  טה להעלות את יעד הגירעון וכן להגדיל את מס הכנסה ואת המע"מ.יהחלבסופו של דבר, הממשלה . יחסית

, ונטען שיהיה צורך בקיצוצים משמעותיים המדינה להכנסותיהפער בין הוצאות נותר גם לאחר צעדים אלו, 

במקום להעביר את תקציב  ראש הממשלה החליט להקדים את הבחירותלאחר תקופת אי ודאות  .1522בתקציב 

ורק  1521על בסיס תקציב בחודשים הראשונים של השנה יתנהל  1522. לכן תקציב המדינה בממשלה ובכנסה

 .תקציבה הקמת ממשלה חדשה יעבור

מדי שנה עורכים קרן פרידריך אברט ומרכז מאקרו לכלכלה מדינית  בשל החשיבות הרבה של תקציב המדינה

תהיה לתכנן תקציב חדש שתקום לאחר הבחירות תקציב. המשימה הראשונה של הממשלה השל עומק ניתוח 

ראוי שהחלטות אילו תיות. למשל האם להגדיל עוד את המסים או לקצץ בהוצאות החבר –ולקבל החלטות קשות 

. חוברת זו מציעה למקבלי ולכן ניתוח תקציב המדינה חשוב השנה במיוחדרציני תקבלו לאחר דיון ציבורי י

ואת אפשרויות הממשלה לקראת כינון הצרכים הציבוריים מספר מאמרים המנתחים את הרחב החלטות ולציבור 

 תקציב חדש.

. בפרק זה נבחן, באמצעות שני מאמרים, ישעובר המשק הישראל טווחמוקדש לתהליכים ארוכי הראשון הפרק 

ויוקר  משקי הביתאת השינויים הפיסקליים במדיניות הממשלה בעשור האחרון, וכן את השינויים בהוצאות 

. המאמרים מזהים מספר מגמות מדאיגות שצריכות להילקח בחשבון בעיצוב המחיה בשני העשורים האחרונים

שחיקה ריאלית בהוצאות המדינה על שירותים אזרחיים, ירידה בכמות הנגזרת  ים בית היתרללכוה 1522תקציב 

 של מזון הנרכשת על ידי משקי בית ועלייה בשיעור המגורים בשכירות. 

נעסוק בסקר שביעות רצון מפעילות הממשלה. הסקר מאפשר לבחון באילו תחומים הציבור אינו השני בפרק 

. יתרון נוסף של הסקר הוא שהוא נערך מדי שנה ומאפשר 1522ונחוץ שינוי בשנת מרוצה מפעילות הממשלה 

 שנתיות בעמדות הציבור. -לבחון מגמות רב

. הפרק דן באמצעים מגוונים להגדלת הכנסות המדינה. לאור המסקנות 1522הפרק השלישי דן ישירות בתקציב 

ראה שיש צורך דחוף בהגדלת ההוצאה הציבורית נשעולות מסקר שביעות רצון הציבור והמגמות ארוכות הטווח 

על הגדלת אות, דיור ושוק העבודה. כיוון שכבר קיים דיון ציבורי ער ישל הממשלה, בין היתר בתחומי החינוך, בר

תר, אמצעים להגדלת הכנסות בסוגיה מאתגרת יו רוב המאמרים הפרק השלישי ידונו ההוצאות האזרחיות,

  מחזורית במשק הישראלי. -מדיניות אנטי המדינה וכן באפשרות להפעלת
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 והשפעותיהחברתית -ניתוח המדיניות הכלכלית: I רקפ

 המדיניות הפיסקלית בעשור האחרון

 ממצאים עיקריים

בירידה ניכרת בנטל המס בישראל שבאו לידי ביטוי  הפיסקליתבעשור האחרון חלו תמורות משמעותיות במדיניות 

ביחס חדה אפשרה הפחתה  ,יחד עם הצמיחה המהירה ,ירידה זו .בהוצאה הציבוריתתה משמעותית בהפחהישיר ו

במקביל גם בעליה תלולה בתחולת העוני וגידול באיי השוויון  הלוו. תהליך זה החוב לתוצר וירידה בתשלומי הריבית

 ן.להיקף השינויים שחלו במדיניות הפיסקלית בעשור האחרו ןיציג אומדזה מסמך בחלוקת הכנסות. 

  נקודות  2.5-כבמהירות ובאופן חד משקל ההוצאה הציבורית האזרחית בתוצר ירד ב 1552-1557במהלך השנים

 נקודות אחוז.  5.1-ומאז אף חלה עלייה קלה של כ 1555מגמה זו נעצרה בשנת . אחוז

 היא ירידה בהיקפם של השירותים  מהלך תקופה זובתוצר בת של הקטנת משקל ההוצאה האזרחית ההשלכו תאח

התפתחותם של ההוצאות האזרחיות  1552מהאומדן שערכנו נמצא כי החל משנת  .אשר המדינה מספקת לאזרחיה

כלומר, הצמיחה המהירה שחלה במהלך ₪. מיליארד  17.2-פיגר אחר קצב גידול התוצר ומשקלם נמוך כעת בכ

 אזרחיים.לשירותים  יםם הציבוריים המוקדשבצד המשאבילא באה לידי ביטוי  התקופה הנסקרת

 האומדן שערכנו מצביע כי לו ההוצאות האזרחיות היו גדלות בשיעור זהה לקצב הצמיחה הן היו גבוהות כעת בכ-

 .1לנפש 2,255-פער של כ 2%

  מפותחות, כאשר יחס ההוצאה למדינות בהוצאות האזרחיות ביחס במקום נמוך תהליך זה מיקם את ישראל

  .OECD-ממוצע במדינות הב 44.2%-ביחס ל, 21.4%ת לתוצר עומד על האזרחי

  שחיקה  על ביטוח סוציאלי וסעד המצאנו כי עיקר השחיקה חלה בהוצא  2מרכיבי ההוצאות האזרחיותשל בניתוח(

מיליארד  2.72 -כ)קהילתיים שירותים  בהוצאה על, (₪מיליארד  4.22-כ)הוצאה על חינוך ב, (₪מיליארד  1.14-כ של

 .(מיליארד ש"ח 1.22-כ)ובריאות ש"ח( 

 הקטינה משמעותית את נטל המס ברוב מדרגות השכר 1557-1525 הגיעה לשיא בשנים השהשפעת ,הרפורמה במס ,

כתוצאה מהירידה הניכרת בשיעורים הסטטוטוריים של המיסים הישירים  והפחיתה משמעותית את מס החברות.

 ₪. מיליארד  22.2-השווים בערכם כעת לכ ,אחוזי תוצר 2.2-, כ2.7%-פחת נטל המס ביחס לתוצר בכ

  בעוד  ,ביחס למדינות המפותחותכעת נמוך נטל המס הישיר , תמהיל המסים השתנה משמעותיתבעקבות מהלך זה

 .ביחס לעולם המפותחגבוה וף בסך נטל המס עלה בהתאמה העקי יסוימשקל המ

  כלל לסף שיעורי השכבות החלשות ברובן אינן מגיעות  .היא רגרסיביתמגמה זו של ירידה במס הסטטוטורי הישיר

הכרסום היחסי לכך יש להוסיף גם את  .ושיעור ההוצאה שלהן מההכנסה גבוה הרבה יותר המס ההכנסה הישיר

 אזרחיים שמספקת המדינה. שחל בשירותים ה

  דן בנק  1525בדו"ח לשנת  למשרת שכיר.בעשור האחרון ניכרת ירידה חדה בקצב הגידול של השכר הריאלי ברוטו

זו  הפחתה. המס על השכר בשיעורי הפחתהההוא המוצעים לכך ההסברים אחד וישראל בהרחבה בסוגיה זו 

ירידת שיעורי המס אפשרו למעביד להגדיל  כלומר, מנקודת הראות של המעביד.עלות ללא  עלייה נטו בשכר אפשרה

. במילים מעסיקתוספת עלות מצדו של הללא  , זאתהגידול של הפריוןקצב במקביל ל ,שכר נטו של העובדאת ה

                                                      

 

1
 .צמיחהעל הבהוצאות אלו ואינו מתייחס להשפעה הנובעת מהירידה הוצאות האזרחיות בתוצר את השינוי הכמותי שחל במשקל ה זה מצייןאומדן  
2

 .0222-0222בהשוואה לממוצע השנים  0202בשנת  
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אחרות, העלייה בפריון העבודה והירידה בשיעורי המס התבררו כהשפעות מקזזות אשר מחד הוזילו את עלויות כוח 

אך מנגד, לא באו לידי ביטוי מלא בשכר הנטו של  ,יתחרותיות של המשק הישראלובכך תרמו ל ,האדם המקומי

 יר הממוצע.השכ

 

 3111-3100משקל נטל המס והוצאה האזרחית בתוצר, 

 

 , עיבודי מרכז מאקרומקור: בנק ישראל

 

 0222-0222ניתוח המדינות הפיסקלית 

בירידה באו לידי ביטוי . תמורות אלו בישראל הפיסקליתבעשור האחרון חלו תמורות משמעותיות במדיניות 

וברפורמת מס שהקטינה  ,אשר הקיפה את ההוצאות האזרחיות והביטחוניות כאחד ,ניכרת בהוצאה הציבורית

 1522ומו בסוף שנת זה הגיע לסי משמעותית את שיעורי המס ברוב מדרגות השכר לאורך תקופה ממושכת. תהליך

 ם.ישיריהמיסים ההוקפא מתווה הורדת )ועדת טרכטנברג( חברתי -כאשר בעקבות מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי

נמוך ממרבית ישיר המס הנטל כתוצאה,  .מהלכים אלו הביאו לשינוי משמעותי במדיניות הפיסקלית של ישראל

-נמוכה ממילא בהשוואה לממוצע מדינות הההאזרחית הציבורית בהוצאה וחלה ירידה המדינות המפותחות 

OECD.  טבלה  .1555-1552בשנים מציגה את הרכיבים העיקריים של הכנסות והוצאות הממשלה הרחבה  2טבלה

בשווי שקלים באחוזי תוצר ובמילארדי  1522מציגה את השינוי בהכנסות ובהוצאות הממשלה בהשוואה לשנת  1

 הנוכחי של התמ"ג. 
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 )אחוזי תוצר( 3100עד  3112הרכיבים העיקריים של הכנסות והוצאות הממשלה הרחבה, : 0טבלה 

 

ממוצע 

0222-

0223 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 38.9 38.9 37.7 40.7 43.3 43.7 42.8 43.1 44.0 45.0 סך כל ההכנסות הציבוריות

 32.6 32.3 31.3 33.7 36.1 35.7 35.4 35.3 35.2 36.1 סך כל ההכנסות ממיסים

ללא ביטוח ) מיסים ישירים :מזה

 (לאומי
13.9 12.5 12.4 12.6 13.8 13.7 11.6 9.8 10.0 10.3 

 16.7 16.7 16.1 16.5 16.9 16.3 17.0 17.0 16.8 16.4 מיסים עקיפים :מזה

 42.0 42.3 42.7 42.6 43.5 44.6 45.1 47.1 49.8 49.1 סך כל ההוצאות הציבוריות

 38.4 38.7 39.0 39.0 38.9 39.9 40.1 41.5 43.9 43.6 הוצאות הציבוריות ללא ריבית

 32.4 32.9 32.8 32.4 31.8 32.3 32.6 36.0 35.6 35.4 האזרחית הציבורית ההוצאה

 6.1 6.2 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 7.6 8.4 8.2 הצריכה והיבוא הביטחוני

 1.9 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 1.7 2.0 2.5 2.4 השקעות הממשלה הרחבה

 3.1 3.4 5.0 2.0 0.2 1.0 2.4 4.0 5.8 4.1 הגרעון הכולל של הממשלה הרחבה

 74.2 76.1 79.5 77.1 78.1 84.7 93.7 97.7 99.3 92.3 הציבורי ברוטוהחוב 

 , עיבודי מרכז מאקרומקור: בנק ישראל
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 בהשוואה לשנים קודמות 3100בשנת  הוצאות האזרחיותוההכנסות ממיסים משקל ה: השינוי ב3טבלה 

 

צע מומ

0222-

0222 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  תוצר %-ב 0222 ביחס לשנת

 0.3 1.3 (1.1) (3.5) (3.1) (2.8) (2.7) (2.6) (3.5) הכנסות ממיסים

 (0.5) (0.4) 2.2 0.6 0.1 (0.2) (3.6) (3.2) (3.0) ההוצאה האזרחית ללא ריבית

 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 (0.1) (0.6) (0.5) השקעות הממשלה הרחבה

₪במיליארדי  0222ביחס לשנת 
3

  

 2.7 11.8 (10.0) (31.9) (28.2) (25.5) (24.6) (23.7) (31.9) ממיסיםהכנסות 

 (4.6) (3.6) 2.2 5.5 0.9 (1.8) (32.8) (29.1) (27.5) אזרחיתהציבורית ההוצאה ה

 0.0 1.8 0.9 1.8 2.7 1.8 (0.9) (5.5) (4.6) השקעות הממשלה הרחבה

 , עיבודי מרכז מאקרומקור: בנק ישראל

חלה ירידה ניכרת בנטל  1552ניתן להבחין כי כתוצאה מהורדת שיעורי המס בשנת  1בטבלה מהנתונים העולים 

כוללת של  ירידה 1522בשנץ ( חלה 1557)וגם לשנת  1555-1552בהשוואה לממוצע השנים כך למשל,  .המס בישראל

 מיליארד 22.2-לכשווים בערכם כעת ה אחוזי תוצר 2.2-. סך הירידה מסתכמת בבמשקל נטל המס בתוצר 2.7%-כ

פחת משקל ההוצאות האזרחיות בתוצר )ללא  ,במקביל, כתוצאה ממדיניות הצמצום בהוצאות הציבוריות .₪

כלומר, ההפחתה הניכרת שחלה בנטל המס ₪. מילארד  17.2-אחוזי תוצר השווים בערכם כעת לכ 2.5-ריבית( בכ

ירידה חלה גם במשקל ההשקעות בתוצר במהלך העשור האחרון לוותה בהפחתה דומה בהוצאות האזרחיות. 

בהוצאות הציבוריות, יחד עם צמיחה הצמצום ₪. מילארד  4.1-פחת בחצי נקודת אחוז השווה בערכו לכ לוומשק

 נקודות האחוז( וכן לירידה בתשלומי הריבית.   25.2מהירה, הביא לירידה מהירה ביחס החוב הציבורי לתוצר )

 

 נטל המס

, הקטינה משמעותית את נטל המס ברוב 1525, שעוצמתה הגיעה לשיא בשנת 1552-רפורמת המס שהופעלה ב

( 1551ראשיתו של מהלך זה סומן בוועדת רבינוביץ' ) מדרגות השכר והפחיתה משמעותית את מס החברות.

שהמליצה על תוואי להורדת שיעורי מס ההכנסה ותוקפו "בתוכנית להבראת כלכלת ישראל" שאף האיצה את 

. עם 1557במתווה הדרגתי עד  %21הוחלט על הפחתת מס החברות שעמד באותה שנה על  1554בשנת המתווה. 

במסגרת מתווה זה  1521-הוחלט על מתווה נוסף של הפחתות מסים עד ל 1552-כינונה של הממשלה הנוכחית ב

עור המס לבעלי מדרגות המס על יחידים כך ששילעדכן את ו %25מס החברות עד לשיעור של  הוחלט להפחית את

תהליך , לצד הפחתות נוספות של שיעורי המס במדרגות ההכנסה הנמוכות יותר. %22הכנסות גבוהות יעמוד על 

חברתי, הוקפאה מתווה הורדת -, כאשר בעקבות מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי1522זה הגיע לסיומו בסוף שנת 

 ישירים. המיסים ה

. הנתונים מציגים את משקל המיסים השונים 1555-1521ם בשנים מציגה את הכנסות המדינה ממיסי 2טבלה 

, 1555-1552בתוצר ומשקפים את עומק הירידה שחלה במיסוי הישיר. כך למשל, ניתן להבחין שבהשוואה לממוצע 

                                                      

 

3
 בשווי הנוכחי של התוצר 
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 12%-כלומר משקל המיסים הישירים בתוצר פחת בכ תוצר. 2.1%-חלה ירידה חדה במיסים הישירים של כ

 קרת. במהלך התקופה הנס

מהממצאים המוצגים בטבלה ניתן גם להבחין שנתוני הגבייה של מס החברות אינם עקביים עם הירידה הרצופה 

שחלה בשיעורי המס וניתן לייחס זאת למתאם הגבוה הקיים בין רווחי החברות למיקומו של המשק במחזור 

הן ב ,1552-1557לממוצע השנים  1525העסקים. על מנת להתגבר על מכשול זה, אפשר למשל להשוות בין שנת 

-ב והשוואה מלמדת כי במהלך שנים אלו הכנסות המדינה מגביית מס חברות פחתה .שיעור הצמיחה היה דומה

 תוצר. 2.2%-תוצר. נטל המס הכולל במהלך כל התקופה פחת ב 2.42%

 

 3111-3103, לפי סעיף תמ"גמשקל הכנסות המדינה ממיסים ב: 2טבלה 

 

המיסים 

העקיפים 

על הייצור 

 המקומי

המיסים 

העקיפים 

על הייבוא 

 האזרחי

מזה: בלו 

על מוצרי 

 דלק

המיסים 

הישירים 

ותשלומי 

 *החובה

מזה: מס 

 חברות
 אחר מענקים

סך כל 

 המיסים

2011 12.5 4.2 1.81 10.3  - 1.8 3.8 32.6 

2010 12.6 4.1 1.87 10.0 3.1 1.9 3.7 32.3 

2009 12.2 3.9 1.7 9.8 3.1 1.8 3.6 31.3 

2008 12.3 4.2 1.8 11.6 3.7 2.1 3.5 33.7 

2007 12.4 4.5 1.8 13.7 4.6 2.3 3.2 36.1 

2006 12.4 3.9 1.6 13.8 5.0 3.0 2.6 35.7 

2005 12.9 4.1 1.5 12.6 4.0 2.4 3.4 35.4 

2004 12.9 4.1 1.5 12.4 3.6 2.7 3.2 35.3 

2003 13.1 3.7 1.4 12.5 3.0 3.4 2.5 35.2 

 0222ממוצע 

 0223עד 
12.5 3.9 1.3 13.9 3.1 3.5 2.3 36.1 

 , עיבודי מרכז מאקרומקור: בנק ישראל ומנהל הכנסות המדינה
 * ללא ביטוח לאומי
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 ש"ח במיליארדישווי נוכחי  ,בהשוואה לשנים קודמות 3100הכנסות המדינה ממיסים בשנת  :4טבלה 

  

המיסים 

העקיפים 

על הייצור 

 המקומי

המיסים 

העקיפים 

על הייבוא 

 האזרחי

מזה: בלו 

על מוצרי 

 דלק

המיסים 

הישירים 

ותשלומי 

 החובה

מזה: מס 

 חברות*

סך כל 

 המיסים

2010 (0.91) 0.91 (0.52) 2.73 - 2.73 

2009 2.73 2.73 0.99 4.55 0.24 11.83 

2008 1.82 0.00 0.08 (11.83) (4.78) (10.01) 

2007 0.91 (2.73) 0.08 (30.94) (13.00) (31.85) 

2006 0.91 2.73 1.90 (31.85) (16.86) (28.21) 

2005 (3.64) 0.91 2.81 (20.93) (8.11) (25.48) 

2004 (3.64) 0.91 2.81 (19.11) (4.71) (24.57) 

2003 (5.46) 4.55 3.72 (20.02) 1.19 (23.66) 

 (31.85) 0.06 (32.76) 4.63 2.73 0.00 0222-0223ממוצע 

 עיבודי מרכז מאקרו, מקור: בנק ישראל ומנהל הכנסות המדינה

  1525* בהשוואה לשנת   

 %-)בהכנסות המדינה התמורות שחלו בנטל המס, חישבנו מהו ההפרש בין להיקף  כמותיעל מנת לערוך אומדן 

 4בטבלה מופיעות תוצר. התוצאות הליתר התקופה, את התוצאות הכפלנו בשווי הנוכחי של  1522תוצר( בין שנת 

לבין כל אחת  1522תוצר בשנת ב משקל נטל המסהערך הנוכחי של ההפרש בין וכאמור מהן ניתן ללמוד מהו 

נטל הפחתת שפעות העקיפות שיש לההשנים בתקופה הנסקרת. יש לציין כי האומדן אינו מביא לידי ביטוי את המ

שחל במשקל המיסים השונים הכמותי שינוי האומדן מציג את ה ,המס על ההכנסה הסופית ממיסים. כלומר

 השפעה הנובעת מהירידה בנטל המס על הפעילות הכלכלית.ל מתייחסבפעילות הכלכלית של המשק ואינו 

 21.5כתוצאה מהפחתת נטל המס הישיר עומד על  1522שאובדן הכנסות המדינה בשנת מהתוצאות ניתן להבחין 

ניתן  בתחילת התקופה.היה זהה למשקלו  1522משקל המסים הישירים בתוצר בשנת ו זאת במידה₪, מיליארד 

 1551בהשוואה לשנת ₪ מיליארד  2.2 -, בכ1552בהשוואה לשנת ₪ גבוה במיליארד  הבלומס נטל גם להבחין כי 

ארד מילי 22.2-ככעת ב ךנטל המס בתוצר נמוסה"כ . 1555-1552בהשוואה לממוצע השנים ₪ מיליארד  4.1-ובכ

ריכות לסוגיה זו אדו"ח בנק ישראל האחרון התייחס ב ים, בהשוואה לתחילת העשור הקודם.יבערכים נוכח₪, 

סקלים היא יעל ידי הממשלה בעקבות קושי לעמוד ביעדים הפ הורדת המס "הקפאת מתווה : כך נכתבבין היתר ו

לה את אי הוודאות שנגרמה מעצם הכרעה חשובה ונדרשת, מגדילה את אמינותה של המדיניות הפיסקלית, בבט

 4קיום מתווה בלתי עמיד של הורדת מיסים, שהיה ברור שיהיה צורך לבטלו במועד בלתי ידוע"

 

 הוצאות הממשלה הרחבה

ננקטה בישראל מדיניות הוצאות מרסנת שהתבטאה בהפחתת ההוצאות הציבוריות ביחס  1552-1557בשנים 

 תמהיל השוואה שלמציגה  2והביטחוניות כאחד. טבלה מספר לתוצר אשר הקיפה את ההוצאות האזרחיות 

 לפי מטרה. , 1555-1525בין השנים  הרחבה הוצאות הממשלה

                                                      

 

4
 . 0200דוח בנק ישראל  
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 3111-3101, הוצאות הממשלה הרחבה, לפי מטרה, שיעור מסך ההוצאה בכל שנה: 5טבלה 

  

2000-

2003 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010  

בהשוואה 

-1555לממוצע 

1552 

 8.61% 27.44% 27.36% 25.89% 25.15% 24.84% 24.98% 25.04% 25.26% ביטוח סוציאלי וסעד

 12.71%- 15.24% 15.47% 16.57% 16.94% 17.46% 17.26% 16.78% 17.46% ביטחון

 7.57% 16.51% 15.98% 16.23% 15.56% 15.26% 15.40% 15.35% 15.35% חינוך

ושירותים ריבית 

 כלליים
14.99% 15.79% 15.18% 14.49% 14.56% 12.78% 12.74% 12.49% -16.63% 

 24.22%- 8.21% 8.45% 8.33% 10.30% 10.28% 10.87% 11.66% 10.84% מזה: ריבית

 9.88% 12.14% 12.12% 12.04% 11.60% 11.57% 11.82% 11.52% 11.05% בריאות

 0.62%- 5.94% 6.21% 6.17% 6.04% 6.40% 5.35% 5.99% 5.97% שירותים כלכליים

 4.72% 3.66% 3.53% 3.67% 3.66% 3.47% 3.22% 3.19% 3.50% תרבות ודת

 19.24% 4.03% 4.03% 3.93% 3.81% 3.69% 3.73% 3.61% 3.38% סדר ציבורי ובטיחות

 13.73% 1.41% 1.38% 1.53% 1.38% 1.34% 1.32% 1.29% 1.24% שמירה על הסביבה

 36.88%- 1.14% 1.17% 1.19% 1.30% 1.47% 1.72% 1.43% 1.81% שירותים קהילתיים

 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% סה"כ

 , עיבודי מרכז מאקרומקור: נתוני הלמ"ס

כתוצאה מהירידה המהירה , זאת כאמור ריבית פחת משמעותיתתשלומי ההוצאה על  כי רכיבמהממצאים עולה 

 ם של הסעיפיםחלה עלייה בשיעור ,ירידה משמעותית נרשמה גם בהוצאות על ביטחון. מנגד .ביחס החוב לתוצר

ביטוח סוציאלי וסעד, חינוך, בריאות וסדר ציבורי ובטיחות. יש לציין כי אלו קוזזו בחלקן בירידה היחסית שחלה 

של הוצאות הממשלה הרחבה לפי מטרה  1525מדן כולל במחירי מוצג או 1הוצאה הציבורית. בטבלה כלל הב

 . האומדן נערך בשיטה הזהה לזו שהוצגה קודם.תחילת העשור הקודםביחס ל
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  3101בשנת  , לפי מטרה, בתוצר הממשלה הרחבהות הוצא: משקל 6טבלה 

 מיליארדי ש"חב , באחוזים ובשווי נוכחי3111-3112ם ממוצע השניול 3112שנת בהשוואה ל

 

משקל ההוצאה 

בתוצר בשנת 

3112 

משקל ההוצאה 

בתוצר בממוצע 

-3111השנים 

3112 

משקל ההוצאה 

בתוצר בשנת 

3101 

בהשוואה  3101

, 3112שנת ל

 במיליארדי

 ש"ח

בהשוואה  3101

-3111לממוצע 

3112 ,

 במיליארדי

 ש"ח

 (18.66) (21.44) 5.42% 7.45% 8.06% ריבית ושירותים כלליים

 (16.75) (18.85) 3.56% 5.38% 5.88% ריביתמזה: 

 (19.20) (19.22) 6.61% 8.70% 8.97% ביטחון

 (6.24) (8.24) 11.90% 12.58% 12.92% ביטוח סוציאלי וסעד

 (4.35) (3.23) 7.16% 7.64% 7.56% חינוך

 (3.73) (3.53) 0.49% 0.90% 0.93% שירותים קהילתיים

 (3.64) (2.97) 2.57% 2.97% 2.94% שירותים כלכליים

 (2.15) (3.21) 5.26% 5.50% 5.66% בריאות

 (1.39) (1.45) 1.59% 1.74% 1.77% תרבות ודת

 0.59 (0.25) 1.75% 1.68% 1.78% סדר ציבורי ובטיחות

 (0.05) (0.35) 0.61% 0.62% 0.66% שמירה על הסביבה

 (58.82) (63.89) 43.38% 49.78% 51.24% הוצאותהסך כל 

סה"כ ללא ריבית 

 וביטחון
42.27% 41.08% 36.77% (23.23) (22.87) 

 מקור: נתוני הלמ"ס

. 1555-15552מיליארד ש"ח ביחס לממוצע השנים  16.75-ה על תשלומי ריבית פחתה בככפי שניתן להבחין, ההוצא

חלה ירידה יחסית גם בהוצאה על ביטחון ונרשמה עליה קלה בהוצאה על סדר ציבורי ובטיחות. הירידה החדה 

. על פי ממצאים אלו, ביחס לממוצע 1שנרשמה בהוצאות האזרחיות משתקפות היטב בממצאים המוצגים בטבלה 

הוצאה על ב₪, מיליארד  1.14-בעל ביטוח סוציאלי וסעד  הבהוצאביחס לתוצר שחיקה חלה , 1555-1552השנים 

 1.22-בבריאות ובהוצאה על ₪ מיליארד  2.72-בשירותים קהילתיים  בהוצאה על ,₪מיליארד  4.22-בחינוך 

והירידה שחלה  הצמיחה המהירה שחלה במהלך התקופה הנסקרת . נתונים אלו מצביעים כימיליארד ש"ח

 אזרחיים.לשירותים  יםבצד המשאבים המוקדשלידי ביטוי  ולא בא ,הריבית ובהוצאה על ביטחוןבתשלומי 
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 0222-2990שינויים בסעיפי ההוצאות העיקריים במשקי הבית בישראל 

מטרת העבודה הנוכחית הינה לעקוב אחרי התפתחות נטל ההוצאות שיש למשקי בית בגדלים שונים בשני 

 נת לנסות ולאבחן את מקור הלחץ על מעמד הביניים.העשורים האחרונים, על מ

עם זאת, צמיחת התוצר לא באה , 42.4%-התוצר לנפש על בסיס שווי כוח קנייה עלה ב 1552-1522במהלך השנים 

משקי הבית בישראל  .1.4% -אלי בקרב שכירים ירד בילידי ביטוי בשכר ובמהלך תקופה זו השכר הממוצע הר

בעשור האחרון ומצד שני גדל היקף  מצד אחד הכנסותיהם נשחקו ריאליתכאשר  נמצאים בין הפטיש לסדן

  הוצאותיהם בארבעת סעיפי ההוצאות המשמעותיים ביותר למשקי בית במעמד הביניים.

 

. מאחר )נטל ההוצאה( להלן נציג את התפתחות שיעור ההוצאה מההכנסה הממוצעת נטו של משקי בית לפי גודלם

טרכטנברג נקבע כי האוכלוסייה העיקרית שנפגעה ממצב המשק היא המשפחות עם ילדים בגילאי שגם בוועדת 

בני מעמד הביניים, בחרנו לבחון את תוואי ההוצאות של משקי בית כאלו. לפיכך בעבודה בדקנו משפחות חד  25-5

ת עם ארבעה ילדים הוריות, משפחות עם ילד אחד, משפחות עם שני ילדים, משפחות עם שלושה ילדים ומשפחו

 ומעלה.

סך הכל  .2221-1525העבודה מבוססת על סקרי ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( לשנים 

שקללנו לפי המקדם של ו. עבור כל סקר בדקנו את פרופיל המשפחות בשנים אלוחמישה עשר סקרים נערכו 

ו את שיעור ההוצאות בכל סעיף ובדקנו את הלמ"ס על מנת להעריך את היקפם באוכלוסייה. לאחר מכן בחנ

בשלב הבא נבחן עובר משקי הבית את הכמות הנגזרת הממוצע עבור פרופיל משקי בית מסוים. שיעור ההוצאות 

 של המוצרים שנרכשו, באמצעות חלוקת ההוצאות במחירים. 

 

 התפתחות ההוצאות של משקי הבית על מזון 

אל היא בין סעיפי ההוצאה הגבוהים ביותר בהשוואה לתחומי הוצאות ההוצאה על מזון במשק בית ממוצע בישר

מתוך ההכנסה הפנויה. הלשכה  14%-עד קרוב ל 22%שיעור ההוצאה החודשית הממוצעת על מזון נע בין  אחרים.

המרכזית לסטטיסטיקה מכלילה בהגדרת הוצאות על מזון לא רק מוצרי בסיס כדוגמת לחם, מוצרי חלב, שמן, 

 אלא גם הוצאות על ארוחות מחוץ לבית ושתייה. – בשר וכו'

90

100
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120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 (100=2000, מדד)התפתחות התוצר לנפש והשכר הריאלי 

 

 התוצר לנפש על בסיס כוח קנייה השכר הריאלי
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

 נטל הוצאות על מזון

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%

 נטל הוצאות על מוצרי חלב

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

מהתרשים שלהלן אפשר להתרשם, כי הוצאות על מזון מושפעות מאוד ממספר הנפשות הגרות תחת קורת גג 

 ומעלה.ילדים אחת. ישנה חלוקה ברורה בין משפחות עם ילד אחד לבין משפחות עם שני ילדים, שלושה 

 25-צאה על מזון הלך וירד, אם כי לא בצורה משמעותית מתחילת שנות היתרה מזאת אפשר לציין, כי שיעור הו

 . מגמה זו נבלמה ונשארה כמעט ללא שינוי.1555-ועד תחילת שנות ה

לקראת סוף העשור האחרון מתפתחת מגמת עלייה בשיעור ההוצאה על מזון בקרב משפחות מרובות ילדים, אבל 

  בוודאות.מפאת חוסר נתונים לא ניתן לקבוע זאת 

שיעור ההוצאה של משקי אחד הנתונים המעניינים הוא  עתה נבחן את מרכיבי ההוצאה על מזון ביתר פירוט.

הבית למוצרי חלב, זאת בעקבות "מחאת הקוטג'". במבט ראשון ניתן לראות בתרשים מגמת ירידה עד סוף שנות 

-ל 2%-מורית עם ילד הורידה את הוצאותיה ה-משפחה חד על פי הנתוניםמזון.  , כפי שראינו בקבוצת האב25-ה

ללא תנועה. בעשור האחרון שיעור שינוי היקף  1555-. ושוב מגמה זו נעצרה בתחילת שנות המההכנסה 4%

 .לא השתנה משמעותיתההוצאה 
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2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

 נטל הוצאות על בשר ועוף

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

המחזוריות הוצאות על בשר כוללות גם הוצאות על עוף ודגים. כפי שניתן לראות מהתרשים, ההוצאות מדמות את 

 זיהינו בקבוצת האב. ההוצאות על בשר לכל משפחה נשארות די דומות לאורך השנים. ש

הקבוצה הבאה היא של פירות וירקות, אשר לפי הגדרות הלמ"ס מופרדת מכלל ההוצאות על מזון. כפי שניתן 

, 1551 , ירידה זו נשחקת כבר בשנת25-לראות בתרשים יש ירידה בהוצאות על פירות וירקות מתחילת שנות ה

 .1525ועלייה לקראת שנת  1552ולאחר מכן שוב חלה ירידה בשנת 

 לא נסיק מסקנות בשלב הזה עד שלא נבחן את התוצאות בשלמותן. לצורך זה נשוב לתאוריה.

עד כה בחנו את שיעור ההוצאות על מזון מההכנסה הפנויה. בפועל ראינו כמה משפחות משלמות ב"קופה", כאשר 

סכום יחסית קבוע על מזון ר, פירות וירקות. משקי בית מוציאים שקיות של מוצרי חלב, בשיוצאות מהסופר עם 

בהתחשב במספר הנפשות המתגוררות במשק הבית. יחד עם זאת עד כה בחנו את היקף ההוצאה מבלי להתבונן 

תונים על בסקר הוצאות אין נ ר עתה לשאלה מה הכמות של המזון אותו הם רכשו וצרכו?ונעב .בכמות הנצרכת

 היקף הצריכה אלא רק על היקף ההוצאה. לכן ברמת האגרגט מקובל לדבר על "כמות נגזרת".

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

 נטל הוצאות על פירות וירקות

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה
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 1.00  

 1.20  

 1.40  

 1.60  

 1.80  

 2.00  

 2.20  
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 כמות נגזרת של חלב ומוצרי חלב

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

 4.50  

 6.50  

 8.50  

 10.50  

 12.50  

 14.50  

 כמות נגזרת של מזון

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

כמות*מחיר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סך ההוצאות=נגזרת התקבלה מתוך הנוסחה הפשוטה של  כמות

. כדי ש למזוןהמוקדובמדד המחירים לצרכן יש סעיף מיוחד  מבצעת מעקב על מחירי מוצרי מזון לאורך שנים

רגרסיה מאינפלציית מחירים מריצה הלמ"ס רק להבחין בין העליה באיכות המוצרים לעומת העליה שנובעת 

בעקבות  םשמבחינה בין היקף גידול המחירים בעקבות שיפור איכות לבין היקף השינוי במחירי הדונית,

את האפקט של עליית המחיר בשל כלומר כשעוקבים אחרי עליית המחירים של מוצרים, מנכים האינפלציה. 

. לפיכך בעזרת מדד מחירי הצרכן למרכיביו ניתן להסיק על אודות הכמות הנגזרת של השיפור באיכות המוצר

 אותו מוצר "סטנדרטי".

כדי לבחון את השינוי בכמות הנצרכת לקחנו את שיעורי ההוצאה על מזון וחילקנו אותם במדד מחירי המזון 

 באותה תקופה.

. אם נחזור 1555ם של הכמות הנגזרת של המזון ניתן להבחין בבהירות במגמת ירידה מצריכת שיא בשנת שיבתר

ניתן לראות כי משקי הבית אמנם  הוציאו  –לתוצאות של שיעור הוצאות של משקי בית לאורך העשור האחרון

 סכומים קבועים, אבל גודל הסל הלך וקטן.

משפחה  1525. כך לדוגמא בסוף שנת 1555בשיעורים משמעותיים במיוחד משנת כמות מוצרי החלב גם היא קטנה 

כל משקי הבית ללא  !1555של מוצרי חלב בהשוואה לשנת  11%-ממוצעת עם ילד אחד צרכה כמות נמוכה יותר ב

 יוצא דופן ספגו ירידות חדות בכמויות הצריכה של מוצרי החלב.
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 בשר ועוףכמות נגזרת של צריכת 
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 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

. הבחנה 1555זאת בהשוואה לשנת  1525הצריכה של בשר בשנת בדומה ספגו כל המשפחות גם ירידה בכמות 

היה פער ברור בין המשפחות לפי גודלן: משפחות בהן יותר נפשות  1555-חשובה נוספת הינה כי בתחילת שנות ה

התכנסו מרבית המשפחות לצריכה של כמויות קטנות  1552-25צרכו יותר בשר, ואילו לקראת סוף העשור בשנים 

 .יותר של בשר

 

לבסוף נתבונן בתרשים של כמות הנגזרת של פירות וירקות. גם בסעיף צריכה זה ניתן לראות את אותה מגמת 

מתוך התמונה העגומה זו  משפחות קנו פחות ופחות פירות וירקות. 1555-ירידה שנצפתה קודם. לאורך שנות ה

, אבל הביאו הביתה כמויות מזון אותם הסכומים על אוכלאת עולות המסקנות, כי המשפחות המשיכו להוציא 

 קטנות יותר.
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 3101עד  3111ירידה בכמות הנגזרת לפי קבוצות מזון החל משנת 

 ירקות ופירות בשר ועוף חלב ומוצרי חלב *מזון  משקי בית

 30.9% 24.5% 21.1% 17.4% הורה אחד עם ילדים

 24.5% 35.8% 25.9% 18.2% שני הורים עם ילד

 29.8% 22.4% 30.2% 19.9% שני ילדיםשני הורים עם 

 19.6% 22.7% 27.3% 18.0% שני הורים עם שלושה ילדים

 30.8% 36.5% 40.1% 38.3% שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

 27.1% 28.4% 28.9% 22.3% ממוצע משקי בית
 *ללא פירות וירקות

לעיל מראה את הקיטון בכמות הנגזרת של סוגים שונים של מזון בעשור האחרון. כפי שניתן לראות יש  ההטבל

ילדים ירידה בכמות הנצרכת עבור כל הסעיפים שבדקנו. שיעור הירידה גבוה ביותר עבור משפחה עם ארבעה 

 45.2%עד ירידה של שהמשפחה הממוצעת צורכת והפירות והירקות בכמות  25.5%ומעלה ונע בין ירידה של 

 במוצרי חלב. 

 

 התפתחות ההוצאות על שירותי חינוך במשקי הבית בישראל

הוצאות על חינוך לגיל הרך, הוצאות על חינוך בבית  :ההוצאות על חינוך נחלקות למספר סעיפים לפי גיל הילדים

 4%-על יסודי. שיעור ההוצאות על חינוך מסך הוצאות משקי הבית בישראל כמעט הוכפל מכחינוך ספר יסודי ו

בממוצע בתלות בגודל משק הבית. יש לשים לב שהכנסות משקי  5%-מסך ההוצאה הממוצעת למשק בית לכ

 כאשר נבחן את נטל ההוצאה שמוגדר כשיעור ההוצאההבית בהם יש יותר ילדים בממוצע גבוהות יותר ולכן 

ביחס להכנסה לא נבחין בהכרח בנטל הוצאה גבוה יותר במשפחות עם יותר ילדים. זוהי גם אחת הסיבות )אם כי 

, כיוון שבממוצע במשפחות אלו ההכנסה גבוהה לא היחידה( שנטל ההוצאה בגילאים מבוגרים יותר נמוך יתר

 יותר.

ביחס  2222-1522בשנים  122%-בכלפי פרסומי לשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן לחינוך עלה 

  כן, כל הרכב משפחתי הגדיל את ההוצאות בשנים האחרונות.א במדד הכללי. 121%לשינוי של 
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 נטל ההוצאה על חינוך לגיל הרך
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 התרשימים הבאים מפרטים את השתנות נטל ההוצאות על חינוך לפי הגילאים של הילדים. 
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 נטל ההוצאה על חינוך על יסודי
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בין שלושת הסוגים של סעיפי ההוצאות, ניתן להבחין כי רק בחינוך לגיל הרך יש עלייה לאורך השנים בנטל 

 עלייהבהם חלה ההוצאה. חינוך יסודי נשאר ללא שינוי לכל המשפחות, למעט משקי בית עם ארבע ילדים ומעלה 

בנטל  שהייתה בה ירידה יחסית . חינוך על יסודי זו הקטגוריה היחידה1555-בהוצאות מאז תחילת שנות ה

 .ההוצאות

 נבחן עתה את הכמות הנגזרת של שירותי חינוך בחלוקה למשקי בית וגילאי הילדים.בשלב הבא 
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 חינוך כללי
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 כמות הנגזרת עבור חינוך לגן ילדים ומעון  

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

, ההוצאה הכללית על חינוך כוללת בין היתר חוגים פרטיים, לימודים אקדמאים, מעונות יום לילדים, צהרוניות

מועדוניות, מתנ"סים, ועוד. הכמות הנגזרת הכללית של שירותי חינוך פרטיים הולכת וגדלה לכל סוגי משפחות. 

משפחה עם שני ילדים צורכת כמות דומה של שירותי חינוך כמו  –הכמות הנגזרת אינה מתחלקת לינארית 

גדולה אך במעט  מהכמות הנגזרת משפחה עם שלושה ילדים. שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה צורכים כמות ש

של משפחה עם ילד אחד וכמות נמוכה במעט ממשפחה עם שלושה ילדים. הדבר עשוי להצביע על פער בגילאי 

הילדים במשפחות מרובות ילדים )ככל שהילדים גדולים יותר, פחות נדרשת הוצאה על חינוך מתוך התקציב 

וכן על פערים בהכנסה בין משפחות מרובות  יהם הקטנים(המשפחתי שכן הילדים הגדולים עוזרים בטיפול באח

 .ילדים למשפחות עם פחות ילדים

 תוצאות החישוב של כמות הנגזרת מוצגות בתרשימים הבאים:
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 יסודי  -ספר עלכמות הנגזרת עבור חינוך בבית 
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ליית המחירים לא מסבירה במלואה את העלייה בנטל ההוצאה של משקי בית על חינוך לגיל הרך: מתוך ע

נכללים מעונות  וייה בכמות הנגזרת של שירותי חינוך לקבוצת גיל זו. בקטגוריה זהנתונים ניתן להסיק, כי חלה על

יום, גני ילדים פרטיים וגני ילדים טרום חובה. הגידול בהוצאות על חינוך של משפחות חד הוריות נובע מכך 

ויסקונסין. נפגעו הקצבאות שלהן בעקבות מדיניות של הקטנת הבטחת הכנסה ו תוכנית ו 1555-שבתחילת שנות ה

 משפחות אלה נאלצו לצאת לעבוד ולכן נדרשו לממן הוצאות על טיפול בילד בזמן שההורה היחיד בעבודה.

מתונעה עלייה חלה . בסך הכול היה פחות משמעותי חינוך בבית ספר יסודישל נגזרת הכמות השינוי בלעומת זאת, 

 בכמות בכל המשפחות.משמעותית עלייה . לקראת סוף העשור חלה 1557עד שנת מאד עבור חלק מהמשפחות 

 ת החינוך לילדים מבוגרים יותר לא עלתה בעשור וחצי האחרון ואף ירדה. כמו

כפי שניתן לראות ההוצאות על חינוך גדלו בעיקר בתחומים שאין בהם חוק חינוך חובה, בין אם זה פעוטות ובין 

 בצהרון כי אין באפשרותם לבלות לבד בבית.אם ילדים בגיל יסודי בכיתות הנמוכות אשר נדרשים להישאר 

שהגידול בכמות הנגזרת של שירותי חינוך נובע מהעלייה בהיקף העבודה של ההורים, שנאלצים כלומר נראה 

 להגדיל את ההכנסה מכיוון שהשכר נשחק ועלות סל הצריכה הלכה וגדלה. 
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 נטל ההוצאה על בריאות מההכנסה הפנויה

 ילדים 2משפחות עם  1משפחות עם ילד  משפחות חד הוריות

 ילדים 4משפחות עם  ילדים 3משפחות עם 
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נטל ההוצאה על ביטוח בריאות משלים שאינו שייך  
 לקופות חולים

 ילדים 2משפחה עם  1משפחה עם ילד  משפחה חד הורית

 ילדים 4משפחה עם  ילדים 3משפחה עם 

 התפתחות ההוצאות על שירותי בריאות במשקי הבית בישראל

גם בתחום הבריאות חלה עליית מחירים בסדר גודל דומה לזו שהתרחשה במחירי שירותי החינוך. הנתונים 

 25%-כ, 21-2החל משנת במחירי הבריאות  145%-מראים עלייה של למעלה מלסטטיסטיקה מהלשכה המרכזית 

ים של הוצאות והכנסות השנה הראשונה עבור יש נתונים זמינ, 2227אולם מאז שנת  .יותר מעליית המדד הכללי

 . 21%העלייה הייתה רק של , מאז רפורמת ביטוח בריאות ממלכתי

נטל רפורמה. ההוצאות על בריאות לאחר התייצבות בירידה חדה בחינת נטל ההוצאה על בריאות מראה שחלה 

 ועד היום נותר באותה רמה במונחים של שיעור ממוצע מההכנסה הפנויה.  2227ההוצאה על בריאות משנת 

בהסתכלות פנימה לתוך המרכיבים של סך ההוצאה לבריאות ניתן להבחין בעליה מתמדת מתחילת שנות 

חולים. ביטוחים אלה ידי קופות ה-האלפיים במרכיב ההוצאה על ביטוחי בריאות משלימים שאינם ניתנים על

 משלימים את שירותי הבריאות שאינם מסופקים לציבור מתוקף החוק. 
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 כמות הנגזרת של דמי קופת חולים
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 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

בניתוח  2227אנו נבחן רק נתונים מאז שנת נעבור להסתכל על הכמות הנגזרת של הוצאות בריאות של המשפחות. 

נויים שהתרחשו מאז כיוון שהנתונים הישנים אינם מהימנים וכן כיוון שבכל מקרה אנו מעוניינים לנתח את השי

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולא לבחון את עצם השפעת החוק. 

מתוך הנתונים עולה, כי חלה עלייה בצריכת שירותי בריאות לציבור )קטגוריה זו כוללת ביטוחים, טיפולים 

זרת של עלייה בכמות הנג –דנטליים, תרופות וכו'(. גם לפי נתוני ממוצעים של שנים אחרונות המגמה ברורה 

 בריאות.

 

  ממוצעי כמות נגזרת של בריאות

 06-10 00-05 97-99 משפחתי הרכב

  1.81            1.40            1.53           ילדים עם אחד הורה

  2.14            2.01            1.88           ילד עם הורים שני

  2.25            2.14            1.97           ילדים שני עם הורים שני

  2.64            2.31            2.18           ילדים שלושה עם הורים שני

  2.12            2.20            1.87           ומעלה ילדים ארבעה עם הורים שני

 

 הקטגוריה.על מנת להבין את מקורות העלייה נתבונן על המרכיבים העיקריים של 
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  ביטוח פרטי

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

 כמות נגזרת של דמי קופת חוליםממוצעי 

 06-10 00-05 97-99 משפחתי הרכב

  0.24            0.17            0.10           ילדים עם אחד הורה

  0.31            0.26            0.16           ילד עם הורים שני

  0.37            0.30            0.19           ילדים שני עם הורים שני

  0.39            0.31            0.19           ילדים שלושה עם הורים שני

  0.31            0.26            0.14           ומעלה ילדים ארבעה עם הורים שני
 

אשר כוללת תשלומים לתרופות, משקפיים  "בריאות אחר"עוד שינויים חלו בשירותי בריאות בקטגוריה של 

 וויטמינים.

 עלייה משמעותי בכמות הנגזרת של ביטוחי בריאות פרטייםלבסוף חלה גם 
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 נטל הוצאות על דיור

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

 ביטוחי בריאות פרטייםממוצעי כמות נגזרת של 

 06-10 00-05 97-99 משפחתי הרכב

  0.15            0.08            0.06           ילדים עם אחד הורה

  0.22            0.16            0.14           ילד עם הורים שני

  0.28            0.20            0.13           ילדים שני עם הורים שני

  0.36            0.19            0.13           ילדים שלושה עם הורים שני

  0.14            0.09            0.09           ומעלה ילדים ארבעה עם הורים שני
בתחום הבריאות ומאז נותר יציב.  2222נטל ההוצאה על בריאות ירד משמעותית לאחר הרפורמה בשנת לסיכום 

 הנרכשת של דמי קופת חולים, ביטוחים פרטיים ושירותי בריאות פרטיים. חלה עלייה בכמות 

 

 משקי בית בישראלהתפתחות ההוצאות על דיור בקרב 

יום של המחאה החברתית. ההוצאות על דיור מהוות את התחום הדיור היה אחד הנושאים המרכזים על סדר 

 22%אחד הסעיפים המרכזיים בתקציב המשפחתי. בקרב משפחות חד הוריות תשלומי דיור מגיעים עד כמעט 

 .  רלכל היות 25%מההכנסה הפנויה! עבור משפחות אחרות הסכום עולה עד 

מבחינת המשפחות ניתן לראות הן כי מוציאות פחות או יותר סכום קבוע על דיור )למעט השפעות משבר בשנות 

 המאוחרות אין כמעט שינוי בהוצאות על דיור.    25-(. לצורך העניין, משנות ה1551-2

 

 גידול משמעותי בהיקף שוכרי הדירות 

כמעט בכל משקי הבית  1525ועד לשנת  1555-גדלה מאז שנות החשוב להסתכל על פרמטר נוסף: כמות השוכרים 

)במשפחות אלה  21%-שיעור הגידול במספר המשפחות החד הוריות אשר גרות בשכירות גדל ב .באופן משמעותי

מהמשפחות החד הוריות גרות  21%בשכירות הוא הגבוה ביותר בהשוואה לשאר סוגי המשפחות, מגורים היקף ה

(. שיעור הגידול במספר המשפחות בהן בכלל האוכלוסייה! 15%-ממוצע של כוואה לשיעור בשכירות, זאת בהש

ילדים  4ובמשפחות עם  %42חל גידול של , במשפחות עם שלושה ילדים 11%שני ילדים שגרות בשכירות הוא 
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 שיעור שוכרים

 שני הורים עם ילד הורה אחד עם ילדים

 שני הורים עם שלושה ילדים שני הורים עם שני ילדים

 שני הורים עם ארבעה ילדים ומעלה

ורק בקרב משפחות של שני הורים וילד חלה  22%ומעלה חל גידול בהיקף המשפחות שחיות בשכירות בגובה של 

 . בשיעור השוכרים 25%-ירידה קלה של פחות מ

 

 

יותר קשה עולה כאשר מסתכלים על המרכיב של כמות נגזרת. בהנחה שהלשכה המרכזית  מורכבתתמונה 

 רטית".  מדרג "איכות דירה סטנדמייצגת נגזרת בדיור הכמות הלסטטיסטיקה דוגמת דירות דומות לאורך שנים, 

. אולי דיירים לא עוברים 1552עד שנת  אם נסתכל על התרשים של כמות נגזרת, אז נראה, כי יש עליה בכמות

אם כי לפחות בפרמטר אחד אכן חלה עלייה לאורך השנים.  הדירה נתפסת כבעלת ערך גבוה יותרדירה, אבל 

כלומר, איכות הדיור ספר החדרים בדירה. ישנה עלייה מתונה במ –ממשית בכמות ולא רק באופן שהדירה נתפסת 

 בצורה די הגיונית. 1551עד שנת  25עולה מסוף 

כלומר, הקפיצה לא , על אף שכמות החדרים לא קפצה באותה שנה. 1557יש קפיצה חדה עד  1551י שנת אבל אחר

ית בשנתיים אלו, . הכמות הנגזרת גדלה בצורה משמעותבשוק הדיור בועהנוצרה אובייקטיבית או במילים אחרות 

ואין בתנאי שהנוסחה לחישוב מדד המחירים לא השתנתה  .עלייה באיכות דיור אובייקטיביתבעוד שלא היתה 

בעלת ערך התחולל כאן שינוי בתפיסה של כמות בעיני הצרכנים: הם חושבים שהדירה שבבעלותם  בעיות במדידה
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ב החסר זה ביקוש הולך וגדל לדיור, רכיב רכימאשר במציאות הנמדדת ע"י מדד המחירים. אולי המרב יותר 

 כמות נגזרת*מחיר. של במשוואהשאינו נצפה ישירות 

בכמות הדיור הנגזרת. ייתכן שהשינוי בשנים אלו הוא שוב  תניכרת שוב ירידה משמעותי 1552-1525 בשנים

עלו משמעותית, אך כפי שראינו נטל ההוצאה על דיור לא  ייקטיבי. בשנים אלו מחירי הדיוראובייקטיבי ולא סוב

אם כי עדיין  שמשקי הבית יכלו להרשות לעצמם דירות פחות איכותיות באותו מחירייתכן השתנתה. כלומר 

 .מוקדם לבחון מגמה זו

 

 סיכום

 מתוך האמור לעיל ניתן להגיע למספר מסקנות:

  ,אבל הכמות הנצרכת של מוצרי הבסיס, כמו מוצרי הוצאת המשפחות למזון לא גדלה בצורה משמעותית

 חלב ובשר ירדה באופן דרמטי.

  ההוצאות על חינוך גדלו במשקי הבית בישראל בעשור וחצי האחרונים. למעשה אפשר להבחין בעלייה

 העיקר העלייה חל –בהוצאות על חינוך לכל הרכב של משפחות. גם כמות הנצרכת של חינוך עלתה 

שהגידול בכמות הנגזרת של שירותי חינוך נובע מהעלייה ייתכן  (.)גני ילדים ומעונותינוך לגיל הרך בח

 .בהיקף העבודה של ההורים

 רפורמת . בתחום הבריאות חשוב להבחין בין ההוצאות לפני ואחרי רפורמת ביטוח בריאות ממלכתי

בנטל ההוצאה על הדרגתית  ייהחלה עלהבריאות הקטינה באופן דרמטי את נטל ההוצאות בתחום. מאז 

כיום  בכמות הנגזרת של ביטוחי קופות חולים ושירותי בריאות אחרים.ביטוחי בריאות משלימים ועלייה 

 .הציבור משתמש ביותר שירותי בריאות מאי פעםנראה ש

  היות שההוצאה על דיור מגיעה עד כמעט שליש מתוך ההכנסה הפנויה, אז לא מפתיע, כי לא הייתה עלייה

אשר מצביע על  –דרמטית בסעיף הוצאה זה. יחד עם זאת ניתן להצביע על שינוי דרמטי בכמות השוכרים 

 גזרת של דיור. חלה גם ירידה חדה בכמות הנ 1555-ירידה באיכות החיים. כמו כן, לקראת סוף שנות ה
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 : שביעות הרצון מתפקוד הממשלהIIפרק 

 

 0220סקר שביעות רצון לשנת 

 רקע

 שביעות הרצון של הציבור מסקר בנושא  מרכז מאקרו בשיתוף עם קרן פרידריך אברטעורך  2221מאז שנת 

תפקודה של הממשלה המכהנת, בנושאים כלכליים וחברתיים. הנושאים בהם מתבקש הציבור להעריך את 

תפקודה של הממשלה הם: חינוך, בריאות, אבטלה, שכבות חלשות, ציבור הפנסיונרים, תשתית כבישים, קליטת 

 עלייה, דיור, שכר ואינפלציה.

באמצעות בחינת עשרת הפרמטרים הללו ניתן לקודד את ההערכה הכללית שרוכש הציבור לממשלתו בתחומים 

הכלכליים ובתחומים החברתיים באמצעות ציון אחד המבטא ממוצע של ההערכות בכל אחד מן התחומים לעיל. 

הרצון של הציבור להשוות את רמת שביעות ניתן שנים  15באופן זהה מדי שנה מזה נערך הסקר שמכיוון 

 מהממשלה הנוכחית ביחס לשבע הממשלות האחרונות )מאז ממשלת שמיר(. 

 

 מתודולוגיה

"כל האוכלוסייה הבוגרת -אוכלוסיית המחקר הוגדרה כ .מינה צמחמכון דחף בראשות ד"ר הסקר נעריך על ידי 

בשיטת השכבות כאשר  אנשים, המדגם הוצא 255בישראל". מאוכלוסייה זו הוצא ורואיין מדגם מייצג בן 

, חרדים, מתנחלים, מחבר העמיםואילך  25-הקריטריונים להגדרת שכבה היו: מגזר באוכלוסייה )עולי שנות ה

 . אזור גיאוגרפי של ישוב המגורים ומגדר.(תושבי קיבוצים, שאר יהודים וערבים

 מהם המרואיין נשאל: שאלון הסקר הציג בפני המרואיינים עשרה תחומים שיפורטו להלן ולגבי כל אחד 

 ? איזה ציון אתה נותן לממשלת ישראל על טיב טיפולה בנושא

הוקרא בפני המרואיינים ולגבי כל תחום הם התבקשו  –טוב מאוד, טוב, בינוני, לא טוב, גרוע  –סולם התשובות 

יו זהות תחום. שאלות אלה הב לבחור את התשובה שמשקפת את דעתם לגבי טיב הטיפול של הממשלה הנוכחית

 .2221לשאלות שנשאלו בסקרים הקודמים החל משנת 

שאינם שולטים  עולים מחבר העמים הראיונות נערכו באמצעות הטלפון בשליש הראשון של חודש אוקטובר.

  בעברית רואיינו ברוסית, ערבים רואיינו בערבית.

ת דגימה. ניתוח הנתונים נערך הן לצורך הניתוחים שוקלל קובץ הנתונים על פי משתני מגדר וגיל, לתיקון הטיו

מחבר ואילך  25-דמוגרפים הבאים: וותק בישראל )עולי שנות ה-לכלל המדגם והן, בנפרד, לפי המאפיינים הסוציו

+( ואזור 15, 42-22, 25-44, 22-12מת האחרים שיכונו להלן "וותיקים(, גיל ), שיכונו להלן "עולים" לעוהעמים

 , צפון ודרום(.מגורים )מרכז, אזור ירושלים
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 ממצאים

  3103א. תוצאות לשנת 

ניתוח סקר שביעות רצון הציבור מלמד על חוסר שביעות רצון מתפקוד הממשלה, במיוחד בנושאים חברתיים. . 2

בלבד  11.2%מהנשאלים העניקו ציון שלילי לממשלה על טיב טיפולה בנושאים שונים, לעומת  44.1%בממוצע 

מהנשאלים העניקו ציון  2%חיובי. ציונים נמוכים במיוחד התקבלו בתחום הדיור )רק שהעניקו לממשלה ציון 

( והקטנת האבטלה ויצירת מקומות 25%(, שמירה על השכר הריאלי במשק )25%חיובי(, טיפול בשכבות חלשות )

שהעניקו (. התחומים היחידים שבהם שיעור המעניקים ציון חיובי לממשלה גבוה משיעור המשיבים 22%עבודה )

 ציון שלילי הם שמירה על רמת אינפלציה נמוכה, קליטת עלייה ופיתוח תשתיות כבישים.

 סדר הנושאים לפי אחוז המעניקים להם ציון שלילי הוא כדלהלן:

 אחוז המעניקים ציון חיובי אחוז המעניקים ציון שלילי 

 2 15 פתרון בעיות דיור

 25 15 טיפול בשכבות החלשות

 25 14 השכר הריאלי במשקשמירה על 

 22 25 הקטנת האבטלה יצירת מקומות עבודה

 27 47 דאגה לפנסיונרים

 12 42 קידום החינוך

 15 24 קידום שירותי הבריאות

 22 11 שמירה על רמת אינפלציה נמוכה

 25 12 קליטת עלייה

 24 27 פיתוח תשתיות כבישים

 

 חברתיים: –הציבור מביע אי שביעות רצון מטיפול הממשלה בנושאים כלכליים 

 .44.1%ממוצע אחוז המעניקים ציונים שליליים לממשלה על טיב טיפולה בנושאים השונים הוא  -

 .11.2%ממוצע אחוז המעניקים ציונים חיוביים לממשלה על טיב טיפול בנושאים השונים הוא  -

 

 דמוגרפים לבין הערכת תפקוד הממשלה-סוציו. קשר בין מאפיינים 1

( מחבר העמיםואילך  25-גיל, וותק בישראל )עולי שנות ה - דמוגרפים-סוציוסקר בחן את הקשר בין מאפיינים ה

להלן סיכום ההבדלים בין השכבות  לבין ההערכות לטיב טיפול הממשלה בנושאים השונים. -מגורים  אזורו

 ( p<5.2אם הפער מובהק ברמת מובהקות  השונות )פער בין קבוצות נחשב

קליטת עלייה, קידום שירותי הבריאות, שמירה על השכר הריאלי,  –בחמישה נושאים  עולים לעומת וותיקים

שביעות הרצון של העולים נמוכה מזו של  –הקטנת האבטלה ויצירת מקומות עבודה ופיתוח כבישים ותשתיות 

 הוותיקים. בשאר הנושאים אין הבדלים מובהקים בין עולים לוותיקים. 

יחסית לקבוצות הגיל האחרות: קידום שירותי ה בקרב הצעירים גבוהשביעות הרצון בנושאים הבאים  גיל

ה. לגבי הנושאים הבאים נמצא בריאות, שמירה על השכר הריאלי במשק, הקטנת האבטלה ויצירת מקומות עבוד

שאינם שבעי  27%-עם העלייה בגיל עולה בהדרגה אחוז האנשים שהביעו אי שביעות רצון: פתרון בעיות דיור )מש
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-25שאינם שבעי רצון בגילאי  42%-+(, טיפול בשכבות חברתיות חלשות )מ15בגילאי  74%עד  25-12רצון בגילאי 

לא  +(15בגילאי  11%עד  25-12שאינם שבעי רצון בגילאי  42%-ונרים )מ+( ודאגה לפנסי15בגילאי  71%עד  12

נמצא קשר בין גיל לבין הערכת טיב הטיפול בנושאים הבאים: קליטת עלייה, קידום החינוך, פיתוח תשתית 

 כבישים ושמירה על רמת אינפלציה נמוכה.

 :רים מסוימיםהתקבלו תוצאות ייחודיות באזולהלן אזורי המגורים בהם  אזור מגורים

 בכלל המדגם. 12%לעומת לממשלה נתנו הערכות שליליות  25%אזור הדרום ב: קליטת עלייה  -

 24%לעומת  15%שליליות )הבאזור ירושלים נמוך יחסית חלקם של הערכות  :קידום שירותי הבריאות  -

 (.בכלל המדגם 15%לעומת  41%חיוביות )הבכלל המדגם( וגבוה יחסית חלקם של הערכות 

לממשלה באזור הדרום גבוה יחסית חלקם של מי שנותנים הערכות שליליות  :שמירה על השכר הריאלי  -

בכלל המדגם(; באזור ירושלים נמוך יחסית חלקם של מי שנותנים הערכות שליליות  14%לעומת  75%)

(25%.) 

של המעניקים  באזור הדרום והצפון גבוה יחסית חלקם :הקטנת האבטלה ויצירת מקומות עבודה -

בכלל המדגם( באזור ירושלים נמוך יחסית  25%בהתאמה לעומת  14%-ו 17%)לממשלה ציונים שליליים 

 חלקם של הנותנים הערכות שליליות. 

לעומת  25%)לממשלה באזור הדרום גבוה יחסית חלקם של הנותנים הערכות שליליות  :קידום החינוך  -

 21%נים הערכות שליליות )תהצפון נמוך יחסית חלקם של הנו בכלל המדגם( באזור המרכז ובאזור 42%

 , בהתאמה(21%-ו

באזור הדרום ובאזור המרכז גבוה יחסית חלקם של הנותנים  :טיפול בשכבות חברתיות חלשות  -

 נותנים הערכות שליליות. 15%"רק" אזור הצפון ב (15%לעומת  12%-ו 71%)לממשלה שליליות  הערכות 

 בכל האזורים אחוז הנותנים הערכות שליליות נמוך יחסית :שתיות כבישיםפיתוח ת  -     

 71%באזור הדרום אחוז הנותנים הערכות שליליות גבוה יחסית משאר האזורים ) :פתרון בעיות דיור  -

 (.25%אחוז זה נמוך יחסית באזור הצפון ) ,(15%לעומת 

 22%ליות גבוה יחסית בקרב תושבי הדרום )אחוז הנותנים הערכות שלי :נמוכה שמירה על אינפלציה  -

 (.24%אחוז זה נמוך יחסית בקרב תושבי אזור ירושלים ) ,(11%לעומת 

 47%לעומת  12%בקרב תשובי הדרום )נתנו הערכות שליליות אחוז גבוה יחסית  :דאגה לפנסיונרים -

 .בכלל המדגם(

 

 והכלכלייםב. השוואה בין תפקוד ממשלות שונות בתחומים החברתיים 

. מהשוואת התוצאות ניתן להצביע על 2221אשר בה מועבר הסקר במתכונתו הנוכחית מאז שנת  27-זוהי הפעם ה

שינוי מגמה בר משמעות אחד והוא עליית רמת שבעות הרצון מתפקודה של הממשלה בתחומים הכלכליים 

. 12.2%שבעי רצון, לממוצע של  27.1%מממוצע של  2221-2224בהשוואה לשנים  2227-1552ים שנבוהחברתיים 

בתקופה זו נכנסו לתוקפם המלא צעדי המדיניות החברתית האקטיביים של ממשלת רבין: הגדלת תקציב החינוך, 

החוק לצמצום ממדי העוני, העלאת קצבאות הילדים, קצבאות הבטחת הכנסה ועוד. צעדים אלו שליוו את תהליך 

לית באותה תקופה שינו את תדמית הממשלות בעיני הציבור באופן מובהק. משנת השלום שהביא לפריחה כלכ

אקצה שינו את הלך הרוח כמו גם את תדמית הממשלה בעיני -המשבר הכלכלי העולמי ואינתיפאדת אל 1552
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של כחמש שנים בשיעור שביעות רצון רב יותר, חלה הידרדרות שמגלה גם היא  תהתייצבוהציבור ומאז לאחר 

 . 22.2%שבעי רצון לממוצע של  12.2%ות מאז: מממוצע של יציב

 11.2% -ל 1522בשנת  12.2% בממוצע שביעות הרצון  מרמה של קלה ולא מובהקת עלייהבסקר הנוכחי ישנה 

 (. 44.1%-ל 25%-במקביל לכך חלה ירידה בחלקם של המעניקים הערכות שליליות )מ. 1521בשנת 

 חברתיים שנבחנו: -שאים הכלכלייםהציון הכולל הממוצע במכלול הנו

  סטית של עליה בשיעור שבעי הרצון, הייתה מגמה מובהקת סטטי2227 -ל 2221בין 

  שיעור שבעי הרצון היה יציב 1552 -ל 2227בין 

 2224-2222 -וחזר לרמה בה היה ב , שיעור שבעי הרצון ירד באופן תלול1552 -ב 

 1552 -ברמה דומה לזו בה היה בל נשאר הציון הכול 1552 -וגם ב 1554 -ב 

 1552מעט מעל לרמה בה היה בשנת שנות מגמת ירידה, שיעור שבעי הרצון עלה  2, אחרי 1551 -ב  

 1552-1552ירד הציון הכולל שוב לרמה בה היה בשנים  1557-1555 -ב  

 1551 -וב והוא דומה לזה שהתקבל בהציון הכולל עלה ש 1552 -ב 

 2221משמעותית וחזר לרמה של שנת  הציון הכולל ירד 1525 -ב 

 1552 -הציונים הממוצעים בנושאים השונים עלו וחזרו לרמה שבה היו בשנת  ב 1522-ב. 

 היתה התייצבות של הערכות בנושאים חברתיים ועלייה קלה בהערכות לנושאים הכלכליים 1521-ב 
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 טוב או טוב מאדמעניקים ציון , שיעור ההממשלה לאורך זמןהערכת תפקוד 

 03 00 01 19 13 17 16 15 14 12 10 11 93 97 94 92 93  תחום / שנה

 24 42 22 44 12 27 42 21 22 44 41 42 42 45 27 41 27 כ פיתוח תשתית כבישים

 22 24 12 21 17 22 22 42 41 45 24 25 11 14 1 14 12 כ שמירה על אינפלציה נמוכה

 15 12 12 21 17 22 22 42 41 45 24 25 11 14 1 14 12 ח קידום שירותי בריאות

 25 15 11 15 12 15 12 14 11 17 22 24 41 42 15 11 12 ח קליטת עלייה

 12 12 24 25 22 2 15 21 22 25 15 12 25 15 12 12 12 ח קידום חינוך

 25 21 22 21 22 22 24 2 2 2 27 22 22 27 4 21 25 כ שמירה על שכר ריאלי

 22 11 25 22 22 22 21 21 25 7 2 21 5 22 22 25 5 ח הקטנת אבטלה

 27 22 2 21 22 25 21 7 22 22 15 11 15 11 25 2 2 ח דאגה לפנסיונרים

 2 2 5 24 25 24 24 22 21 21 25 25 15 27 2 24 25 ח פתרון בעיות דיור

 25 25 7 22 5 2 7 5 1 5 21 25 21 25 2 5 5 ח טיפול בשכבות חלשות

 

 11.2 12.2 22.5 12.2 27.5 22.4 11.1 27.1 25.1 15.4 11.1 12.2 14.2 12.1 25.7 15.5 24.5  ציון כולל

 25.2 25.5 22.4 27.2 22.1 24.7 25.2 21.2 21.2 22.2 14.2 12.2 12.5 12.5 27.5 21.2 21.2  ציון בנושאים חברתיים

 21.2 12.5 12.2 25.5 12.2 25.2 22.2 17.2 15.7 22.5 22.5 21.7 11.7 17.5 11.2 17.2 21.7  כלכלייםציון בנושאים 

ציון בנושאי אינפלציה, שכר 

 ואבטלה

 22.7 25.5 5.2 25.7 22.7 15.2 15.5 25.7 15.2 15.1 12.5 12.7 22.2 22.1 27.2 11.7 25.5 

 

תחום כלכלי –תחום חברתי, כ  –ח 
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 0222שנת : מסגרת התקציב לIII רקפ

המסקנה העולה לאור שני הפרקים הקודמים היא שכדי להקטין את יוקר המחיה ולעמוד בצרכים של הציבור 

המדינה תצטרך להגדיל את ההוצאות האזרחיות. הגדלת ההוצאות אפשרית באמצעות הגדלת מסגרת הגירעון 

להפעלת מדיניות או הגדלות הכנסת המדינה. בפרק זה נבחן את שתי האפשרויות. תחילה נעסוק באפשרות 

הכנסות המדינה. כמו כן, נדון בפרק גם ביעדים בהם להגדלת במקורות אפשריים אנטי מחזורית ובהמשך נדון 

ראוי להגדיל את ההוצאה האזרחית, אך נתמקד בעיקר בהגדלת ההכנסות כיוון שזוהי סוגיה מורכבת 

 ומאתגרת יותר שלא זוכה לדיון יסודי מספיק בסדר היום הציבורי. 

  

 הפעלת מדיניות אנטי מחזורית במשק הישראלי

שחלה במשבר החוב להידרדרות מתמשכת על האטה גוברת בצמיחה במקביל מצביעים נתוני המאקרו בעולם 

צמיחה  ,1521של השלישי ברבעון  5.2%-נתונים מעודכנים מגוש היורו מלמדים שהתוצר קטן בהאירופי. 

 . , וגלש למיתוןשלילית

ייצוא, היצור חלה ירידה ב :הישראלי בכלכלה העולמית ניתן לחוש בכל ענפי המשקאת היקף ההאטה 

התעשייתי מאותת על ההאטה והביקושים המקומיים מצביעים על חולשה. מקור ההאטה נובע מאי ההודאות 

"להערכתי, בחודש יוני האחרון ציין הנגיד  משבר פיננסי ומשבר כלכלי חמור במיוחד.בגוש האירו ומהחשש מ

 5, אולם היא בוודאי לא נמוכה מאוד".25%-ההסתברות להתפרקות גוש האירו ולמשבר פיננסי חמור נמוכה מ

הדאגה מהאטה כלכלית אמנם פחתה מעט, אך היא עדיין רלוונטית, בעיקר בשל הניסיון של השנים מאז 

. בישראל 1555-1552האחרונות המלמד שארה"ב ואירופה עדיין לא התאוששו מהמשבר הכלכלי הגדול של 

 . 1552ת בלבד, הצמיחה האיטית ביותר מאז הרבעון של שנ 1.2%עמדה על  1521ברבעון השלישי של הצמיחה 

בעולם היום מתחולל עימות נוקב בין שתי גישות כלכליות שונות: גישת הצנע שבה נקט האיחוד האירופי ועד 

כה לא הביאה לתוצאות הרצויות, וגישה התומכת בעידוד הצמיחה, בה תומך הכלכלן זוכה הנובל פול קרוגמן. 

יומה אבסולוטית שעל המדינה לשמור יש לבחון בקפידה איזו גישה מתאימה לישראל ולא להתבסס על אקס

על גירעון וחוב נמוכים בכל מחיר. כלומר, ייתכן שבטווח הארוך הדרך האפקטיביות ביותר להגדלת הכנסות 

, בה המדינה מגדילה את הגירעון בתקופת משבר המדינה היא באמצעות נקיטת מדיניות אנטי מחזורית

להקטנת הזעזועים של מחזורי העסקים פועלת ת כזו מדיניו בתקופות של גאות כלכלית. וומקטינה אות

עד כה השיח שמוביל משרד האוצר מתמקד  ולא באמצעות גזרות על הציבור. ותומכת בצמיחה ארוכת טווח

 בגישת הצנע בלבד, בחלק הבא נציג את הגישה השנייה, שזוכה לתמיכה גוברת בעולם. 

 

                                                      

 

5
 .0200 ביוני 02, קיסריה בכנס ישראל בנק נגיד נאום 
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בשונה מהמשבר הכלכלי של תחילת העשור הקודם בה נאלצו קובעי  האם ניתן להפעיל אנטי מחזורית כעת?

המדיניות לבצע תפנית חדה ולנהל מדיניות פיסקלית ומוניטרית מרסנת בעיצומו של המיתון. ההאטה 

עולמית. מחירי -האטה כלל –, נובעת כולה מגורמים חיצוניים 1555-1552הנוכחית, בדומה להאטה בשנים 

ם כעת במחירי שיא ובמידה של החרפה במשבר התשואות צפויות להמשיך ולרדת. האג"ח הממשלתיים נסחרי

אלא  ,מגמה זו מאפשרת למקבלי ההחלטות לנהל מדיניות מרחיבה. זוהי לא תופעה ייחודית למשק הישראלי

חלק ממגמה רחבה שמאפיינת מדינות רבות. למעשה המדינות היחידות שבהן התשואה גבוהה יותר מאשר 

ות לביקוש הרב לאגרמספר סיבות  רד, איטליה, פורטוגל ויוון. קיימותספ - ינות משבר גוש האירוהן מד 1555

 חוב של הממשלה:

 התשואות הגבוהות שמאפיינות את מדינות המשבר האירופאיות נובעות בין היתר מחשש  - יציבות השקל

קות הדולר בעולם, השקל מיציבות המטבע. למרות הפיחות האחרון הנובע ברובו מגרעון מסחרי ומהתחז

 יציב, ציפיות האינפלציה נמוכות ובנק ישראל צבר בשנים האחרונות עתודות מט"ח נכבדות.

 האשראי  החשיבות של דירוגי האשראי של ישראל. חשש מירידה בדירוגאין להפריז ב - דירוג האשראי

  .1555ירדה משמעותית מאז 

 כי  המדיניות הגירעון האופטימאלית של גוש האירו, כפי שמתבטאת באמנת מאסטריכט, גרס - הגירעון

תוצר לכל היותר. ישראל המדינה הכמעט יחידה מבין המדינות  2%בתקופה רגילה גירעון של יש לאפשר 

 25%-תוצר ל 2%בהחלטה זו. במרבית המדינות המפותחות שיעור הגירעון נע בין  מדההמפותחות שע

שיעור הסביר של יחס חוב לאומי ההייתה ש הדעה הרווחת 1555. נוסף על כך, לפני המשבר של תוצר

כמו  .לסביר ולמכובד ביותר 72%נהפך יחס חוב לתוצר של  בשנתיים האחרונות. 15%לתוצר לאומי הוא 

וצר , בעלת יחס ת, כעת ישראלOECD-כן היחס של החוב לתוצר בישראל היה בעבר הגבוה מבין מדינות ה

 נמצאת באמצע לכל הפחות. ,71%-של כ

  ישראל תוצר, גרעון שממומן בקלות ואשר בעזרתו צלחה  2%עמד על  1552הגרעון בשנת  -ניסיון העבר

כי בשנת נמצא  6בנק ישראל שפורסם לאחרונהבברוידא ו את המשבר באופן מתון יחסית. במחקר של פלוג

, מרחיבהנקיטת מדיניות אך בשל  ,שבמדינות המתקדמותדומה לזו ההייצוא של ישראל פחת במידה  1552

ה שבה עלנקוט במדיניות מרסנת בש. מכאן שאין במידה משמעותית ירידת התוצר הייתה קטנה יותר

 המשק מתמודד עם ירידה ברמת הביקושים בחו"ל. 

 

 עסקים קטנים לעידוד הצמיחהסיוע ל

בתקופת משבר. מעבר לכך הממשלה יכולה לפעול על סמך החלק הקודם, נראה שניתן להגדיל את הגירעון 

 בצורה אקטיבית לעידוד הצמיחה ואחד האמצעים הבולטים לשם כך הוא סיוע לעסקים קטנים.

על מנת לגשר על הירידה ברמת הביקושים בשווקים בעולם דרושים כעת תמריצים ישירים להעלאת 

המקומיים שנמצאים במגמת ירידה. ניתן לעשות זאת באמצעות השקעה בסקטור העסקים  הביקושים

                                                      

 

6
 .0200 ישראל בנק ."בישראל עסקים מחזורי משני תובנות: פיסקלית ומדיניות מוניטרית מדיניות בין הגומלין קשרי"  ,פלוג וקרנית ברוידא קובי 
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הקטנים ועידוד הצריכה הפרטית. אלו נחוצים על מנת למנוע גלישה למיתון חריף ולאפשר חזרה לצמיחה 

  .בטווח הארוךהחוב הלאומי  ה שלמהירה. רק צמיחה מהירה תאפשר הורד

יות תוכנהבינוניים יכול להוות מנוע צמיחה, אף יותר מתמיד. הגדלת וה בעת משבר, סקטור העסקים הקטנים

בניגוד לתמריצים לעסקים גדולים, אשר לא מתורגמים בהכרח להשקעה . למענו תשפרנה את שוק התעסוקה

, ברור שסיוע לעסקים קטנים נחוץ לשרידות 1555-1552-בפעילות כפי שניתן היה ללמוד לאחר המשבר ב

 מיחה בפעילות העסקית במשק. שלהם ויביא לצ

עליה במספר העסקים הקטנים יכולה לקזז במידה מסוימת את ההאטה המסתמנת בשוק העבודה. מבדיקה 

)לא  משרות שכיר במשק 21,555 צפויה להוסיףעלייה של אחוז במספר העסקים הקטנים שערכנו נמצא כי 

, בעיצומו של 1552מריקאי כאשר בשנת ניתן ללמוד מהממשל הא .נובעת מכך(הכולל ההשפעה המכפילית 

 )הרשות לעסקים קטנים( ותקציבי קרנות הסיוע לעסקים קטנים. -SBAכפל תקציב הוה המשבר הכלכלי,

יש לנקוט במשנה זהירות בכל הנוגע להיטלי מס שצפויים להכביד על סקטור העסקים הקטנים. מאחר 

, עליה במס המעסיקים, במס הדלק לפי מטהועסקים אלו פועלים בשוק תחרותי בו המחירים קשיחים כ

בצע התאמה עסקים קטנים ללא אפשרות בטווח הקצר להאת התשומות של בעלי  בשיעור המע"מ ייקרוו

עליה בשיעור למחטיבת המחקר בבנק ישראל  נמצא כי בניגוד לתפיסה הרווחת  . במחקרו של מזרתעריפיםב

 . 7מתמשךשלילית, בעוצמה חזקה ובאופן השפעה המס העקיף 

שעוברים הלאה נכסים נטו ה, אלא כמה המדינה מצמצמתהיא לא כמה חוב  יש לזכור כי המטרה העיקרית

 יותר ברמת החוב,  מושכתלהעדיף ירידה מ יש. )הון אנושי, תשתיות ושיעור גבוה של השתתפות בשוק העבודה(

צמצת בתקופה מדיניות משל  תוצאהכולנו עדים ממספר מדינות באירופה מהי ה. לצבור יותר נכסים על מנת

 .של האטה כלכלית

 

 

  

                                                      

 

7
 .0202 דצמבר המחקר. חטיבת ,28 ישראל בנק סקר "בישראל התוצר על ורכיביה הפיסקלית המדיניות השפעת" מזר   יובל 
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 הכנסות המדינהלהגדלת עקרונות יעדים מאקרו כלכליים ו

הנגזרים מהדיון הציבורי בשנה האחרונה וראויים לאימוץ מסמך זה מציע מספר יעדים מאקרו כלכליים 

מקורות להגדלת הכנסות המדינה. הגדלת ההכנסות נחוצה כדי להגדיל את הוצאות , ו1522במסגרת תקציב 

עד כה הממשלה החליטה להגדיל את הכנסותיה בעיקר  השירותים הניתנים לציבור.לשיפור האזרחיות 

אמצעות העלאת המע"מ ומס הכנסה. הבעיה היא שצעדים אלו אינם יצירתיים מספיק ואין להם תועלות 

כך, העלאת המע"מ היא צעד בעל השלכות רגרסיביות מובהקות. במסמך נציע אמצעים מגוונים נלוות. מעבר ל

 ושוויוניים יותר להגדלת ההכנסות.

 

 כלכליים-יעדים מאקרו

הקטנת הפערים הקיימים בין ישראל לשאר המדינות המפותחות כדי להפוך את החברה  – עיקרון העל

 .צמיחה מהירהישראלית להוגנת יותר תוך שמירה על קצב 

 

 מרכזיים: היעדים 

  שאיכות החיים תגדל בקרב כלל הציבור יש לקדם צמיחה שתבטיח –הבטחת צמיחה שוויונית. 

o הפחתהעל ו נמוכה אינפלציה עלבמסגרת הצמיחה יש לשמור  – טווח ארוכת צמיחה הבטחת 

 . הציבורי החוב של הדרגתית

o 1555-1525 בשניםאי השוויון בישראל  יני'ג מדדעל פי . החברתיים והפערים השוויון אי הקטנת 

 הלכידות על מאיימתלא צודקת ו הפערים העמקת. המפותח בעולם בגובהו החמישי הוא

. מחקרים מוכיחים שבטווח הארוך פערים כלכליים גם פוגעים בצמיחה הכלכלית, בין החברתית

 השאר כיוון שכאשר אי השוויון גדל הצריכה הפרטית נפגעת.

o  לוקחת בחשבון שיקולים צמיחה שאיננה  לשיקולים החברתיים,נוסף  .חה ירוקהצמיקידום

תהיה קיימא ותוביל לנזק גדול בטווח הארוך. על ישראל לוודא שהצמיחה -איננה בת סביבתיים

באמצעות העמידה ביעד זה מלווה בשמירה על משאבי המדינה וצמצום הזיהום. ניתן למדוד את 

לצמיחה ירוקה, כולל תעסוקה ירוקה, פליטת גזי חממה,  OECD-השלל אינדיקטורים חדשים של 

  יעילות אנרגטית ועוד. 

o כלכלי. אין משמעות להקטנת אי -היעדים למעלה כרוכים בכוונה תחת אותו יעד מאקרו-תתי

השוויון, אם כתוצאה מכך כולם עניים באותה מידה, ואין משמעות לצמיחה גבוהה אם רק 

העליון נהנה ממנה. כמו כן, צמיחה שאינה ירוקה פוגעת בדורות הבאים ולא ראוי לקדם  המאיון

 אותה. לכן יש להבטיח שכל צמיחה תהיה שוויונית וירוקה, ושצמצום אי השוויון ילווה בצמיחה. 



42 

 

 הציבורית ההוצאהכפי שהראינו בפרק הראשון, . לתוצר ביחס האזרחית הציבורית ההוצאה רמת הגדלת 

 ההוצאה רמת להשוואת לחתור יש .OECD-ה במדינות למקובל בהשוואה נמוכה ריבית ללא יתהאזרח

 .OECD-ה מדינות לממוצע בדומה האזרחית

 שיעור. הערבי והמיעוט חרדיתה האוכלוסייה בקרב לרבות העבודה בכוח ההשתתפות שיעור העלאת 

 יש. OECD-ב ממוצעב 71%-ל ביחס 72%-כועומד על  בישראל נמוך 14-12 בגילאי העבודה בכוח התעסוקה

 בוועדתשהומלץ  כפיאלף עובדים מדי שנה מעבר לגידול הטבעי,  22-להגדלת מעגל התעסוקה בכ לחתור

 .אקשטיין

 25%-בכ האחרונות השנים בחמש העל מפרנסים 1 עם משפחות בקרב העוני שיעור. העוני שיעורי הפחתת .

 העובדים של ניכר שאחוזבין השאר כיוון  המשק של שגשוגו המשך על איום מהווה והנרחב העמוק העוני

 ובכישורים בחינוך מובהקים חסרונות עם לשם יגיעובעשור הקרוב  העבודה למעגל שיתווספו הצעירים

מספר המשפחות העניות  ועל הממשלה להציב יעד ברור לפי. שלהם היצרני הפוטנציאל למיצוי הדרושים

 מעלמשפחות  אלף 124-כ לעלות צפויה זה ביעד עמידה לאחר תשלומי העברה.לכל היותר  25%יעמוד על 

 .העוני קו

 חדשנות מהיעדר הנובעת עבודה פריון של נמוכה מרמה סובלים רבים משק ענפי. והחדשנות הפריון עידוד 

 ושכר מאחר. במשק ביותר הגדול המעסיק שהינו השירותים מגזר ניהםיב, נמוכה עבודה מיומנותמו

 שכר רמת מנציחים והחדשנות התחרות היעדר, עבודתם פריון ידי על מבוטלת לא במידה עבנק העובדים

 . לעבודה הביקוש הגדלת את ובולמים לעובדים נמוכה

 השוואה בינלאומית המחירים בישראל גבוהים בעל פי אומדנים שונים ברור ש. המחייה יוקר הקטנת

 22%-בכ גבוהים הפרטית הצריכה מחירי כי נמצא ישראל בנק שערך מבדיקה .במדינה ביחס להכנסה

כאמור, כתוצאה משקי בית צורכים פחות . בישראל לרמתה דומה לנפש תוצר רמת שבהן מדינותביחס ל

 .בישראל הפרטית הצריכה במחירי 22%לפחות  של לירידה לחתור יש לכך אימזון ואיכות החיים נפגעת. 

  של המרכזית השדרה את מהווים הקטנים . העסקיםהעסקים הקטניםהקטנת הריכוזיות והגדלת מספר 

היקף  ,בשל הריכוזיות. ריכוזיים בענפים יותר גדולים מתחרים על מתמיד איום יצירת תוך החדשנות

במונחי תעסוקה ותוצר, וניתן ללמוד מכך על  OECD-בארץ נמוך מממוצע ה והבינוניים הקטנים העסקים

הגדלת מספר העסקים הקטנים . הישראלי במשק הקטנים העסקים במגזרפוטנציאל הצמיחה הגלום 

 ותגדיל את החדשנות והתחרותיות במשק. רבות תייצר משרות 

 

 עקרונות יסוד –מקורות להגדלת הכנסת המדינה 

 הסתייגויות 

האוצר, אשר   - אין לקבל את הנחות האוצר לגבי היקף המקורות הנדרשים, והיקף ההוצאות הצפוי .2

בעשורים האחרונים מדיניות אקטיבית לצמצום המגזר הציבורי, מסתיר נתונים, מכניס "עזים"  מקדם
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לספר התקציב, ונוטה להגזים בהערכת ההוצאות הצפויות. לכן לפני שמגדילים את ההכנסות, יש לבחון 

 את הנתונים לעומק.

בעולם היום כפי שנכתב במסמך הקודם  – אין לקבל את ההנחה שצריך לשמור על גירעון נמוך בכל מחיר .1

מתחולל עימות נוקב בין שתי גישות כלכליות שונות: גישת הצנע שבה נקט האיחוד האירופי ועד כה לא 

. יש הביאה לתוצאות הרצויות, וגישה התומכת בעידוד הצמיחה, בה תומך הכלכלן זוכה הנובל פול קרוגמן

לבחון בקפידה איזו גישה מתאימה לישראל ולא להתבסס על אקסיומה אבסולוטית שעל המדינה לשמור 

על גירעון וחוב נמוכים בכל מחיר. כלומר, ייתכן שבטווח הארוך הדרך האפקטיביות ביותר להגדלת 

 הארוך חבטוו הצמיחה להגדלתהפועלת  מחזורית אנטי מדיניותהכנסות המדינה היא באמצעות נקיטת 

 ולא באמצעות גזרות על הציבור. 

 

 עקרונות מרכזיים להגדלת ההכנסות

. לכן, צעדים אופרטיביים להגדלת המקורות המדינה הן בדרך כלל צעד לא פופולריהגדלת הכנסות  .2

 הן באיכות והן בהיקף. ווים בהגדלת השירותים הציבוריים, יכולים להיות מוצדקים רק כאשר הם מל

על הצעדים להתמקד במקרים בהן הגדלת מקורות המדינה גדיל את מקורות המדינה, בהינתן שיש לה .3

 מלווה ביתרונות נוספים בתחום החברתי )הקטנת אי השוויון(, הכלכלי או הסביבתי. 

הצעדים המוצעים במסמך זה מיועדים  – הגדלה אפקטיבית של המקורות נובעת מצעדים ארוכי טווח .2

ולכן הם בהכרח קצרי טווח, אולם לעיתים האמצעים היעילים ביותר להגדלת המקורות  1522לתקציב 

משתלמים רק בטווח הארוך. לכן במקביל לצעדים הרשומים למטה, יש לקדם מספר אמצעים, כגון 

תוח תשתיות ציבוריות, להבטחת ופי יהשקעה בהון האנושהגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, 

 . בטווח הארוך מקורות עתידיים למשק

 

 צעדים להגדלת המקורות 

המיסוי העקיף בישראל גבוה ביחס לעולם, אולם דווקא  –הגדלת המיסוי הישיר על חשבון המיסוי העקיף 

  .המיסוי הישיר הפרוגרסיבי נותר לעיתים נמוך

  מס כזה בוטל . ₪מיליון  2סכום מסוים, נניח גובהן עולה על להחיל מס על ירושות שניתן  –מס ירושות

. כיום המס קיים בארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת ומדינות מערביות נוספות וניתן 2252בישראל בשנת 

 בקלות להחזיר אותו גם בארץ. 

  במאות  מס זה יגדיל את הכנסות המדינההחיל מס על הכנסות גבוהות במיוחד. ראוי לשקול ל –מס יסף

מיליוני שקלים, יצמצם את אי השוויון, וישלח מסר ברור נגד משכורות המנהלים אשר לדעת מומחים 

. בעקבות 1521-צעד זה הומלץ על ידי ועדת טרכטנברג, אך לא יושם ב רבים גבוהות מדי ומהוות כשל שוק.

 .1522הגירעון הממשלה החליטה להטיל מס יסף החל משנת 
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  גמת ההורדה של מס החברות נבלמה, אך עדיין יש מקום להעלאה של מס מ –העלאת מס החברות

 לוודא שהחברות אכןלהגביר את האכיפה ועולם. במקביל יש מקובל בהחברות שאינו גבוה ביחס ל

 .משלמות את מס החברות שהן חייבות

 

 לצמצום אי השוויון להגדלת המקורות שיובילו צעדים 

  על פי ההצעה, כל מי שמחזיק בשיעור גבוה של בעלות בענף מסוים ישלם מס על הפגיעה  –מס ריכוזיות

שמונופולים גובים רווח עודף על והניסיון הישראלי מלמדים בתחרותיות במשק. התיאוריה הכלכלית 

באמצעות ההצעה הציבור יזכה לקבל כסף זה בחזרה, והמדינה תעודד פירוק של  .חשבון הציבור

 מונופולים. 

  הקלה במס על אופציות סבירה במקרה של חברות  –ביטול הטבת המס על אופציות עבור חברות גדולות

קטנות בתחילת דרכן, למשל כאשר המדינה רוצה לעודד חדשנות בחברות טכנולוגיות, אך אינה סבירה 

 כאשר חברות גדולות מנצלות את הטבת המס כדי לתגמל את המנהלים ובעלי השליטה. 

 

 ל מוצרים בעלי השפעות חיצוניות שליליותמיסוי ע

  במקרים רבים הנזק השלילי של שימוש במשאבים טבעיים  – מוצרים הגורמים נזק לסביבהמסים על

אינו מופנם במחיר שלהם, ולכן השימוש בהם גבוה מדי ופוגע בחברה. באמצעות מיסוי מתאים ניתן גם 

להקטין את הנזקים לסביבה וגם להגדיל את הכנסות המדינה. פירוט על מסים סביבתיים מופיע במסמך 

 הבא. 

 שימוש בסיגריות אינו רק מזיק למעשן, אלא עולה למדינה כסף  –בריאות מסים על טבק ומזון המזיק ל

נטען שהנזקים של . בטווח הארוך בדמות הוצאות רפואיות. לכן יש הצדקה כלכלית למיסוי גובר על טבק

משמעותיים ומצדיקים גם הם מס  רכיבי מזון מסוימים כגון שומן טרנס או צבעי מאכל מלאכותיים

 . את צריכתםמיוחד כדי להקטין 
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 כלים סביבתיים להגדלת מקורות ההכנסה

על הגדלת הכנסות המדינה, בין השאר בשל טענות משרד האוצר ער דיון ציבורי תרחש בשנה האחרונה ה

הגדלת הכנסות המדינה ברור ש. 1522שההכנסות הנוכחיות אינן מספיקות לכיסוי הוצאות המדינה בשנת 

על מנת לשפר את השירותים שהמדינה מספקת לאזרחיה, בתחומי הבריאות, חינוך, רווחה, תחבורה גם נחוצה 

אמצעי מציע ועוד. עד כה הדיון התמקד באפיקים הקבועים ובעיקר בהגדלת המע"מ ומס הכנסה. מסמך זה 

 מסים סביבתיים.  – אחר להגדלת ההכנסות שתופס תאוצה בעולם המערבי

 

 ם שני יתרונות עיקריים: מסים סביבתיים מציעי

 בעוד שהגדלת מס הכנסה פוגעת בתמריץ לעבוד וכך הגדלת הכנסות המדינה בלי ליצור עיוותי מס .

מגדילה את ההכנסות בטווח הקצר אך מסכנת את הצמיחה בטווח הארוך, מסים סביבתיים מובילים לכך 

ות חדש, מסים אלו, המכונים גם עיושמזהמים ישלמו את מחיר הנזק שהם גורמים לחברה. במקום ליצור 

 . קיימים שוקכשלי , מתקנים פיגוביאניםמסים 

 .וריים מסים סביבתיים נחשבים יעילים יותר מאמצעים רגולט שיפור הסביבה בטווח הקצר והארוך

יותר(, ומאפשרים יותר גמישות לפירמות,  בעלות קטנהלקידום הסביבה )כלומר הם מגיעים לאותם יעדים 

באמצעות כלים כלכלים לכל השחקנים במשק  שיכולות לבחור אם להפחית את הזיהום או לשלם עליו.

, שואפים להפחית את הזיהום כדי לשלם פחות מסים בהווהנוצר תמריץ לזהם פחות. המפעלים אינם רק 

להם להמשיך ולהפחית את הזיהום שלהם וכך  יש להם גם תמריץ לפתח טכנולוגיות חדשות שיאפשרו

 . בטווח הארוך להקטין את הוצאותיהם

שיפור הסביבה מוביל כמובן גם לתועלות כלכליות, למשל באמצעות הפחתת הוצאות מערכת הבריאות על 

  טיפול במחלות הנובעות מזיהום האוויר הגבוה במדינה.

 

 מקורות להגדלת ההכנסות 

  ים טבעייםתמלוגים על כריית משאב

-חינם לתאגידים רבבכמעט כיוון שהמשאבים הטבעיים מוגבלים ושייכים לציבור, אין הצדקה להעניק אותם 

. בשנים האחרונות התרחשו שני תהליכים שהפכו את בהםלאומיים ומקובל לגבות תמלוגים על השימוש 

פליטת על ידי הסביבה, בין אם מזהמת את שעצם הכרייה חלה הבנה גוברת . ראשית, התמלוגים לנפוצים יותר

מחירי הסחורות נמצאים במגמת עלייה והרווחים  במקביל,גזי חממה, זיהום מקורות המים או פגיעה בנוף. 

של החברות הכורות את המשאבים גדלו בצורה דרמטית. הגידול ברווחים אינו נובע במקרים רבים מגידול 

בפרודוקטיביות של המפעלים, אלא מהעדר שוק משכולל, ולכן עם העלייה בשווי המשאבים סביר  אמיתי

יהיו מעט ליחידה וברור שלחברות ישתלם להמשיך בכרייה גם אם הרווחים  להגדיל את גובה התמלוגים

 . נמוכים יותר



46 

 

 Resource Super) לאחרונה לגבות מס על רווחים גבוהים במיוחד שנוצרים ממשאביםהוצע אוסטרליה ב

Profit Tax למרות תמיכת ה1%אמור היה להיות מוטל על כל רווח מעל  45%(. המס בגובה .-OECD,  בסופו

 Mineralsעל חברות גדולות הכורות פחם ועפרות ) 25%לצמצם את המס החדש לגובה של של דבר הוחלט 

Resource Rent Tax.) י במיסוי השימוש במשאבים בעקבות עדיין המס שהוטל פורץ דרך ומסמן את השינו

 עליית מחירי הסחורות.

על חשבון משאבי רב ישראל לא עשירה במשאבי טבע כמו באוסטרליה, אך חברות עדיין מרוויחות כסף 

 2%בגובה על כריית אשלג בים המלח . בהסכם בין האוצר לכיל הוחלט להשאיר את התמלוגים הציבור

העלאה שכבר היתה  –בלבד  25%-מיליון טון ל 2.2-על הפקה של יותר מולהעלות את התמלוגים שכיל משלמת 

כתוצאה ממשאבי הציבור ללא סיכון בשנים מסוימות שקלים קיימת בחוק. כאשר כיל מרוויחה מעל מיליארד 

גדול מצידה, ברור שניתן לגבות תמלוגים גבוהים יותר. באוצר קובעים כי שיעור התמלוגים האפקטיבי יעלה 

 ,גובה התמלוגים בענף הנפט והגזבלבד,  21.2%-בעקבות ההסכם. אם התמלוגים היו מועלים ל 5.1%-ל

והמדינה לא היתה מעניקה פטורים לתמלוגים אלו )כלומר התשלום בפועל היה זהה לשיעור התמלוגים בחוק(, 

 . , בהתבסס על נתוני האוצר1525עד שנת ₪ מיליון  255-2,125-בהיו גדלות הכנסות המדינה 

ייתכן שראוי בעתיד להפעיל וועדה מקצועית שתקבע את גובה התמלוגים, בדומה לוועידת ששינסקי או 

הרווחים יזרמו לקופה הציבורית. כמו כן, יש לגבות מכיל את אז כל שהמדינה עצמה תפיק את משאבי הטבע ו

לבסוף, חשוב לתקן את שקלים. התמלוגים שהיא חייבת למדינה על שנים קודמות שעומדים על מאות מיליוני 

חוק הכרייה כדי שגובה התמלוגים יתאים לעלייה במחירי הסחורות ולתפיסה שהמשאבים שייכים קודם כל 

כיל עדיין שילמה תמלוגים בגובה , נטען לאחרונה שלציבור. כך למשל, על אף שהתמלוגים על פוספטים עודכנו

 מהמכירות בלבד.  5.2%-מהרווח השווים ערך ל 2%

 

 בהכנסות הגז הטבעי  שימוש

, אך הנהיגה היטל רווחי נפט וגז 21.2%החליטה להשאיר את התמלוגים על נפט וגז בגובה  ועידת ששינסקי

(. בעוד שייתכן וראוי היה 15%)בטיוטה המקורית של הדוח ההיטל המקסימלי עמד על  25%שיכול להגיע עד 

 המדינה של תפקידה"-להגדיל את הכנסות הציבור אף יותר, נראה שהוועדה קיבלה את העיקרון הבסיסי ש

, המדינה אזרחי לכלל מרבית תועלת יניבו ן שהםבאופ אלה מוגבלים טבע משאבי אספקת את להבטיח

 . 8"הגז מצבורי ממכירת שיופקו מהרווחים ראוי חלק יקבל כשהציבור

מיליארד דולר, ושיעור ניכר מהנפט  755עולה על על פי הערכות מעודכנות שווי המשאבים במזרח הים התיכון 

הזדמנות למדינה, אם היא תדע  כליים של ישראל. הכנסות אלו מהוותפוי להימצא בשטח המים הכלוהגז צ

לנצל אותה נכון. מצד אחד, ברור שכאשר אי השוויון הולך וגדל, כאשר ההוצאה לשירותים אזרחיים נמוכה 

מהגז הטבעי יש היגיון רב בשימוש בהכנסות  ,ביחס למערב, וכאשר המערכות הציבוריות זקוקות לשיפור

                                                      

 

8
 בישראל לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגזהועדה  
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מתאר מונח ה –. מצד שני, לא ניתן להתעלם מ"המחלה ההולנדית" לטובת האזרחים כחלק מתקציב המדינה

מצב בו גילוי משאבים טבעיים פוגע בסקטור התעשייתי בשל התחזקות המטבע המקומי. כמו כן, צריך לזכור 

 יהנה מהם. שמשאבי הטבע הם מוגבלים בהיקפם ולכן אין זה הוגן שרק הדור הנוכחי 

הגז יזרמו לקרן שתשקיע את הכספים מחוץ למדינה כדי למנוע יש היגיון בהחלטת הממשלה שרווחי לכן, 

התחזקות מוגזמת של השקל, בדומה לקרן הפנסיה הנורווגית הממומנת מכספי הנפט. במקביל יש להיעזר 

י יחזק את תחרותיות של מגזר בהכנסות הגז בצורה הדרגתית לפיתוח תשתיות והון אנושי. פיתוח הון אנוש

הייצור ויגדיל את הפרודוקטיביות של כל המשק וכך יבטיח שגם הדורות הבאים יהנו ממשאב הגז. השקעה 

 מטרות חברתיות. לשמשאבי הגז ישמשו גם תבטיח שוויון הזדמנויות וכך תקדם גם חכמה בהון אנושי 

 

 מכירת היתרים לפליטת גזי חממה 

מס פחמן שיהפוך בהדרגה למערכת מסחר בפליטות. גם באיחוד האירופי  1521ת אוסטרליה הנהיגה בשנ

בניו זילנד ובמדינות נוספות. מערכות אלו, אשר מצמידות מחיר וכן קיימת מערכת מקיפה למסחר בפליטות, 

לפחמן, מובילות לכך שכל המשק, החל מתחנות הכוח, דרך המפעלים וכלה בצרכנים ייקחו בחשבון את 

גזי החממה שלהם והשפעותיהם על הסביבה בפעולותיהם. הפחתת גזי חממה נחוצה כדי למנוע את פליטות 

המשך שינוי האקלים )שעלול לפוגע במיוחד בישראל( וכדי להתאים את המשק הישראלי לסטנדרטים 

 בינלאומיים מתקדמים. 

תמיד יעורר התנגדות כלי זה  למסי פחמן או מכירת היתרי פליטה שני חסרונות עיקריים. ראשית, כמו כל מס,

לעיתים  ,כאשר מוקמות מערכות סחר בפליטותפוליטית בקרב גורמים שמעדיפים לשלם מס נמוך יותר. לכן 

קרובות מוענקים למפעלים היתרים חינם. מחקרים מראים שאין צורך להעניק את כל ההיתרים חינם כדי 

מההיתרים(, וכאשר מדינות פועלות כך  22%צאת לפצות את המפעלים על אובדן ההכנסה )ניתן להסתפק בהק

מעניקות למפעלים רווחים על חשבון הציבור. חסרון נוסף של מס פחמן הוא שלעיתים קרובות עליית בעצם הן 

כך  שיוצר המס. לפצות על כל פגיעה חברתיתיש להיות רגרסיבי, לכן והמס עלול המחירים תתגלגל על הצרכן, 

 מוקדשות להפחתת מסים אחרים ולהקלה על משקי הבית. הפחמן מהכנסות מס  25%באוסטרליה מעל  ,למשל

מיליון טון פחמן דו חמצני. כלומר, אם המדינה  12.71-ישראל פלטה כ ,1552על פי נתונים של הלמ"ס לשנת 

$ בדומה לאוסטרליה, ובדומה לאירופה ואוסטרליה המס יחול על כמחצית המפחמן 12תקבע מס פחמן של 

גם אם המדינה ₪. מיליארד  1.52-)רק על עסקים גדולים שפולטים פחמן רב(, הכסות המדינה יגדלו בבמדינה 

נוספים בפיצוי החברות והגדלת התחרותיות  22%-מההכנסות בהפחתת הרגרסיות של המהלך, ו 25%תשקיע 

על פי חישוב $ 22-הקטנת מס הפחמן ל מדי שנה ₪.מיליארד  2.51-, הכנסות המדינה עדיין יגדלו בןשלה

המשרד להגנת הסביבה לתחנות כוח פחמיות, תקטין את ההכנסות הסופיות )לאחר פיצוי משקי הבית 

לתקציב המדינה )עם השנים ניתן לצפות בתוספת שנתית משמעותית בכל מקרה ₪. מיליון  112-והמפעלים( ל

 (.יעלושמצד אחד פליטות הפחמן יקטנו, אך במקביל המחירים של היתרים 
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  סביבתיים על זיהום אוויר יםהיטל

זיהום האוויר בישראל גבוה מאד ביחס למערב ומגדיל את התמותה במדינה, במיוחד בערים הגדולות. ניתן 

להתמודד עם זיהום האוויר באמצעות מיסוי ישיר של הפליטות. אמצעי זה שימושי לתעשייה שמסוגלת לנטר 

וסים גם כך. יש לציין שקביעת מחיר לפחמן יכולה להוביל בניגוד לכלי הרכב הפרטיים שממ ,את הפליטות

להפחתה ניכרת בזיהום האוויר כיוון שיש מתאם גבוה בין פליטות פחמן דו חמצני לפליטות גופרית דו חמצנית 

(SO2( ותחמוצות חנקן )NOxכיוון ש .)הטלת מס על פחמן, ראוי לפחות להתחיל בהטלת מס על יהיה קושי ב

. הערך של מסים OECD-נות הכוח והמפעלים הגדולים, מס בו תומכים גם בנק ישראל והתחזיהום אוויר ב

כאלו משתנה מאד במדינות שונות בעולם, ותלוי גם במסים אחרים שמוטלים במדינה ובנזק שגורם הזיהום. 

 כיום בישראל הזיהום ממוסה חלקית באמצעות המס על הפחם, אך נראה שסביר יותר לחייב את כל החברות

לשלם באופן ישיר מס בשווי הנזק שגורם הזיהום, וכך לעודד את הפחתתו במקום לשלם מס על רכישת חומר 

הגלם. יש לציין שמס על זיהום אוויר בישראל עלול לגרום לעליית מחירי החשמל ולכן ההכנסות מצעד זה 

ך את גובה ההכנסות , לא ניתן להעריבשלב זהצריכות להיות מוקדשות לאמצעים להקלה על משקי הבית. 

 שייצור המס, אך סביר להניח שהם יעמדו על מאות מיליוני שקלים בודדים בשנה. 

 

 למקום העבודהתחבורה ציבורית עידוד השימוש 

בתחום התחבורה כבר קיימים מיסים גבוהים יחסית על רכבים ודלק, ולכן לא מומלץ בשלב זה להעלות 

במקום העבודה בכמה אופנים.  יםפרטי יםמעודדת שימוש ברכב מיסים אלו ישירות. אולם, המדינה עדיין

השימוש בחניה, בה נתמקד רכב. כמו כן, שבבעלותם שונות רק לעובדים שכר ראשית, המדינה מעניקה הטבות 

סה. העובדה שחניה אינה ממוסה מתמרצת את המעסיקים להעביר חלק מהמשכורת וממ ואינבחלק זה, 

כהוצאה בהוצאות על החניה לעובד בדמות חניה חינם שעליה העובד לא משלם מס, והחברה זוכה להכרה 

. מעבר לתאונות הדרכים והזיהום שגורמים רכבים פרטים, החניה במקום העבודה מוכרת לייצור הכנסה

. יש לזכור ולכן יש לה השפעות חיצוניות שליליות במיוחד ברכב בשעות העמוסות ביותרמעודדת שימוש 

 OECD-הו 9רים לעשות שימוש בתחבורה ציבורית. בנק ישראלחשהמנגנון הקיים מפלה לרעה עובדים אשר בו

בודה במקומות עוק העלות של החניה החופשית למשק, ממליצים לתמחר את החניה, ועל פי הוועדה למיסוי יר

 . ניתן לנקוט באחד משני אמצעים: 10מהתמ"ג 5.42%היא  ,ומחוץ להם

. המיסוי יוטל בהתאם לשווי החניה באותו אזור, תוך קביעת מחיר מינימלי שיעודד שימוש מיסוי חניה .א

בתחבורה ציבורית, ותוך מתן אפשרות לעובד לוותר על מקום החניה. אין נתונים אודות מספר החניות 

לעובדים במדינה, סביר להניח שמספר החניות בהן נעשה שימוש גדול ממספר הרכבים  הניתנות חינם

ושהמיסוי הממוצע  215,555אלף. בחישוב שמרני נניח שמספר החניות הוא רק  215-הצמודים שעומד על כ

                                                      

 

9
 . 0222, מחלקת המחקר, בנק ישראל. 220-228. עמודים 0222דוח בנק ישראל  
10

. משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות, המשרד להגנת משרדית למיסוי ירוק-דוח הועדה הביןרשות המיסים.  

 . 0222הסביבה. 
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הנחה זו סבירה כיוון שבממוצע עובדים  –)מדרגת המס החמישית  24%עבור עובדים אלו עומד על לפחות 

אם ₪. מיליון  77רכב צמוד זוכים למשכורת גבוהה יותר(. על פי חישוב זה ההכנסות ממיסוי יעמדו על  עם

-( מהעובדים שנוסעים לעבודה עם אוטו זוכים לחניה חינם, מספר העובדים יקפוץ ל25%נניח שרוב גדול )

ון. כלומר, על אף אי מילי 421, חישוב זה מגלה שההכנסות יעמדו על 12%-מיליון ונטל המס יירד ל 2.5

מיליון  77-421הודאות הנובעת ממחסור בנתונים, נוכל להעריך סך ההכנסות ממיסוי כלי רכב עומדות על 

 .₪ 

 

על פי הצעה זו העובדים  .לאפשר לעובדים לבחור בין מקום חניה לקבלת פדיון חניהחיוב חברות גדולות  .ב

פתרון זה אינו פוגע בעובדים בגלל הטבה בשכר בשווי עלות החניה, במקום מקום חניה. יוכלו לבחור לקבל 

אם המדינה תחייב לאפשר לעובדים פדיון חניה, סביר . , שימוסהורק מעניק להם אפשרות לשכר נוסף

מהעובדים עם חניה יהיו זכאים להבטה ויבחרו להשתמש בה, ולכן שווי ההכנסה  25%להניח שלפחות 

 ₪. מיליון  5-25יעמוד על לפחות  למדינה

 
חשוב לציין שכל מיסוי חדש בתחום התחבורה חייב להיות מלווה גם בהשקעה מסיבית בתחבורה 

 הציבורית. 

 

 והקלות למזהמיםביטול פטורים 

חלק מהחברות נהנות מפטורים ממסים, או דווקא להטבות מס, על אף שהן מזהמות. ביטול פטורים אלו לא 

נסות המדינה תוך תיקון עיוותי מס. להלן שתי ה דרמטית בתקציב, אך עדיין יגדילו את הכיביאו להגדל

 דוגמאות:

אלו משלמות מחיר נמוך יותר המים המינרליים כיום חברות  - הגדלת מחיר המים לחברות מים מינרליים .א

למים ביחס לצרכן הפרטי כיוון שהן אינן חייבות בתמלוגים ומשלמות עבור המים לפי המחיר שנלקח 

נחוצים מבחינה בהכרח ך המדינה למעשה מעודדת ייצור מים מינרליים, אשר אינם כמהתעשייה. 

-רכנים פרטיים, היא תזכה לכבריאותית ומזיקים סביבתית. אם המדינה תגבה מהחברות מחיר הזהה לצ

( הן גורמותנוספים בשנה, גביית מחיר גבוה יותר מהחברות )המוצדק בשל הנזק הסביבתי ש₪ מיליון  4

 תעלה את ההכנסות עוד יותר. 

 

הוחלט להחיל היטל על זיהום הים, וכך ליצור  1522בשנת  – ביטול הפטור מזיהום מי ים שניתן לשפד"ן .ב

ועדת הפנים והסביבה החליטה . אולם שמתרחש לעיתים קרובות מדי במדינה תמריץ ברור נגד הזיהום

 ₪. מיליון  12ובכך ויתרה המדינה על הכנסות בגובה  1522שפד"ן פטור מההיטל עד שנת להעניק ל
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 ההוצאה האזרחית

לכן  אם הכסף משמש לשיפור השירות לציבור.רק בהכנסות המדינה גידול משמעותי ניתן להצדיק מובן ש

בחוברת זו התמקדנו בהגדלת המקורות כיוון . ביותרמסמך שמציג רק את המקורות, מציג תמונה חלקית 

לערוך שינויים מהותיים במקביל , אך עדיין ראוי להזכיר לפחות בקצרה שיש שזוהי סוגיה מורכבת יותר

תקציב המדינה. הוצאות האזרחיות ב  

 

 :נבחרות המלצות קונקרטיות

 הפרטית הרפואה 2.2.2222-ב ממלכתי בריאות ביטוח חוק חקיקת מאז – הבריאות סל של דרמטי שיפור 

 של לכיסוי, נחקק כאשר לרמתו החוק את להחזיר יש. לכולם הנגישה הציבורית הרפואה חשבון על גדלה

 .והמקובלים הידועים והטיפולים התרופות מסך 255%

  חינוך הוא האמצעי הראשוני ביותר להבטחת שוויון  – ועד ההשכלה הגבוהה 1השקעה בחינוך מגיל

 המיומנויות משחיקת היתר בין נובעים עניים עובדים של והריבוי במדינה הנמוכה השכר רמתהזדמנויות. 

 דירה שכר ועבור הלימוד בשכר הסובסידיה את להעמיק ישלכן . בחינוך מספקת לא והשקעה עובדים של

( 2 עד 5-מ) הרך בגיל ילדים גני לסבסוד תוכנית לקדם ישכמו כן,  .ובמכללות באוניברסיטאות לסטודנטים

 הצורך בשל מתמדת בצורה עלתה העבודה בשוק נשים של שההשתתפות בעוד₪.  מיליארד 2.2 של בעלות

 המקובל לעומת מפגרים עדיין קטנים ילדים עם עובדות למשפחות הפתרונות, הבית במשק מפרנסים בשני

 . ויום לימודים ארוך ולכן יש צורך אמיתי בסבסוד גני הילדים המפותח בעולם

 המדינות ברוב המוכר יעיל כלי הינה מתמדת מקצועית הכשרה - מקצועית הכשרה של מסגרות קידום 

 לשיפור וכן העבודה לשוק החדשים המצטרפים של המקצועית והיכולת החיים רמת להעלאת המפותחות

 בוגרי של התעסוקה להגדלת המעסיקים לעידוד משאבים להפנות יש. הקיים העבודה כוח של המיומנות

 ליצור מנת עלוהחרדי  הערבי במגזר גם מקצועית להכשרה ספר בתי להקים ויש מקצועית הכשרה

 המקצועי החינוך של ההכרה את לקדם יש ,כן כמו. במשק המגזרים לכלל העבודה בשוק שווה הזדמנות

 .מקצועית להכשרה לאומית רשות להקים וכן, לבגרות מלא באופן השווים תארים באמצעות והטכנולוגי

  להקים רשת תחבורה ציבורית איכותית, זמינה ונגישה. מערכת כזו ראויה  ראוי –תחבורה ציבורית

מבחינה חברתית כיוון שהיא תגדיל את שוויון ההזדמנויות ותצמצם את הפערים בין המרכז לפריפריה, 

 האוויר ופליטות גזי החממה.  זיהוםוחיונית מבחינה סביבתית על מנת לצמצם את 

 הריאלי ערכן ועל העברה תשלומי במתן האוניברסאליות על לשמור חשוב – שיפור ותיקון מערכת רווחה 

 הפנסיה הסכם את לתקן , צריךכןכמו  .לה שזקוק מי לכל בסיסית תמיכה להבטיח וכן הקצבאות של

 . עובדות ונשים נמוך בשכר בעובדים הפגיעה את לצמצם מנת על 1555שנת מ
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 סיכום

ברור שיש פער הולך וגדל בין  בחוברת זו מעלה מספר מסקנות.בחינה אינטגרטיבית של המסמכים השונים 

 42.4%-י כוח קנייה עלה בהתוצר לנפש על בסיס שווהמצב הכלכלי של המדינה לרווחה החברתית. כך למשל 

. הציבור כמובן מודע לכך, והפער 1.4% -השכר הממוצע הראלי בקרב שכירים ירד בבעוד ש 1552-1522בשנים 

ן של הציבור בתחומים כלכליים לשביעות הרצון בתחומים חברתיים הולך וגדל והיום עומד בין שביעות הרצו

המחירים אכן עלו  .. כמו כן, הנתונים מסבירים את המחאה החברתית הרחבה על יוקר המחיה11%מעל על 

  בצורה דרסטית בעשור האחרון, במיוחד בתחומים עליהם נסובה המחאה: מזון, חינוך, בריאות ודיור.

דינה תה בדיוק באותם תחומים. הוצאות המויתרה מכך, באותה תקופה הממשלה דווקא הקטינה את מעורב

הציבור מ 15%בעשור האחרון. לכן אין זה מפתיע שרק  מיליארד ש"ח 17-על שירותים אזרחיים נשחקו בכ

מתפקוד ים מרוצ 2%חינוך, המרוצים מקידום  12%בריאות,  בקידום שירותירוצים מתפקוד הממשלה מ

 בטיפול בשכבות החלשות. מתפקוד הממשלה מרוצים  25%-דיור והממשלה בפתרון בעיות ה

שהממשלה תאלץ להרחיב את מעורבותה בשירותים  לאורך החוברת היאהעיקרית העולה כלומר המסקנה 

צריכה להרחיב את סל הממשלה . OECD-ולקרב את הוצאותיה האזרחיות לרמה המקובלת ב האזרחיים

שהתרחש התרופות כדי שהציבור לא יאלץ להמשיך להגדיל את ההוצאות על שירותי בריאות פרטיים כפי 

בעשור האחרון. כמו כן, כאשר נטל ההוצאות על שירותי חינוך בגילאי הגן הולך וגדל הממשלה יכולה לסייע 

לחינוך ועדת טרכטנברג המלצת שינוי בעקבות  ולספק שירותי חינוך ציבוריים. בתחום זה נראה שמתחיל לחול

. בתחום הדיור, ולהרחיב את יום הלימודים הארוך, אולם יש להרחיב את החינוך לגיל הרך 2-1לגילאי  יציבור

בנק ישראל מתקשים להפחית את מחירי הדיור. בעוד שצריך להמשיך לנסות להוריד את ונראה הממשלה 

 אוכלוסייה שחי בשכירות. של הייע לשיעור הולך וגדל המחירים בטווח הארוך, חשוב גם לס

ברור שכאשר השכר אינו עולה, הציבור אינו שבע רצון וההוצאה האזרחית נשחקת, הממשלה צריכה להגביר 

 את מעורבותה ולא להשאיר את תחומי הבריאות, חינוך, דיור ומזון רק בידי השוק הפרטי.

בתקציב באופן משמעותי שהממשלה לא תוכל להקטין את הוצאותיה המסקנה המתבקשת היא שממשלה 

. אולם כיום הכנסות המדינה אינן מספיקות כדי לכסות את כל ההוצאות. בטווח הקצר בתקופות של 1522

הגירעון באופן זמני, כדי לעודד את הכלכלה, כך נהגו ארצות הברית ואירופה את משבר ניתן יהיה להגדיל 

בשנתיים האחרונות , וברור שהניסיון של אירופה לקצץ בצורה חדה בהוצאות לחהבהצ המשברבתחילת 

 . 1522-אם ההאטה במשק תימשך בהחלט ראוי לשקול אפשרות זו גם ב)"מדיניות הצנע"( לא צלח בינתיים. 

לא ניתן יהיה להימנע בכל זאת, בטווח הארוך יהיה צורך להגיע לאיזון חדש בין ההוצאות להכנסות ולכן 

העלאת התמלוגים על להגדלת המקורות כולל בחוברת הוצעו אמצעים מגוונים הכנסות המדינה. הגדלה של מ

יביאו  . המשותף לכל ההצעות הללו הוא שהןמס ירושותו, מכירת היתרים לפליטת גזי חממה כריית משאבים

 לצמצום אי השוויון או להפחתה של נזקים חברתיים, כגון זיהום הסביבה. 

הולכות להתקבל החלטות קשות. מעבר להצעות הקונקרטיות שהעלינו כאן  1522בתקציב שבעריכת  אין ספק 

תכנון עתידי תוך ועולה מסקנה כללית נוספת. חשוב שההחלטות על התקציב יתקבלו בראייה ארוכת טווח, 

ם היום . כמו כן, חשוב שהתקציב תהיה חשיבה על פתרונות יצירתיים שאינן מופעליופתיחות לשינויים
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שיגדיל את  מס ריכוזיותלדוגמא )שיכולים להגדיל את ההכנסות המדינה ולהביא לתועלת חברתית 

החשובה ביותר היא שהחלטות על התקציב צריכות להתקבל על פי  י(. המסקנה האחרונה ואולהתחרותיות

ות העומדות בפני תהליכים ארוכי טווח, וכן את האפשרויות השונאת המחקרים שבוחנים את עמדות הציבור, 

 מחקר הנוכחי. למקבלי החלטות, בדומה 

להתמודד עם יוקר המחיה והשחיקה בהוצאות באמצעות המסקנות וההצעות שעלו בחוברת ניתן יהיה 

 . 1522לקדם שינוי אמיתי בתקציב האזרחיות ו



The 2013 Budget – Change or Stagnation? 

The Economic Policy and Cost of Living over the Last Decade, Public 
Satisfaction with Government and the National Budget Framework 

 

 

UExecutive Summary 

One of most important decisions made by the government is drafting the national budget. In the 

budget process, the country’s priorities are set, macro-economic goals are defined (such as the 

debt-to-GDP ratio) and the decision made often even have a long-term impact on public policy. 

The budget negotiations provide the Knesset with an opportunity to oversee the government’s 

decision-making process. It is critical that the entire process will be transparent and that that the 

budget’s probable impacts will be evaluated in advance.  

In 2009 the government decided to start working with bi-annual budgets instead of the annual 

budgets used until then, and therefore the 2012 budget was created and authorized as part of the 

2011-2012 budget. The bi-annual budget was problematic in several aspects. First of all, the 

Knesset lost an important tool to oversee the government. Secondly, the budget was not created 

according to the most urgent needs. For example, the 2012 budget was created before the social 

protests, which occurred in the summer of 2011 and changed the entire social-economic 

discourse. The social protest demands could only be reflected by creating relatively minor 

changes in the already approved budget. Finally, the budget drawn up in advance had wrong 

macro-economic projections. The 2011-2012 budget which was drawn up in 2010, was too 

optimistic regarding the forecasted state’s revenues and as a result the country was left with a 

gap between its revenue and expenses in the middle of 2012. 

Even though there are pressing needs to create a new relevant budget, the 2013 budget 

discussions were delayed. The government agreed to increase the VAT and the income tax, and 

to enlarge the deficit goal, but still it was clear that a gap between the country’s revenues and 

expenses remains, and therefore the 2013 budget would include difficult political choice. The 

government will probably need to increase the country’s revenue, cut the expenses or further 



enlarge the deficit. After a period of uncertainty, Prime Minister Netanyahu decided to hold early 

election instead of trying to pass the national budget. 

Due to the importance of the budget process, the Macro Center for Political Economics and 

Friedrich-Ebert-Stiftung conduct an annual report in-depth on the national budget. This year, the 

report is especially important since the elected government will need to pass a new budget 

shortly after the elections. After using a budget created in 2010 for a long period of time, it is 

expected that the 2013 budget will include major changes in order to reflect the current needs 

and priorities of the Israeli society.  

The first section of this report analyzes the long-term social and economic policy and its results. 

The second section discusses the public needs according to an annual survey and the third 

section deals with the framework of the 2013 budget. 

 

Social and Economic Policy over the Last Decade and its Impacts 

In the past decade there have been drastic changes in Israel’s fiscal policy. A gradual reform was 

implemented to lower the tax rates and the tax revenue to GDP ratio has decreased by 9.7%, a 

reduction of NIS 31.9 billion. This results of this change is regressive since most of the reduction 

occurred in direct taxes (income tax and corporate tax), while the lower class does not even reach 

the income tax threshold. As a result the share of the indirect taxes (including VAT and excise 

taxes) in the overall tax revenue has increased. Today the share of indirect taxes, which are 

regressive in nature, is higher in Israel compared to the average in developed countries.  

With the lower tax revenues, the country has also reduced the public non-defense expenditure to 

gdp ratio, meaning the relatively high growth over the past decade was not translated to a similar 

improvement and expansion of public services. The ratio now stands at 32.4%, significantly 

lower than the 44.1% average in OECD countries. Compared with the output, the non-defense 

expenditure has eroded by NIS 27.3 billion over the last decade, an average of NIS 3,500 per 

person. Most of the erosion occurred in social security and social services (NIS 6.24 billion), 

education (NIS 4.35 billion), community services (NIS 3.73 billion) and health (NIS 2.15 

billion).  



In addition, the Israeli society has suffered from wage stagnation. While the GDP per capita 

(based on purchasing power parity) grew by 41.4% in the year 2001-2011, the real wages among 

employees actually decreased by 2.4%.  

The stagnation of average wages can explain why the cost of living has often dominated the 

economic public agenda. We analyzed the changes in the cost of living using price indexes and 

with the 1992-2010 expense surveys of the Central Bureau of Statistics. The analysis focused on 

four topic prominent in the social protests: food, health, education and real estate. For each topic 

we analyzed the share of available income spent by various household profiles. In addition, we 

calculated the ‘derived quantity’ purchased, by dividing the prices by the expenses. 

The first conclusion is that there was a real increase in prices in all the topics on which the social 

protests focused (a higher increase then the general price index). Despite the higher costs, the 

expenses on food, relative to income, did not change significantly. As a result, the quantity of 

food bought by customer went down. On average the derived quantity declined by 22.3%! The 

decline is especially high in milk and milk products (28.9%) which even caused a dedicated 

protest – the ‘cottage cheese boycott’.  

The analysis also shows that expenses on education relative to income did rise. The increased 

spending is explained both by the higher education costs and by an increase in the quantity of 

education purchased. The higher derived quantity is mostly notable in education for kids in 

young ages (pre-school and primary schools). This can be explained by the growing need of 

working parents to pay for private education not supplied by the state (for example after school 

care, and education for kids younger than six). 

In the health sector, it important to distinguish between changes that occurred before and after 

the national health insurance reform of 1995. The reform drastically reduced the expanses on 

health, relative to income. Since the reform the quantities of health services purchased have 

gradually gone up, and the expenses on private complementary medical insurance have gradually 

increased as well.  

The expenses on real estate reaches almost one third of available income for certain household 

profiles and did not rise significantly over the past decade, despite the steep increase in prices. 

However, the share of household renting apartments has gone up, especially in large families. 



Public Satisfaction with Government 

Since 1992 the Macro Center and Friedrich-Ebert-Stiftung conduct an annual survey on the 

public satisfaction with government on social and economic issues. The public is asked to 

evaluate the government’s performance in eleven fields: Education, health, unemployment, 

assistance to the lower class, retirees, road infrastructure, Jewish immigration to Israel (aliyah), 

real estate, wage and inflation.  

The 2012 survey was conducted by the Dahaf Institute headed by Dr. Mina Tzemach in the 

beginning of October. 500 people, representing the Israeli adult population, were interviewed by 

telephone.  

Results show the public is not satisfied with the government, especially regarding social issues. 

On average 44.6% of the public gave the government a negative grade on its performance, 

compared to only 22.5% who gave the government a positive grade. The public evaluation was 

especially negative when asked on the government’s performance in solving real estate problems 

(only 9% of the public evaluated the government’s performance positively), assisting the lower 

class (10%), prevention wage stagnation (10%), and lowering unemployment and creating jobs 

(11%). The only fields in which the share of the public evaluating the government positively was 

greater than the share evaluating its performance negatively are keeping a low inflation rate 

(33% of the public evaluated the government’s performance positively), Jewish immigration to 

Israel (30%) and developing road infrastructure (54%). 

The survey results are similar to the results in 2011, besides significant increase in the public 

satisfaction in developing road infrastructure and a significant decrease in lower unemployment 

and creating jobs. Analyzing the survey over the years shows that there is a growing gap between 

the public’s satisfaction in economic issues (roads, inflation, wage) and social issues (health, 

immigration, education, unemployment, real estate, the lower class). This year the gap stood at 

14%.  

 

 

 



The 2013 Budget Framework 

The conclusion from the last two chapters is that the state will need to change the long-term 

trend and increase non-defense public expenditure. This is also clear by the change is the public 

discourse which puts much more emphasis on inequality, welfare and social issues. If 

government is indeed raised, the government will need to either increase the deficit or enlarge its 

revenues.  

The main reasoning behind increasing the deficit is the Keynesian theoretical justification for 

anti-cyclic fiscal policy. Such a policy attempts to reduce the shocks of the business cycles and 

to increase long-term growth. The policy may make sense especially during the current 

slowdown for several reasons: The local currency is stable, less importance is attributed to credit 

rating agencies, the demand for Israel’s government bonds is very high, and Israel has a 

relatively low deficit and a reasonable debt-to-output ratio. In addition, the European experience 

over the past few shows that implementing an austerity in order to decrease the deficit did not 

stir growth and may have prolonged the crisis. In 2009, Israel had a relatively high deficit and it 

actually helped the country escape the economic crisis rather quickly.  

Still, even if the deficit is increased in the short run, in the long run the state’s revenues will need 

to equal its expenses. Instead of further increasing regressive indirect taxes, the decision makers 

should increase taxes that also have environmental, social or economic benefits. Taxes on the 

upper class (such as an inheritance tax) could be used to reduce inequality. A special tax in 

overly concentrated fields could increase competition and return to the public the extra profits 

that companies in these fields make (economic rents).  

There is substantial potential to implement a policy which will increase revenues by protecting 

the environment. The country could use a wide array of economic tools including royalties on the 

extraction of natural resources, which are becoming more common worldwide. A minor increase 

on the potash extraction royalty could raise NIS 900-1,250 million by 2030. Another option is 

applying a carbon tax or setting a carbon trading system and auctioning permits to emit carbon. 

Even after compensating low-income households with 50% of the revenue from such a system 

and 15% of the revenues to compensate carbon-intensive companies, the system could still raise 

NIS 665-1,020 million annually. In addition, revenues could be raised by instilling a levy on air 



pollution or by encouraging the use of public transportation. Such tools are required especially in 

the Tel Aviv and Haifa areas which are characterized by high pollution rates.  

While this report focuses on the sources for the country’s income, it is important to ensure that 

the new revenues will be used properly. The new public expenditure must lead to concrete 

improvements in public services. For example, while the usage of private vehicles should be 

discouraged, the country should develop a high-quality, affordable and reliable public 

transportation system. The national list of health services should be expended so that the 

households will not have to continuously increase their expenses on private insurance. An 

expansion of public education could also reduce the cost of living. The government has accepted 

the Trachtenberg recommendation to provide public pre-schools for children ages 3-6, it should 

consider expending the program for even younger ages and providing a long school day.  

 

To summarize, throughout the report it is clear that over the past decade Israel experienced both 

economic growth and social discontent. This was demonstrated well by the survey results which 

showed a growing gap between the public satisfaction in social and economic issues. It seems 

that most of the public did not fully enjoy the public growth of the last decade: Real average 

wage declined, and changes in the tax system benefited mostly the wealthy. All the while, the 

government spending on public expenditure eroded, and as a result the middle class suffered and 

had to increase its expenses on private services.  

Towards the 2013 budget, it is important that the governmentidentifies the main issues of public 

discontent and takes into account the long-term trends highlighted in this report in order to draw 

a budget that will address the urgent needs of the Israeli public.  
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