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אחד.ב מפרנס עם בית במשקי שני מפרנס הוספת השפעת

מצב העוניםעל שיעורי ועל הכלכלי

יםעיקריםממצאי.1

זה שניפרק עם למשפחות אחד מפרנס עם משפחות בין והכלכליים הדמוגרפים במאפיינים הבדלים בוחן

יותרמ או היא. פרנסים לפוטנציאלהמטרה יותר רחב הבנה בסיס שלהשפעהלתת להגדלתה מדיניות

העוני מימדי צמצום ועל אלה משפחות של מצבן על בית במשקי המועסקים .מספר

זובמ בהשוואהחינה אחד מפרנס קיים בהם בית משקי של במאפיינים מהותיים הבדלים קיימים כי עולה

מפרנסים שני עם בית . למשקי

בולטים מאפיינים מספר נמצאו :בניתוח

והחרדים• הערבים הבית משקי שיעור בולט אחד מפרנס עם העניים בית .במשקי

המבוגרים• מספר אחד מפרנס עם בית אובמשקי מפרנסים שני עם בית במשקי מאשר יותר קטן

יותר(יותר קטן הפוטנציאלים המפרנסים מספר ).ולפיכך

יותר• נמוך אחד מפרנס עם הבית משק ראשי של לשעה(השכר בחישוב והן לחודש בחישוב ) הן

ראשי של לשכר יותרבהשוואה או מפרנסים שני עם בית .משק

ההשכלה• לימו(רמת שנות מספר מאשר) דלפי יותר נמוכה אחד מפרנס עם בית משקי ראשי זושל

יותר או מפרנסים שני עם בית משקי ראשי .של

פוטנציאל ועל נוסף מפרנס של העבודה בשוק ההשתלבות פוטנציאל על משפיעים אלה מאפיינים

שלו כי. ההשתכרות הוא הדבר נוספים, פירוש מדיניות צעדי של, בהיעדר שהצטרפות הכרח מפרנסאין

אינטואיטיב באופן מצפים היינו לו לשיפור תביא עםינוסף משפחות בקרב העוני שיעור על מהנתונים

יותר או מפרנסים שני עם משפחות לעומת אחד .מפרנס

העבודה בכוח ההשתתפות הגדלת של העונימדיניות שיעורי להקטנת תלווה, תתרום היא אם בעיקר

ספציפישםצעדיב באופן מפרנסיתמודדו כיום קיים בהם הבית משקי ממאפייני הנובעים החסמים עם

יותריחיד כדאית תהיה שני מפרנס של לעבודה שיציאה לכך שניעודדתכזומדיניות. ויביאו מפרנס כניסת

העבודהבמשפחה משפחהבחימתוךלשוק אותה של מושכלת כלכלית .רה
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מפרנסים.2 מספר לפי עוני שיעורי

הנתונים מניתוח פחות בן הוא הבית משק ראש בהן בית משקי 655-על
מספר שגדל שככל כך על מצביע

העוני שיעור יורד כך בתרשים. המפרנסים לראות שניתן עמד, כפי העוני שיעור מפרנסים ללא בית במשקי

על, יםאחוז62.3על עמד העוני שיעור אחד מפרנס עם שניאחוז21.8במשפחות עם בית ובמשקי ים

עלמפר עמד העוני שיעור יותר או 6.יםאחוז2.9נסים

1,
77
7

237,780

635,769

732,900

העוני קו

2.9%

21.8%

62.3%

תקנית לנפש הכנסה

יותר או מפרנסים שני

אחד מפרנס

מפרנסים ללא

מפרנסים לשני אחד ממפרנס במשפחה המפרנסים מספר הגדלת כי טבעי נראה אינטואיטיבית מבחינה

בקרב העוני ושיעורי הכלכלי מצבן ישתפר מכך וכתוצאה לשנייה אחת מקבוצה המשפחות את תעביר

ניכרת בצורה יקטנו אלה .משפחות

זאת יותר, עם מורכבת התמונה כי עולה להלן שיוצגו קיימים. מהנתונים כי מעלה יותר מעמיק ניתוח

אחד מפרנס עם משפחות של במאפיינים משמעותיים שנימאפייניםלבהשוואההבדלים עם משפחות של

עצמו,מפרנסים המפרנסים במספר להבדל שני, לפיכך. מעבר מפרנס יתווסף אם בהן(גם במשפחות

המבוגריםאפשר מספר מבחינת קיימת זו יקטן, )ות נוספים מדיניות צעדי שללא העוניהרי פחותבשיעור

כן. מהמצופה רבים, כמו בית מבחינהבמשקי מושכלת בצורה שנעשית החלטה היא אחד במפרנס הבחירה

המשפחתית והרווחה האלטרנטיביות, כלכלית והעלויות ההכנסות של בחשבון לקיחה ביציאהבחירה. תוך

ומאזן זאת יאפשר המשפחה הרכב בהם במקרים ורק אך תתרחש אלה בית במשקי שני מפרנס של לעבודה

בכך יתמוך .התמריצים

5
מ פחות בן הבית משק ראש בהם בית במשקי עוסקים זה בחלק הנתונים הכנסות65- כל סקר על .2004ומבוססים

6
אלה זה(נתונים בפרק המוצגים העוני נתוני יתר יחסי) וגם עוני לשיעורי ידי, מתייחסים על נמדדים שהם כפי

על לאומי לביטוח הלמהמוסד של ההכנסות סקרי אירופה, ס"פי מערב במדינות למקובל .בדומה



22

במצבן משמעותי לשיפור פוטנציאל בעלת הינה העבודה בשוק השתלבות המעודדת מדיניות כי לציין חשוב

העוני מימדי ולצמצום כלכלית חלשות משפחות זאת. של תנבע, עם העבודה לשוק ההצטרפות כי חשוב

משפחות אותן של כלכלית מבחינה מושכלת להגדלת. מבחירה להוביל יכולה מדי אגרסיבית מדיניות

תפגע ואף משפחות אותן של רווחתן מידת ואת הכלכלי מצבן את תשפר שלא אפשר אך המפרנסים מספר

המוע. בהן מספר של הדרגתית הגדלה המעודדת תשתית ההשתכרותיצירת פוטנציאל הגדלת דרך סקים

מהשתלבות הנובעות להוצאות חלופות העבודהויצירת עלבשוק השפעתה מבחינת יותר חיובית תהיה

החלשות .השכבות



23

אוכלוסייה.3 קבוצת לפי עניים בית משקי

העוניאחוז200420.8בשנת לקו מתחת היו שכיר עמד שבראשן הבית ממשקי שני. ים עם במשפחות

עלמ עמד השיעור יםאחוז2.5פרנסים
7.

השכירים הבית משקי כלל של העניים(ניתוח רק הבית) לא משק ראש בהם
8

מ פחות בן כי,65-הוא מעלה

יותר או מפרנסים שני עם לאלה אחד מפרנס עם אלה בין בולטים דמוגרפים הבדלים . קיימים

גדול פער קיים כי מעלה אוכלוסייה קבוצות לפי היהודיתחלוקה האוכלוסייה בין העוני בשיעורי מאוד

החרדית והאוכלוסייה הערבית האוכלוסייה לבין חרדית שיעור. הלא אחד מפרנס עם יהודיות במשפחות

כ היה העניות כאחוז13-המשפחות לעומת והחרדיתאחוז48-ים הערבית באוכלוסייה גם. ים בולט הפער

יותר או מפרנסים שני עם .במשפחות

אוכלוסייה וקבוצת מפרנסים מספר לפי עניים בית משקי שיעור

20.8%

12.7%

48.1%47.6%

2.5%1.7%

10.6%9.8%
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60%

האוכלוסייה חרדיםכלל לא חרדיםערביםיהודים

אחד מפרנס

יותר או מפרנסים שני

7
שקיימת יותר הגדולה הפירוט רמת בגלל שכיר עמד שבראשם בית במשקי עוסקים זה בחלק המוצגים הנתונים

הכנסות בסקר דומים. לגביהם הבית משקי כלל לגבי אחד–הנתונים מפרנס יש בהם העניים הבית משקי שיעור
מפרנסיםאחוז21.8היה שני ועם .יםאחוז2.9ים

8
במין או בגיל תלות ללא העבודה לכוח השתייכותו מידת לפי כלכלי בית משק כראש מוגדר הבית משק .ראש

שכירמשפ שבראשן אחדחות יותרמפרנס או מפרנסים שני

עניים"סה 116,73515,875כ

העניים 20.8%2.5%שיעור

עניים חרדים לא 54,9429,793יהודים

חרדים הלא היהודים מכלל 12.7%1.7%שיעור

עניים 48,6535,112ערבים

הערבים מכלל 48.1%10.6%שיעור

עניים 13,140970חרדים

החרדים מכלל 47.6%9.8%שיעור
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הילדים ובמספר הנפשות במספר הוא נוסף בולט הבדל
9

השונים הבית קבוצות. במשקי בשלוש

מפרנס עם בית במשקי הנפשות ממספר גדולה מפרנסים שני עם בית במשקי הנפשות מספר האוכלוסייה

לכך. אחד ה, בנוסף מספר החרדים הבית ובמשקי הערבים הבית אחדבמשקי מפרנס עם במשפחות ילדים

מפרנסים שני עם במשפחות מאשר יותר יש. גדול יותר או מפרנסים שני עם בית שבמשקי היא התוצאה

הפוטנציאלי העובדים מספר גדל ולפיכך מבוגרים מפרנס. יותר עם בית במשקי יותר הגדול הילדים מספר

ה את מגדיל החרדית ובאוכלוסייה הערבית באוכלוסייה במסגרותאחד הילדים החזקת על הוצאה

חובה(חינוכיות גן גיל לפני קטנים ילדים על מכך).בעיקר מבוגר,כתוצאה של יציאה בין בבחירה כי יתכן

הילדים על להשגחה בבית הישארות לבין לעבודה יותר,נוסף הנכונה היא השנייה בטווח(האפשרות לפחות

כלכלית) הקצר העבודה. מבחינה לשוק צריכהכניסה המשפחה כאשר כדאית לא להיות יכולה נמוך בשכר

עצמהלממן לילדיםבכוחות חליפיות שיחול. מסגרות במקום יורע המשפחה של מצבה כי יתכן זה במקרה

שיפור .בו

ו מפרנסים מספר לפי דמוגרפים אוכלוסייהמאפיינים קבוצות

אחד יותרמפרנס או מפרנסים שני

הביתגי משק ראש 40.241.0ל

נפשות 2.83.9מספר

ילדים 0.91.2מספר
חרדים לא יהודים

מבוגרים 1.92.7מספר

הבית משק ראש 34.835.3גיל

נפשות 5.05.7מספר

ילדים 2.52.1מספר
ערבים

מבוגרים 2.53.6מספר

הבית משק ראש 31.241.6גיל

נפשות 5.25.6מספר

ילדים 2.92.7מספר
חרדים

מבוגרים 2.32.9מספר

אוכלוסייה וקבוצת מפרנסים מספר לפי מבוגרים מספר

1.9

2.5

2.3

2.7

3.6

2.9

0

1

2

3

4

חרדים לא חרדיםערביםיהודים

אחד מפרנס

יותר או מפרנסים שני

9
מ פחות בני הפרטים מספר הם זה חלק לצורך הבית18-ילדים .במשק
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המשפחות של המסורתיות למידת הנוגע נוסף מרכיב משפיע המפרנסים במספר הבחירה על כי . יתכן

אחד מפרנס עם במשפחות כי עולה במשפחה הילדים מספר של והחרדי(מהנתונים הערבי נטייה) במגזר יש

ילדים של יותר גבוה במיוחד. למספר בולט זה החרדיותנתון במשפחות
10

משק ראש של הממוצע הגיל בהן

משמעותי באופן נמוך אחד מפרנס עם במשפחות עם) שנים10-כ(הבית במשפחות הבית משק ראש מגיל

מפרנסים בגיל. שני הגדול הפער אף מאשר, על יותר גדול הילדים מספר אחד מפרנס עם במשפחות

מפרנסים שני עם זאת. במשפחות לציין, עם ראשראוי של מההגדרות מושפעות אלה שתוצאות יתכן כי

חרדי בית ומשק הבית חרדיים. משק בית שבמשקי היא לכך יחסית(הסיבה צעירים בית במשקי ) במיוחד

האישה היא העיקרי בהמשך(המפרנס הרחבה שיעור).ראה בה הערבית לאוכלוסייה מנוגד זה מאפיין

נמוך העובדות . הנשים

כלכליי.4 אוכלוסייהמאפיינים וקבוצת מפרנסים מספר לפי שכירים בית משקי ראשי של ם

בין נוספים משמעותיים הבדלים על מעידים ההכנסה על המשפיעים והמאפיינים הכלכליים הנתונים

מפרנסים שני עם בית למשקי אחד מפרנס עם בית הבית. משקי משק ראש האוכלוסייה קבוצות בשלוש

מש אחד מפרנס עם משפחות פחותשל שעות, תכר פחות הערבית(עובד לאוכלוסייה לשעת) פרט והשכר

יותר או מפרנסים שני עם בית למשקי בהשוואה יותר נמוך הנמוכה. עבודה ההכנסה גם בולטת בנתונים

עבודה שעת לפי בחישוב הערבית באוכלוסייה בית משקי ראשי במספר. של תלות ללא נכון הדבר

.המפרנסים

כלכלי ביתיםמאפיינים משקי ראשי מפרנסיםשל ומספר אוכלוסייה קבוצות לפי

אחד יותרמפרנס או מפרנסים שני

ברוטו ממוצע 6,9009,542שכר

לחודש עבודה 176.6208.1שעות

עבודה לשעת 39.145.9שכר

לימוד 13.814.2שנות

חרדים לא יהודים

גברים 52.773.4שיעור

ממוצע 5,2366,261ברוטושכר

לחודש עבודה 189.3191.8שעות

עבודה לשעת 27.732.6שכר

לימוד 11.112.2שנות

ערבים

גברים 88.288.5שיעור

ברוטו ממוצע 4,3157,255שכר

לחודש עבודה 125.1178.7שעות

עבודה לשעת 34.540.6שכר

לימוד 14.916.6שנות

חרדים

גברים 21.567.2שיעור

10
ל של האחרון הלימודים מוסד שבו בית כמשק מוגדר חרדי בית היהמשק הבית במשק מהפרטים אחד פחות

דתית/ישיבה .מדרשה
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בהתייחסות בעיקר להיזהר יש מפרנסים מספר לפי הבית משק ראש של בהכנסה ההבדלים של בהשוואה

החרדית הגבוה, לאוכלוסייה הנשים שיעור בולט ל(בה הבית) יםאחוז80-קרוב משק כראש המשמשות

אחד) הכלכלי( מפרנס עם בית כן. במשקי משק, כמו ראש של הצעיר הגיל בלט הקודם הביתבחלק

מפרנסים שני עם למשפחות בהשוואה זו השכר, בקבוצה גובה על הוא אף המשפיע אלה(דבר בגילאים

בגיל העלייה עם גדל בגילאי).השכר החרדים הגברים כלל על הנתונים ההשתתפות(54-25מניתוח גיל

העבודה בשוק רק) העיקרי כי עצמאיםאחוז28.4מתקבל או כשכירים עבדו מתוכם העבודהה. ים יקף

על ועמד יותר גבוה היה גילאים באותם חרדיות נשים הבית. יםאחוז46.6בקרב במשקי כי מתקבל מכך

העיקריות המפרנסות הן נשים השכירות. החרדים החרדיות הנשים מקרב כי הוא מעניין יםאחוז72.7נתון

בחינוך מב. מועסקות אלה משפחות של לצרכים הנראה ככל מתאים זה הילדיםעיסוק מספר חינת

זו אוכלוסייה של המסורתיים כאן, והמאפיינים המופיע העבודה שעות היקף על משפיעים גם הם . אך

משמעותי באופן נמוך אחד מפרנס עם במשפחות הגברים שיעור חרדית הלא היהודית באוכלוסייה

יותר או מפרסים שני עם למשפחות הערבית. בהשוואה ה, באוכלוסייה שיעור נשיםבה של השתתפות

נמוך העבודה בגילאיאחוז21.3(בשוק הערביות מהנשים הגברים, )עבדו54-25ים בשיעור הבדל אין

מפרנסים מספר לפי בית משקי כראשי . המשמשים

הבית משק ראש של הלימוד שנות מספר הוא נוסף חשוב אחד, מאפיין מפרנס עם בית במשקי יותר . הנמוך

כי עולה אלה אלהמנתונים בית במשקי יותר נמוך הבית משק ראש של ההשתכרות סביר. פוטנציאל

לבן גם נכון הדבר כי הבית/להניח משק ראש של זוגו משק. בת של הכלכלית התועלת פוחתת מכך כתוצאה

מכני העבודההבית לשוק זה נוסף פרט של .סתו


