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עוני  עלו חרדים תעסוקת על נתוניםמוצגים בו מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת מנואל טרכטנברג ו

 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :. הנתונים המוצגים נסמכים על שני מקורות עיקרייםב חרדיםבקר

 ,סקר הכנסות והוצאות ואת הסקר החברתי, והמוסד לביטוח הלאומיאת אדם, -העורכת את סקר כוח

 . והפערים החברתיים העוניממדי המפרסם את דוח 

 

 הגדרותמבוא ו – החרדית" ה"האוכלוסיי .1

תעסוקת על  לרבות נתוניםאוכלוסייה החרדית על ההמתודולוגיים העיקריים בהצגת נתונים אחד הקשיים 

ה זו. במהלך השנים התגבשו כמה הגדרות מקובלות המתבססות על יהוא הגדרתה של אוכלוסיחרדים, 

ע להלן ארב הנבדקת. היהאוכלוסיגודל אחר לעניין נתון ל אעשויה להביהגדרה  כללפיכך ועקרונות שונים, 

במאמר , )למ"ס( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שסקרהשיטות שונות להגדרת האוכלוסייה החרדית 

 :1החרדית בישראל" שכותרתו "שיטות מדידה ואמידת גודלה האוכלוסייה 2011ממרס 

פי תפרוסת גיאוגרפית המבוססת על דפוסי הצבעה -החרדית על הזיהוי האוכלוסיי –דפוסי הצבעה  .א

אזורים ובה  ,2004שיטה זו הוצגה בעבודה של החוקרים גורביץ וקסטרו בשנת למפלגות חרדיות. 

לפי רמת ההומוגניות בהצבעה למפלגות חרדיות, ועל בסיס דורגו  בישראל גיאוגרפיים שונים

 רוג הוצג אומדן של כל האוכלוסייה החרדית המתגוררת באזורים הללו. יהד

לנסקרים של לומד", אתה /תהאחרון שבו למדהספר -"מהו ביתהצגת השאלה  –ספר אחרון -בית .ב

בית -האפשריות היא "ישיבה גדולה". משקהתשובות אחת מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 הבית למד בישיבה גדולה. -משק מבניוגדר חרדי אם לפחות אחד מ

אחת האפשרויות היא ו, הנשאל רמת הדתיות שלבדבר שאלה ישירה צגת ה –הגדרה עצמית  .ג

-נוספה לסקר כוח 2014ומשנת  2002משנת  ר החברתי של הלמ"ס השאלה מופיעה. בסק"חרדי"

 דתית.  ההבית מבחינ-חיים של משקהאדם של הלמ"ס שאלה על אורח 

בהם נתונים על הלומדים ונהליים מתחום החינוך יקבצים מבין הצלבה  –פיקוח מוסד הלימוד  .ד

ת אומדן של גודל האוכלוסייה שלומדת והצג ,קובץ מרשם האוכלוסיןובין  שונים במוסדות לימוד

בחירת מוסד בישראל שמבוססת על ההנחה או למדה במוסדות בפיקוח חרדי או עצמאי. שיטה זו 

 אינדיקטור אמין לזיהוי רמת הדתיות של אדם. היא לימוד ה

 

שים אנובגינם ייתכן ש, יםמתודולוגיבקשיים  כותכרוהגדרה עצמית  על כל השיטות שאינן מבוססותכמעט 

-לאשהנתונים עליהם אינם תואמים את ההגדרות ייחשבו  חרדיםהפך: ול חשבו חרדיםישאינם חרדים י

שלמדו אנשים מוסדות לימוד המוגדרים חרדים או  ם שלבוגרייש . לדוגמה, פי חלק מהשיטות-על חרדים

וזרים בתשובה חולעומת זאת, יש  ,כיום הם אינם חרדים )יצאו בשאלה או הם דתיים לאומיים(שבישיבה 

 ,סקריםמנקודה נוספת העולה מהגדרות אלה היא ש. כיום הם חרדיםושלא למדו במוסד חרדי בצעירותם 

גודל את קשה לאמוד רוב בקרב האוכלוסייה הבוגרת או אוכלוסייה בגיל העבודה, פי -עלנערכים ש

 . בקרב החרדיםהאוכלוסייה הצעירה 

                                                 

(, מרס 25, )נייר טכני מס' שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1
 . 5-4, עמ' 2011

http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
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 גורמים השתמשוהשנים  במהלך, יותר מדויק לאומדןלהגיע אחרים וקשיים כדי להתגבר על קשיים אלה ו

פי -עלנוסף המאפיין  נתון בצירוףמהאלמנטים שמוצגים לעיל  אחד בדיקת: שלביות-דו הגדרותבשונים 

 החזקת, הבית מבני אחד של"ל בצה שירות על שאלותבסקרים  נוספו לדוגמה 2.חרדים שלאוכלוסייה  רוב

סביב שאלות אלו עלולים לעלות גם עם זאת,  4ים.יעין החרדים ביישובי הגרומגור 3בבית טלוויזיה מכשיר

ם נוספים הכרוכים בהצגת נתונים על האוכלוסייה החרדית יקשיים מתודולוגי. קשיים שהוצגו לעילה

משרדים ומוסדות מטעם לסקרים  , לעומת שאר האוכלוסייה,נמוך יותר של חרדים יענותנובעים משיעור ה

ההמלצות של הלשכה המרכזית משום כך,  5שבה של כלל האוכלוסייה.השוואה לשיעור הממשלתיים, בה

  6לשלב שתי שאלות לזיהוי חרדים בסקרי הלמ"ס. ,בין היתרהן,  2009משנת  הלסטטיסטיק

ם המתקבלים אומדניהניכר בין הבדל במחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המוזכר לעיל, נמצא 

בגודל האוכלוסייה. נמצא כי אומדן של  100%-מגיע לעתים לפערים של כוהוא  השונות,הסקירה שיטות מ

הוא  פי שיטות דפוסי ההצבעה והפיקוח על מוסד הלימוד-על 2009כלל האוכלוסייה החרדית לשנת 

שיטת פי -איש על 205,000היה  2009לשנת  20האוכלוסייה החרדית מעל גיל אומדן  איש. 785,000-574,000

הגדרה שיטת הפי -איש על 306,000 בבחירות; דפוסי הצבעהפי -איש על 301,000 ;אחרוןהספר ה-בית

 64-20לימוד. הערכת גודל האוכלוסייה בגילאי המוסד על פיקוח פי סוג ה-איש על 327,000-עצמית וה

איש  293,000 בבחירות; הצבעההדפוסי פי -איש על 261,000 ;ספר אחרון-ביתפי -איש על 192,000 הייתה

מחקר של המועצה הלאומית ב 7לימוד.הפיקוח מוסד סוג הפי -עלאיש  000315,-הגדרה עצמית ופי -על

 %11.8-%8באוכלוסיית ישראל הוא האוכלוסייה החרדית שיעור כי הוצגה ההערכה  2009לכלכלה משנת 

לוסייה האוכ 2014 בשנת דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומיפי ההערכה ב-על

  9מאוכלוסיית ישראל. %9.6היא החרדית 

יש להביא בחשבון בעת הצגת הנתונים של האוכלוסייה החרדית ובהיקפה  יהבהגדרותההבדלים הללו את 

להשוות בין נתונים ממקורות שונים ועל פני שנים. בפועל, משרדי ובפרט בניסיון האוכלוסייה החרדית,  על

מסמך זה מתמקד כאמור  10.הבדיקהמטרת  פי-על גדרות שונותהנוקטים הממשלה ומוסדות המדינה 

את  ציגנ הרלוונטיים והסעיפים מהפרקים אחד כל בפתחו ,בנתונים על תעסוקת חרדים ועל עוני בקרבם

 נתונים נציג אף מהמקומות בחלק. האמידה שיטתב הקשיים אתוחישוב האומדן  דרך אתמקור הנתונים, 

  11, כפי שעושים עורכי הסקרים עצמם.שונות הגדרות על המתבססים מקבילים

 

 

                                                 

, מרס (25, )נייר טכני מס' שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  2
 . 5-4, עמ' 2011

 , מרכז טאוב, נספח ב'. 2013חברה, כלכלה ומדיניות  –, דוח מצב המדינה השכלה ותעסוקה במגזר החרדיאיתן רגב,  3
; חגי לוין ורוני יערים, עמנואל, אספר, מתתיהו ואלומה-עילית, קריית-יעקב, מודיעין-ת, כוכבעילי-חב"ד, ביתר-כסים, כפרר 4

 . 6, המועצה הלאומית לכלכלה, עמ' שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדיהכהן, 
 . 9שם, עמ'  5
(, מרס 25, )נייר טכני מס' שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  6

 .52, עמ' 2011
 .54שם, עמ'  7
 .10, עמ' 2009, המועצה הלאומית לכלכלה, המגזר החרדי בישראל, העצמה תוך שילוב בתעסוקהגי לוין, ח 8
 .1, עמ' 2015, דצמבר 2014, דוח שנתי ערים החברתייםממדי העוני והפהמוסד לביטוח לאומי,  9

 . 9שם, עמ'  10
(, מרס 25, )נייר טכני מס' שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  11

 .52, עמ' 2011

http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/b1employmentandincomesharedimregev22.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/b1employmentandincomesharedimregev22.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/shitotcharedim110710.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/shitotcharedim110710.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/UltraOrtodox.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Documents/UltraOrtodox.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tec25.pdf
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 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –תעסוקה על  םנתוני .2

 אדם-סקר כוח .2.1

, ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק תרכואדם הוא אחד הסקרים המרכזיים והגדולים שע-סקר כוח

, היקף האבטלה נותיווככדוגמת גודלו של כוח העבודה, ת ,לעל תעסוקה בישראמגוונים נתונים בו ונאספים 

 ,באופן שוטף ,רואיינו בממוצע בכל חודש 2015הסקר מבוצע במתכונת חודשית ובשנת  2012משנת  12ועוד.

התושבים הקבועים של מדינת ישראל, וכן תיירים  יםכללנאוכלוסיית הסקר ב 13ומעלה. 15בני  20,400-כ

 קבועים תושבים נכללים לא קרהס באוכלוסיית. ברציפותותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה 

 בישראל ברצףהשוהים  םימתנדבים ותושבים ארעי ,תיירים, משנה יותר לישראל מחוץ ברציפות השוהים

  14.ודיפלומטיםשנה או פחות 

 יעדי מימושאחר  מעקב המציג ,עיבודהמרכזית לסטטיסטיקה  הלשכהאדם ערכה -סמך סקר כוח על

האחרון מסוף ינואר  בעיבוד 15.החרדית האוכלוסייה על נתונים בוו ,בישראל הממשלות שקבעו התעסוקה

 בפילוח, בומפורסמים  עודמשנים קודמות.  נתוניםוכן  2015מוצגים נתוני הרבעון הרביעי של שנת  2016

בכוח העבודה ושיעור בלתי  השתתפות, המועסקים וכללהאנשים  מספרעל  נתונים ,אוכלוסיותפי -על

 מועסקים.

 ולוגיה הגדרות ומתוד .2.1.1

"אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימות  אדם-בית מוגדר בסקר כוח-משק

 .בית יכול לכלול גם אנשים שאינם קרובי משפחה"-השבוע ומנהלים תקציב הוצאות משותף למזון. משק

שר לנים בדירה , א15-מ פחות בניהסקר וילדים  לאוכלוסייתבמשק בית נכללים כל האנשים השייכים 

הם מי שהיו מועסקים או מי שחיפשו  העבודה בכוח משתתפים 16.יותרלילות בשבוע או  ארבעהבדרך כלל 

 הוא אדם-על פי סקר כוח מועסק 17.הקובע בשבוע הזמן הגדרת פי-עבודה באופן פעיל )בלתי מועסקים( על

 בלתי 18או תמורה אחרת. רווח ,תמורת שכר הקובע בשבוע לפחות אחת שעה כלשהי בעבודה שעבד מי

 בארבעת פעיל באופן עבודה וחיפשו( אחת שעה לא)אפילו  כלל עבדו שלא אנשים" מוגדרים מועסקים

ידי פנייה אישית או בכתב -ידי רישום בלשכת עבודה של שירות התעסוקה, על-על כגון, האחרונים השבועות

לו הוצעה להם עבודה  הקובע בועבש לעבוד להתחיל יכולים והיו, אחרת שיטה ידי-למעסיק או על

 שעות עבודה בשבוע או יותר.  35עבודה של  היאבהיקף מלא  עבודהמתאימה". 

 שיטות שלוש פי-על מוצגים ממשלתיים תעסוקה יעדי מימושאחד  במעקב שנכללים חרדים על םנתוניה

 : שונות אומדן

 לפחות אחד יהודי גבר בהם ישש בית-משקי זוהו ,ראשית :האחרון הספר-בית שיטתשל  הרחבה .1

בצבא  ות/המשרתים נשים או גברים של להימצאותם התייחסות תוך, גבוהה בישיבה הלומד

                                                 

 . 2016אדם לחודש ינואר -המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מסקר כוח הלשכה 12
אדם לחודש ינואר -נתונים מסקר כוח; אדם חודשי, שאלות ותשובות-מעבר לסקר כוח, ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק 13

2016 . 
 . 1' מ, עסיווגים והסברים ,הגדרות, ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק 14
  .2016בינואר  31-אדם, התקבל ב-נתוני סקר כוחשל שכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר הל 15
 . 3סעיף  1' עמ, , סיווגים והסבריםהגדרות, לסטטיסטיקה המרכזיתהלשכה  16
  3.2 סעיף, שם 17
 1.16.סעיף  ,שם 18

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201620044
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201620044
http://www.cbs.gov.il/publications/labour_survey04/labour_force_survey/answer_question_2012.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications16/saka0116m/pdf/intro_d_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications16/saka0116m/pdf/intro_d_h.pdf
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, כאמור בית-משקי של גבוה שיעור בהםשזוהו יישובי גרעין חרדיים  ,כך על נוסף; בית-באותו משק

  .ביישוב הבית-משקי בכלל ,הבית-במשק לפחות אחד ישיבה תלמידכלומר 

-משק של חייםה אורח בדבר שאלה אדם-כוח סקרבנכללת  ואילך 2014 שנתמ :יתעצמ הגדרה .2

 ללא"חרדי",  הנשאל השיב זו שאלהעל  בתשובה אם חרדימוגדר  בית-משק. דתית מבחינה ביתה

 19ים.לימוד למוסד קשר

נכתב כי פרט בהמלצה זו  :2010של המועצה הלאומית לכלכלה משנת  ההמלצפי ה-מדידה על .3

-הבית שלו דווח כי סוג בית-הפרט או מי מבני לגבי. 1אם לפחות אחד מהשניים נכון: יוגדר חרדי 

, . הפרט מתגורר באחד מיישובי הגרעין החרדיים2ספר האחרון היה "ישיבה/מדרשה גדולה". 

 יערים, עמנואל, אספר-עילית, קריית-יעקב, מודיעין-עילית, כוכב-חב"ד, ביתר-שהם רכסים, כפר

  ומשואה., מתתיהו )מיצד(

משום  ;אחת לחודש ולא אחת לרבעוןומאז הוא מתקיים שינוי באופן עריכת הסקר  חל 2012בשנת כאמור, 

סטטיסטי  ואילך ללא תיקון 2012לנתונים משנת  2011סוף שנת עד ם נתוניהלהשוות בין  אפשר-כך אי

לת חמוצגים טרם ה )מקדמי שרשור(. הנתונים שנמסרו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיבוד המיוחד

-ומ, 2011עד  2000-מ :פי תקופות-נתונים יוצגו בגרפים נפרדים עלהבפרק הנוכחי לכן ו 20מקדמי השרשור,

 . 2015עד  2012

 בקרבהמועסקים הושיעור  האוכלוסייה החרדיתאומדן  .2.1.2

ית נאמדה האוכלוסייה החרד 2015ברבעון האחרון של שנת  ,פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-על

מהם ברבעון האחרון של שנת  21.(תלוי בשיטת המדידה)אדם -בני 226,100-265,400-ב – 25-64גילאי  –

 2014פי שיטת המדידה של הגדרה עצמית, הנהוגה משנת -חרדים. על 166,800-138,600הועסקו  2015

 . נשים 85,700-גברים ו 66,600: 64-25חרדים בגילאי  152,300בשנה זו אדם, הועסקו -בסקרי כוח

בשנים ו 2011-2000 החרדית המועסקת בשנים ההאוכלוסיישל נתונים על אומדן שלהלן גרפים השני ב

הספר האחרון והמועצה -בית :פי שתי שיטות הגדרה-נתונים עלמובאים גרף הראשון ב .2015-2012

  2014.22הנהוגה משנת  ,גם את שיטת ההגדרה העצמיתמוצגת גרף השני ב ;הלאומית לכלכלה

 

 

                                                 

אדם הנסקר מתבקש להשיב על השאלה : "מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית של הגרים -בסקר כוח 2.120.1בשאלה  19
. אחר, פרט___". הלשכה המרכזית 7. אורח חיים מעורב, 6. חרדי, 5. דתי מאוד, 4. דתי, 3. מסורתי, 2. חילוני, 1בדירה? 

 . 5, עמ' אדם חודשי-שאלון סקר כוחלסטטיסטיקה, 
 . 2016במרס  13מרק פלדמן, ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחת טלפון,  20
פי שיטת ההגדרה -; על365,400 –כלה פי שיטת המועצה הלאומית לכל-; על226,100 –הספר האחרון -פי שיטת בית-על 21

 . 256,500 –העצמית 
בינואר  31-אדם, התקבל ב-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור, ב'-ותרשימים א'  22

2016. 

http://www.cbs.gov.il/publications16/saka0415q/pdf/qu_h.pdf
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 23.אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 שהםהחרדית  אוכלוסייהב 64-25 בנישל  כוללה םמספר המדידה שיטותכל פי -על ,גרפיםכמוצג ב

-14,000 של הוא, בפרט, 2015-ל 2014השנים האחרונות. הגידול בין שנת  15-ב בהתמדה גדל מועסקים

קבוצת גיל זו ברק , לא ככלל אוכלוסייה החרדיתבגם חל גידול כי  לזכור יש, זאת עם. מועסקים 12,000

המשתתפים בכוח העבודה ושיעור שיעור מועסקים. בסעיפים הבאים מוצגים נתונים על בשיעור הולא רק 

של האוכלוסייה המועסקת והמשתתפת  העל חלק אפשר ללמוד מהםו, באוכלוסייה החרדית התעסוקה

 הכוללת.  אוכלוסייהחלקה של קבוצה זו בבהשוואה לבכלל האוכלוסייה החרדית בכוח העבודה 

בין עולה כי  2015 לשנת המועסקים נתוני ניתוחמ ,המועסקים החרדים בקרבשל הנשים  חלקןל אשר

דומים לנתוני השנים הנתונים  – גבריםהם  41%-נשים והן  59%, 64-25המועסקים החרדים בגילאי 

                                                 

 .2016בינואר  31-אדם, התקבל ב-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  23
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חומי העיסוק של תעל ההכנסות ועל , לא ניתן ללמוד מנתונים אלו על חלקיות המשרה, ואולםהקודמות. 

 גברים חרדים ונשים חרדיות. 

 השתתפות בכוח העבודה  .2.1.3

פי -הם מי שהיו מועסקים או מי שחיפשו עבודה באופן פעיל )בלתי מועסקים( על משתתפים בכוח העבודה

 הגדרת הזמן בשבוע הקובע.

 ,העצמיתפי שיטת ההגדרה -עלבאוכלוסייה החרדית,  עבודהתרשים שיעורי ההשתתפות בכוח הלהלן 

אדם משנת -נהוגה בסקר כוח ת ההגדרה העצמיתשיטכאמור,  פי מגדר.-בחלוקה על, 2015-2014לשנים 

  .ופי הגדרה עצמית סובייקטיבית של-חרדי עלמשמעה כי נסקר נחשב ו 2014

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 גבריםמשיעור ההשתתפות של נשים חרדיות גבוה של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה  ,גרףכפי שמוצג ב

 היה, שיעורם של הגברים 75.8% היההעבודה שיעור ההשתתפות של נשים בכוח  2015בשנת  :חרדים

הספר -בית שיטתפי -על נציין כי ,. לשם השוואה65.8% היה והשיעור הכללי באוכלוסיית החרדים 56.1%

היה  בכלל האוכלוסייה (יהודים )שאינם חרדים שלשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל  האחרון

 – ובקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות 90.5% – בקרב גברים יהודים שאינם חרדים :87.3%נה זו בש

 שיעור ההשתתפות של יהודים שאינם חרדים הוא ,המועצה הלאומית לכלכלה שיטתפי -על .84.2%

נשים יהודיות בקרב השתתפות  84.3%-גברים יהודים שאינם חרדים ובקרב השתתפות  90.8% :87.5%

 ן חרדיות. שאינ

בכלל הקבוצות. שתי מגמות אלו, הפער  ההשתתפותעלייה בשיעורי הנתון נוסף שעולה מהגרף לעיל הוא 

 שאפשר כפי, מספר שנים זה המתקיימות, הן מגמות השתתפותבין גברים לנשים, והעלייה בשיעור ה

הגדרה העצמית, מתבססים על שיטת ה כה עד שהוצגוהנתונים , כאמורהמובאים מטה.  גרפיםב ראותל

החרדית הוגדרה  האוכלוסייה בהםשבכוח העבודה  השתתפותהאותם לשיעורי  להשוות מקום אין לכןו

 אחרות.  שיטותפי -על

הגרפים הראשון  צמדב. 2015-2012-ו 2011-2000השנים  על םנתוני ובהם גרפים ארבעה מוצגים להלן

 צמד הגרפים השניב, וההאל התקופות בשתי חרדיות נשים של העבודה בכוח ההשתתפות שיעורי מוצגים
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חרדים כללי גברים חרדים נשים חרדיות  
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 :פי שלוש השיטות-בגרפים מוצגים נתונים על יעור השתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים.מובא ש

  (.2014הגדרה עצמית )רק משנת ו הספר האחרון, המועצה הלאומית לכלכלה-בית

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור
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 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

ושיעור  48%-49%היה פות של נשים חרדיות ( שיעור ההשתת2000שנת בשנים ) 15לפני כפי שמוצג לעיל, 

( 2010שנת בלפני כחמש שנים )אך  (תלוי בשיטת המדידה) 38%-43% היהגברים חרדים של ההשתתפות 

 ,(2015כיום ) .42%-47%היה ושל גברים  65%-כ היהשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים חרדיות 

 יםשינוי. נדגיש כי בשל 50%-53% הואל גברים וש 75%-77%הוא שיעור ההשתתפות של נשים  ,כאמור

שעולה  ףנוס מידע .2012 לאחר נתוניםל 2011 שנת עד השניםאין להשוות בין נתוני  המדידה שיטתב

 גדולהגברים  לגביפי שיטות המדידה השונות -בתוצאות המתקבלות על הפערש הואמהגרפים והנתונים 

בחלק מהשנים,  6%–5%לכדי  מגיעההשתתפות של גברים  בשיעור הפער. נשיםלגבי  המתקבליותר מהפער 

  .1%-2%סביב  ועומד ,יותר נמוך נשים של ההשתתפות בשיעור פערה בעוד

 בלתי מועסקים שיעור .2.1.4

אנשים שלא עבדו כלל )אפילו לא שעה אחת( וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת " הם בלתי מועסקים

ידי פנייה אישית או בכתב -כת עבודה של שירות התעסוקה, עלידי רישום בלש-השבועות האחרונים, כגון על

 עבודה להם הוצעהידי שיטה אחרת, והיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע לו -למעסיק או על

38.036.9
33.934.535.4

37.639.2
36.636.2

38.5
42.243.8

43.8
41.3

39.240.942.4
44.445.4

43.043.043.8
47.548.2

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

200020012002200320042005200620072008200920102011

2011-2000, 64-25גברים חרדים בגילאי , שיעור השתתפות בכוח העבודה: 'תרשים ו

הספר האחרון-בית הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה

45.845.4
47.2

50.5

50.4
48.2

50.3
53.7

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

2012201320142015

,64-25גברים חרדים בגילאי , שיעור השתתפות בכוח העבודה: 'תרשים ז

2015-2012
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 םחפשישמ ימ של חלקם רק מוצג)המכונה גם שיעור האבטלה(  מועסקים-הבלתי בשיעור 24".מתאימה

יעדי  מימושעל  םבנתוניהעבודה )מועסקים ובלתי מועסקים(.  כלל המשתתפים בשוקבעבודה באופן פעיל 

החרדית,  באוכלוסייה מועסקים-הבלתי שיעוריוצג  להלן בגרף. 64-25התעסוקה ההתייחסות היא לגילאי 

 ישיעורגרפים  הארבעב. לאחר מכן יוצגו מגדרפי -עלהגדרה עצמית, בחלוקה  פי-על ,2015-2014 בשנים

-ו 2011-2000 שניםב) שנים ארוכת במגמה, בנפרד חרדים גברים שלו חרדיות נשים של מועסקים-הבלתי

  .המדידה שיטות שלושפי -מוצגים נתונים על גרפיםב ;(2015-2012

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

הגדרה שיטת הפי -)על 64-25מועסקות בגילאי -הנשים החרדיות הבלתי שיעור ,'חתרשים כפי שמוצג ב

מועסקים גבוה -הבלתי הגברים החרדיםשיעור . 2015נת בש 6.2%-ל 2015בשנת  7.9%-עצמית(, ירד מה

 הספר האחרון,-ביתשיטת פי -על. 2015בשנת  7.2%-ל 2014בשנת  9.1%-מ ,הנשים אך גם הוא ירדשיעור מ

, הן 4.4%היה שאינה חרדית( )באוכלוסייה היהודית  64-25מועסקים בגילאי -שיעור הבלתי 2015בשנת 

  הן בקרב גברים יהודים שאינם חרדים.וות בקרב נשים יהודיות שאינן חרדי

 

                                                 

 . : בלתי מועסקים3.1.2, סעיף הגדרות, סיווגים והסבריםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  24
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 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

היה מועסקים, נשים וגברים, -השנים האחרונות השיא בשיעור החרדים הבלתי 15-ב ,תרשימיםהפי -על

)תלוי בשיטת  10%-כהיה  64-25מועסקות בגילאי -שיעור הנשים החרדיות הבלתיבשנה זו  ;2004בשנת 

מגמה יש  2005-2004מהשנים  ,שלוש שיטות המדידהפי -על. 12%-מ יותרהיה המדידה(, ושיעור הגברים 

השיעורים שנמצאו מועסקים החרדים, עם תנודתיות קלה לאורך השנים. -הבלתיבשיעור כללית של ירידה 

-שיעור הבלתי 64-25בקרב הגברים החרדים בגילאי  ים:כמעט זה 2015כל אחת מהשיטות בשנת פי -על

  .5.9%-6.2% –ובקרב הנשים החרדיות תלוי בשיטת המדידה( ) 7.2%-7.3% היהמועסקים 

 שיעורי תעסוקה .2.1.5

של המוגדרת. בעיבוד האוכלוסייה בכלל הוא שיעור המועסקים  (employment rate)שיעור התעסוקה 

מועסק הוא מי שדיווח כי  ;65-24גילאי בקרב שיעור התעסוקה מובא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 בשניםבאוכלוסייה החרדית תעסוקה השיעורי  יםלהלן מוצגבגרף  אחת בשבוע הקובע.לפחות שעה עבד 

 . לפי מגדרבחלוקה פי הגדרה עצמית ו-על ,2015-2014
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הגברים החרדים  שיעורגבוה מ 64-25עולה כי שיעורן של הנשים החרדיות המועסקות בגילאי  י"גמתרשים 

הגדרה פי שיטת ה-על) 71.1% היהעסוקה של נשים שיעור הת 2015בשנת  .המועסקים בגילאים אלו

עמד בשנת  64-25. שיעור התעסוקה הכללי באוכלוסייה החרדית בגילאים 52.0% –עצמית( ושל הגברים ה

שיעור  2015בשנת (. 2014הקבוצות מדובר בעלייה לעומת השנה הקודמת ) שתי. ב61.4%על  2015

 שיטתפי -על) 83.5%היה  64-25ית בישראל בגילאי התעסוקה בקרב האוכלוסייה היהודית שאינה חרד

  25.בקרב נשים %79.6-בקרב גברים ו %85.6: הספר האחרון(-בית

-2011 –שתי תקופות בשיעורי התעסוקה של גברים ונשים חרדים בנפרד שלהלן מוצגים ארבעת הגרפים ב

 . פי שלוש הגישות-על – 2015-2012-ו 2000

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

                                                 

 פי שיטת המועצה הלאומית לכלכלה יש שינויים קלים יותר, של עשירית עד שתי העשיריות האחוז לכל היותר. -על 25
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 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור
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שיעור חל גידול בגברים חרדים חרדיות והן בקרב נשים בקרב כי הן ר לראות אפשמהתרשימים לעיל 

נתונים הקודמים שנבחנו, גם כמו הפי שלוש השיטות. -על ההשנים האחרונות, במדיד 15-בהתעסוקה 

 גברים לעומת נשים. לגבי שיטות המדידה גדולים יותר נתונים שהעלו במדידת שיעורי התעסוקה הפערים ב

יעדי תעסוקה לאוכלוסייה  וקבענ 2010ביולי  15מיום  1994החלטת ממשלה מס' בזה נציין כי  לסיכום פרק

נקבע יעד תעסוקה של באוכלוסייה הכללית  64-25 איגילל 26הכללית ולאוכלוסיות מסוימות ובהן חרדים.

 :להלן. אשר לחרדים נקבע כ2020בשנת  76.5%

 .2020בשנת  63%שיעור תעסוקה של  – 25-64 איגברים חרדים בגיל .1

 .2020בשנת  63%שיעור תעסוקה של  – 25-64 אינשים חרדיות בגיל .2

                                                 

 . 2010 ביולי 15, 2010-2020, הצבעת יעדי תעסוקה לשנים 1994החלטת ממשלה מס'  26
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 2020-2010יעד התעסוקה לשנים , שהוצגו לעיל ההגדרה העצמית שיטתפי -תעסוקה עלהעורי ישלנוכח 

היעד ת )וביחס לנשים חרדי 2015בשנת הושג  ,2010ממשלה משנת שהוחלט עליו כאמור בהחלטת 

מתקרב עד מאוד לשיעור התעסוקה של אוכלוסיית הנשים שיעור התעסוקה בקרבן  ;(63% היהנקבע ש

 64-25שיעורי התעסוקה של גברים חרדים בגילאי בשנה זו . (79.6%) חרדיות בישראל-היהודיות הלא

משיעורי התעסוקה של גברים יהודים במידה ניכרת ( ונמוכים 63%נמוכים מיעד התעסוקה שהוצב ) היו

יעדי בו ,2015יש לזכור כי נתונים אלו נמדדו בשנת  ,(. עם זאת85.6%שאינם חרדים )ו בקבוצת גיל ז

, פי שיטת ההגדרה עצמית-הם עלבמסמך זה הנתונים המוצגים  ,כמו כן. 2020היעד שנת  הקבענהתעסוקה 

לשם בחינת העמידה  בהחלטת הממשלה אין הבהרה לגבי שיטת המדידה שיש לנקוט כאמור, ואילו

 מובילה לנתונים נמוכים יותר בדברפי הגישות האחרות -על 2015בשנת בחינת שיעורי התעסוקה  .ביעדים

המועצה פי שיטת -על) 49.8%ספר אחרון(, -ביתפי שיטת -על) 46.8% –גברים  בקרבשיעורי תעסוקה 

גישות האחרות מצביעה על שיעורי תעסוקה גבוהים פי ה-עלמדידה ה ,נשיםאשר להלאומית לכלכלה(. 

פי -על) 73.4% –נשים בישראל הכללי של תעסוקה הומציבה אותן אף מעבר לשיעור  ,2015יותר לשנת 

 המועצה הלאומית לכלכלה(. פי שיטת -על) 73.3% או הספר האחרון(-ביתשיטת 

 

 סקר הכנסות והוצאות  .2.2

 2012 משנת מבוצע קההלשכה המרכזית לסטטיסטי שעורכתהבית -משקשל הוצאות הכנסות וסקר 

 התקיימו שני סקרים נפרדים ןמשיבים בממוצע בשנה. קודם לכ 9,500-כ על מבוססו, הנוכחית מתכונתוב

 סקר בביצוע שחלו שינויים ובעקבות .אדם-כוח סקר עם יחד בוצעו ניהםשו ,סקר הוצאות וסקר הכנסות –

 כיום תהנדגמ האוכלוסייה. אחד והוצאות הכנסות סקראת הסקרים ולערוך  לאחדהוחלט  אדם-כוח

שובים עירוניים וכפריים, לרבות מושבים יבית מי-והיא כוללת משקי ,המדינה מאוכלוסיית 97%-כ מייצגת

 2012גם במקרה זה, בשל השינוי שחל בשנת  ,כאמור 27שיתופיים וקיבוצים מתחדשים שעברו הפרטה.

 28ואילך. 2012לנתוני  2012-להשוות בין נתוני השנים שקדמו לקשה ושינוי שיטות המדידה, 

בעיבוד מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני סקר הכנסות והוצאות, פולחו ההכנסות מעבודה 

נשים  –, ובתוך כך קבוצת החרדים 2020-2010שכירה של קבוצות אוכלוסייה המוגדרות ביעדי תעסוקה 

 .64-25בגילאי  –וגברים בנפרד 

ורת שכר יומי, חודשי, קבלני או בתמורה אחרת כלשהי, כל נחקר שעבד אצל מישהו אחר תממוגדר " שכיר

 29."לפחות יום אחד בשלושת החודשים שקדמו לביקור הסוקר

 על משכורתם. שלהם דיווח הפי -הסקר בוחן בין היתר את ההכנסה מעבודה שכירה לשכירים על

פי -עלנושא זה בנתונים אין בשלב זה ו 30,הספר האחרון-ביתשיטת פי -ת רק עלוההכנסות מעבודה מוצג

פי -האוכלוסייה עלכיצד מתפלחת המועצה הלאומית לכלכלה. נזכיר  שיטתעצמית או הגדרה הה שיטת

בהם גבר יהודי אחד לפחות הלומד יש בית ש-משקיבשלב הראשון מזוהים הספר האחרון: -בית שיטת

בית; -תו משקבישיבה גבוהה, תוך התייחסות להימצאותם של גברים או נשים המשרתים/ות בצבא באו

בית -גבוה של משקי יש שיעור הבית ביישוב,-, מכלל משקיבהםשיישובי גרעין חרדיים  מזוהיםבשלב השני 

                                                 

 בסקר לא נכללים קיבוצים שיתופיים ובדואים. 27
 .1 מ'ע כללי,, 2013סקר הוצאות והכנסות שנת המרכזית לסטטיסטיקה,  הלשכה 28
 .26שם, עמ'  29
 . 2016במרס  10מרק פלדמן, ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחת טלפון  30

http://www.cbs.gov.il/publications15/1613/pdf/intro_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1613/pdf/intro_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1613/pdf/intro_h.pdf
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הוותיקה השיטה הספר האחרון היא -בית שיטתנזכיר כי  תלמיד ישיבה אחד; שבהםכאמור, כלומר 

ספר -ביתת, ובהן בעיוגם בה יש כמה והרווחת ביותר בסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אם כי 

הגידול בפנייתם של חרדים ללימודים אקדמיים; גידול בגיוס אחרון שאינו ישיבה אף שהנסקר חרדי, בשל 

  ; מגורים שלא ביישובי הגרעין החרדיים.לפילוח םקריטריוניהאחד מ אשהו ,גברים חרדים לצבא

)לא  ירים מעבודה שכירה בלבדשכר חציוני ושכר ממוצע ברוטו של שכ לעם נתונימוצגים בטבלאות שלהלן 

גברים לו חרדיות לנשים כולל הכנסה נוספת כעצמאי, תשלומי העברה וקצבאות או הכנסה לא מדווחת(

ללמוד על  אפשר-אי, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. מנתונים אלו 64-25בגילאי חרדים 

מוצגים  2012בשיטות האמידה שחל בשנת  על השכר. בשל שינוישהוא משפיע שאפשר  נתון – היקף המשרה

 . 2014-2012נתונים מהשנים רק טבלה ב

 ,64-25, בגילאי ש"ח(ב) : הכנסה ממוצעת וחציונית לשכירים מעבודה שכירה1טבלה מס' 

 2014-2012 

 2012 2013 2014 

הכנסה  
 ממוצעת

 ההכנס
 חציונית

הכנסה 
 ממוצעת

 ההכנס
 חציונית

הכנסה 
 ממוצעת

 ההכנס
 יוניתחצ

 8,497 11,503 8,150 10,895 7,832 10,608 )ללא חרדים(  יהודים

 5,506 6,601 6,120 8,172 5,510 6,824 )נשים וגברים(חרדים 

 6,104 7,577 6,837 10,310 7,602 9,455 גברים חרדים 

 4,865 5,886 5,061 5,838 4,685 5,284 נשים חרדיות 

 .אדם-נתוני סקר כוחשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד לחוקר  :מקור

בגילאי  ממוצעת של שכירים באוכלוסייה היהודית שאינם חרדיםהת ההכנסה החודשי ,טבלהכפי שמוצג ב

הכנסה החודשית הממוצעת של שכירים מה ש"ח 5,000-3,000-גבוהה ב ,2014-2012בשנים , 64-25

באוכלוסייה החרדית בגילאים אלו. ההכנסה החציונית של שכירים באוכלוסייה היהודית )ללא חרדים( 

 . 64-25חרדים בגילאי שכירים מההכנסה החציונית של  ש"ח 4,000-2,000–-גבוהה ב 64-25בגילאי 

, הן הממוצעת והן החציונית, גבוהה מההכנסה של נשים 64-25ההכנסה של גברים חרדים שכירים בגילאי 

 שכרהיה גבוה מ החרדיםשל הגברים הממוצע השכר  2013-ו 2012. בשנים וחרדיות שכירות בגילאים אל

ש"ח  2,000-1,000-גבוהה בהחרדים ומעלה. ההכנסה החציונית של הגברים  ש"ח 4,000-הנשים החרדיות ב

-כ היהאף בה הפער ש ,2012בשנת ו ,64-25הכנסתן החציונית של הנשים החרדיות השכירות בגילאי מ

 המשרה בדפוסי ההעסקה, בהיקפירדיות יש הבדלים חשבין חרדים לסביר ש. נדגיש ש"ח 3,000

 לפערים.  ותעל הסיב למודלאפשר -אינתונים אלו בלבד כי מובמקצועות, ו

 הסקר החברתי .2.3

מידע על מובא בו , ו2002משנת עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהסקר החברתי הוא סקר שנתי 

סקר גרעין קבוע של שאלות ואליו מתווסף בכל שנה חלק בתנאי החיים ורווחת האוכלוסייה בישראל. 

ישראלים ששהו לא נכללים בו , אך 20הסקר כולל את אוכלוסיית ישראל מעל גיל  31.מסויםנושא במתחלף 

משנה ברציפות, דיפלומטים, עולים חדשים ששהו בארץ פחות מחצי שנה, דיירים במוסדות יותר בחו"ל 

                                                 

 . הסקר החברתי המרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה 31

http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=569
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=569
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=569
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=569
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ודים יה ובהםנסקרים,  7,500-מדגם כנכללו ב 2014בשנת  32ישובים.יטיפוליים ותושבים הגרים מחוץ ל

 דינהלי שמבוסס על מידע על מוסדות לימודים, כיפי מקור מ-עלהשתייכותם לקבוצה זו נקבעה  –חרדים 

עשה שימוש בקבצים שמועברים נ ,1שהוצגה בפרק מס'  ,שיטה זוב 33שיובטח ייצוגם של החרדים בסקר.

ללה בסקר שאלה כך נכעל נוסף  34ממוסדות לימוד שמוגדרים חרדיים ומהם נדגמת האוכלוסייה החרדית.

  35.הפי-עלגם ממצאי הסקר ואפשר לפלח את של הנסקר אשר לרמת הדתיות שלו, עצמית ההגדרה ה בדבר

פי -ממצאי הסקר עללהציג את מחולל הלוחות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אפשר בעזרת 

להלן  36עצמית. הרתפי הגד-האוכלוסייה החרדית עלמי שנמנים עם לבודד נתונים על כך משתנים נבחרים, ו

תעסוקה ושביעות רצון ממצב כלכלי שעניינן סקר החברתי בשאלות שעלו מכמה יוצגו הממצאים 

 37והכנסה.

מהנסקרים העובדים שהגדירו עצמם  35.3%, 2014פי נתוני הסקר החברתי לשנת -על –חלקיות משרה 

חרדים שאינם  היהודיםמ 17% םלעומת ;במשרה מלאההועסקו  64.7%-חרדים הועסקו במשרה חלקית ו

 חרדים הועסקו במשרה מלאה.שאינם מהיהודים  82.7%-הועסקו במשרה חלקית ו

בקרב החרדים שאינם בכוח העבודה )כלומר לא עובדים ולא  – בכוח העבודה השתתפות-השתתפות ואי

. בקרב שאינם מעוניינים לעבודדיווחו  82.2%-ודיווחו שהם מעוניינים לעבוד  17.3%מחפשים עבודה(, 

רצון לעבוד  ובכוח העבודה הביע פיםמשתת םמקרב מי שאינ 21.1% ,האוכלוסייה היהודית שאינה חרדית

דיווח שלא  51.4%לעבוד. בקרב החרדים שאינם בכוח העבודה, השיבו כי הם אינם מעוניינים  78.6%-ו

משתתפים  אינםום והימעולם מהיהודים שאינם חרדים שדיווחו שלא עבדו  18.5%לעומת  ,מעולםעבדו 

 בכוח העבודה. 

מרוצים מאוד  51.1% בקרב האוכלוסייה שהגדירה עצמה חרדית ועובדת, – שביעות רצון מהעבודה

האוכלוסייה בקרב "לא כל כך מרוצים" מעבודתם. הם העידו כי  8.7%-ומרוצים  38.7%מעבודתם, 

 50.0%מרוצים מאוד,  37.5% :היהודית שאינה חרדית דווח על שביעות רצון נמוכה יותר מהעבודה

  .כלל לא כל כך מרוצים עד לא מרוצים 12%-מרוצים, וכ

מהחרדים דיווחו כי הם מרוצים עד מרוצים מאוד  60%-כ –כלכלי  בשביעות רצון מהכנסה וממצ

 מצבשאינם מרוצים מהכנסתם. התפלגות זו דומה מאוד למהחרדים דיווחו  40%-כ םלעומתומהכנסתם, 

-העידו שהם מרוצים מהכנסתם וכ 60%-כבקרב אוכלוסייה זו גם ויהודית שאינה חרדית יה היאוכלוסב

מהחרדים הביעו שביעות רצון ממצבם הכלכלי )מרוצה עד מרוצה  63%-אינם מרוצים. כדיווחו ש 40%

 מהאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית.  57%מאוד(, לעומת 

ו כי הם מתקשים עד בכלל לא מצליחים בכיסוי כל מהחרדים דיווח 43.2% – החודשיות הוצאותהכיסוי 

חרדים שאינם יהודים מה 37%הבית )מזון, חשמל, טלפון וכדומה(, לעומת -ההוצאות החודשיות של משק

                                                 

 .1' עמ, החברתי הסקר של מתודולוגיהלסטטיסטיקה,  יתהלשכה המרכז 32
 . 5' מ, עשם 33
 . 2014דפי הסבר למחולל הלוחות של סקר חברתי ית לסטטיסטיקה, המרכז הלשכה 34
. 3. דתי/דתית, 2. חרדי/חרדית, 1"האם אתה/את רואה עצמך כ:  :שאלת הגדרה עצמיתהיא בסקר החברתי  5.40 'שאלה מס 35

הלשכה המרכזית  ;.לא דתי/ת, חילוני/ת5. מסורתי/מסורתית לא כל כך דתי/דתית, 4דתית, -דתי/מסורתית-מסורתי/מסורתי
  .2014שאלון סקר חברתי לסטטיסטיקה, 

 .מחולל הלוחות של הסקר החברתיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  36
 יהודים,-דתיות ים דת ודתיות, תחת המשתנ2016במרס  13, ביום ממחולל הלוחות של הסקר החברתיכל הנתונים נלקחו  37

נבחרה הקטגוריה "חרדי" כדי לאפיין את האוכלוסייה החרדית, והאוכלוסייה היהודית ללא חרדים היא למעשה הקבוצה 
 "דתי", "מסורתי דתי", "מסורתי לא כל כך דתי", "לא דתי, חילוני". קטגוריותה כלומר כך,המשלימה ל

http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/misgeret_n.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/HebHelpTexts/Help2014.htm
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm
http://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
http://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
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 8.2%לעומת לכסות את הוצאותיהם, מהחרדים דיווחו כי הם כלל לא מצליחים  14.1%שדיווחו כן. 

  .שדיווחו כן מהיהודים שאינם חרדים

 המוסד לביטוח לאומי  –עוני  נתוני .3

נתונים על יחידים ובו שנה בכל דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי מתפרסם 

גורמים ה ם שלניתוחיכן שוויון ופערים בהכנסות, ו-איהממדי ועל רמת חיים על ומשפחות עניים, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במסגרת ה מפיקהנתונים בדוח את שוויון. -המשפיעים על עוני ועל אי

 ,סקר ההוצאותעל ידי מינהל המחקר והתכנון בביטוח הלאומי. -עלמנותחים בית, והם -סקר הוצאות משק

 שנה. נסקרים בכל  9,500-כמשיבים כפי שמוזכר לעיל, 

 הגדרות ומתודולוגיה .3.1

מדידת העוני  .2014לשנת וצאות נתוני סקר ההמובאים בו ו 2015דוח ממדי העוני האחרון פורסם בדצמבר 

לפיה אדם נחשב עני אם רמת החיים שלו נמוכה במידה והרשמי בישראל מבוססת על הגישה היחסית, 

מחצית מחציון ההכנסה הפנויה הוא  קו העוני במדינת ישראל 38.בה ניכרת מרמת החיים בחברה שהוא חי

כנסה פנויה תקנית לנפש הגבוהה ממנו כלומר הסכום שלחצי מהמשפחות יש ה 39,המשפחתית לנפש תקנית

בית היא הכנסה מעבודה ומהון -של משק הכנסה כספית פנויההכנסה נמוכה ממנו.  –מהמשפחות ולחצי 

 בתוספת תשלומי העברה )קצבאות ביטוח לאומי( ובניכוי מסים ישירים. 

תחולת העוני  האוכלוסייה.בכלל מתחת לקו העוני  ם היאשהכנסתשיעור האנשים היא  תחולת העוני

היא הכנסה מעבודה,  הכנסה כלכליתפי הכנסה נטו. -פי הכנסה כלכלית ועל-נמדדת בשתי שיטות: על

היא הכנסה לאחר  הכנסה נטותשלומי העברה ומסים. לפני י התערבות הממשלה, קרי נפנסיה או הון לפ

של  יהלכותהש על ללמד יכול השיטות שתי תטמנקי המתקבלים בנתונים. הפער תשלומי העברה ומסים

 . על המשק הממשלה התערבות

 הגדרה בדבר שאלהשל  כלילתה עקב, הגדרהשתי שיטות  פי-על 2015 לשנת העוני בדוח מוגדרים חרדים

, שלהלן השיטותשתי  פי-על מובאים הממצאים. בנתונים שנציג להלן 2014עצמית בסקר ההוצאות לשנת 

 :(העוני מדוחם ציטוטי הן ההגדרות) בשתיהן שימושנעשה  אם

פי הזדהות -"ההשתייכות לזרם ביהדות נקבעת באופן ישיר על –הגדרה עצמית  פי-על חרדים .1

 עצמית של הנשאלים".

ספר אחרון של מי מבני משק -זהות של חרדים לפי בית "קביעת –האחרון  הספר-בית פי-על חרדים .2

 ."הוגדרה המשפחה כחרדית –הבית. אם היה זה ישיבה 

של הנסקר, ההגדרה העצמית ה בדבר שאלביטוח הלאומי כותבים כי לנוכח כלילת המחברי הדוח ב

התייתר הצורך בעריכת אומדנים לצורך איתור האוכלוסייה החרדית בסקר. מההגדרה החדשה נובע כי "

אולם היקף ]...[  ממדי העוני בקרב האוכלוסייה החרדית דומים לאלה שנערכו על פי אומדנים קודמים

מחברי הדוח מוסיפים ומפרטים את  40."החרדית גבוה בהרבה מהאומדנים המוקדמים האוכלוסייה

הגדרה זו מתעלמת ממשפחות חרדיות שלמדו במוסד לימודים הספר האחרון: "-ביתבשיטת הקשיים 

                                                 

 19, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שוויון בישראל ובמדינות במפותחות-תיאור וניתוח ממדי העוני והאיענת לוי, 38
 . 2015באוקטובר 

 . 3, עמ' 2015, דצמבר 2014, דוח שנתי ממדי העוני והפערים החברתייםהמוסד לביטוח לאומי,  39
 . 1שם, עמ'  40

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03615.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf


 
   

 22 מתוך 18 עמוד  

 

 הכנסת 

 כז המחקר והמידעמר

ולמדו )שנכנסו לאוכלוסייה החרדית בשלבים מאוחרים יותר  (,כגון במוסד אקדמי)אחרון שאינו ישיבה 

וכד'. ההגדרה גם מתעלמת מחסידים שרבים מהם יוצאים לעבוד  (דות לימוד שאינם ישיבהקודם לכן במוס

 ,במוסד לביטוח לאומי תהליך אקונומטרינעשה כדי להתמודד עם קושי זה  41."מבלי ללמוד בישיבה

שכללו בין היתר  ,אומדני עוני שתרגם מידע סובייקטיבי מהסקר החברתי לסקר ההכנסות ואפשר

השאלה בדבר קיומה של  , בשלתהליכים אלו אינם נדרשים עודכאמור,  42.חסידית-דיתה חריאוכלוסי

 הגדרה עצמית. 

 9.6% הואההגדרה העצמית שיטת פי -המוצגים בדוח, היקף האוכלוסייה החרדית על 2014פי אומדני -על

 43רון.הספר האח-בית שיטתי פ-שחושבו על ,2013פי אומדני -על %6.5לעומת  ,מהאוכלוסייה בישראל

 4%לעומת  ,המשפחות בישראלבכלל  6%הוא  ההגדרה העצמיתשיטת פי -המשפחות החרדיות עלשיעור 

  בית הספר האחרון. שיטתפי -על 2013בשנת 

אוכלוסייה החרדית שהוצגו בדוח ממדי העוני. הנתונים מתייחסים לשלוש על הנתונים כמה מהלהלן 

נתוני האוכלוסייה להלן בפרקים קודמים, לא יוצגו שהוצג שלא כפי . 2014-2012 ,השנים האחרונות

חרדים. נתוני האוכלוסייה לרבות של האוכלוסייה היהודית הכללית,  ה שלהיהודית ללא חרדים אלא נתוני

היהודית מובאים רק כנתוני רקע במקרה זה, ואין לראות בהם מקור להשוואה, שכן לא ניתן להשוות 

  )יהודים כולל חרדים(. הכוללת אותהלאוכלוסייה אחרת  נתונים של אוכלוסייה אחת )חרדים(

 תחולת העוני .3.2

בכלל תחולת העני היא כאמור שיעור המשפחות, הנפשות או הילדים שנמצאים מתחת לקו העוני 

 האוכלוסייה הכללית בישראל. 

שלומי פילוח של תחולת העוני לפני תשלומי העברה ואחרי תב על חרדים, 2014שנת  נתוניאת נציג להלן 

הגדרה  –פי שתי שיטות ההגדרה -ועל ,וילדים נפשותמשפחות,  – לקבוצות אוכלוסייה שונותהעברה, 

 הספר האחרון. -עצמית ובית

-על) 66.7%היא )לפני תשלומי העברה(  2014לשנת לפי הכנסה כלכלית  משפחות חרדיותתחולת העוני של 

לאחר תשלומי העברה ומסים,  44(.%63.6) 2013לעומת שנת וזוהי עלייה הספר האחרון(, -ביתפי שיטת 

פי -על) 52.4%היא הייתה  2014בשנת ו ,במעטיורדת פי הכנסה נטו -עלשל משפחות חרדיות תחולת העוני 

(. נתונים אלו גבוהים מאוד לעומת עצמיתההגדרה פי שיטת ה-על) 54.3%הספר האחרון( או -ביתשיטת 

עמדה למשפחות בה תחולת העוני לפני תשלומי העברה ש ,(האוכלוסייה היהודית הכללית )כולל חרדים

 . 13.6%על  –ולאחר תשלומי העברה ומסים  ,24.7%על  2014בשנת 

, תחולת העוני של נפשות 2014שנת ב 52.4%-54.3%כאמור  יתהבעוד תחולת העוני של משפחות חרדיות הי

תחולת העוני של ילדים היא למעשה  .יותרגבוהה הייתה ( 66%-67%)( ושל ילדים חרדים 59%-חרדיות )כ

תחולת העוני ההגדרה העצמית  שיטתפי -על ;כלל הילדים בישראלבהעניים שיעורם של הילדים החרדים 

                                                 

 . 13שם, עמ'  41
 והפעריםהעוני  ממדי: המוסד לביטוח לאומי, בתוך 12' מסראו הערת שוליים ואת השיטה פיתחו גוטליב וקושניר,  42

 : זה מאמר. פירוט השיטה נמצא ב2015 דצמבר, 2014, דוח שנתי החברתיים
Gottlieb D. and L. Kushnir,  “Social Policy Targeting and Binary Information Transfer between Surveys”, 

Economics,  3 (June 2009). 
 .1' עמ, 2015 דצמבר, 2014 שנתי דוח, החברתיים פעריםוה העוני ממדיהמוסד לביטוח לאומי,  43
 . 7, לוח 0152 דצמבר, 2014, דוח שנתי החברתיים והפערים העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד 44

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
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. תחולת העוני 67.3% יתההי ספר אחרון-בית שיטתפי -ועל 66.1% יתההי 2014בשנת בקרב ילדים חרדים 

 .21.6% אהי 2014של ילדים יהודים בישראל )כולל חרדים( בשנת 

שנים בלהלן טבלה ובה שיעורן של משפחות יהודיות וחרדיות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה 

2014-2013 . 

 , : חלקן של משפחות יהודיות וחרדיות בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסייה הענייה2מס'  טבלה

 )באחוזים( 2014-2013 

 .8 לוח, 2014 שנתי דוח, החברתיים והפערים העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד :מקור

מהמשפחות בישראל בשנת  6%-כהן עצמית( ההגדרה פי שיטת ה-עלת חרדיות )מהטבלה עולה כי משפחו

לאחר  17.5%-וומסים לפני תשלומי העברה  13.7%כלל המשפחות העניות בישראל הוא ב, אך חלקן 2014

 תשלומי העברה ומסים. 

ייה בקבוצות אוכלוסתחולת העוני של משפחות עם שני מפרנסים גם על בדוח העוני מוצגים נתונים 

 .30% – עוני הגבוהה ביותר למשפחות עם שני מפרנסיםהבקרב חרדים תחולת נרשמה  2014בשנת שונות. 

 %5.45-פחות מ יתהמשפחות עם שני מפרנסים תחולת העוני הימחרדים שאינם בקרב יהודים  ,לעומת זאת

דמות, אולם נתוני תחולת העוני בקרב משפחות חרדיות עם שני מפרנסים גבוהים מנתוני השנים הקו

היה קושי במדידת חרדים בשל זיהוים ועל כן הייתה תנודתיות  2013בביטוח הלאומי מציינים כי עד לשנת 

 46רבה בנתונים.

 עוני מתמשך .3.3

 אחרים, מעוני ציםנחל עם אוכלוסייה זו מהנמנים חלק: קבוע אינו בעוני החיההרכבה של האוכלוסייה 

במשך תקופה ממושכת. הביטוח הלאומי הציג בדוח ממדי  בעוניהחיים  ישלאוכלוסיית העניים, ו מצטרפים

שחיות  משפחותה. הורמות הוצא ההכנס רמות פי-על, מתמשך בעונישנמצאים  האנשיםאפיון של העוני 

, ותנמוכ צריכהבו הוצאהב ומתאפיינותלקו העוני,  מתחת נמצאותהכנסה נמוכה,  בעלות הן מתמשךבעוני 

 לשמור שינסה סביר מזדמן באופן עוניבמי שחי  ,ןלעומת. וחסכונות פנויים הכנסה מקורות להם אין שכן

-על 47.העוני לקו מתחת ואה הכנסותיופי -עלש אף יחסית גבוהות תהיינה והוצאותיו יציבה חיים רמת על

מהמשפחות העניות בישראל סובלות מעוני מתמשך וכשליש  םשלישי-כשני ,לאומי לביטוח המוסד נתוני פי

 בשל אבטלה של אחד המפרנסים.  רובפי -עלזמני,  מעוני לותסוב מהן

                                                 

 . 13' עמ, 2015 דצמבר, 2014 שנתי דוח, החברתיים והפערים העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד 45
 . 14, עמ' שם 46
 . 23' עמ, 2015 דצמבר, 2014 שנתי דוח, החברתיים והפערים העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד 47

 כלל האוכלוסייה 

 

 האוכלוסייה הענייה

לאחר תשלומי העברה  ני תשלומי העברה ומסיםלפ 
 ומסים

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 שנה

 62.6 63.7 73.8 74.4 86.7 86.9 יהודים )כולל חרדים(

הספר -ביתשיטת חרדים )
 האחרון(

4.1 3.8 9.1 8.8 11.4 10.7 

הגדרה שיטת החרדים )
 עצמית( ה

 6.0  13.7  17.5 

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
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 78%בעוני מתמשך, ואילו  יםשחי אנשים)נפשות( הוגדרו  בישראל העניים היהודים כללמ 67% ,2014 בשנת

 48.מתמשך בעוני חייםש אנשיםהעניים בישראל הוגדרו  (העצמית ההגדרה שיטתפי -על) מהחרדים

 מענק עבודה .3.4

 תמריץ הוא. המענק תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות אכנסה שלילי(, הומענק עבודה )מס ה

 מעסק או מעבודה הכנסה שלהם לעצמאים או לשכירים וניתן, העבודה בשוק עובדים השתתפותל

 דוח נתוני פי-על 49בקריטריונים מסוימים )גובה הכנסה, גיל, מספר ילדים, בעלות על דירות(. יםעומדה

 ההגדרה שיטת פי-)על 10,000שקיבלו מענק עבודה היה  םיהחרדי הבית-משקי ספרמ 2014בשנת  ,העוני

בישראל שקיבלו מענק  הבית-משקישל  מספרם 50.(האחרון הספר-בית שיטת פי-על) 7,200( או העצמית

תואם את דיווח רשות המסים על אינו . מחברי הדוח מציינים כי נתון זה 37,500הוא  ,פי הדוח-על ,עבודה

  51מענק עבודה.שקיבלו עובדים והעובדות מספר ה

 

  

                                                 

  .11 לוחשם,  48
 . 2016במרס  13, בדיקת זכאות למס הכנסה שלילי, תאריך כניסה: מענק עבודהרשות המסים,  49
 . 20' מס נספח, 2015, דצמבר 2014, דוח שנתי החברתיים הפעריםו העוני ממדילביטוח לאומי,  המוסד 50
  .10' עמ, שם 51

https://www.misim.gov.il/maanakavoda/
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 מקורות

  '2010ביולי  15 ,2010-2020, הצבת יעדי תעסוקה לשנים 1994החלטת ממשלה מס . 

 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 

  2014דפי הסבר למחולל הלוחות של סקר חברתי. 

 סיווגים והסברים ,הגדרות. 

 הסקר החברתי. 

 מחולל הלוחות של הסקר החברתי. 

 ותשובותאדם חודשי, שאלות -מעבר לסקר כוח. 

 מתודולוגיה של הסקר החברתי. 

  2016אדם לחודש ינואר -נתונים מסקר כוח. 

  2013סקר הוצאות והכנסות שנת. 

  2014שאלון סקר חברתי. 

 אדם חודשי-שאלון סקר כוח. 

 2011 ס(, מר25, )נייר טכני מס' שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל. 

 (2016בינואר  31-אדם )התקבל ב-נתוני סקר כוחשל  עיבוד מיוחד לחוקר. 

  ,13-ו 10מרק פלדמן, ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחות טלפון 

 . 2016במרס 
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