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 תמצית

מס תיאור של מסמך ב. עיזבוןהערכת הכנסות המדינה ממס ועניינו "כ דוד אמסלם המסמך זה נכתב לבקשתו של ח

והתחלקות ההכנסות והעושר שוויון -איה, התוצרכלל מוירושה עיזבון  יסיהכנסות ממה, משקל זבון ומס ירושהיע

 .הכנסות המדינה ממס עיזבון המפותחות והערכתמדינות בישראל וב

חל על  (Inheritance Taxמס ירושה ). , ולא על היורשיםמותירמוריש נכסים שהמוטל על  (Estate Taxמס עיזבון )

בישראל היה  1981-1949 בשנים. חלקו בירושהוב קרבת המוריש ליורשתלוי בושיעור המס  ,חלקו של היורש בירושה

  .בוטל המס 1981-ב .אחר חמש שנים לפני פטירתואדם כולל אלו שהעביר ל ,הנכסים שהנפטר הורישעל  מס עיזבון

אין מס )ובהן ישראל( מדינות  12-ב, ובמרביתן קיים גם מס מתנות. עיזבוןמס או  ירושהמס קיים  OECDמדינות  24-ב

הרצון להפחית את , עדר תמיכה פוליטיתיבשל ה שבעים ואילך,ביטלו מיסים אלו משנות המהן  10 – ירושה או עיזבון

קיים מס עיזבון( גם בהן וישראל )בתוצר לנפש גבוה משבהן המדינות מפותחות  12-ב ;נטל המס וגביית מס נמוכה

אומדן  OECD-, ועל כן לפי ממוצע המהתוצר 0.25%היה  2020בשנת משקל ההכנסות ממס עיזבון או ירושה 

  ש"ח.יליארד מ 3.6-הוא כ ,הוטל אילובישראל, ההכנסות מהמס 

העושר העולמי המשיך לצמוח, למרות הטלטלה שעברה על הכלכלה בעקבות משבר הקורונה. לפי דוח  2020בשנת 

. טריליון דולר 418.3-ל, והגיע 2019לעומת  7.4%-צמח העושר בעולם ב 2020 בשנתהעושר של קרדיט סוויס, 

 8.5%-מחזיקים בכ 5עד  1ועשירונים  ,מההון בעולם 76%-מההכנסות ובכ 52%-העשירון העליון מחזיק בכ

הכנסות משקי הבית  כללמשקל ההכנסות של העשירון העשירי מ 2018מההון. בישראל בשנת  2%-מההכנסות ובכ

משקל העשירון העשירי בכלל הכנסות משקי הבית . 38.2%היה של שני העשירונים הגבוהים  , ומשקלם23.3%היה 

 .72.2% – , ושל שני העשירונים הגבוהים59.7%ן היה מהו

מבוססת על הערכת ההון הפיננסי של הציבור העשוי לעבור  עשירונים לפיההון הפיננסי של משקי בית  התחלקות

סך לפי האומדן של מרכז המחקר והמידע של הכנסת  .עשירוניםהבירושה ועל הערכת התחלקות ההון הפיננסי בין 

-הון פיננסי וכ טריליון ש"ח 3.3-כ – טריליון ש"ח 6.6-משקי הבית בישראל )ללא חיסכון פנסיוני( הוא כההון שבידי 

 הון דירות. טריליון ש"ח 3.3

בדור האחרון חלה עלייה מתמדת בתוחלת החיים של אזרחי ישראל. לפיכך, קשישים בישראל משתמשים יותר 

ישה מהעבודה, ועל כן ייתכן כי היקף הירושות של רוב משקי מבעבר בהון שצברו במהלך חייהם בשנים שלאחר הפר

 הבית ירד בדור האחרון. 

מיליון ש"ח, ושל משק בית  2.5 הואההון של משק בית ממוצע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לפי אומדן 

ובעשירון  ,ש"ח מיליארד 117.8-של משקי הבית נאמד בהכולל הירושות סכום מיליון ש"ח.  11.5 – בעשירון הגבוה

 4.7צפוי להניב הכנסה שנתית של  מיליון ש"ח 5ברף של  10%ס עיזבון בשיעור של מ מיליארד ש"ח. 53-ב –הגבוה 

. מיליארד ש"ח 3.7צפוי להניב הכנסה שנתית של ח מיליון ש" 10ברף של זה  שיעורבמס עיזבון , ומיליארד ש"ח

מס עיזבון ו ,מיליארד ש"ח 7.0 צפוי להניב הכנסות שנתיות בסך חמיליון ש" 5של רף ב 15%בשיעור של עיזבון מס 

 .מיליארד ש"ח 5.6 שלמיליון ש"ח, צפוי להניב הכנסות  10של רף בבשיעור זה 
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 זבון ומס ירושה ימס ע .1
המס אינו  רובעל פי . ולא על היורשים מותירמוריש נכסים שהמוטל על  (Estate Taxמס עיזבון )

מס עיזבון  בהן קייםשחלקם בירושה. במדינות לקרבתם למוריש או למספר היורשים, קשור ל

חל על חלקו  (Inheritance Taxמס ירושה ) מס.ה תעקיפאת  למנוע, כדי מס מתנותנהוג גם 

בדרך כלל המס  חלקו בירושה.וב קרבת המוריש ליורשתלוי בושיעור המס  ,של היורש בירושה

מוטל על כל רכושו של המוריש, לרבות רכוש הנמצא מחוץ לגבולות המדינה. במדינות רבות יש 

על הנכסים שהנפטר היה בישראל מס עיזבון  1981-1949 בשנים הסכמי מס למניעת כפל מס.

 תמהעיזבונו 85%-כ 1979נת בש שנים לפני פטירתו. חמשאחר אדם עביר לשה אלוכולל  ,הוריש

ההצמדה ) גבוההואינפלציה  . הרחבת הניכויים המותרים, בעיקר בשל רף המסהיו פטורים

 1981 ץובמר ,98%של פטורים  תעיזבונושיעור ובילו להמאוחר יותר(  יושמהמערכת המס ב

  1.את המס הוחלט לבטל

מס מוצג שיעור המס ורף המס המרבי במדינות מפותחות שיש בהן מס עיזבון או להלן  1 בלוח

 ירושה. 

 2(2020) מס ירושה או מס עיזבון במדינות האיחוד האירופי :1 לוח

 מדינה )סוג המס(
 רף המס שיעור מס מירבי

 PPPבש"ח  מטבע מטבע מקומי יורשים אחרים קרבה ישירה
  20,401,348  יין 600,000,000             75% 55% יפן )ירושה(

  12,523,816  ואן 3,000,000,000         50% 50% קוריאה )ירושה(
  473,304        אירו 100,000                     60% 45% צרפת )ירושה(
  39,862,992  דולר 11,580,000               40% 40% ארה"ב )עיזבון(
  1,623,802    שטרלינג 325,000                     40% 40% בריטניה )עיזבון(
  1,439,425    אירו 335,000                     33% 33% אירלנד )ירושה(
  2,331,141    אירו 500,000                     50% 30% גרמניה )ירושה(
  4,073,967    אירו 1,000,000                 33% 19% פינלנד )ירושה(

  156,688        כתר 301,900                     36.25% 15% דנמרק )ירושה/עיזבון(
  9,870,555    לירה 6,300,000                 10% 10% יה )ירושה(קורט

  3,736,263    אירו 600,000                     40% 10% יוון )ירושה(
  34,496          קרונה 1,500,000                 10% 10% איסלנד )ירושה(
  2,941,256    אירו 661,328                     40% 10% הולנד )ירושה(
  5,185,860    אירו 1,000,000                 8% 4% איטליה )ירושה(
       20% 3% פולין )ירושה(

       39% 0% סלובניה )ירושה(
       18% 0% הונגריה )ירושה(

       48% 0% לוקסמבורג )ירושה(
  7,475,351        36% 21% ממוצע פשוט

                                                                    
 .2000, מאי מס עיזבון –פרק ו' בסט(, -משרד האוצר, הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בן  1

2 Ernst and Young, Worldwide personal tax guide 2021, February 2021. OECD, Purchasing Power Parities for GDP. 
 .2022בינואר  5, 2021שערי מטבעות החוץ בסוף שנת . הלמ"ס, 2020מוצע לשנת לפי שער חליפין מ –המרה לש"ח 

מס   היהבישראל 
 עיזבון בשנים

, והוא חל  1981-1949 
על הנכסים שהנפטר 

הוריש, כולל אלו  
שהעביר לאדם אחר 

חמש שנים לפני  
הרחבת  פטירתו.

 הניכויים המותרים
גבוהה  ואינפלציה 

 לווטילב ובילוה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/tax_reforma_public_committee/he/Vaadot_ahchud_TaxReformaPublicCommittee_Report_Chapter6.PDF
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-personal-tax-and-immigration-guide
https://stats.oecd.org/
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021.aspx
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)לוקסמבורג, הונגריה, סלובניה(  0%נע בין  ישירהם בקרבה כי שיעור המס ליורשי אפשר לראות

 8%שיעור המס ליורשים אחרים נע בין  .21% המדינות הוא 18והממוצע של )יפן(,  55%-ל

 .מיליון ש"ח 7.5-רף המס המרבי הממוצע היה כ. 36%)יפן(, והממוצע הוא  75%-ל )איטליה(

מדינות  12-בקיים גם מס מתנות.  ןמרבית, ובעיזבוןמס או  ירושהמס קיים  OECDמדינות  24-ב

 שבעים ואילךמשנות ה וו את מיסים אלביטל ןמתוכ 10 – אין מס ירושה או עיזבון)ובהן ישראל( 

נטל המס וגביית מס נמוכה יחסית לעלויות הרצון להפחית את , עדר תמיכה פוליטיתיבשל ה

  3.ה גבוהותיגבי

בין המדינות שביטלו  .2000עיזבון מאז שנת בהן בוטל מס שהמדינות  13מנויות להלן  2 לוחב 

בדיה )ביטלה בשנת ש – בשנים האחרונות את מס העיזבון

המאופיינות בנטל (, 2014)ביטלה בשנת ( ונורבגיה 2005

משטר מס פרוגרסיבי יחסית. בין הסיבות לביטול וגבוה מס 

רצון להחזיר למדינה תושבים עשירים אשר היגרו  –

ולמנוע עזיבה של  מס עיזבון לא קייםבהן שנות אחרות למדי

מהמס הכנסות נמוכות יחסית כן ו בעלים של חברות גדולות

. חלק מהנסיגה של גבייתו נהליותיעלויות המלעומת ה

 ,המס נטלבגביית המס באה גם על רקע מגמה של הפחתת 

האחרונות היתה ירידה בנטל המס על  יםהשנ 30-ב שכן

 משקל 1בתרשים  .OECD-בעלי השכר הגבוה במדינות ה

 .2018 עד 1965בשנים OECD -ה במדינותמתנות מהתוצר מס זבון ויעמס ההכנסות ממס ירושה, 

 5באחוזים(( 2018 עד 1965מתנות מהתוצר בשנים מס זבון ויעמס ההכנסות ממס ירושה, משקל  :1תרשים 

של  שבעיםבמהלך שנות הירד  OECD-הבמדינות מהתוצר זבון יעכי משקל ההכנסות ממיסי ירושה ולראות אפשר 

של המס או צמצומו ביטולו מועד היום. הירידה במשקל נבעה  שמוניםר יציב מאז שנות ההמאה הקודמת ונות

                                                                    
3  OECD, Inheritance taxation in OECD countries, May 12th 2021. 
4  Tax Foundation, Estate and Inheritance taxes around the world, March 17th 2015. 
5  OECD, Inheritance taxation in OECD countries, May 12th  2021. 

 20004משנת ירושה : מדינות בהן בוטל מס עיזבון או 2לוח 
 שנת הביטול מדינה

 2001 מקאו
 2004 פורטוגל
 2004 סלובקיה
 2005 שבדיה
 2005 רוסיה
 2006 קונג-הונג

 2006 הונגריה
 2008 סינגפור
 2008 אוסטריה

 2011 ליכטנשטיין
 2013 ברונאיי
 2014 צ'כיה

 2014 נורבגיה

1.12

0.38

0.07 0.09

0.0
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מס ירושה ועזבון  מס מתנות  

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-e2879a7d-en.htm
http://taxfoundation.org/article/estate-and-inheritance-taxes-around-world
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-e2879a7d-en.htm
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או  הנישומים שלעלייה בתכנוני המס  או( גל ובריטניהוזילנד, פורטשונות )אוסטרליה, קנדה, אירלנד, ניו מדינות ב

תוצר שמר על יציבות מהתנות מ   מסות מנסמשקל ההכ. לעומת זאת, יוסהמיעל מנת להתחמק מ היורשיםשל 

 במהלך התקופה.

 העיקריים בעד ונגד הטלת מס עיזבון.הטיעונים להלן מוצגים  3בלוח 

 עיזבוןמס  ירושה או בעד ונגד הטלת מס טיעונים: 3לוח 

 7נימוקים נגד 6נימוקים בעד
צמצום לשוויון בחלוקת ההכנסות וההון, ובעיקר -כלי להקטנת האי

מס זה רמת פרוגרסיביות גבוהה, לשוויון מדור לדור. -העברת האי
בייחוד בישראל, שבה הפער החברתי הוא מהגבוהים במדינות 

 .המפותחות

שכיום  8,הטלת המס עשויה להביא למדיניות של חובת דיווח כללי
רשות אינה קיימת בישראל, להגדיל את החיכוך בין הנישומים לבין 

אלה עשויים להפוך את המס ללא כדאי המס ולהביא לייקור הגבייה. 
 מבחינה כלכלית.

בה יש שכלי פיסקלי להגדלת הכנסות המדינה, בעיקר בתקופה 
 כדי לעמוד ביעדי הגירעון. ןצורך בהגדלת

כמו כן, כיום אדם המוכר דירה חייב במס שבח על ההפרש בין מחיר 
אדם המוריש את הדירה אינו  ואילוקניית הדירה למחיר המכירה, 

 .חייב במס

י המס ואת מס עיזבון ומס מתנות עשויים להגדיל את תכנונ
יהיו נמוכות יחסית,  ההכנסותש משום ,ההתדיינויות המשפטיות
ל המעמד הבינוני או על יורשים של אדם ועיקר הנטל עשוי ליפול ע

שנפטר פתאום ולא הספיק לערוך תכנון מס. כמו כן, המס עשוי 
 סים אחרים, כמו מיסוי רווחי הון.יהכנסות ממ לקזז

המס אינו מוטל על פעילות כלכלית, ועל כן השפעתו על הצמיחה 
 הם שלהקטנת שיעורי מאפשרתקטנה יחסית. הטלת מס כזה 

(, שהשפעתם על ומס חברות )כמו מס הכנסה סים ישיריםימ
סים עקיפים, שהשפעתם ימהם של שיעוריוהצמיחה גדולה יותר, 

הקטנת היא מאפשרת  . כמו כןשוויון גדולה יותר-על רמת האי
לצמיחה בשל ירידה בעלויות גיוס רם וצעד שתהגירעון התקציבי, 

 החוב וריבית לטווח ארוך נמוכה יותר.

עשויה לגרום לצמצום מספר העולים החדשים גם הטלת מס עיזבון 
 בעלי האמצעים.

וגורמים שונים העלו כמה , מס עיזבוןנושא בישראל בהתעורר שוב הדיון בשני העשורים שחלפו 

 : כמפורט להלןהצעות בנושא, 

 להחיל מס  2000הציעה בשנת בסט( -)ועדת בן הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה

 .מיליון ש"ח 2בסכום העולה על  תעל עיזבונו 10%עיזבון בשיעור של 

 בעקבות המחאה  2011, שהוקמה באוגוסט )ועדת טרכטנברג(חברתי -הוועדה לשינוי כלכלי

, מהנימוקים שהוצגו מס לא להטילשה להטיל מס עיזבון והמליצ הבהצע החברתית, דנה

 9לעיל.

  שלי  ה"כח, של 2011–הצעת חוק מס עיזבון, התשע"בהונחה  2011בשנת  –הצעות חוק

של מס בשיעור לפיה יוטל ו 10,עשרה-שמונהמרינה סולודקין על שולחן הכנסת הו 'יחימוביץ

של חה"כ  זבוןיהצעת חוק מס עהונחה  2016בשנת  ליון ש"ח.ימ 10מעל  תעל עיזבונו 10%

על  40%-ל 10% ביןמס בשיעור ש ויוטל לפיהו ,עשריםה על שולחן הכנסת יםאחרדב חנין ו

                                                                    
 .2000מס עיזבון, מאי  –, פרק ו' בסט(-הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בןמשרד האוצר,   6
 .99, עמ' 2011, ספטמבר מערכת המס, חברתי )ועדת טרכטנברג(-דוח הוועדה לשינוי כלכלי  7
 צמצום ההון השחור. , למשללהטלת חובת דיווח כללי יש גם יתרונות   8
 .99, עמ' 2011ספטמבר  מערכת המס,, חברתי )ועדת טרכטנברג(-דוח הוועדה לשינוי כלכלי  9

 .2011באוקטובר  31, (, של חה"כ שלי יחימוביץ' ומרינה סולודקין3607/18פ/) 2011–עיזבון, התשע"ב הצעת חוק מס   10

הוועדה הציבורית  
לרפורמה במס 

-)ועדת בן הכנסה
הציעה בשנת  בסט( 
להחיל מס   2000

עיזבון בשיעור של  
 תעל עיזבונו 10%

  2בסכום העולה על 
 ש"חמיליון 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/PublicBodies/tax_reforma_public_committee
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/tracht.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/tracht.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3607.rtf
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חה"כ שלי  הונחו הצעות חוק של 2015בשנת  11על מתנות.מיליון ש"ח ומס  10זבון מעל יע

 עיזבון מסלפיהן יוטל , ועשריםהעל שולחן הכנסת שמולי יק צחה"כ אישל ו 'יחימוביץ

 12מיליון ש"ח. 10מעל  עזבוןעל  )בהתאמה( %25-ו %10של בשיעורים 

 מהתוצרעיזבון  מסמ ותהכנס שיעור הערכת .2
היה  2020בשנת  %0.4.13-כהיה בישראל מהתוצר מס עיזבון מהכנסות משקל ה שבעיםבשנות ה

פי חישוב זה אומדן ההכנסות  על 14)במחירים שוטפים(. מיליארד ש"ח 401,1-התוצר בישראל כ

 .מיליארד ש"ח 5.6-הוא כ 2020התוצר בשנת לפי  ,הוטל אילו, עיזבון מסמ

שיעור בחלק מהמדינות המפותחות, ובכל מדינה מוטל  יםירושה מוטלמס כאמור, מס עיזבון או 

תוצר מהעיזבון או ירושה מס משקל הכנסות המדינה מלהלן  2בתרשים . יםשונורף המס מס ה

 זמינים.ש גבוה יחסית והנתונים התוצר לנפבהן ש OECD-במדינות ה

 OECD15במדינות ירושה מהתוצר מס או עיזבון משקל הכנסות ממס  :2תרשים 

 

מס עיזבון(, בהן קיים ותוצר לנפש גבוה מישראל )שבהן מדינות מפותחות  12-באפשר לראות כי 

התוצר כאמור,  .מהתוצר 0.25%היה  2020בשנת ירושה משקל ההכנסות ממס עיזבון או 

אומדן ההכנסות  OECD-, ועל כן לפי ממוצע המיליארד ש"ח 1,401-כהיה  2020בישראל בשנת 

בין המדינות במשקל  יש הבדלים ניכרים .יליארד ש"חמ 3.6-כ הוא ,הוטל אילובישראל, מהמס 

להבדלים . בצרפת 0.54%עד  קנדהב 0.02%-מ, תוצרמהירושה מס או ממס עיזבון ההכנסות 

. לפיכך, הערכת התחלקות ההון במדינהורף המיסוי  ,שיעור המסובין היתר , הסבריםכמה ייתכנו 

 בתוצר היא אומדן כללי בלבד. ןמשקלהכנסות המדינה ממס ירושה בישראל על בסיס 

                                                                    
 . 2016במרץ  14, אחרים"כ דב חנין והשל ח (,2762/20פ/) 2016–זבון, התשע"ויהצעת חוק מס ע 11
–זבון, התשע"היהצעת חוק מס ע; 2015באוקטובר  12, 'ביץו"כ שלי יחימהשל ח (,2043/20)פ/ 2015–זבון, התשע"ויהצעת חוק מס ע 12

 .2015ביולי  29, "כ איציק שמוליהשל ח (,2028/20)פ/ 2015
 .2000, מאי מס עיזבון –פרק ו' , בסט(-הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה )ועדת בןמשרד האוצר,   13
 .2021בינואר  6 :, כניסה2020–1995, תמ"ג ושימושים במקורות בשנים לאומייםחשבונות  – 2021סטטיסטי שנתון , מ"סהל  14

15  OECD.stat, Revenue Statistics – Comparative tables, 4310 Estate and inheritance taxes Tax revenue as percentage 
of GDP, accessed: January 6th 2022. 

0.54% 0.53%

0.31%
0.27% 0.26% 0.25% 0.25% 0.23% 0.20%

0.17%
0.13% 0.13%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

היה   2020בשנת 
-התוצר בישראל כ

ש"ח. מיליארד  1,401
פי חישוב זה על 

אומדן ההכנסות ממס  
  (הוטל)אילו עיזבון 

התוצר בשנת  לפי 
 5.6-הוא כ 2020

 מיליארד ש"ח

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=563763
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=568437
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565241
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=565241
https://www.gov.il/he/departments/PublicBodies/tax_reforma_public_committee
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/11.shnatonnationalaccounts/st11_02x.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=21699
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 ובעולם שוויון בישראל -איה .3
נתונים ין היתר נכללים בו הלמ"ס מפרסמת מדי שנה סקר הכנסות והוצאות של משקי בית, וב

ה הכספית נטו של ההכנס 3לפי עשירונים של משקי בית. בתרשים של  על התחלקות ההכנסות 

 . 2019-ו 2007משקי הבית לפי עשירונים בשנים 

 ש"ח(אלפי בשוטף, ) 2018-ו 0720: ההכנסה הכספית נטו של משק בית, לפי עשירונים, בשנים 3תרשים 

 

גבוהים בעשירונים הנמוכים  2018עד  2007בשנים בהכנסה  יעורי הגידולשלראות כי  אפשר

עשירון הראשון ת ממוצע בההכנסה הכספית נטו של משק ביבעשירונים. כך,  היורדים עם העלייו

 . 37.4%-ב –ושל העשירון העשירי  146.5%-ב – , של העשירון השני208.5%-באלו  שניםגדלה ב

הכנסה, עשירון יחידת המדידה היא  .ההכנסות בהתפלגות ןהשוויו למדידת משמש יני'ג מדד

התחלקות ההכנסות  0-קרוב למדד ככל שה :1-ל 0מדד נע בין וה ,הבית ימשקשל לפי הכנסות 

התחלקות ההכנסות שוויונית  1-קרוב ל מדדמשקי הבית שוויונית יותר, וככל שהעשירונים של בין 

 :להלן כמפורט פרמטרים, שני לפי מחשבים יני'ג מדד את פחות.

פרמטר זה   הון ופנסיה(. בלבד )עבודה, כלכלית מפעילות בהכנסות השוויון :הכלכלית ההכנסה

, על בשוק העבודה הננקטת המדיניותלמדוד את השפעת המדיניות הכלכלית, בעיקר מאפשר 

 .התפלגות ההכנסות

  סים.יומ העברה תשלומי לאחר בהכנסות השוויון :הפנויה ההכנסה

עשויה ללמד על יעילות  של חלוקה על פי פרמטר זה לחלוקה על פי הפרמטר הקודם שוואה ה

 שוויון.-ההעברה בצמצום האיסים ומדיניות תשלומי ימדיניות המ

שוויון כלכלי על כל -ואינו משקף אי מדד ג'יני מסתמך על נתוני הכנסה כספית שוטפת בלבד

ההון, אולם ממצאים  התחלקות. אין בישראל מידע מלא על בעלות על רכושהיבטיו, למשל ב

שוויון בחלוקת -מהאישוויון בחלוקת ההון גדול יותר -האימהעולם וגם מישראל מעידים כי 

 16שוויון הכלכלי גבוהה מזו שבאה לידי ביטוי במדד ג'יני.-. לפיכך, רמת האיההכנסה

                                                                    
 .2004כון הישראלי לדמוקרטיה, אוקטובר , המזכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכליתבסט ומומי דהן, -אבי בן 16
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בחלוקת ההון גדול 
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http://www.knesset.gov.il/mmm
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_49/Publications_Catalog_2049.aspx
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 בשנים הפנויהההכנסה לפי ההכנסה הכלכלית ובישראל מדד ג'יני  מוצגים שיעורי 4תרשים ב

 .2018עד  2002

 17(2018עד  2002לפי ההכנסה הכלכלית וההכנסה הפנויה )מדד ג'יני בישראל  :4תרשים 

 
של ההכנסה  במדד ג'יני 13.6%חלה ירידה בשיעור של  2018עד  2002שנים בכי ראות לאפשר 

הסיבות העיקריות לירידה  .2018בשנת  0.4644-ל 2002בשנת  0.5372הכלכלית, משיא של 

חד בשיעור הגידול הבמדד ג'יני של ההכנסה הכלכלית בתקופה זו הן הצמיחה המהירה במשק, 

 לצד ירידה בשיעור האבטלה.בשכר  עלייהוההשתתפות בכוח העבודה 

, ומאז חלה ירידה מצטברת 2006בשנת  0.3923של  ע לשיאגיה מדד ג'יני של ההכנסה הפנויה

נתונים אפשר להשוות ל-איאלה הנתונים את ה  .2018שנת ב 0.3559-לעד  9.3%בשיעור של 

להלן מוצג  5בתרשים ביטוח לאומי. מוסד להל ש חישובה שיטתשינוי בבשל  2020-ו 2019 לשנים

הותאמו  2018)נתוני  2020–2018לפי ההכנסה הכלכלית ולפי ההכנסה הפנויה בשנים  מדד ג'יני

 (.2020–2019להשוותם לשנים ניתן  ולכןלשיטת החישוב החדשה ביטוח הלאומי מוסד לעל ידי ה

 18(2020עד  2018)הפנויה ההכנסה והכלכלית לפי ההכנסה בישראל 'יני ג דד: מ5 תרשים

 

 :בתרשים המובאים מהנתונים כמה של תיאורלהלן 

  0.542-ל 0.503-מ ,2019לעומת  7.8%-מדד ג'יני לפי הכנסה כלכלית עלה ב 2020בשנת .

כתוצאה מפיטורים והוצאה  2020בשנת  גדלשוויון בהכנסות מעבודה, פנסיה והון -איה, קרי

                                                                    
 .2019, דצמבר 2018דוח העוני  ;שוויון-לוחות עוני ואי :, נספח2018סקירה שנתית המוסד לביטוח לאומי,   17
 .2021, ינואר )לפי נתונים מינהליים( 2020-ואומדן ל ,2019–2018 ,שוויון בהכנסות-רמת החיים, העוני והאיהמוסד לביטוח לאומי,   18
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0.3559

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
יני של ההכנסה הכלכלית'מדד ג יני של ההכנסה הפנויה'מדד ג

+0.7%
+7.8% לפי ההכנסה הכלכלית

+0.5% -0.05%
לפי ההכנסה הפנויה

0.3

0.4

0.5

0.6

2018 2019 2020

עד   2002בשנים 
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 13.6%בשיעור של 
במדד ג'יני של  

.  ההכנסה הכלכלית
–הסיבות לירידה  בין 

הצמיחה המהירה 
חד  הגידול וה במשק

בשיעור ההשתתפות  
 בכוח העבודה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2018/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
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מדד  2019-ל 2018-מבתקופת הקורונה.  ,בעיקר של עובדים המשתכרים שכר נמוך ,ל"תלח

 .0.7%, עלייה של 0.503-ל 0.499-מ ,ג'יני לפי ההכנסה הכלכלית עלה במעט

 הקלות בתנאי  ובהםהממשלה על שורה של צעדים,  בעקבות משבר הקורונה החליטה

הזכאות לדמי אבטלה, הארכת תקופת הזכאות לאבטלה ומתן מענקים, אשר קיזזו את 

לעומת  2020בשנת שוויון הכלכלי. מדד ג'יני לפי ההכנסה הפנויה נותר יציב -העלייה באי

מדד ג'יני לפי  2019בשנת . (0.05%ירידה מזערית של בו )ואף חלה  0.390ועמד על  ,2019

 .0.390-ל 0.388-, מ2018לעומת  0.5%-ההכנסה הפנויה עלה ב

ערב המשבר  ,2007בשנת השינוי במדד ג'יני במדינות המפותחות  מוצגלהלן  6תרשים ב

 .ערב משבר הקורונה ,2019-בו ,הפיננסי

 920119-ו 2007דינות המפותחות בשנים השינוי במדד ג'יני במ :6תרשים 

 

 השביעי, 0.348( היה OECD-מדד ג'יני בישראל )לפי הגדרות ה 2018כי בשנת  רואים בתרשים

מהסוף, קרי חל שיפור במיקומה היחסי של  השמיני, 0.371המדד היה  2011בשנת ומהסוף, 

ירידה משמעותה כאמור, ) נקודות אחוז 0.023-ירד בישראל. בתקופה זו מדד ג'יני בישראל 

 המדינות המפותחות. 36בין בשיעורה  התשיעיתהירידה  – שוויון(-יצמצום בא

                                                                    
19 OECD.stat, Income distribution database, accessed: January 3th, 2022. 

המדד . 2019עד  2007אם לא נכתב אחרת השנים הן ו. הנתונים אינם זמינים לכל השנים, OECD-לפי הגדרות ה –המדד בישראל 
 –, בגרמניה 2012-מ –בצרפת  ;2013-מ –באסטוניה  ;2018עד  2011– בדנמרק ;2017עד  2009 – בצ'ילה ;2018עד  2012 – באוסטרליה

 2015 – בלוקסמבורג  ;2018עד  2015 – בקוריאה ;2018עד  2009 –ביפן  ;2018עד  2011 –בישראל  ;2017עד  –באיסלנד  ;2018עד  2008
בטורקיה  ; 2013-מ –בשבדיה  ;2008-מ –בנורבגיה  ;2014עד  2011 –זילנד  בניו ;2011-מ –בהולנד  ;2018עד  2012 – במקסיקו ;2019עד 
; 2018עד  –פולין ב ;2020עד  2010 –קוסטה ריקה ב ;2018עד  –פינלנד ב ;2018עד  –באירלנד  ;2013-מ –בארה"ב ; 2018עד  2011 –
 . 2018עד  –יץ ישווב
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http://www.knesset.gov.il/mmm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=66596
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שנות באמצע  0.29-מוצע של כממ עלה OECD-שוויון בחלוקת ההכנסות במדינות ה-איה

  20(.הנתון פורסם)או בשנה האחרונה ש 0192בשנת  0.32-לכ שמוניםה

 התחלקות העושר בעולם  3.1

בעקבות למרות הטלטלה שעברה על הכלכלה  ,לגדולהעושר העולמי המשיך  2020בשנת 

 7.4%-העושר בעולם בגדל  2020בשנת שר של קרדיט סוויס, לפי דוח העו. משבר הקורונה

 ,רסות העולםובעקבות העליות בב . העלייה בעושר באהליון דולריטר 418.3-ל, 2019לעומת 

מדינות  חילת המשבר. את הצמיחה הובילושהתרחשה בתאת נזקי המפולת במהירות שמחקו 

גם על רקע היחלשות  כווץ ההוןדרום אמריקה התבבהודו ו , ואילוצפון אמריקה ואירופה

לפי עשירונים בשנת  עולםבהתחלקות העושר והכנסה  אומדן להלן 7בתרשים  21.המטבעות

2021 . 

 22)באחוזים( 2021והכנסה לפי עשירונים בשנת  ההוןהתחלקות אומדן  :7תרשים 

 

ועשירונים  ,מההון בעולם 76%-מההכנסות ובכ 52%-ליון מחזיק בכהעשירון העאות כי רל אפשר

ן יושיוו-הפערים באילפי הדוח  ,עם זאת מההון. 2%-מההכנסות ובכ 8.5%-מחזיקים בכ 5עד  1

 53ירון העליון היה גבוה פי שהשכר הממוצע בע שמוניםה. בראשית שנות מצטמצמיםבהכנסה 

  38.23פי היחס הוא  2020בשנת ואילו  5עד  1עשירונים מוצע של מהשכר המ

 בישראל הבית משקי של עשירונים לפיההון  תהתחלקו .4
)הון  משקי הבית הדירות שבבעלותמ נובע האחר חלקוו ,פיננסי הוא הבית משקי של הוןה רוב

נדל"ן(. להלן הערכת התחלקות ההון של משקי בית בישראל לפי שני מרכיבים אלו. הנתונים בכל 

נושא )תיק נכסים פיננסיים בידי הציבור, סקר הוצאות משקי בית, מספר נפטרים בשנה( הם 

 . 2019-ו 2018 יםלשנ

                                                                    
20 OECD, The role and design of net wealth taxes in OECD, figure 2.2, 2018; Income distribution database, accessed: 

January 13th 2022. 
21 Credit Swiss, Global Wealth Reporter, June 2021. 
22 World Inequality lab,  World Inequality Report 2022, Lucas chncel, Thomas Piketty, December 2021. 

  שם. 23
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5-1עשירון  9-4עשירון  עשירון עליון  

הון   הכנסה

העושר  2020בשנת 
העולמי המשיך לגדול,  

למרות הטלטלה 
שעברה על הכלכלה  

בעקבות משבר  
  2020הקורונה. בשנת 

-גדל העושר בעולם ב
, 2019לעומת  7.4%

טריליון  418.3-והגיע ל
 דולר 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264290303-en.pdf?expires=1642045630&id=id&accname=ocid71016392&checksum=47BEC27D819DC55582766480E15BFF78
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf
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 הבית משקי של עשירונים לפיהפיננסי התחלקות ההון  ערכתה 4.1

עשוי העשירונים של משקי בית מבוססת על הערכת ההון הפיננסי של הציבור לפי התחלקות ההון 

 לעבור בירושה ועל הערכת התחלקות ההון הפיננסי בין עשירונים של משקי בית.

 הערכת ההון הפיננסי של הציבור 4.1.1

 .2019פיננסיים של משקי הבית לשנת מוצג תיק הנכסים ה 8בתרשים 

 24מיליארדי ש"ח(ב) 2019 ם של משקי הבית לשנת יהנכסים הפיננסי תיק: 8תרשים 

טריליון  3.5-כבשווי של היה תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור  2019בשנת כי  ותראל אפשר

 (50.7%) עתודות ביטוחהיו ליון ש"ח יטר 1.78-כ ,. מתוכו(2013בשנת  טריליון ש"ח 2.36-כש"ח )

. חלק מהנכסים הפיננסיים אינם ניתנים להורשה, כמו (18.1%)מזומנים  –מיליון ש"ח  633-וכ

אינם מקבלים הם , אולם פנסיית שאריםכאשר אדם נפטר השארים עשויים לקבל  :כספי פנסיה

קרן שנותרה. סעיף עתודות ביטוח כולל ביטוחי חיים, קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות האת 

לתביעות תלויות. יתרת הנכסים הפיננסיים בניכוי הנכסים  עתודותשהן ופרמיות ששולמו מראש 

 .(חש"טריליון  1.3-כ 2013בשנת ) טריליון ש"ח 1.72-כ 2019בשנת  תהיהיבעתודות הביטוח 

שלא כמו במדינות מפותחות  ,הלמ"ס אינה מפרסמת נתונים על התחלקות ההון בישראל

. בסקר הוצאות משקי בית יש נתון על הכנסות של משקי בית ממקורות שונים: עבודה, אחרות

משקי הבית לפי עשירונים, נטו להכנסות המוצגות  9 תרשיםב, פנסיות וקצבאות ותמיכות. הון

 מהון.ובכללן הכנסות 

 25(2018) בית משקי של עשירונים לפי מההוןהתחלקות הכנסות נטו וההכנסות  :9תרשים 

                                                                    
 .2021במרץ  14, אומי לפי סקטורים מוסדייםמאזן ל – 1, לוח 2019חשבונות המאזן הלאומי לשנת , מ"סהל 24
הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית  – 2לוח , 2018, נתונים מסקר הוצאות משקי בית מ"סהל  25

 .2020באוקטובר  29, נטו לנפש סטנדרטית

1,776.9
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-כ 2019היה בשנת 
טריליון ש"ח.  3.5

 1.78-כמחציתו,  כ
טריליון ש"ח,  

-בעתודות ביטוח, וכ
מיליון ש"ח   633

 ןבמזומ

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2019.aspx
file:///C:/Users/natans/AppData/Roaming/Microsoft/Word/התחלקות%20הכנסות%20נטו%20והתחלקות%20הכנסות%20מהון%20לפי%20עשירונים%20של%20משקי%20בית%20(2012)
file:///C:/Users/natans/AppData/Roaming/Microsoft/Word/התחלקות%20הכנסות%20נטו%20והתחלקות%20הכנסות%20מהון%20לפי%20עשירונים%20של%20משקי%20בית%20(2012)
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הכנסות משקי הבית מכלל משקל ההכנסות של העשירון העשירי  2018בשנת  כי תוארל אפשר

משקל העשירון העשירי בכלל . 38.2% היה של שני העשירונים הגבוהיםמשקלם ו ,23.3% יהה

 .72.2%היה ני העשירונים הגבוהים של שמשקלם , ו59.7% יההכנסות משקי הבית מהון ה

דומה התחלקות ההון כי  נניחעל התחלקות ההון של משקי בית לפי עשירונים, נתונים בהיעדר 

 .הכנסות של משקי ביתהתחלקות הל

 של משקי הבית בין עשירונים ןנדל"ההערכת התחלקות הון  4.1.2

על הוצאות דיור של משקי  , לפי עשירונים,בסקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס נכללים נתונים

להלן מובא פירוט של מספר משקי  4 לוחבושווי ממוצע של דירה. משקי בית בית, דירות בבעלות 

 לפי עשירונים. ,שווי הדירהעל שיעור הבעלות ועל בית אשר בבעלותם דירה, ה

 26(2018דירות בבעלות משקי בית ושווי דירה ממוצע ) :4 לוח

 שווי דירה ממוצע )באלפי ש"ח( שיעור בעלות משקי בית )באלפים( עשירון
1 101.1 38.7% 1,026 
2 144.6 55.4% 1,094 
3 158.8 60.9% 1,298 
4 157.1 60.3% 1,433 
5 175.4 67.3% 1,568 
6 171.3 65.6% 1,642 
7 197.4 75.7% 1,934 
8 205.2 78.6% 2,032 
9 209.4 80.3% 2,363 

10 214.8 82.4% 2,965 
 1,833 66.5% 1,735 סך הכול

דירה  (ממשקי הבית 66.5%מיליון משקי בית ) 1.73-לכהייתה  2018כי בשנת אפשר לראות 

מתגוררים שבעליהן רק דירות  וכללננתונים מיליון ש"ח. ב 1.83. שווי דירה ממוצע היה םבבעלות

 ימחיר ומאז עלו, 2018בסקר הלמ"ס מדובר בשווי דירות במחירי להשקעה. בהן ולא דירות 

 עשירונים.בכל הלדעת אם שיעור הגידול הוא אחיד אפשרות אין  .ותדירה

                                                                    
ונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש נת – 24לוח , 2018, נתונים מסקר הוצאות משקי בית מ"סהל  26

משקי בית, לפי שאלונים  8,792סקר הוצאות משקי בית מבוסס על מדגם של  .2020באוקטובר  29, גרים בדירות בבעלותם –סטנדרטית 
 .מובנים של הלמ"ס

2.8% 4.2% 5.8% 7.3% 8.4% 9.4% 11.3% 12.9%
14.9% 23.3%

0.4% 1.1% 1.6% 2.8% 4.9% 5.1% 4.2% 7.5%
12.5%

59.7%
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80%
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סך הכנסות נטו הכנסות מהון

משקל   2018בשנת 
ההכנסות של העשירון 
העשירי מכלל הכנסות 

 23.3%משקי הבית היה 
ומשקל שני העשירונים  

 .  38.2%הגבוהים היה 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/1802_households_2018/t24.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/1802_households_2018/t24.pdf
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מיליון ש"ח(  1.83א מכפלה של מחיר דירה ממוצעת )בבעלות הו האומדן הכולל של שווי הדירות

טריליון ש"ח.   3.18-מיליון(, והוא מסתכם ב 1.73-במספר משקי הבית אשר יש בבעלותם דירה )כ

בסקר הוצאות משקי  ותנכלל ןשכאמור אינ ,להשקעה ותהדירשווי זה יש להוסיף את אומדן על 

מתגוררים בדירות בבעלות,  66.5%מיליון משקי בית,  2.61-בית של הלמ"ס. לפי הסקר, מתוך כ

של קרוב משפחה למשל מתגוררים בדירות אחרות ) %5.5-מתגוררים בדירות בשכירות ו %28

  .ות לדיירים בתשלוםרדירות המושכ 730,000-בישראל כיש , לפיכך 27ללא תשלום(.

 00083,-, כסיםימהות שרלפי נתוני  28דירות. 00053,-מלאי הדיור הציבורי היה כ 2020בסוף 

בבעלות ציבורית ובבעלות  יוהדירות  000136,-ובסך הכול כ 29,בבעלות תושבי חוץ יודירות ה

  .של ישראלים ר בבעלות פרטיתשאתושבי חוץ, וה

רכי ושל דירה אשר נרכשה לצ הממוצע מחירה 2015בשנת  ,משרד האוצרלפי מחקר של 

לפי ניתוח של משרד האוצר, השכר הממוצע של  30.מיליון ש"ח 1.36היה על ידי שכירים השקעה 

מהשכר  25%-גבוה ב –ש"ח  69,500היה  2021משק בית שרכש דירה ברבעון הראשון של שנת 

 שעובדיו, הציבורי מגזרהעובדי ל שייכיםהיו  70%בין רוכשי הדירות להשקעה ו ,ברבעון המקביל

 עובדיל – %11.5-ו פיננסיה ענףה  יעובדל שייכים היו %17 31,במשק מהמועסקים שלישכ  הם

  .כולל דירות להשקעה ,אומדן שווי דירות בבעלות משקי בית לפי עשירונים 5בלוח  32הייטק.

 33, במיליארדי ש"ח(8201אומדן שווי דירות בבעלות משקי בית לפי עשירונים, כולל דירות להשקעה ) :5לוח 
 %-ב שווי דירות נטו שווי משכנתאות שווי דירות ברוטו עשירון משקי בית

1 103.7 10.2 93.5 2.8% 
2 158.2 26.0 132.2 3.9% 
3 206.1 33.9 172.2 5.1% 
4 225.1 44.4 180.7 5.4% 
5 275.0 72.5 202.5 6.0% 
6 281.3 67.8 213.5 6.4% 
7 411.5 87.90 323.6 9.8% 
8 515.0 102.7 412.3 12.5% 
9 687.9 108.5 579.4 17.5% 

10 1,126.9 131.6 995.4 30.1% 
 100.0% 3,305.3 685.41 3,990.7 הכול סך

                                                                    
 . 31 'עמ, 2020באוקטובר  29נתונים כלליים,  ,2018הכנסות והוצאות משקי בית, נתונים מסקר הוצאות משקי בית , מ"סהל 27
 .2021, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסט הממשלה להגדלתו כניותומגמות במלאי הדיור הציבורי ומצבן של תמתן שחק,  28
 .2022, פברואר 2022–תזכיר חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון(, התשפ"במשרד האוצר,  29
 , גלית בן נאים. מאפיינים ומגמות –רוכשי דירות להשקעה משרד האוצר,  30
 ,המועסקים במגזר הציבורי כלללאומיים. אלה מהווים כשליש מהמוסדות הוטחון יבהציבורי, השירות הכוונה לכלל עובדי המינהל המקומי,  31

 בעיקר במערכות החינוך והבריאות.  יםמועסק העובדים ויתר
 . 2021אוגוסט  ,2021סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון הראשון של משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי,  32
. עיבודי מרכז 2020באוקטובר  29, נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית – 24לוח , 2018שקי בית הלמ"ס, סקר הוצאות מ 33

 . מיליון ש"ח 1.35ממוצע של  מחירי? פ על מחושבות 10-7המחקר והמידע של הכנסת. דירות להשקעה בעשירונים 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/1802_households_2018/h_print.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_mmm_605876.pdf
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001YiW0aQAF/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%91%D7%97-%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%912022?language=iw
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/article_29122016/he/economy_and_research_Articles_Article_29122016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estate-2021-q1/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-2021-q1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/1802_households_2018/t24.pdf
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טריליון ש"ח, שווי  4-שווי הדירות ברוטו )לפני ניכוי הלוואות( היה כ 2018בשנת  , האומדןעל פי 

. שווי הדירות טריליון ש"ח 3.3-כ ושווי הדירות נטו היה ,מיליארד ש"ח 685-המשכנתאות היה כ

-כ –ושל שני העשירונים הגבוהים  , משווי הדירות הכולל 30.1%-של העשירון הגבוה היה כ

 . התחלקות שווי הדירות מתונה יותר מהתחלקות ההון הפיננסי. 48.2%

ציבוריות לדייריהן במחיר נמוך במידה  דירות 37,500-נמכרו כ 2011עד אוגוסט  1999משנת 

י ני אשר בבעלות שנ"בשווי ההון הנדלניכר לגידול מכירות אלו הביאו  34ניכרת ממחיר השוק.

ובהנחה מיליארד ש"ח,  103.7. אומדן שווי הדירות בעשירון הנמוך הוא העשירונים הנמוכים

, שווי ש"ח 800,000שמחיר השוק הנוכחי של דירה ציבורית ממוצעת שנמכרה לדיירים הוא 

משווי הדירות הכולל של משקי בית בעשירון הנמוך(.  29%-מיליארד ש"ח )כ 30-הדירות הוא כ

בדיור הציבורי משפיעה על יכולתם של לדיירים על בסיס דברים אלו ניתן לומר כי מכירת דירות 

 הדיירים להעביר הון לדור הבא יותר משהיא משפיעה על רמת החיים שלהם.

 כנסות המדינה ממס עיזבוןהערכת ה 4.2

בין עשירונים מורכבת כאמור מהתחלקות ההון הפיננסי בית  של משקיהערכת התחלקות ההון 

מוצג אומדן של מרכז המחקר  6 בלוחלעיל(.  5 לוחלעיל( ומהתחלקות ההון הנדל"ני ) 9 תרשים)

 לפי עשירונים.של משקי בית והמידע של הכנסת להתחלקות ההון 

 במיליארדי ש"ח(, 2018לפי עשירונים )של משקי בית אומדן התחלקות ההון  :6 לוח
 %-ב סה"כ %-ב שווי דירות נטו %-ב הון פיננסי עשירון 

1 14.8 0.4% 93.5 2.8% 108.3 1.6% 
2 37.9 1.1% 132.2 3.9% 170.1 2.5% 
3 53.4 1.6% 172.2 5.1% 225.6 3.4% 
4 93.5 2.8% 180.7 5.4% 274.2 4.1% 
5 162.8 4.9% 202.5 6.0% 365.3 5.5% 
6 171.1 5.1% 213.5 6.4% 384.6 5.8% 
7 141.1 4.2%                 323.6  9.8%        464.7  7.0% 
8 250.1 7.5%                 412.3  12.5%        662.4  10.0% 
9 416.5 12.5%                 579.4  17.5%        995.9  15.0% 

10 1,990.9 59.7%                 995.4  30.1%      2,986.3  45.0% 
 100.0%  6,637.5      100.0%  3,305.3              100.0% 3,332.2 הכול סך

טריליון  6.6-כמסתכם בההון שבידי משקי הבית בישראל )ללא חיסכון פנסיוני( , האומדןעל פי 

דירות. משקל ההון של העשירון  הוןטריליון ש"ח  3.3-טריליון ש"ח הון פיננסי וכ 3.3-כ – ש"ח

אומדן זה נמוך מעט מאומדן התחלקות ההון במדינות  . 45.0%הואהגבוה של משקי הבית 

במהלך בעלות על דירות בישראל והצבר הון גבוה יחסית של נראה בגין שיעור כמפותחות, ה

הפערים לפיכך קיימות כבר מאות שנים ו, אשר רובן המפותחותבמדינות יותר  תקופה ארוכה

כאמור,  הקיימת רק עשרות שנים.בהן גדולים יותר לעומת אלו שבישראל,  דורי-בהצבר ההון הבין

                                                                    
. ההכנסות מהמכירות 2011, דצמבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 1998-2011 ,התמורות בדיור הציבורי בישראלאיתי פידלמן,   34

 ש"ח לדירה. 73,000מיליארד ש"ח )במחירים שוטפים(, כלומר מחיר ממוצע של  2.75-השנים הסתכמו בכ במשך

ההון שבידי משקי  
הבית בישראל, ללא  

חיסכון פנסיוני, 
 6.6-מסתכם בכ

  3.3-, כטריליון ש"ח
טריליון ש"ח הון 

טריליון  3.3-פיננסי וכ
 ש"ח הון דירות

עד   1999משנת 
נמכרו   2011אוגוסט 

  דירות 37,500-כ
ציבוריות לדייריהן  

במחיר נמוך במידה  
ניכרת ממחיר השוק. 

מכירות אלו הביאו  
בשווי ניכר לגידול 

אשר   ני"ההון הנדל
בבעלות שני 

 העשירונים הנמוכים

http://www.knesset.gov.il/mmm
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02936.pdf
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יבוריות לדיירים בעשור האחרון במחיר נמוך במידה ניכרת ממחיר מכירת עשרות אלפי דירות צ

השוק תרמה לשווי הון נדל"ני גבוה יחסית של שני העשירונים הנמוכים בישראל ולהגדלת 

  השוויוניות בהתחלקות ההון בין משקי הבית.

 . 2019נפטרים לפי גיל בשנת  7בלוח 

 201935נפטרים לפי גיל בשנת  :7 לוח
 גיל פטירות %-ב שיעורי תמותה

0.03% 2.1% 972 0-19 
0.04% 2.4% 1,099 20-39 
0.20% 8.3% 3,842 40-59 
2.79% 87.2% 40,399 60+ 
 ך הכולס 46,312 100.0% 0.51%

. בהנחה 40היו מעל גיל  הםמ 95.5%-כ, אנשים 46,312נפטרו  2019ת בשנכי  ותראל אפשר

עשויים  40נפטרים בשנה מעל גיל  44,241משמעותי, אין הצבר הון  40שלנפטרים מתחת לגיל 

, 0.5% היה שיעור התמותה )שיעור הנפטרים באוכלוסייה( 2019לשאריהם. בשנת ירושה להוריש 

 .2.8%-ומעלה היה כ 60מותה בקרב בני שיעור הת –שונות רבה בין קבוצות הגיל והייתה 

בדור האחרון חלה עלייה מתמדת בתוחלת החיים של אזרחי ישראל. תוחלת החיים של גברים 

-, ותוחלת החיים של נשים עלתה ב2019בשנת  81-ל 1980בשנת  72.7-שנים, מ 8.3-ב עלתה

לפיכך, קשישים בישראל משתמשים יותר  2019.36בשנת  84.7-ל 1980בשנת  75.7-משנים,  29.

 סכוםייתכן כי מבעבר בהון שצברו במהלך חייהם בשנים שלאחר הפרישה מהעבודה, ועל כן 

 משקי הבית ירד בדור האחרון. רוב הירושות של 

מוצע של משק בית . ההון המ20.3%בהון הוא של משקי בית המאיון הגבוה  משקללפי האומדן, 

 37מיליון ש"ח. 511.-משק בית בעשירון הגבוה נאמד ב שלההון הממוצע מיליון ש"ח, ו 2.5-נאמד ב

מיליארד  53-ב –מיליארד ש"ח, ובעשירון הגבוה  7.811-הירושות של משקי הבית נאמד בכלל 

   38ש"ח.

ברף מס משתנה )שלוש מובא אומדן של הכנסות ממס עיזבון בשיעורי מס שונים ו 8 בלוח

מס העיזבון נגבה מהחייבים במס זה בעבור כל סכום הירושה, ללא ש ההנחה בסיס עלחלופות(, 

 מתן פטור ממס בגובה רף המס.

 39()במיליארדי ש"ח ברף מס משתנהאומדן הכנסות ממס עיזבון בשיעורי מס שונים ו :8 לוח
 15% 10% שיעור מס

                                                                    
 .2021ביולי  4 , 2019יה ודת, שנת יוכלוס, מין, קבוצת אלפטירות ושיעורי תמותה לפי גי, 2021שנתון סטטיסטי  ,מ"סהל 35
 .2021, יולי תוחלת חיים לפי מין, דת וקבוצת אוכלוסייה – 3.5לוח , 2021הלמ"ס, שנתון  סטטיסטי   36
 מכלל משקי הבית(. %10משקי בית ) 000261,-טריליון ש"ח ב 3-רון המנה המתקבלת מלפי חישוב של כלל ההון בעשי  37
 , בהנחה שהתפלגות הנפטרים בין משקי הבית אחידה.40מהנפטרים מעל גיל  %10-מכפלה של אומדן הון למשק בית ב  38
י הבית. לפי הנחה זו חלקו של המאיון העליון החישוב מבוסס על הנחה שהתחלקות ההון בעשירון העליון דומה להתחלקות ההון בכלל משק  39

 , האומדן נעשה לפי הון שבידי משקי בית ולא בידי יחידים, ואילו המורישים הם יחידים. 45.1%בכלל ההון של העשירון העליון הוא 

בישראל תוחלת   
החיים של גברים  

-משנים,  8.3-עלתה ב
-ל 1980בשנת  72.7

,  2019בשנת  81
ותוחלת החיים של 

נשים עלתה באותה 
-שנים, ל 9.2-תקופה ב

84.7 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/3.shnatonhealth/st03_08.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/3.shnatonhealth/st03_05.pdf
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 מהתוצר הכנסות מהתוצר הכנסות רף מס )מיליוני ש"ח(
5 4.7 0.35% 7.0 0.53% 
7 4.1 0.31% 6.1 0.46% 

10 3.7 0.28% 5.6 0.42% 

עולים  לעיל שהוצג האומדן של מרכז המחקר והמידע של הכנסתו 8 בלוח הנתונים שילובמ

 :האלההדברים 

מאיונים ה השיששיחול על פי האומדן על מיליון ש"ח ) 5ברף של  10%מס עיזבון בשיעור של 

 10ברף של מס בשיעור זה שיחול  ;מיליארד ש"ח 4.7 שלשנתית  הצפוי להניב הכנס גבוהים(ה

ה שנתית של צפוי להניב הכנס גבוהים(המאיונים ה השלוששיחול על פי האומדן על ח )מיליון ש"

 .מיליארד ש"ח 3.7

 7.0צפוי להניב הכנסות שנתיות בסך  חמיליון ש" 5של רף ב 15%בשיעור של עיזבון מס 

 5.6 שלמיליון ש"ח צפוי להניב הכנסות  10של רף במס בשיעור זה שיחול  ;מיליארד ש"ח

 .מיליארד ש"ח

 10%מיליון ש"ח, הטלת מס בשיעור של  5מתן פטור ממס עד עיזבון של קרי  מס עיזבון מדורג,

 10עיזבון שמעל על  25% של מיליון ש"ח והטלת מס בשיעור 10עד עיזבון של  נוסףעל כל שקל 

 .מהתוצר 0.5%-כ שהן ,בשנה ש"ח מיליארד 6.8 שלהכנסות מיליון ש"ח, צפוי להניב 

התחלקות ההון בדבר , האומדן מבוסס על הנחות רבות מהימניםבהיעדר נתונים יודגש כי 

 .מסמך עשוי להביא לשינוי של האומדןהוכל שינוי באחת ההנחות בבסיס  ,בין משקי הבית

מס עיזבון בשיעור של  
מיליון   5ברף של  10%

ש"ח צפוי להניב  
הכנסה שנתית של  

מיליארד ש"ח   4.7
מיליון   10וברף של 

ש"ח הוא צפוי להניב  
הכנסה שנתית של  

 מיליארד ש"ח   3.7

http://www.knesset.gov.il/mmm

