
מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים1

עדי ברנדר ומישל סטרבצ'ינסקי

בעבודה זו אנו בוחנים את הסוגיה של סיוע ממשלתי למשפחות צעירות ומימונו באמצעות העלאת 
מס ההכנסה בתקופות שבהן הילדים עזבו את הבית ושכר ההורים גבוה בזכות הוותק שצברו בשוק 
העבודה. אנו בוחנים את סל ההוצאה ומאפייני ההשתתפות בשוק העבודה של הורים לילדים צעירים 
וכי  אחרות,  למשפחות  מאשר  גבוהות  הוצאות  אלה  שלמשפחות  ומוצאים  בישראל   )9 גיל  )עד 
איננו  שאחריהן.  לשנים  בהשוואה  נמוכות  הבית  במשק  נוכחים  הילדים  שבהן  בשנים  הכנסותיהן 
מוצאים סימנים לכך שמצבן היחסי של המשפחות הצעירות הורע משמעותית בעשור האחרון, פרט 
בעוד שמגמה  בשכירות  גרות  אלה  ממשפחות  והולך  גדל  שיעור  כי  מזהים  אנו  שבו  הדיור  לשוק 
כזאת לא התפתחה בקרב משפחות ללא ילדים או משפחות עם ילדים בוגרים )בני 10 עד 18(. כמו-

מתמשכת  ובשהייה  גבוהים  השתתפות  באחוזי  מאופיינים  צעירים  לילדים  שהורים  מראים  אנו  כן 
ילדים במדינות ה-OECD להטבות  עם  הניתנות למשפחות  בשוק העבודה. השוואה של ההטבות 
בישראל עבור 14 טיפוסי משפחה והכנסה נפוצים של הורים עם ילדים מראה כי ההטבות הניתנות 
ב-OECD לכל הטיפוסים גבוהות מאלה שניתנות בישראל. סימולציה של הגדלת ההטבה הממוצעת 
מס  שיעורי  העלאת  תוך   ,OECD-ב האחרות  במדינות  הנפוצה  לזו  צעירים  ילדים  עם  למשפחות 
ההכנסה למשפחות מבוגרות יותר כך שהמדיניות תהיה מאוזנת תקציבית – ולאורך זמן גם ברמת 
החלקת  בזכות  האוכלוסייה  של  התועלת  את  משמעותית  להגדיל  ניתן  כי  מראה   – הפרט  הכנסות 

התצרוכת על פני מחזור החיים של המשפחה.

א. מבוא

תגובת הממשלה למחאה החברתית שפרצה באביב ובקיץ של שנת 2011 התמקדה בסיוע להורים 
לילדים צעירים, בעיקר הורים עובדים ברמות ההכנסה הבינוניות והגבוהות,2 ולאמהות עובדות בעלות 

המחקר נתמך על ידי הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג. תודה מיוחדת לאורן   1
תירוש על העזרה המצוינת למחקר וההשקעה הרבה באיסוף הנתונים וניתוחם, לאייר לין על עזרתו בהכנת ההשוואה 
הבינלאומית ולאלה שחר על הסיוע בהשגת הנתונים. אנו מודים גם לערן ישיב, לאביה ספיבק, למשתתפי הכנס של 
פורום ספיר, למשתתפי הסמינר של בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון ולשני שופטים אנונימיים 

על הערותיהם המועילות.
יותר,  החלשים  בישובים  שכן  אלה,  אוכלוסיות  על  בעיקר  השפיעה   4–3 לגילאי  חינם  חינוך  חוק  הרחבת   2
ובשכונות חלשות מבחינה כלכלית בערים הגדולות, הונהג חינוך חינם בגילים אלה עוד לפני 2011 )דוח בנק ישראל 
2012, עמ' 195(. נקודות הזיכוי לאבות רלוונטיות רק לאלו ששכרם גבוה מסף המס )דוח בנק ישראל 2011, תיבה 

ו'- 1, עמ' 252(.
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הכנסה נמוכה. בחינה של עלות ההמלצות של ועדת טרכטנברג, שעל בסיסן גובשה תגובת המדיניות 
למחאה, מלמדת כי מרבית התוספת של ההוצאה התקציבית שעליה המליצה הוועדה נועדה להפעלת 
חינוך חינם בגילים 3–4 וצהרונים לילדים עד גיל 9 )דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי, ע"מ 122(. 
בנוסף הגדילה הממשלה, על בסיס המלצות הוועדה, את ההטבות בתכנית מענק העבודה )לשעבר מס 
הכנסה שלילי( לאמהות עובדות ששכרן נמוך, והנהיגה נקודות זיכוי במס ההכנסה לאבות לילדים עד 
גיל 3. מיקוד זה של צעדי הממשלה מעלה את השאלה האם הורים צעירים בישראל הם אכן קבוצה 
המאופיינת בקשיים מיוחדים, האם קשיים אלה התעצמו על פני זמן – ובפרט בשנים שקדמו לפרוץ 
המחאה – והאם מדיניות הממשלה כלפי קבוצה זו בישראל שונה מאשר במדינות מפותחות אחרות. 
שאלה זו מתחדדת לאור הקיצוץ בקצבאות הילדים שהופעל באמצע 2013 והקטין את סיוע המדינה 

להורים בשיעור ניכר מהתוספת התקציבית שניתנה בתכניות לעיל.3
זוויות, תוך  זו בוחנת את מצבם הכלכלי של ההורים לילדים צעירים בישראל ממספר  עבודה 
זו  קבוצה  לצריכה של  ההוצאות  מבנה  את  לאפיין  מנסים  אנו  עובדים. ראשית  בהורים  התמקדות 
בהשוואה לשאר האוכלוסייה. מכיוון שבישראל הרוב המכריע של האזרחים הופכים להורים במהלך 
חייהם )93 אחוזים מהעובדים בני ה-50 עד 60 הם הורים ]ציור 1[, מהם כשני שלישים לילדים 
שכבר בגרו( מדובר למעשה בבחינה של מחזור ההוצאות של האזרחים על פני החיים. אנו בודקים 
מהן ההוצאות שגדלות בשנים שבהן נוכחים ילדים במשק הבית, ועד כמה גדל סך ההוצאות בתקופת 
גידול הילדים. שנית אנו בוחנים האם לאורך השנים, ובפרט בשנים האחרונות, גדלו ההוצאות על 
הסעיפים המייחדים משפחות צעירות )בעיקר חינוך(, בין אם בשל התייקרות השירותים והמוצרים 
האלה, או עקב הפחתת היקף השירותים שמספקת הממשלה. אנו גם מחשבים מדד מחירים לצרכן 
נפרד למשפחות עם ילדים ומשווים את התפתחותו לאורך זמן למדד מחירי סל הצריכה של שאר 
האוכלוסייה. לסיום בחינה זו אנו מתמקדים בהשפעה הדיפרנציאלית של ההתפתחויות בשוק הדיור 
בעשור האחרון על הורים צעירים. הניתוח מראה כי התייקרות הדיור הייתה השינוי המרכזי בעלות 
על  במיוחד  חריף  באופן  השפיעה  זו  האם  הבחינה  חשובה  ולכן  המחאה,  שלפני  בתקופה  המחיה 

המשפחות הצעירות.
אחד הגורמים החשובים בעיצוב מדיניות הממשלה לסיוע להורים הצעירים הוא התנהלותם בשוק 
העבודה לאורך חייהם. בעשור האחרון הדגישו ממשלות ישראל במדיניותן את התמיכה בתעסוקה 
ובאוכלוסייה העובדת כבסיס למדיניות הרווחה. משום כך, אם אוכלוסיית ההורים הצעירים העובדים 
מאופיינת בהתמדה בשוק העבודה – סיוע לאוכלוסייה זו ישתלב במדיניות הרווחה הכללית, בעוד 
שאם ההורים נוטים למעט בעבודה )למשל, יציאה פרמננטית של האמהות משוק העבודה( עלולה 
להיווצר סתירה בין הסיוע למדיניות הכוללת. בנוסף לכך, תוואי שכר עולה של ההורים לאורך החיים 
מצדיק סיוע ממשלתי בשנות ההורות, הן משיקולים של החלקת תצרוכת והן מפני שההכנסה הגבוהה 
יותר של ההורים בעתיד מהווה בסיס לתשלומי מס שיאפשרו איזון תקציבי בין הסיוע לתשלומים 
העתידיים; זאת מכיוון שכאמור לעיל הרוב המכריע של האזרחים בישראל הם גם הורים. כדי לבחון 
סוגיות אלה אנו מנתחים את תוואי התעסוקה והשכר של הורים בישראל באמצעות פאנל נתונים של 
דיווחי המעסיקים למס ההכנסה הכולל מדגם של יותר מ-300,000 שכירים על פני העשור האחרון.

חלק מהתוספות שניתנו בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג בוטלו בחוק ההסדרים שליווה את תקציב -2014  3
.2013
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ציור 1: התפלגות מספר הילדים הכולל של גברים ונשים עובדים בגיל 50–60, 
2011
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מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

מכיוון שהסוגיה של פריסת ההכנסות וההוצאות על פני החיים אינה ייחודית לישראל, אנו בוחנים 
המפותחות.  במדינות  מהמקובל  שונה  בישראל  להורים  הממשלתי  הסיוע  כמה  עד  גם  זו  בעבודה 
בעזרת בסיסי נתונים וסימולטורים של ארגון ה-OECD והאיחוד האירופי אנו משווים את הסיוע 
זה אנו בוחנים  שמעניקה המדינה להורים צעירים בישראל ובמדינות המפותחות האחרות. לצורך 
את הטבות המס להורים בגין ילדיהם, את קצבאות הילדים ואת מערכות ההטבות האחרות הכוללות 
בין  בהכרח  זהות  אינן  החברתיות  ההעדפות  כי  מובן  צעירים.4  ילדים  על  והשגחה  חינוך  שירותי 
מדינות, אך ההשוואה מלמדת היכן נמצאת ישראל מבחינת הסיוע למשפחות הצעירות, כסמן לקובעי 

המדיניות במידה שהחליטו להתאים את העדפותיהם בעקבות המחאה החברתית.
בחינה תיאורטית של סוגיית הסיוע להורים צעירים מתכנסת בעיקרה למודל בסיסי של החלקת 
תצרוכת. בהינתן ריכוז הוצאות פוטנציאלי בשנות גידול הילדים, לצד רמת הכנסות נמוכה מהממוצע 
הרווחה  את  ניתן לשפר  ההון,  את התצרוכת באמצעות שוק  יכולת להחליק  וחוסר  החיים  פני  על 
במשק  ילדים  נוכחים  שבהן  בשנים  להורים  הסיוע  את  שתגדיל  ממשלתית  התערבות  באמצעות 
יעלו. מודל כזה מאוזן פיסקלית על  הבית, ותמסה אותם בעתיד כאשר הילדים יתבגרו וההכנסות 
פני זמן ומשפר את הרווחה של משפחות ההורים הצעירים. אנו מציגים במאמר מודל כזה, ומנתחים 

סימולציה של השלכותיו על בסיס מאפייני האוכלוסייה בישראל.

קיים גם שוני בין המדינות השונות במאפייני מערכת המס – בעיקר במערכת מס ההכנסה; לדוגמה: סף המס הוא   4
שונה בין מדינות שונות, ובהתאם לכך נוצר נטל מס שונה בהשוואה של פרטים או משפחות בין המדינות. במחקר זה 
אנו מנתחים את אי-השוויון האופקי תוך הדגשת גודל המשפחה ולכן אנו מתרכזים בהטבות שניתנות כפונקציה של 

הרכב המשפחה.
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העיסוק בזיהוי המדיניות הנכונה ביחס להטבות למשפחות עם הורים צעירים הוא נפוץ במדינות 
ביחס  האופטימלית  המדיניות  את  ניתחו   )1990(  Atkinson and Bourguinion המתקדמות. 
 Lohmann, Rostgaard and Spiess .בין צרפת לבריטניה ילדים, תוך השוואה  למשפחות עם 
)2009( דנים בהיבטים התאורטיים והמתודולוגיים לעיצוב מדיניות ממשלתית לטיפול במשפחות 
במדינות הקהיליה האירופית. .Adema et al )2009( ו-Adema and Ladaique )2009( מתארים 
את בסיסי הנתונים המשמשים את ארגון ה-OECD ביחס למדיניות הרצויה בהקשר של משפחות 
עם ילדים המבוססים על ארבעה תחומים: מבנה המשפחה, חשיבות גידול הילדים במשפחה, מצבן 
 Inmervoll and .של המשפחות בשוק העבודה וכלי המדיניות הרצויים לטפול בצורכי המשפחה
Barber )2005( חישבו את העלויות של הטיפול בילדים תוך כימות התמורות )trade-offs( בין 
היציאה לעבודה לבין הישארות בבית. בהקשר של סוגיה זו 2008a( Thévenon( מראה כי מדינות 
מעודדים  בצרפת  המדיניות  שכלי  בעוד  בילדים,  הטיפול  בסבסוד  ביותר  הנדיבות  הן  סקנדינביה 
משרה מלאה של המפרנס המשני כשיש ילד אחד בבית, ומעבר למשרה חלקית כשנולדים ילדים 
נוספים. נתוני ה-2007b ,2007a( OECD ו-2009( מדגימים את המדיניות הקיימת בקרב המדינות 

המתקדמות בהקשר של הטבות למשפחות עם ילדים.
המאמר מאורגן באופן הבא: סעיף ב' מציג את מאפייני ההוצאות של המשפחות הצעירות בישראל 
ואת התפתחותן על פני זמן. סעיף ג' בוחן את מאפייני התעסוקה והשכר של ההורים בישראל על 
פני זמן, וסעיף ד' מציג השוואה בינלאומית של הטבות המדינה להורים. בסעיף ה' אנו מציגים מודל 
תיאורטי של החלקת תצרוכת על פני החיים, וסימולציה של תוצאותיו על בסיס הנתונים בישראל. 

סעיף ו' מסכם.

ב. ההוצאות של הורים צעירים

ב.1. סלי הצריכה של משפחות עם ילדים

שלושת הסעיפים הגדולים ביותר בסל ההוצאות של משפחות עם ילדים5 הם דיור, מזון ושירותי 
חינוך )ציור 2(. הוצאות הדיור בצורותיהן השונות )שכר דירה חודשי וצריכת דיור בעין( עלו על 
פני זמן, כאשר בולטת העלייה של סעיף שכר הדירה אשר משקלו הוכפל ב-2012 יחסית ל-1986. 
גם משקלם של שירותי החינוך עלה על פני זמן בעוד שמשקל סעיף המזון ירד, מ-20 ל-13 אחוזים 
מההכנסה הפנויה. בבחינה של סעיפים בודדים המאפיינים את ההוצאות של הורים לילדים עד גיל 9, 
ניתן למנות שלושה סעיפים עיקריים שבהם בולט שיעור הוצאה גבוה: אחזקת הדירה ומשק הבית, 

מטפלת בילדים בבית המשפחה וגן ילדים פרטי.
זמן המבליטה את העלייה הרצופה בסעיפי הדיור  2 מוצגת התפתחות הסעיפים על פני  בציור 

ובשירותי החינוך, לצד ירידה בסעיפי המזון.

משפחות עם שני בני זוג אשר הכנסתן החודשית מעבודה עולה על 1,000 ש"ח במחירי 2010.  5
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ציור 2: שיעור ההוצאה מההכנסה הפנויה על סעיפים מרכזיים של משקי בית עם 
 ילדים עד גיל 9

1986–2012, סעיפים נבחרים
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

65(, בנינו עוגות  גיל  )עד  כדי להבין את המשמעות של הרכב ההוצאה במשפחות של הורים 
המרכזיים  הסעיפים  של  לחלקם  מתייחסות  העוגות   .)3 )ציור  אחרות  קבוצות  לבין  בינן  המשוות 
בהוצאה של משפחות )ראש משק הבית נשוי( עובדות )הכנסה משפחתית מעבודה של לפחות 1,000 
ש"ח בחודש במחירי 2010( בלי ילדים, עם ילדים עד גיל 9 ועם ילדים בני 10–18, על פי סקרי 
ההוצאות ל-2004 ו-2012. על פי ההשוואה חלקם בסל הצריכה של הסעיפים: חינוך ודיור גבוה 
יותר בקרב משפחות עם ילדים עד גיל 9 ואילו חלקם של הסעיפים: בריאות, תחבורה ותקשורת נמוך 
יותר. אין הבדל משמעותי בין הסלים של 2004 לאלו של 2012, למעט הגידול בחלק ההוצאה על 

חינוך במשפחות הצעירות.
בבדיקה זו הוצא מהסל הסעיף "זקיפת דיור", אך הוכנס סעיף המשכנתא והסלים נורמלו ל-100 
אחוזים. בסקר 2012, לפני הנרמול, הסלים היוו כ-80% מסך ההוצאה לתצרוכת של משקי הבית. 
מההשוואה בין משפחות בלי ילדים עד גיל 18 לבין אלו עם ילדים בגילים 10–18 עולה כי משפחות 
אלה מוציאות שיעור דומה מהכנסתן על משכנתא ושכר דירה. מכיוון שמהניתוח עולה כי סעיף הדיור 
משמעותי יותר עבור המשפחות עם ילדים צעירים )עד גיל 9(, נקדיש בהמשך תת-סעיף נפרד כדי 
להעמיק בניתוחו. נקדיש גם סעיף נפרד לנושא החינוך, שההוצאה עליו משמעותית עבור ההורים, 

בעיקר לילדים צעירים.
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ציור 3: הוצאה חודשית למשפחות עם ובלי ילדים, 2004, 2012*
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*משפחות שבהן שני בני זוג אשר הכנסתן החודשית מעבודה עולה על 1,000 ש"ח במחירי 2010 וגיל ראש משק הבית 
נמוך מ-65.

מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.
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של  ההוצאה  סך  על  רגרסיות  אמדנו  הכספית,  ההוצאה  על  הילדים  של  ההשפעה  את  לסכם  כדי 
ראש  של  הלימוד  שנות  נוספים:  מפקחים  משתנים  ושל  הילדים  מספר  של  כפונקציה  המשפחות6 
משק הבית, שנות הלימוד בריבוע, גיל ראש משק הבית, הגיל בריבוע ומספר המפרנסים. תוצאות 
גיל, בנינו שלוש  4. מאחר שהסתמן דפוס הומוגני לפי קבוצות  ובציור   1 הרגרסיה מוצגות בלוח 

קבוצות גיל: 0–3, 4–14 ו-15–17.
מהרגרסיה עולה שקיומו של ילד בן 0–3 במשפחה מוסיף כ-650 ש"ח להוצאה החודשית של 
המשפחה. סכום זה יורד לכ-300 ש"ח בקבוצת הגיל 4–14, אך הוא מטפס לכ-1,000 ש"ח בגילים 
המתקדמים יותר – 15 עד 17. תוספות אלה משמעותיות מבחינת המשפחות, במיוחד כשמדובר על 
יותר מילד אחד, וממחישות את הפער בין הנטל הכלכלי המוטל על משפחות עם ילדים לזה המוטל 

על משפחות ללא ילדים.
פער זה ניכר גם בשיעור החיסכון. נספח 2 מציג בציור את שיעור החיסכון מההכנסה של משפחות 
הנשואות עד 10 שנים עם ילדים עד גיל 9 ושל משפחות ללא ילדים עד גיל 18. שיעור החיסכון של 
המשפחות הצעירות עם ילדים נע בין אפס ל-5 אחוזים בין השנים 2005 ל-2012, בעוד ששיעור 

החיסכון של משפחות ללא ילדים עלה מרמה של כ-16 אחוזים ב-2005 לכ-22 אחוזים.

לוח 1: רגרסיה של סך ההוצאה לילד )בשקלים לחודש( בקבוצות הגיל השונות,* 
2011

הוצאה לתצרוכת בש"ח
664*** מס' ילדים בגילים 0–3
292*** מס' ילדים בגילים 4–14
964*** מס' ילדים בגילים 15–17

1,188*** שנות לימוד
-20*** שנות לימוד בריבוע
472*** גיל

-4*** גיל בריבוע
2,036*** מספר מפרנסים

-13,663*** _cons
3,357 N
0.153 R2

* הנתונים בלוח הם מקדמי הרגרסיה. *** מסמן מובהקות ברמה של 0.01.

הוצאה לתצרוכת ללא זקיפת דיור בבעלות וכולל הוצאות משכנתא.  6
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 ציור 4: השפעת כל ילד, לפי גילו, על ההוצאה החודשית לצריכה בש"ח
 של משק הבית, 2011
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

ב.2. שיעור משקי הבית השוכרים דירה מתוך סקרי הוצאות

המשקל הגבוה של ההוצאות על דיור בקרב משקי הבית עם ילדים לצד עליית מחירי הדירות מאמצע 
העשור הקודם מצביעים על הצורך להעמיק בבחינת ההתפתחויות בתחום הדיור.7

זוגות  רבה,  במידה   – בבעלותם  דירה  עדיין  שאין  הבית  במשקי  פוגעת  הדירות  מחירי  עליית 
אלה  שזוגות  מכך  נובעת  הפגיעה  דירה.  קנו  לא  ועדיין  המחירים  עליית  שהחלה  לאחר  שנישאו 
רואים את "חלום" הדירה מתרחק מהם, והם נאלצים לחסוך יותר מההכנסה השוטפת כדי לממשו, 
תוך תשלום עבור שכירות במקביל.8 בפרט, עבור זוגות הנשואים עד 10 שנים עם ילדים צעירים 
)"הורים צעירים"(, שמגבלת הנזילות עבורם קשה יותר, התייקרות הדירות יצרה קושי לממן רכישת 
דירה, ולכן הם נדחקו לשכירות שהתייקרה – אך פחות מרכישת דירה. ציור 5 מלמד שאחוז הזוגות 
הצעירים עם ילד עד גיל 9 ששוכרים דירה עלה ב-15 נקודות אחוז בין 2003 ל-2012 )כ-13 אלף 
משפחות(. העלייה הייתה חדה עוד יותר – כ-20 נקודות אחוז – בקרב המשפחות הצעירות במגזר 
היהודי הלא חרדי, בעוד שבמגזרים החרדי והערבי שיעור השוכרים כמעט ולא השתנה. לעומת זאת, 
משקל משקי הבית ללא ילדים השוכרים דירה לא השתנה. בניגוד לתקופה האחרונה, בין השנים 
1997 ו-2003 היה שיעור ההורים הצעירים השוכרים דירה יציב למדי ודומה לאחוז השוכרים בכלל

לצורך הבדיקה הוצאו משקי בית שבהם יש ילד עד גיל 18 שיחס הקרבה שלו לראש משק הבית אינו "בן"   7
)למשל נכד, אחיין וכו'(. הנתונים נופחו על פי מקדם הניפוח של הלמ"ס.

משק בית שוכר הוא משק בית שיש לו הוצאה חיובית על סעיף השכירות.  8
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ציור 5: שיעור משקי הבית השוכרים דירה עם ובלי ילד עד גיל 9, 2003–2012

14

19

24

29

34

39

44

2012201120102009200820072006200520042003

יהודים לא חרדים -שנים  10ונשואים עד  9עם ילדים עד גיל 
שנים 10ונשואים עד  9עם ילדים עד גיל 

ללא ילדים
נשואים ללא ילדים

%

ללא משקי בית עם הכנסה משכר דירה
מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

לוח 2: שיעור משקי הבית השוכרים דירה שיש להם הכנסה מהשכרת דירה 
)באחוזים( 2003, 2012

עם ילד עד גיל 9ללא ילד עד גיל 18
עם ילד בגיל 10 

עד 18
עם ילד נשואים עד 

10 שנים
20032.63.62.14.3
20121.93.83.34.4

מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

משקי הבית. עוד עולה מהנתונים כי גם בין השנים 1992 ל-1997, כאשר מחירי הדירות עלו בחדות, 
גדל שיעור ההורים הצעירים ששכרו דירה.

הסבר אפשרי לעלייה באחוז המשפחות הצעירות השוכרות דירה הוא כי חלקן משכירות דירה 
אחת ושוכרות אחרת, ולכן מצב שוק הדיור אינו משקף פגיעה כה חמורה בהן. בלוח 2 אנו בוחנים 
אפשרות זו ומוצאים כי הגידול במספר משקי הבית האלה בין השנים 2004 ל-2011 היווה שיעור 

קטן מסך העלייה באחוז המשפחות עם ילדים ששוכרות דירה.
ציור 5 מציג תמונה שלפיה המעבר לשכירות התרחש בעיקר בקרב זוגות נשואים פחות מ-10 
שנים עם ילדים, בעוד שבמשפחות ללא ילדים צעירים שיעור משקי הבית השוכרים דירה נשאר 
יחסית קבוע. בדקנו גם איך משתנה שיעור השוכרים כפונקציה של מספר הילדים. בדיקה זו מוצגת 

בציור 6.
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 ציור 6: אחוז משקי הבית השוכרים דירה לפי מספר ילדיהם עד גיל 9 –
 שנים נבחרות
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

 ציור 7: שיעור הנשואים עד 10 שנים השוכרים דירה לפי מספר ילדיהם 
עד גיל 9, 2003–2012
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.
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בחלוקת שיעור השוכרים בקרב הזוגות הנשואים עד 10 שנים לפי מספר ילדים עד גיל 9 ניתן לראות 
כי שיעור השוכרים של משקי הבית עם ילדים קטנים גדל משמעותית בין 2003 ל-2012, בקרב כל 

קבוצות המשפחות הצעירות )ציור 7(.
המשפחות  שיעור  של  משמעותית  קפיצה  מראה  ו-2012   2004 בשנים  הגיאוגרפית  החלוקה 
הצעירות השוכרות בגוש דן )ת"א, רמת גן, חולון(, באשקלון, בבאר שבע, ובצפון – כך שמדובר 
בתופעה שהשפיעה על אזורים שונים ורבים בארץ. במקביל, כמעט אין שינוי באחוז משקי הבית ללא 

ילדים צעירים השוכרים דירה כמעט בכל אזורי הארץ )ציור 8(.

 ציור 8: שיעור שוכרי הדירות בקרב המשפחות בלי ילדים והזוגות הנשואים 
עד 10 שנים עם ילדים עד גיל 9 לפי אזורים גיאוגרפיים, 2004, 2012
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

ציור 9, המחלק את הישובים לפי דירוג סוציואקונומי, מלמד כי הפער בין ההורים לילדים צעירים 
הסוציו- האשכולות  ברוב  משמעותי  היה  השוכרים  פרופורציית  בשינוי  ילדים  בלי  בית  ומשקי 
אקונומיים.9 מכך עולה כי קשיי הדיור של ההורים הצעירים לא הוגבלו לקבוצה חברתית כלכלית 

מסוימת.

האשכול החמישי אינו מוצג בנפרד בשל מיעוט תצפיות.  9
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ציור 9: אחוז משקי הבית השוכרים דירה עם ובלי ילדים עד גיל 9 לפי דירוג 
סוציואקונומי של ישוב מגורים:10 2004, 2012
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

העלייה הניכרת בשיעורן של המשפחות הצעירות היהודיות הלא חרדיות השוכרות דירה משתקפת 
גם במשוואות רגרסיה המוצגות בנספח 3. משוואות אלה בוחנות את ההסתברות שמשפחה בעלת 
בין המקדמים בשנים  וההפרש  בדירה בבעלותה(,  לגור  )במקום  דירה  מסוימים תשכור  מאפיינים 
2004 ו-2012 מלמד על שינויים בהשפעה של תכונות שונות על הסתברות זו. המשוואות מלמדות 
כי בשנת 2004 ההסתברות של זוג עם ילדים הנשוי פחות מ-10 שנים לגור בשכירות הייתה נמוכה 
עולה  עוד  מובהק.  באופן  יותר  לגבוהה  הפכה  היא   2012 בשנת  אך  אחרים,  בית  משקי  של  מזו 
מהמשוואות כי נפער פער ניכר בין משפחות כאלו מהמגזרים הערבי והחרדי לבין האחרות. בעוד 
שההסתברות לגור בשכירות גדלה בשיעור ניכר בקרב המשפחות היהודיות החילוניות, היא עלתה 
פחות בקרב המשפחות החרדיות המקבילות, ולא גדלה כלל בקרב המשפחות הערביות.11 במשוואות 
לא נמצאו שינויים מובהקים בהשפעות מאפייני היישוב על הדיור של המשפחות הצעירות בין השנים 
עליית  על  נוספת  חזקה  השפעה  הייתה   3 גיל  עד  הילדים  למספר  כי  נמצא  כן  ו-12.2012   2004

ההסתברות למגורים בשכירות.
כדי להבין את ההשפעה של הילדים על הוצאות הדיור, אמדנו רגרסיה הכוללת את מספר הילדים, 

עם אותם משתנים מפקחים שהוזכרו לעיל. התוצאות מוצגות בלוח 3 ובציור 10.

בשל מיעוט תצפיות הדירוגים הגבוהים 4 ו-5 אוחדו.  10
וערבי"  ילד  עם  שנים   10 עד  ו"נשוי  ילדים"  עם  שנים   10 עד  "נשוי  של  המקדמים  סכומי  השוואת  פי  על   11

במשוואות 1 ו-2.
היישובים הנכללים בקבוצת הדירוג הסוציו-אקונומי 3 השתנו משמעותית בין שתי השנים, בפרט בשל המעבר   12

של ירושלים לקבוצת הדירוג 2.
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לוח 3: רגרסיה על ההוצאה החודשית לשכירות ומשכנתא,* 2011
הוצאה לשכירות ומשכנתא

***154מס' ילדים בגילים 0–4

***56-מס' ילדים בגילים 5–14

***201מס' ילדים בגילים 15–17

***178שנות לימוד

***3-שנות לימוד בריבוע

***39גיל

***0.7-גיל בריבוע

***175מספר מפרנסים

_cons-626***

N3,357
R20.063

* הנתונים בלוח הם מקדמי הרגרסיה. *** מסמן מובהקות ברמה של 0.01.

 ציור 10: השפעת ילד לפי גילו על ההוצאה החודשית לשכירות ומשכנתא 
2011, בש"ח
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

התמונה המתקבלת היא כי סעיפי השכירות והמשכנתא מוסיפים כ-150 ₪ לילד להוצאה החודשית 
של המשפחה בגילים 0 עד 4, וכ-200 ₪ בגילים 15 עד 17.
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ב.3. הוצאות לסעיפי חינוך לפי קבוצות אוכלוסייה רלוונטיות

בדיקת ההוצאות על סעיפי חינוך התבצעה עבור משקי בית שבהם יש ילדים בגיל המתאים למסגרות 
החינוך בכל קטגוריה. החלק העליון של לוח 4 מציג את שיעור ההוצאה באחוזים על סעיפי החינוך 
השונים בקרב מי שיש להם הוצאה על סעיף זה. הציורים שאחריו מציגים את הנתונים בממוצע נע 
דו-שנתי. בשנים שלפני 2004 הלמ"ס הגדירה את סעיפי החינוך באופן שונה – הסעיפים מעון וגן 
קדם-חובה וכן הסעיפים גן חובה, בי"ס יסודי וחטיבה הוצגו במאוחד – ולכן אין אפשרות להציג את 

הנתונים בטווח ארוך יותר.
0–3, כאשר שיעור  בגילים  לילדים  יום  מעונות  על  המוציאים  ההורים  עלייה בשיעור  בולטת 
ההוצאה עצמו נותר קבוע ברמה של כ-9 אחוזים מההכנסה. בגילים 4–5 שיעור ההוצאה על גנים 
פרטיים עלה באשכולות הבינוניים בעוד שאחוז בעלי ההוצאה נותר קבוע. לעומת זאת ההוצאות על 
גן קדם חובה סטטיות למדי. גם שיעור המשלמים על גני החובה עלה לקראת סוף התקופה, וכך גם 

המשלמים על צהרונים.

לוח 4: שיעור ההוצאה )אחוזים( עבור סעיפי החינוך, 2004–2011

גן פרטימעון
גן קדם 

גן חובהחובה
 בי"ס
צהרוןיסודי

שיעורי 
עזר

הוצאה 
ממוצעת 
מהכנסה 

פנויה

20118.48.33.52.82.33.52.1
20109.37.93.32.02.53.32.6
20098.76.93.62.62.53.42.2
20089.57.23.51.72.53.32.1
20079.07.73.42.12.63.72.3
20069.26.93.81.92.33.02.1
20059.16.23.42.12.43.42.8
20048.67.73.82.32.73.32.0

 שיעור
 בעלי 

ההוצאה

201132.416.939.041.247.813.214.5
201032.918.037.533.447.813.716.0
200927.518.344.627.647.513.715.8
200826.419.540.730.448.912.213.4
200725.418.141.428.750.510.915.1
200627.818.841.330.055.110.713.4
200528.016.339.327.347.59.313.6
200423.318.544.027.849.510.313.3
0-34-54-55-66-136-136-13קבוצת הגיל

מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.
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ציור 11: ההוצאה מההכנסה הפנויה ושיעור המוציאים על סעיפי חינוך מרכזיים 
ממוצע נע של שנתיים 2004–2012
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

 – )5 )לוח  גיל  ברגרסיה של ההוצאות על סעיפי החינוך השונים לפי מספר הילדים בכל קבוצת 
חילקנו את הילדים לפי קבוצות אחרות – הרלוונטיות למסלול של המסגרות החינוכיות של הילדים. 
4 קבוצות – המוצגות בציור 12. מהרגרסיה לומדים שתוספת ההוצאה העיקרית על  לפיכך בנינו 

חינוך היא בגילים 1 עד 4, ומסתכמת בכ-500 ₪ לילד.

לוח 5: רגרסיה על ההוצאה החודשית לילד בסעיפי החינוך,* 2011
הוצאה לחינוך

***213מס' הילדים בגיל 0

***492מס' הילדים בגילים 1–4

***133מס' הילדים בגילים 5–14

***233מס' הילדים בגילים 15–17

***109שנות לימוד

***1-שנות לימוד בריבוע

***25גיל

***0.322-גיל בריבוע

***320מספר מפרנסים

_cons-1,620***

N3,357
R20.214

* הנתונים בלוח הם מקדמי הרגרסיה. *** מסמן מובהקות ברמה של 0.01.
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ציור 12: השפעת ילד לפי גילו על ההוצאה החודשית לחינוך, 2011, בש"ח
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מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

ב.4. עליות המחירים על פני זמן

בציור 13 מוצגת התפתחות מחירי סלי הצריכה של קבוצות שונות יחסית למדד המחירים לצרכן. 
מדדי המחירים הנגזרים ממשקולות אלה על פני שלושת העשורים האחרונים אינם שונים זה מזה 
באופן משמעותי ב-20 השנים האחרונות משום שעליית מחירי הדיור והחינוך, בעלי המשקל הגבוה 
יותר בקרב משפחות עם ילדים, מקבילה לעליית מחירי הבריאות, סעיף בעל משקל גבוה יותר בקרב 

משפחות ללא ילדים.13
בציור 14 מוצגת התפתחות מדד מחירי החינוך על רכיביו. מהציור עולה כי המחיר היחסי של 
העלייה  המחאה  שלפני  ובתקופה  האחרון  בעשור  אך  וה-90,  ה-80  בשנות  עלה  החינוך  שירותי 

נעצרה, כפי שמראה גם לוח 4.
1995 עלו מחירי הגנים ומחירי הגנים הפרטיים הנומינליים באותו קצב, ולאחר מכן  עד שנת 
החלו מחירי הגנים הפרטיים לעלות בקצב גבוה יותר. בשנת 2012 ירדו מחירי הגנים הלא פרטיים 
)אין  ב-4.6%  ב-2012  עלו  הפרטיים  הגנים  מחירי  ב-9.8%.  לעלות  חזרו  וב-2013  ב-16.4%, 
נתונים לגבי שנת 2013( ומחירי בית הספר היסודי ירדו ב-2012 ב-6.3% וב-2013 חזרו לעלות 

ב-14.2%.

כל הנתונים בסעיף זה מתבססים על סקרי הוצאות המשפחה המציגים תמונה לנקודת זמן. משום כך, הניתוח של   13
"משפחות ללא ילדים" מתייחס למשפחות שלא היו להן ילדים מתחת לגיל 18 בנקודת הזמן שבה נדגמו לסקר.
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 ציור 13: מדדי מחירים מעבר למדד המחירים לצרכן עבור משקי בית – 
 עד גיל 65 בלי ילדים, עם ילדים עד גיל 9 ועם ילדים בגילאים 10–18, 

100=1986 ,2012–1986
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9עם ילד עד  כללי 18–10עם ילד  מדדבלי ילד

מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני הלמ"ס.

 ציור 14: מדדי מחירי חינוך מרכזיים מעבר לשינוי מדד המחירים לצרכן, 
100=1986 *,2013–1986
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מדד המחירים  
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* גני ילדים פרטיים עד 2012.
מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני הלמ"ס.
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ג. הורים עובדים בישראל – מאפייני התעסוקה והשכר

לוח 6: הרכב האוכלוסייה הנחקרת, 2004, 2012

 נשואים עד 10 שנים 
בלי ילדעם ילד עד גיל 9

2004201220042012
79.388.559.666.2שיעור משקי הבית העובדים:*

מתוך זה:
75.679.687.285.9יהודים
17.715.96.37.8ערבים

6.74.56.56.2דת/לאום אחרים
13.915.620.521.0עולים החל משנת 1989

5.77.71.42.2חרדים

*משק בית עובד עם הכנסה חודשית מעבודה של לפחות 1,000 ש"ח במחירי 2010.
מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.

בנוסף לרמת ההוצאות הגבוהה יחסית של משפחות בתקופה שבה ילדיהן נוכחים בבית, שנסקרה 
רבה  חשיבות  שלהם  העבודה  חיי  לאורך  העובדים  ההורים  של  והשכר  התעסוקה  לתוואי  לעיל, 
החומרית,  החיים  רמת  חייהן.  של  זה  בשלב  במשפחות  לתמיכה  ביחס  הרצויה  המדיניות  לעיצוב 
במונחי ההכנסה לנפש סטנדרטית במשק הבית, היא נמוכה בשנים שבהן נוכחים ילדים במשק הבית 
בשל מספר הנפשות הגבוה. אם מרבית ההורים מאופיינים בקשר חזק ומתמשך לשוק העבודה תוך 
האפשרית  החיים  רמת  בין  הפער  את  מחדד  הדבר  חייהם,  לאורך  ועליית שכר  אנושי  הון  צבירת 
המקובל  המתווה  לנוכח  גדל  זה  פער  יותר.  המאוחרות  החיים  שבשנות  לזו  הילדים  גידול  בשנות 
להחזרי משכנתא שעל פיו מרבית ההחזר מתבצעת דווקא בשנים שבהן נוכחים ילדים צעירים במשק 

הבית )ברנדר, 2010(.
כדי לבחון את מאפייני התעסוקה של ההורים הצעירים בישראל, ובפרט את התפתחות תעסוקתם 
ושכרם בתקופות שלפני הפיכתם להורים ואחריה, אנו משתמשים בבסיס נתונים הנגזר מדוחות המס 
 )126 זה כולל את דיווחי המעסיקים לרשות המסים )טופס  נתונים  של השכירים בישראל. בסיס 
עבור מדגם רנדומלי של 10 אחוזים מהשכירים. לכל שכיר מופיע המידע עבור כל אחת מהשנים 
נתוני בן או בת  גם  נישום מצורפים  2001–2011, אם שולם לו שכר כלשהו במשך השנה. לכל 
זוגו, והקובץ משולב עם נתונים ממרשם התושבים המאפשרים לזהות את מספר ילדי העובד וגילם, 
כולל אלו שמעל גיל 18, ושינויים במצב המשפחתי. בסיס נתונים זה מאפשר מעקב מתמשך אחרי 
התפתחות התעסוקה והשכר של עובדים צעירים בשנים שבהן הפכו להורים, בהשוואה לשכירים 
של  ניתוח  מאפשר  גם   – תצפיות  מ-300,000  יותר   – המדגם  גודל  להורים.  הפכו  שלא  אחרים 

המגמות בתוך קבוצות גיל מצומצמות.
הניתוח שמוצג להלן מלמד כי ההורים הצעירים בישראל מאופיינים בחיבור חזק לשוק העבודה, 
המתבטא בשמירה על היקפי התעסוקה של שני ההורים גם במשך שנות ההורות הראשונות, ועלייה 
גילם שאינם  בני  מזה של  יותר  עולה מהר  כן, שכר האבות הצעירים  על  יתר  רציפה של שכרם. 
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הופכים להורים. ציור 15 מתאר את תוואי השכר על פני העשור האחרון של גברים שכירים שהיו 
בני 25–29 ללא ילדים בתחילתו, וציור 16 מתאר תוואי דומה לגברים שהיו בני 30–34 בראשית 
העשור. המדגם שנבחר כולל את העובדים ששכרם בראשית התקופה היה באחוזונים ה-25 עד ה-75 
של השכירים באותה קבוצה, שכן אנו בוחרים במחקר זה שלא להתמקד באוכלוסיות החלשות אלא 
דווקא במרכז ההתפלגות.14 משני הציורים עולה כי שכרם של מי שהפכו לאבות במשך העשור עלה 
באופן ברור יותר משכרם של מי שנותרו ללא ילדים, וכי שיפוע תוואי השכר מתואם חיובית עם 
מספר הילדים במשפחות עם 1–3 ילדים )שכולם נולדו במשך 10 השנים(. רמות השכר של האבות 
הצעירים הן כאלו שרובם הגדול )כ-75 אחוזים מכלל האוכלוסיה הנידונה, לא רק מהמדגם של רמות 
ההכנסה שנבחרו( נמצאים מעבר לסף המס, כבר בראשית התקופה, ורובם משלמים מסים בשיעורים 
משמעותיים כבר בגילים אלה. בציור 16 ניתן גם לראות כי שכרם של בני ה-30 + שהפכו להורים 
היה גבוה יותר כבר בראשית העשור )לפני שהפכו להורים( מזה של מי שלא הפכו להורים בהמשך.
מובן כי לא ניתן להסיק מהממצאים לעיל סיבתיות. ייתכן כי מי שמגיעים לרמת הכנסה גבוהה 
מרגישים בטוחים יותר להפוך להורים, וייתכן כי דווקא ההורות דוחפת אבות צעירים להגדיל את 
מאמציהם בשוק העבודה. עם זאת ברור כי מי שהפכו להורים בעשור האחרון הם אלו שגם התקדמו 

מהר יותר בשכרם.

ציור 15: תוואי שכר ריאלי חודשי לפי מספר ילדים – גברים בגילים 25–29*

5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000
11,000
12,000
13,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2

3

1

4+

0

מספר ילדים
ח"ש

* מספר הילדים בשנת 2011, שכר במחירי 2010. גברים שבשנת 2001 היו באחוזוני ההכנסה 25–75, בגיל 25–29 
וללא ילדים.

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

 Brender and -ב מופיע  זו  העובדים בקבוצה  הסיוע למשפחות  ובדרכי  דיון בחלק התחתון של ההתפלגות   14
.)2006( Strawczynski
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ציור 16: תוואי שכר ריאלי חודשי לפי מספר ילדים – גברים בגיל 30–34*
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*מספר הילדים בשנת 2011, שכר במחירי 2010. גברים שבשנת 2001 היו באחוזוני ההכנסה 25–75, בגיל 30–34 
וללא ילדים.

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

ציור 17: תוואי שכר ריאלי חודשי לפי מספר ילדים – נשים בגיל 23–27*
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* מספר הילדים בשנת 2011, שכר במחירי 2010. נשים שבשנת 2001 היו באחוזוני ההכנסה 25–75, בגיל 23–27 
וללא ילדים.

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.
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ציור 18: תוואי שכר ריאלי חודשי לפי מספר ילדים – נשים בגיל 28–32*
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* מספר הילדים בשנת 2011, שכר במחירי 2010. נשים שבשנת 2001 היו באחוזוני ההכנסה 25–75, בגיל 28–32 
וללא ילדים.

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

ציור 19: תוואי שכר משפחתי ריאלי חודשי לפי מספר ילדים*
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* מספר הילדים בשנת 2011, שכר במחירי 2010. משפחות נשואות ללא ילדים בשנת 2001 שבהן הגבר היה באחוזון 
הכנסה 25–75 ובגיל 25–29 בשנת 2001.

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

בקרב הנשים שכרן של מי שהפכו לאמהות בגיל צעיר יחסית נמוך מזה של מי שנותרו ללא ילדים 
)ציור 17(. הפערים עשויים להצביע על נטייה מסוימת של אמהות לצמצם את ההשקעה בתעסוקה 
כדי להשקיע זמן רב יותר בבית ובילדים, אך הם אינם גדולים ושיטתיים. משמעות הדבר היא כי 
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משפחות בשלב ההורות המוקדם משקיעות מאמץ גדול בשילוב מטלות, או שנדרשת מהן הוצאה 
כספית כדי להבטיח טיפול נאות בילדים במקביל לעבודת ההורים מחוץ לבית. בקרב הנשים שיולדות 
לראשונה בגיל מבוגר יותר )אלו שאין להן ילדים בגיל 28( התמונה אף חדה יותר. כאן האמהות 
יולדות בראשית התקופה, אך ככל שהשנים מתקדמות שכרן  יותר מאלו שאינן  לעתיד משתכרות 
עולה לאט יותר משכר הנשים שאינן יולדות, והופך לנמוך יותר )ציור 18(. עם זאת, שכר האמהות 

ממשיך לעלות בשיעור משמעותי לאורך שנות ההורות הראשונות.
ציור 19 מלמד כי למרות הגידול הִאטי יחסית של שכר האמהות, סך ההכנסה המשפחתית משכר 

גבוה יותר, וגדל מהר יותר, במשפחות עם ילדים.

ציור 20: שכר שנתי בגילאים 40–55 לפי מספר הילדים, 2011
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מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

בציור 20 ניתן לראות כי דינמיקת עליית השכר החזקה יותר בקרב אבות בשנות העשרים והשלושים 
עשויים  כבר  הילדים  כאשר  יותר,  המבוגרים  בגילים  יותר  גבוהה  שכר  לרמת  מתורגמת  לחייהם 
להפוך לבוגרים. רמת השכר גם מתואמת חיובית עם מספר הילדים, פרט לאבות ל-4 ילדים ויותר, 
ששכרם נמוך מזה של אבות לשלושה ילדים. בקרב האמהות, למרות ששכרן עולה פחות מזה של 
נשים אחרות בשנים שבהן נולדים ילדיהן, נראה כי הפער נסגר בשנים שאחר כך, ובגילים 40–55 
ניתן לראות כי בקרב רוב האוכלוסייה –  יותר מזה של נשים שאינן אמהות. גם כאן  גבוה  שכרן 
אמהות לעד ארבעה ילדים – קיים מתאם חיובי בין מספר הילדים לשכר. מכך עולה גם כי ההורים 

העובדים הם קבוצה שבבגרותה מצויה בחלק הגבוה של מעגל משלמי המסים.
הנתונים עד כה עסקו בשכרם של מי שהמשיכו לעבוד. ציור 21 מצביע על כך שהורים – גברים 
ונשים – הם גם מועסקים יציבים יותר, וההסתברות שיפסיקו לעבוד נמוכה יותר מזו של עובדים 
שאינם הורים. ציור 22 מלמד כי גם בתקופה שנתפסת כקריטית בתעסוקת נשים – השנים שמיד 
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לאחר הלידות – ההסתברות לפרישה משוק העבודה אינה גדלה. אמנם בשנה שלאחר הלידה נשים 
נוטות להפסיק לעבוד לתקופה קצובה בשיעורים גבוהים בהרבה מאשר נשים שלא ילדו, אך כבר 
האבות  לגבי  משתווה.  ילדו  שלא  ומי  יולדות  של  לפרישה  המצטברת  ההסתברות  שנתיים  אחרי 

התמונה אף חדה יותר, ולידה מקטינה את ההסתברות שיפסיקו לעבוד.

ציור 21: שיעור הפורשים מעבודה* בגילאים 50–55 לפי מספר ילדיהם
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* שיעור הבלתי מועסקים בשנת 2011 אשר בשנים 2001–2003 היו בני 40–45 ועבדו.
מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

 ציור 22: שיעור הפורשים מעבודה שכירה שנה ושנתיים לאחר הלידה* 
ממוצע 2000–2011
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* עובד אם שכרו גבוה מ-5,000 ש"ח בשנה, כולל פורשים לעבודה עצמאית.
מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.
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הן  שבה  בשנה  תעסוקתן  היקף  את  מקטינות  אמנם  הלידה  לפני  שעבדו  נשים  כי  מלמד   23 ציור 
יולדות )חופשת הלידה בתשלום נחשבת כתקופת עבודה בדיווחי המעסיקים(, ובמידת מה גם בשנה 
שאחריה, אך כעבור שנתיים הן שבות להיקף תעסוקה דומה )מבחינת מספר החודשים( לזה שלפני 
הלידה, וברמת שכר חודשי דומה, מה שמלמד שהן גם לא מקטינות משמעותית את היקף המשרה. 

אצל האבות היקף התעסוקה כמעט אינו מושפע בטווח הקצר מהלידה, ועולה מעט אחריה.

 ציור 23: שכר חודשי וחודשי עבודה ביחס לשנת לידת ילד 
)החודשים בעמודות ובציר הימני(
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מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

בעת עיצוב מדיניות כלפי הורים עובדים חשוב גם להבין את התחלקות ההכנסה המשפחתית משכר, 
בפרט בישראל שבה שיעורי המס תלויי מגדר. בציור 24 ניתן לראות שכאשר שני בני הזוג עובדים, 
של  ניכר  ובחלק  האישה,  של  מזה  גבוה  הגבר  שכר  המקרים  של  אחוזים(  )כ-80  המכריע  ברוב 
משמעות  עובד.  הבעל  רק  שבהן  מהמשפחות  אחוזים  לכ-20  בנוסף  זאת  גדול.  בפער  המשפחות 
נקודות  מוענקות   2012 )משנת  בנשים בלבד  היא שמיקוד הטבות המס המשפחתיות  נתונים אלה 
זיכוי גם לאבות לילדים עד גיל 3( הופך במקרים רבים את ההטבות האלה ללא אפקטיביות, שכן 
הנשים, דווקא בשנים שבהן יש ילדים צעירים במשק הבית, אינן מגיעות כלל לסף המס, ובוודאי לא 
למיצוי מלא של הטבות המס בגין הילדים, בעוד שהבעלים משלמים באותו הזמן מס הכנסה )לוח 
)26 אחוזים מהאמהות העובדות   5 גיל  19 אחוזים מהאמהות לילדים מעל  ניתן לראות שרק   .)7
 19 עוד  להן  נוסיף  אם  וגם  הילדים,  בגין  המס  הטבות  מלוא  את  מנצלות  אלו(  בגילים  ילדים  עם 
אחוזים מהאמהות המנצלות חלק מההטבה וכ-5 אחוזים מהאמהות שקיבלו תשלום של מענק ההכנסה 
)מס הכנסה שלילי(, המדובר בפחות ממחצית המשפחות עם ילדים, ובמיוחד באלו בטווח ההכנסה 

האמצעי שלא זוכות להטבה.
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 ציור 24: התפלגות היחס בין שכר הגבר לשכר האישה 
כאשר שני בני הזוג עובדים
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מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

לוח 7: אחוז האמהות שאינן ממצות את הטבת המס בגין ילדיהן*

לא עובדותמספר הילדים

עובדות ולא 
ממצות את זיכוי 

המס האישי

מנצלות רק חלק 
מזיכוי המס בגין 

הילדים
ממצות את זיכוי 
המס בגין ילדיהן

האב עובר את 
סף המס ולאישה 

נותר זיכוי לא 
מנוצל בגין 

הילדים
120.039.610.929.551.5
218.734.123.323.860.2
329.432.621.116.964.7
436.839.116.47.755.4

5+50.730.715.53.153.2
27.335.118.619.058.4כלל האמהות

*מתוך משפחות עם ילדים בגיל 5–17 והכנסה מעבודה מעל 1,000 ש"ח לחודש.
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ד. מדיניות סיוע ממשלתית להורים בישראל ובעולם

הניתוח לעיל מלמד כי התקופה שבה מצויים ילדים במשק הבית מאופיינת ברמת הוצאות גבוהה יותר 
מאשר בתקופה שקודמת לה ובזו שאחריה, במקביל לרמת הכנסות נמוכה יחסית. משום כך, רמת 
בחייהן.  נמוכה בהשוואה לתקופות אחרות  היא  החיים החומרית המתאפשרת למשפחות הצעירות 
באמצעות  אלה  משפחות  על  להקל  כדי  מתערבת  שהממשלה  מקובל  רבות  במדינות  זה,  רקע  על 
מערכת המס, קצבאות יעודיות ואספקה ישירה של שירותי חינוך ושירותים אחרים בחינם או במחיר 

מסובסד.
בהשוואה  בישראל  ילדים  עם  למשפחות  שניתנות  ההטבות  היקף  את  בוחנים  אנו  זה  בסעיף 
למדינות OECD שעבורן יש נתונים באיכות סבירה. ככלל, כמעט כל המדינות מספקות שירותי 
חינוך במימון מלא של הממשלה מגיל 5 ועד גיל 18, ולכן אנו מתעלמים מנושא זה, למרות שייתכן 
שקיימים פערים באיכות ובהיקף השירות במדינות השונות שעשויים לחייב את ההורים להוצאות 
ופחות  הביניים,  ממעמד  עובדים  בהורים  מתמקדים  אנו  זו  שבעבודה  מכיוון  בנוסף,  משלימות. 
מערכת  באמצעות  הניתנות  בהטבות  עוסקת  להלן  הכמותית  ההשוואה  החלשות,  מהשכבות  באלו 
המס והקצבאות האוניברסליות ולא בקצבאות רווחה הכפופות למבחן הכנסה ומשולמות לקבוצות 

מצומצמות בתחתית סולם ההכנסות.
כדי להשוות את הנתונים בצורה המדויקת ביותר אנו משתמשים במאגר נתונים וסימולטור של 
ה-OECD הכוללים מידע על ההטבות השונות המוענקות למשקי בית ברמות והרכבים שונים של 
ההכנסות. במאגר זה ניתן לאפיין משקי בית על פי רמת ההכנסה של כל אחד מבני הזוג )כאמור, רק 
בישראל יש משמעות למגדר בחישוב שיעורי המס( ולהשוות את סך ההכנסה נטו בין משקי בית עם 
ובלי ילדים שהכנסתם זהה.15 בשל זמינות הנתונים אנו בוחרים להתמקד במשפחות עם שני ילדים, 
אינן רגישות איכותית כאשר בסיס ההשוואה  אך, ככל שהמידע הקיים מאפשר לבדוק, התוצאות 

משתנה לשלושה ילדים.
2012, בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, הונהגו שתי הטבות כספיות נוספות להורים  בשנת 
הגדלת  מוגבלת.   – העליון של התפלגות ההכנסות  ובחלק  – בפרט במרכז  אך השפעתן  בישראל, 
מענק ההכנסה משפרת את מצבן היחסי של משפחות עם אמהות עובדות ברמת ההכנסה הנמוכה,16 
אך אינה אפקטיבית למשפחות במרכז התפלגות ההכנסות ומעלה.17 צעד אפקטיבי יותר לסיוע למעמד 
הביניים היה הענקת נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל 3, אך מלכתחילה הוא מוגבל רק לקבוצה 

קטנה מכלל ההורים.
לוח 8 מציג "טיפוסי" משפחות המייצגים כ-60% מהמשפחות של העובדים בישראל )משפחות 
עם לפחות עובד אחד בחצי משכר המינימום החודשי(. טיפוסים אלה אופיינו על פי מאפייני הכנסות 
משק הבית ומשקלם באוכלוסייה נגזר על פי קרבת משקי הבית באוכלוסייה למאפיינים אלה. הלוח 
מציג מגוון של טיפוסי משפחות מבחינת גובה השכר של הבעל והאישה, את משקלו של כל טיפוס 
 OECD-ה לממוצע  ישראל  בין  ההטבות  פערי  ואת  ילדים,  עם  העובדות  המשפחות  באוכלוסיית 

ילדים  אין  באחת  כאשר  זהה  מעבודה  שהכנסתן  משפחות  בין  נטו  בהכנסה  הפער  את  משווים  אנו  ספציפית   15
ובשנייה שני ילדים בני 4 ו-6.

כ-13 אחוזים מהאמהות הנשואות בישראל זכאיות על פי הכנסתן והכנסת התא המשפחתי למענק ההכנסה.  16
כ-75 אחוזים מתשלומי מענק ההכנסה מגיעים לשני העשירונים התחתונים של השכירים במונחי הכנסה לנפש   17

תקנית, והיתרה לתחתית החמישון השלישי )בנק ישראל, סקירת ההתפתחויות התקופתית, דצמבר 2013(.
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עבור שני ילדים. מהלוח עולה כי מרבית הטיפוסים מקבלים הטבות נמוכות משמעותית מהממוצע 
במדינות OECD. סך פערי ההטבות בין ישראל למדינות OECD האחרות נאמד בחישוב גס בכ-

3.7 מיליארדי ש"ח, כ-0.35 אחוזי תוצר בשנת 2013.
 4 ילדים בגילים  גודל ההטבה הכספית הניתנת למשפחה עם שני  25 מציג, לדוגמה, את  ציור 
שיעור  המשפחות  של  ההכנסות  הרכבי  בכל   .OECD במדינות  לממוצע  בהשוואה  בישראל,  ו-6 
ההטבה בישראל נמוך מאשר הממוצע במדינות OECD. במרבית "טיפוסי המשפחות", אלו שבהן 
לחודש   ₪ כ-10,000  )שהוא  ייצור  לעובד  הממוצע  מהשכר  אחוזים  מכ-80  נמוך  האישה  שכר 
בישראל(, הפער הוא משמעותי, שכן מרבית המשפחות האלה בישראל אינן יכולות לנצל את הטבות 
המס, הניתנות רק באמצעות שכר האישה, ובנוסף קצבאות הילדים האוניברסליות בישראל נמוכות 
משמעותית מאשר במדינות המפותחות. במשפחות שבהן שכר האישה גבוה יותר ומגיע לסף המאפשר 
ניצול של חלק ניכר מהטבת המס, הפערים מצטמצמים, אך רק אחוז קטן יחסית של הנשים בישראל 

מגיע לרמות השכר האלו.18

 OECD-לוח 8: השוואת פער ההטבות הכספיות של הממשלה בישראל וב
2011 –  OECD ,2013 – למשפחות בעלות מאפייני הכנסה שונים, ישראל

פער ההטבההכנסת האישההכנסת הבעלמשקל"טיפוס"
)אחוז המשפחות 

העובדות עם ילדים 
הדומות ל"טיפוס"(

)אחוז משכר עובד 
ייצור ממוצע(

)אחוז משכר עובד 
ייצור ממוצע(

בין ישראל למדינות 
OECD )אחוז 
מהכנסת הטיפוס(

125.867013.3
28.067505.2
35.910006.5
42.912504.4
54.875673.9
64.8100503.6
71.917502.7
81.6100672.8
90.3167502.4
102.0125672.3
110.8175671.9
123.3751000.4
132.41001000.2
141.71751000.1

רק רבע מהשכירות בישראל משתכרות יותר מ-80 אחוזים מהשכר הממוצע לעובד ייצור, ורק שישית מגיעות   18
לשכר הממוצע.
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26 מדגים את פערי ההטבות בין ישראל למדינות OECD עבור משפחה עם שני ילדים  ציור 
בני 4 ו-6 שבה שכר הבעל נמוך יחסית והאישה אינה עובדת. ממוצע ההטבה למשפחה כזו במדינות 
OECD מגיע לכ-17 אחוזים מהכנסתה מעבודה, בעוד שבישראל גודל ההטבה מגיע לכ-4 אחוזים 
בלבד, וגם לפני ההפחתה האחרונה בקצבאות הילדים היה כ-5 אחוזים. משפחות בעלות מאפיינים 
הכנסות  בעלות  במשפחות  בישראל.  ילדים  עם  העובדות  מהמשפחות  אחוזים  כ-26  מהוות  דומים 
גבוהות יותר הפער בין ישראל למדינות האחרות בגודל ההטבה היחסי פוחת )בעיקר בשל הגידול 
במכנה – הנתונים מוצגים באחוזים מהכנסת המשפחה( אך הוא עדיין משמעותי )ציורים 26–28(. 
גודל ההטבה הממוצע עבור המשפחות מטיפוסים אלה במדינות OECD דומה למדי לתוספת ההוצאות 

שחושבה בסעיף ב' בגין נוכחות של שני ילדים במשק הבית )כ-4 אחוזים מההכנסה עבור כל ילד(.
)באחוזים   OECD למדינות  ישראל  בין  ההטבה  בגודל  הפערים  שבהם  המשפחות  טיפוסי 
מההכנסה( הם הגדולים ביותר )טיפוסים 1–3( מהווים כ-40 אחוזים ממשפחות ההורים הצעירים 
בישראל. עם זאת, קיימים פערי הטבות משמעותיים – גם אם קטנים יותר – עבור טווח הכנסות רחב 
יותר המכסה עשרות אחוזים נוספים מהמשפחות )ציור 25(. חשוב לזכור כי המשמעות הכספית של 
פער "קטן" בן 2.5 אחוזים מההכנסה בהטבה למשפחה המשתכרת במשותף פי 1.5 מהשכר הממוצע 
לעובד ייצור היא כ-375 שקלים לחודש )כאמור, מעבר להטבה שהמשפחה מקבלת כיום(, סכום 

שאינו זניח וגדול משמעותית, למשל, מקצבת הילדים שאותה משפחה מקבלת.

ציור 25: קצבאות והטבות מס בישראל כשיעור מהסיוע הממוצע במדינות 
שבמדגם לפי טיפוסים, 2013
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ציור 26: אחוז הקצבאות והטבות המס מההכנסה הממוצעת של טיפוס 1: 
משפחות עם 2 ילדים בגילאים 4, 6 כאשר הגבר מרוויח 67% מהמשכורת 

הממוצעת והאישה אינה עובדת, 2011
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ציור 27: אחוז הקצבאות והטבות המס מההכנסה הממוצעת של טיפוס 2: 
משפחות עם 2 ילדים בגילאים 4, 6 כאשר הגבר מרוויח 67% והאישה 50% 

מהמשכורת הממוצעת, 2011
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ציור 28: אחוז הקצבאות והטבות המס מההכנסה הממוצעת של טיפוס 5: 
משפחות עם 2 ילדים בגילאים 4, 6 כאשר הגבר מרוויח 75% והאישה 67% 

מהמשכורת הממוצעת, 2011
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ציור 29: אחוז הקצבאות והטבות המס מההכנסה הממוצעת של טיפוס 3: 
משפחות עם 2 ילדים בגילאים 4, 6 כאשר הגבר מרוויח 100% מהמשכורת 

הממוצעת והאישה אינה עובדת, 2011
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הילדים  בגין  המופחתים  המס  בשיעורי  רק  מתמצות  אינן   OECD במדינות  להורים  ההטבות 
שמעל  ילדיהם  בגין  נוספות  לקצבאות  זכאים  ההורים  הארגון  ממדינות  ב-13  הילדים.  ובקצבאות 
גבוהה.  להשכלה  במוסדות  לומדים  אלו  אם  לחייהם,  העשרים  שנות  ראשית/אמצע  ועד   18 לגיל 
כידוע, הטבה כזו אינה קיימת בישראל עבור ילדים הלומדים במסגרות כאלה )או משרתים שירות 
טיפול  על  ההוצאות  בגין  שונים  בהיקפים  מס  הטבות  ניתנות  מדינות  ב-11  בנוסף,  בצבא(.  חובה 
בילדים, בנוסף לזיכוי המס הכללי ולקצבת הילדים האוניברסלית. מכלול זה מצביע על תמונה ברורה 
אחרות,  במדינות  מאשר  משמעותית  נמוך  הוא  להורים  המדינה  של  הכולל  הסיוע  בישראל  שבה 
3–4. בחינה של ההטבות  בפרט למעמד הביניים ומעלה, ובמיוחד להורים לילדים שאינם בגילים 
הממשלתיות הניתנות להורים עבור חינוך ומעונות יום )ציור 30( לילדים מתחת לגיל 5 מצביעה 
על כך שבישראל הטבות אלו נמוכות מאשר במדינות OECD )נתוני 2009 הם העדכניים ביותר 
שזמינים להשוואה זו, אך מדובר במשתנה יציב(. גם ההטבות לבני 6–11 )כאמור, למעט בתי הספר( 
ואימוץ  החברתית  המחאה  שלפני  בשנים  גדול  יותר  עוד  היה  הפער   .)31 )ציור  בישראל  נמוכות 
3, הגדלת מענק ההכנסה  גיל  בנוגע לנקודות הזיכוי לאבות לילדים עד  ועדת טרכטנברג  המלצות 
משמעותי  הוא  הנותר  הפער  גם  זאת,  עם   .4–3 לגילאי  חינם  חובה  חינוך  חוק  והרחבת  לאמהות 

ומצביע על מדיניות שונה מהמקובל במדינות המפותחות.

ה. הורים צעירים: מדיניות העברות/מיסוי רצויה

להורים  סיוע  חייהם,  של  כלשהו  בשלב  ילדים  יש  העובדים  של  המכריע  לרוב  שבישראל  מכיוון 
מדיניות  בעיצוב  חייהם.  של  זו  בתקופה  מהאוכלוסייה  ניכר  חלק  רווחת  את  לשפר  יוכל  עובדים 
הממשלה ביחס לסיוע להורים צעירים קיים הבדל משמעותי אם מדובר בסיוע לאוכלוסייה בעלת 
צרכים זמניים או לאוכלוסייה המתאפיינת באופק תעסוקה קצר ובנטייה לצמצם את היקף המשרה. 
במקרה הראשון ההורים העובדים יוכלו בעתיד לכסות את עלות הסיוע באמצעות מסים שישלמו, 
שייהנו  לאחר  כי  חשש  קיים  השני  במקרה  יותר.  גבוה  ובשכר  מועסקים  להיות  ימשיכו  הם  שכן 
את  לשלם  כדי  העבודה  בשוק  יהיו  לא  צעירים  עובדים  אותם  בבית,  ילדיהם  שבו  בשלב  מהסיוע 

המסים שיתמכו בדור הבא )או יחזירו את החוב הממשלתי שנצבר בגין הסיוע שקיבלו(.

ה.1. מודל להתפתחות ההכנסות של ההורים הצעירים

 Card and Ransom המודל הבסיסי שבו השתמשנו לסימולציה המוצגת במאמר דומה לזה שהציגו
)2007(, בהתאמה למקרה של משפחות עם הורים צעירים.19

אנו מניחים שהזוגות הצעירים מתכננים מראש את מספר הילדים שיולידו. כך מתקבל כי הורים 
או  שלושה  עם  במשפחה  להורים  בהשוואה  מאוחר  יחסית  אותו  מולידים  אחד  ילד  עם  במשפחה 
ארבעה ילדים אשר מרחיבים באופן משמעותי את המשפחה בשנות השלושים לחייהם. לשם פשטות 

 Krueger, Kahaneman, Schkade, Schwartz and Stone .במודל שלנו התועלת נקבעת לפי התצרוכת  19
"חיוביות"  פעולות  המשקפים  רבים  בפרמטרים  להתחשב  צורך  יש  שלפיה  אלטרנטיבית  גישה  מציגים   )2008(

)כאשר הצריכה היא רק אחת מהן( ו"שליליות" – על פי מודל המבוסס על סכום התועלות במהלך החיים.
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ציור 30: השוואה בינלאומית של הטבות הממשלה עבור חינוך ומעונות יום 
2009 , OECD ,בגילים 0–5 , מדד הוצאה לתלמיד
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ציור 31: השוואה בינלאומית של הטבות הממשלה עבור חינוך ומעונות יום 
2009 , OECD ,בגילים 6–11 , מדד הוצאה לתלמיד
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אנו מסתכלים על ההכנסה החציונית – ולכן גם המאפיינים הטיפוסיים של זוג צעיר מבוססים על 
מקרה זה.

נסמן ב-U את התועלת וב-C את התצרוכת. מאחר שמחקרנו אינו עוסק בהשפעות של המסים 
על היצע העבודה, נניח לשם פשטות שהיצע העבודה קשיח לחלוטין )ולכן אין טעם להתייחס אליו 

בפונקציית התועלת(.20 לפיכך פונקציית התועלת על פני מחזור החיים הינה:
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נסמן ב-I את סך ההכנסה של בני הזוג לנפש סטנדרטית. מגבלת התקציב של המשפחה היא:
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ההתפתחות של I מושפעת מהמחזור הקבוע של הולדת ילדים – כפי שיוסבר בהמשך. בהנחה ששוק 
ההון הוא משוכלל, וש-λ מסמנת את כופל הלגרנג' של מגבלת התקציב, קל להראות שהפתרון לבעיה 

זו הוא:
( )U´  iC λ=

כלומר – המשפחה תנסה לצרוך סכום קבוע לאורך מחזור חייה על פני זמן.
:CRRA אם פונקציית התועלת היא מסוג
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או תוך שימוש במגבלת התקציב לאחר הצבה של התצרוכת הקבועה:
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ההכנסות  זרם  את  ש-"מחקה"   Ī הקבועה  ההכנסה  את  מחשבים  אם  הנוסחה  את  עוד  לפשט  ניתן 
המשתנה של המשפחה במהלך החיים. במקרה זה:

גמישות  כי  בהתאמה  מראים   )2009(  Brender and Gallo-ו  )2006(  Brender and Strawczynski  20
התעסוקה ושעות העבודה לשכר, ולכן גם למסים, היא קטנה בישראל, בדומה לממצאים בעולם.
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בפועל הורים צעירים אינם מצליחים להחליק את התצרוכת בשל חוסר שכלול בשוק ההון המשתקף 
להניח  סביר  לפיכך  העתידית.  ההכנסה  בסיס  על  צעיר  בגיל  הלוואות  קבלת  גבוהות של  בעלויות 
ותסטה  הצריכה  על  תשפיע  צעירים  הורים  של  במשפחה  השוטפת  ההכנסה  של  שההתפתחות 

מהאופטימום.
בפרט, נניח שהמשפחה החציונית מולידה את הילד הראשון כשהגילים של האישה והגבר הם 29 
ו-31 בהתאמה, את הילד השני כשהגילים הם 31 ו-33, ואת הילד השלישי כשהגילים הם 34 ו-36 
עבור האישה והגבר בהתאמה. המשמעות היא שהמשפחה גדלה בטווח הגילים 29 עד 34 )ע"פ גיל 
האישה(, ולאחר מכן נשארת בהרכב קבוע עד שהילד הראשון נהיה בן 18. בפרט, בגילים 47 ו-49 
עבור האישה והגבר בהתאמה, מתחיל תהליך של הקטנת המשפחה – אשר בפועל מתבטא בעלייה 
בהכנסה לנפש סטנדרטית בקרב ההורים הצעירים. הקפיצה בהכנסה מתעצמת בגילים 51 ו-53 עבור 
האישה והגבר בהתאמה, ובגילים 52 ו-54 שבהם ה-"הורים הצעירים" )שהם כבר לא...( חוזרים 

להיות משפחה בת שתי נפשות.
האופטימאלית,  הצריכה  לבין  ההכנסה  פרופיל  בין  סטיות  יתקיימו  משוכלל  לא  ההון  שוק  אם 
ידי ההכנסה העודפת  כאשר בשלבים המוקדמים הזוגות הצעירים מעוניינים ללוות תוך מימון על 
החל מגיל 47 ואילך )49 אצל הגבר(. ציור 32 מראה את תהליך יצירת ההכנסה לנפש סטנדרטית 

בהשוואה לאופטימום:

ציור 32: הכנסה משפחתית לנפש תקנית לפי גיל ההורים בהשוואה לאופטימום

29 34גיל האישה 47 52

צריכה אופטימאלית

הכנסה
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בהנחה שהפרטים מתקשים להגשים את האופטימום בגלל הקושי ללוות בשלבים מוקדמים של החיים 
)אין ערבות מספקת( או בשל העלויות הגבוהות, הממשלה יכולה להפעיל תכנית של מתן הטבות 
לילדים הממומנת על ידי הטלת מסים בתקופה המאוחרת.21 תכנית כזאת היא מאוזנת מבחינת תקציב 

הממשלה ומשפרת את התועלת של המשפחות עם ילדים.

ה.2. סימולציה של הכנסות המשפחה ומדיניות ההעברות/מיסוי הרצויה

המסים  מרשות  נתונים  המכיל  ישראל  בנק  של  ייחודי  נתונים  מאגר  על  מתבססת  הסימולציה22 
שינוי  על  מבוססת  הבדיקה  שנים.   10 לאורך  פרטים  של  השכר  אחר  לעקוב  ניתן  ובו  )שע"מ(, 
השכר החציוני של 16 קבוצות נפרדות של טיפוסים )8 לכל מין( במשך 10 שנים, אשר מסומנים 
בסוף המדגם )שנת 2011( לפי מספר ילדיהם וגילם )כל קבוצה כוללת 200–700 פרטים(. לצורך 
החלקת ההשפעה של מחזור העסקים נלקח השינוי הממוצע בשכר ברוטו לאורך 10 שנים כך שלכל 
קבוצה מתקבל שינוי שכר שנתי ממוצע במהלך עשור מחייהם. שילוב השיעורים של שינוי השכר 
של הקבוצות וחיבור הכנסות הגבר והאישה יוצר משפחה מייצגת לאורך כל שנות העבודה עבור כל 
טיפוס. על ידי חיבור הכנסות הגבר והאישה קיבלנו רק משקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים )על פי 
המוסד לביטוח לאומי מדובר בכ-55% מהמשפחות, שהן 598,518 משפחות(. שאר המשפחות הן: 
חד-הוריות )12%(, דו-הוריות ללא מפרנס )7%( ודו-הוריות עם מפרנס אחד )25%(. בחרנו לא 
להתייחס לנתונים שמתייחסים לזוגות הנמצאים בגילים הצעירים, כי לאחר 10 שנים יתכן שיביאו 

ילדים נוספים לעולם, וכתוצאה מכך היו מחליפים טיפוס.
לקראת סוף גיל העבודה, החל מגיל 55, יש ירידה של 2–3 אחוזים לשנה בשכרם הריאלי של 
שני המינים. לא ברור עד כמה ירידה זו משקפת ירידה בחלקיות המשרה מול ירידה בשכר לשעה, 
אך במונחי ההכנסה המשפחתית הכוללת הירידה מתחילה רק בסביבות גיל 58. בשנים האחרונות 
הגיל שבו התעסוקה מצטמצמת והשכר מתחיל לרדת נדחה בעקבות העלאת גיל הפרישה )דוח בנק 

ישראל 2012, פרק ח'(.
להלן ציור המציג את ההכנסה המשפחתית השנתית ברוטו לפי גיל.

כדי להעריך עד כמה ההורים הצעירים נתמכים על ידי הוריהם השתמשנו בסעיפי העברות בין משקי בית בסקרי   21
הוצאות משק הבית של הלמ"ס. בשנים 2004 עד 2011 כ-6% מהמשפחות הצעירות העובדות קיבלו העברה ממשק 
בית אחר, גובה ההעברות הממוצע למשק בית כזה עמד על כ-1,500 ש"ח )במחירי 2010(. כ-18% מהמשפחות 
העובדות מעל גיל 60 העבירו בממוצע כ-2,000 ש"ח למשקי בית אחרים. לא נמצא שינוי משמעותי בין השנים. 
ובנתונים של  אלה  בנתונים  להתחשב  אמורה  הייתה  האופטימלית של הממשלה  התכנית  אידיאלי  באופן  כי  נציין 

ההלוואות הנגישות )כולל דרישה לערבויות(, אך בסיס נתונים כזה אינו נגיש.
שינוי בהטבות עשוי להשפיע על הילודה ועל הכניסה/יציאה משוק העבודה, אולם השפעות אלה יחסית קטנות.   22
 ,)2007(  Cohen, Rajeev and Romanov-ו  )2004( פריש  ראה  הילודה  על  קצבאות  לאמידת ההשפעה של 
 Brender and Gallo-2006( ו( Brender and Strawczynski ולהשפעת סובסידיות לשכר על התעסוקה ראה

.)2009(
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 ציור 33: הכנסה שנתית ברוטו למשפחה עובדת 
לאורך שנות העבודה העיקריות, ש"ח

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 180,000
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 220,000

 240,000

 260,000

 280,000

 300,000

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

ילד אחד

שני ילדים

שלושה ילדים

ארבעה ילדים

מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.

ניתן לשרטט את לוג ההכנסה לפי נפש סטנדרטית בתוספת קצבת ילדים )לפי קצבה של 140 ש"ח 
לחודש לילד(:

ציור 34: לוג ההכנסה ברוטו לנפש לפי מספר ילדים
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מקור: חישובי המחברים על בסיס מאגר דיווחי השכירים בבנק ישראל.
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מכל  נובעים  ההבדלים  כאשר  ג.1,  בסעיף  שהוצג  המודל  של  הנורמטיבי  לשרטוט  דומה  זה  ציור 
טיפוס של משפחה: משפחה עם ילד אחד מולידה את ילדה בגיל 31, בעוד שמשפחות עם יותר ילדים 

מתחילות ללדת בגיל 29.

הסימולציה

וארבעה  ילדים  ילדים, שלושה  ילד אחד, שני  הסימולציה מתבססת על ארבעה טיפוסי משפחה – 
ילדים. על פי בדיקת שיעור השכירים בגיל 50 נמצא כי מבין המשפחות הרלוונטיות ניתן לבנות את 

המשקלות הבאים:
משקלמספר ילדים

110%
230%
340%
420%

סימולציות המדיניות מבוססות על הטבות מס להורים לילדים עד גיל 18 אשר ממומנות ממסים של 
אותן משפחות. מבחינת יישום המדיניות, אנו מניחים שברגע נתון הממשלה מחליטה על הרפורמה 
זמן.  לאורך  מאוזנת  היא  שהמדיניות  כך   – זמן  באותו  הכנסה  מס  העלאת  ידי  על  אותה  ומממנת 
ישלמו את המסים מבלי שקיבלו את ההטבות  )ה"זקנים"(  כזה משמעותו שחלק מהפרטים  יישום 
)"דור המדבר"(. אלטרנטיבית ניתן היה להניח שההטבות ניתנות בזמן הרפורמה, והמסים ישולמו 
בעתיד על ידי אותם פרטים. אלטרנטיבה זו, המוצגת בנספח, היא לדעתנו לא ישימה משתי סיבות: 
זמן ובסופו של דבר היא דורשת העלאת מסים גבוהה  יישומה דורש להגדיל את החוב לאורך  א. 
יותר; ב. קיים פתח לאי-עקביות על פני זמן ביחס להחלטות הנציגים הפוליטיים העתידיים של הדור 
הנוכחי – אשר עשויים לפעול כדי לבלום את המשך ההטבה עבור הדור הבא, כאשר יגיע תורו של 
הדור הנוכחי לשלם. זאת, מתוך רצון לפזר את נטל המס שנצבר על ציבור רחב יותר; ג. מיסוי גבוה 
 Moral מדי עלול בסופו של דבר לפגוע בתמריץ של ההורים לעבוד, ויקטין את בסיס המס )סוג של

.)Hazard
במידה  ליישומה.  קואליציה  תיווצר  והאם  פוליטית  ישימה  ההצעה  האם  מראש  לנבא  קשה 
שהמצביע החציוני )median voter( הוא ההורה הצעיר, הישימות של ההצעה עולה. אולם מאחר 
שבישראל מתחיל תהליך הדרגתי של הזדקנות האוכלוסייה, הדבר תלוי במידה שבה ייתפס ההורה 
לתחום  מעבר  הוא  החציוני  המצביע  של  מדויק  אפיון  הבחירות.  במערכת  חציוני  כמצביע  הצעיר 
בגודל  ייתכנו הבדלים  לעיצוב הספציפי של התכנית, שכן במציאות  יש חשיבות  בנוסף,  מחקרנו. 

ההטבה )המהוון( בין משפחות עם מספר ילדים שונה.23
לצורך הסימולציה נבחנו ארבע חלופות מדיניות שונות:

העיצוב הספציפי של  אפיון של  בלי  אינו אפשרי  ילדיהן  פי מספר  על  בין משפחות  "הסבסוד הצולב"  זיהוי   23
המדיניות שתיבחר. בתכנית מס הכנסה שלילי, למשל, נקבע כי לא יינתן סבסוד גדול יותר למשפחות עם 4 או 5 
ילדים בהשוואה לאלו עם 3. לעומת זאת, קצבאות הילדים מחושבות באופן שווה עבור כל ילד, ובעבר אף ניתן מענק 

גדול יותר פר-ילד למשפחות עם ילדים רבים.
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הטבת מס בגובה 2.5% מהשכר לילד ואיזון הקופה הציבורית על ידי מס בגובה 8% מהשכר   .1
שישולם מהגעת הילד הצעיר מבין ילדי המשפחה לגיל 18 ועד הפרישה של ההורה.

הטבת מס בגובה 4% לילד ומס בגובה 13% מהגעת הילד הצעיר במשפחה לגיל 18 ועד הפרישה.  .2
לגיל  ההוצאה  אומדן  לממצאי  )בהתאם  הילד  גיל  פי  על  דיפרנציאליים  מס  וגביית  מס  הטבת   .3

הילדים( על פי הלוח הבא:

שיעור ההטבה / מסגיל הילד
מספר שנים)מס בסימן -(

הטבה
8–04%9
14–92%6
17–153%3

מס
20–18-3.25%3
24–21-6%4
29–25-3%5

הטבת מס וגביית מס דיפרנציאליים על פי גיל ההורה, על פי תוואי המס של טיפוס המשפחה עם   .4
שלושה ילדים לפי לוח החלופה הקודמת. חלופה זו מבוססת על החלופה הקודמת אך בהנחה שניתן 
לתת הטבת מס עבור כל ילד ולא ניתן לגבות מס על ילדים, ולכן תוואי המס הומר בהתאם לגיל 

ההורים של המשפחה החציונית – הטיפוס השלישי.
בכל המקרים לעיל ניתן ליישם את הטבות המס באמצעות נקודות זיכוי הניתנות לפדיון.

התוצאות

בהתאם למודל שהוצג בסעיף ג.1, התועלת נמדדה על פי פונקציית CRRA שממנה נובע כי:

( )U C C θ−′ =

ו-θ = 5. כדי לחשב את השיפור   θ = 2 ,θ = 1 )logarithmic( כאשר נבחרו שלושה מקרים: 
בתועלת התחשבנו במקרה שבו אין היוון )שיעור העדפת ההווה הוא אפס(, ובשני מקרים נוספים 
סכום  על  המדיניות  השפעת  מוצגת   9 בלוח  בהתאמה.  אחוזים  ו-5   3 הם  ההיוון  שיעורי  שבהם 
התועלות על פני החיים, בממוצע משוקלל של הטיפוסים )באחוזים(.24 למשל: במשבצת של תועלת 

השפעת מדיניות הממשלה על כל טיפוס בנפרד מוצגת בלוח נספח 3.  24
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CRRA עם מקדם של 5, מתקבל כי הפעלת המדיניות המוצעת תשפר את סכום התועלות במקרה 
שבו אין היוון ב-43.22 אחוזים יחסית למצב שבו המדיניות אינה מיושמת.25

ציור 35: לוג ההכנסה לנפש עבור כל אחת מהחלופות
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לכאורה ניתן לעוות את ערכי התועלת של פונקציית CRRA על ידי הוספת קבוע, אך חשוב לזכור שמבחינת   25
המדיניות המיושמת, המשתנה הרלוונטי יותר הוא התועלת השולית. לכן, השיפור בתועלת נמדד כסכום התועלות 
השוליות – ולהוספת הקבוע אין משמעות כלשהי. במקרים שבהם מקור השינוי הוא השינוי במחירים, ניתן לכמת את 
השיפור בתועלת על פי ערכים כספיים לפי גישת ה-Compensating Variation; במקרה הנידון מדובר על הטבה 
כספית ישירה ולכן אנו מתמקדים במדידת השיפור בתועלת. התועלת מהחלקה תמשיך להתקבל עבור כל פונקציית 

תועלת בעלת התכונה של תועלת שולית פוחתת.
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כדי לדעת האם מדיניות הממשלה היא מוצלחת, רצוי להשוות את התוצאות למצב האופטימאלי 
– בו ניתן להחליק את התצרוכת באופן מלא על פי פתרון המודל שהוצג לעיל. בלוח 10 אנו מציגים 
את שיעורי שיפור התועלות האופטימאליים אשר מתקבלים במקרה שבו ההכנסה מוחלקת לחלוטין 

לאורך החיים.
מלוח זה ניתן ללמוד שמדיניות הממשלה מקדמת את המשפחות באופן משמעותי לקראת השגת 
האופטימום של החלקת תצרוכת, אם כי השיפור משתנה בהתאם להנחות שקשורות לסוג פונקציית 
התועלת ולשיעור העדפת הזמן שלפיו נעשה ההיוון. כדי להבין את תרומת המדיניות של העברות/
מיסוי רצוי להשוות את שיפור התועלת שהוצגה בלוח 9 לזה שעשוי היה להתקבל במצב האידיאלי – 
כפי שמוצג בלוח 10. לוח 11 מציג את השיפור בתועלת כתוצאה מהפעלת המדיניות יחסית לשיפור 
שהיה מתקבל אילו היו הפרטים מצליחים להגיע לאופטימום תוך החלקת תצרוכת מלאה על פני זמן. 
אם נסתכל על המקרה שבו אין היוון )בהינתן ששיעור העדפת הזמן הוא אפסי( ושנאת הסיכון שווה 



95 מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים   

ל-26,5 הרי שמדיניות ההעברות/מיסוי של הממשלה מקדמת את המשפחות בכמחצית הדרך לקראת 
האופטימום של החלקה מלאה.

נדגיש כי השוואה זו ניתנת לשם המחשה בלבד. בפועל, המקרה של החלקה מלאה הוא לא ישים 
עקב חוסר היכולת של הפרטים לקבל הלוואות בתקופה שבה הם זקוקים להן – כתוצאה מאי יכולתם 
11 כחסם תחתון של  להעמיד ערבויות ללווים. לכן יש לראות את השיפור בתועלת המוצג בלוח 

אומדן השיפור בתועלת שהמדיניות משיגה.

לוח 9: השפעת מדיניות הממשלה, באחוזים
היוון 5היוון 3ללא היוון

סימולציה של 2.5
logarithmic0.30.60.8

CRRA=26.59.110.2
CRRA=543.244.945.0

סימולציה של 4
logarithmic0.40.91.1

CRRA=27.712.113.9
CRRA=550.054.355.4

דיפרנציאלי לגיל הילד
logarithmic0.30.70.9

CRRA=26.49.911.7
CRRA=542.347.549.5

דיפרנציאלי לגיל האב
logarithmic0.30.70.9

CRRA=26.810.412.0
CRRA=543.747.047.9

לוח 10: שיפור התועלת במקרה של החלקת תצרוכת, באחוזים

היוון 5%היוון 3%ללא היוון
Logarithmic0.41.11.5

CRRA=28.314.918.3
CRRA=592.561.365.1

לייחס  מקובל  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  יחד  הסיכון.  שנאת  של  הפרמטר  לגובה  ביחס  דעות  אחידות  אין   26
לפרמטר זה ערך גבוה יחסית )ראו Campbell, 2003(, וזאת הסיבה שבגללה אנו מתייחסים לערך 5; כמובן גם 

הערכים האחרים עשויים להיות רלוונטיים, ועל כן מוצג ניתוח רגישות.
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לוח 11: פער התועלות כאחוז מהאופטימום )אחוז השיפור בעקבות הפעלת 
המדיניות יחסית לאופטימום(

היוון 5%היוון 3%ללא היוון
סימולציה של 2.5%

Logarithmic775550
CRRA=2786155
CRRA=5477369

סימולציה של 4%
Logarithmic937772

CRRA=2938176
CRRA=5548985

דיפרנציאלי לגיל הילד
Logarithmic766158

CRRA=2776764
CRRA=5467876

דיפרנציאלי לגיל האב
Logarithmic826562

CRRA=2826965
CRRA=5477774

ו. סיכום ומסקנות

בעקבות המחאה החברתית ותגובת הממשלה במסגרת המלצות ועדת טרכטנברג, אנו דנים במדיניות 
יחסית  גבוהים  סכומים  להוציא  נאלצות  אלה  צעירים. משפחות  ילדים  עם  כלפי משפחות  הרצויה 
למשפחות ללא ילדים בתקופה שבה השכר של שני המפרנסים הוא נמוך יחסית לפרופיל השכר על 
זו הוא  פני חייהם, תופעה שעלולה להפוך את המשפחות למוגבלות נזילות. פתרון אפשרי לבעיה 
תוך  שונות,  תקופות  פני  על  המשפחה  צריכת  את  להחליק  המאפשר  משוכלל  הון  שוק  קיומו של 
קבלת הלוואות בתקופות שבהן הילדים צעירים והחזרתן בתקופות מאוחרות יותר – כאשר השכר 
של ההורים גבוה וחלק מהילדים "עזבו את הקן". כאשר שוק ההון אינו מאפשר הלוואות כאלה, 
חלק מההורים עלולים להיתקל בקשיי נזילות. כדוגמה אפשרית לכך מצאנו שההתייקרות במחירי 
הדירות בשנים האחרונות התבטאה בהרעה במצבן של משפחות עם ילדים צעירים בתחום הדיור 
רוכשי  זאת שיעור  לעומת  דירות.  נאלצו לשכור  נוספות  אלף משפחות  לכך שכ-11  הביאה  אשר 
הדירות בקרב סוגי המשפחה האחרים שמר על דפוס יחסית קבוע על פני זמן. תופעה דומה נצפתה 

גם כאשר התייקרו הדירות בשנות התשעים.
מאוזנת תקציבית  הוא התערבות ממשלתית  הזמניים  הנזילות  לבעיית קשיי  פתרון אלטרנטיבי 
במסים  מימונן  תוך  עודפת,  הוצאה  אלה  למשפחות  יש  שבה  בתקופה  הטבות  מתן  על  המבוססת 
המוטלים בתקופה שבה שכרם של ההורים גבוה וגודל המשפחה קטן יותר. הממצאים שלנו מראים 
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שניתן להפעיל בישראל מדיניות מאוזנת שכזו, מאחר שהתעסוקה של ההורים של ילדים צעירים 
ניתן יהיה להטיל עליהם מס הכנסה בשלבים המאוחרים של חייהם.  בישראל היא מתמשכת ולכן 
עם  להתמודד  סביר  חייהם  של  מסוים  בשלב  לילדים  הורים  הם  מהעובדים  אחוזים  ש-93  מאחר 

ההחלקה באמצעות מערכת המס הכוללת, ואין צורך להפעיל מדיניות דיפרנציאלית ברמת הפרט.
אנו מראים בעבודתנו שמדיניות כזו מופעלת ברבות ממדינות ה-OECD, בהן הסיוע למשפחות 
עם ילדים הוא גבוה מאשר בישראל עבור כל 14 טיפוסי המשפחה שבדקנו )לפי רמת ההכנסה של 

המפרנס הראשי והמשני(, הכוללים את מרבית האוכלוסייה, בחלקם בשיעור ניכר מההכנסה.
כדי לבדוק האם מדיניות כזו תטיב באופן משמעותי עם המשפחות עם ילדים בחנו סימולציות 
של הפעלת מדיניות תמיכה מאוזנת כאשר ההטבה המרבית היא 4 אחוזים מההכנסה עבור כל ילד, 
בדומה לפער הנפוץ בגודל ההטבה בין ישראל לשאר מדינות ה-OECD. הסימולציה מראה שתחת 
הנחות שמרניות הפעלת מדיניות מסוג זה תגשר לפחות על כמחצית מהתועלת שהייתה מושגת במצב 

של החלקת תצרוכת מלאה.
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נספח 1

בנספח זה אנו אומדים את הסימולציות בהנחה שהממשלה נותנת את ההטבה למשפחות של הורים 
לילדים צעירים ומממנת אותן על ידי הטלת מס על אותן משפחות בשלב מאוחר יותר של חייהן. 
במקרה זה הממשלה צוברת חוב בשנים הראשונות שהיא חייבת לשלם בעתיד כשהיא מקבלת את 
ההכנסות ממסים. עקב הפער בזמנים נדרש במקרה זה שיעור מס גבוה יותר – המתחשב בריבית על 

החוב. אנו מניחים ששער הריבית הרלוונטי למקרה זה הוא 5 אחוזים.27
תקופה  למשך  חוב  הגדלת  נדרשת  הישימות:  סוגיית  עקב  סביר  פחות  לדעתנו  הוא  זה  מקרה 
ארוכה, והדבר עלול להעצים את בעיית אי העקביות על פני זמן, ובמידה שנוצר צורך להטיל שיעורי 

סיבה נוספת להפעלת שיעור מס גבוה יותר היא הסיכון המקרו-כלכלי: בהנחה שקיים מתאם בין הכנסות הפרט   27
לתוצר המצרפי, הרי שהטבות המס חשופות פחות לסיכונים מקרו-כלכליים כי הן קרובות יותר לנקודת ההתחלה; 
 Geneakoplos and .לעומת זאת, ההכנסות ממס מתקבלות בשלב מאוחר יותר אשר לגביו אי הוודאות גדולה יותר
Zeldes )2011( מראים שבמקרים מסוג זה על הממשלה להשתמש בשיעור היוון גבוה יותר – אשר משמעותו היא 

הטלת שיעור מס גבוה יותר.
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מס גבוהים הוא עשוי גם לפגוע בתמריצים לעבודה, מה שמחזק את האפשרות של הימנעות מהעלאת 
המסים בעתיד. נציג את החלופה הראשונה בלבד שבה ניתנת הטבת מס של 2.5 אחוזים מההכנסה 
לכל ילד – הדורשת במקרה זה הטלת מס של 18.5 אחוזים )בהשוואה ל-8 אחוזים כשהתקציב מאוזן 

באופן מידי(.
להלן התוצאות:

ציור נספח 1: לוג ההכנסה לנפש עם הטבת מס של 2.5% לילד והיוון תזרים 
הממשלה בשער ריבית של 5%
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לוח נספח 1: השפעת מדיניות הממשלה
היוון 5%היוון 3%ללא היוון

logarithmic-100
CRRA=2737777
CRRA=5243438

לוח נספח 2: פער התועלות כאחוז מהאופטימום
היוון 5%היוון 3%ללא היוון

logarithmic-155-120
CRRA=2818383
CRRA=5345658

עקב הטלת המס הגבוה )אשר נועד כאמור להתמודד עם בעיית החוב והסיכון המקרו-כלכלי( מתקבל 
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הפרט.  של  התועלת  את  מקטינה  הממשלה  התערבות  לוגריתמית  תועלת  פונקציית  של  שבחלופה 
כאשר פונקציית התועלת היא מסוג CRRA, מתקבל שיפור ברמת התועלת – אך שיפור זה נמוך 
מזה שהתקבל במקרה של מדיניות מאוזנת. בלוח הבא ניתן לראות את התוצאה יחסית למקרה של 

החלקת תצרוכת.
מלוח נספח 2 לומדים שאמנם בחלק מהמקרים ניתן לגשר על רוב התועלת יחסית לאופטימום 
)במקרה של פונקציית תועלת מסוג CRRA(, אך באחוזים נמוכים בהשוואה לתרחיש של תקציב 
מאוזן. פער זה משקף בין היתר את העובדה שבתרחיש של תקציב מאוזן חלק מהנטל נופל על "דור 
המדבר". העובדה שדור זה זכה בעבר לסיוע ממשלתי רחב יותר מהנוכחי במימון הדיור, קצבאות 
הילדים והסדרי הפנסיה מהווה סיבה נוספת להעדיף את התרחיש עם התקציב המאוזן, כפי שהוצג 

בגוף המאמר.

לוח נספח 3: השפעת מדיניות הממשלה על סכום התועלות על פני החיים לפי 
מספר ילדים, באחוזים )לוח 9 הינו ממוצע משוקלל של לוח זה(

ארבעה ילדיםשלושה ילדיםשני ילדיםילד אחד
ללא 
היוון

היוון 
3%

היוון 
5%

ללא 
היוון

היוון 
3%

היוון 
5%

ללא 
היוון

היוון 
3%

היוון 
5%

ללא 
היוון

היוון 
3%

היוון 
5%

סימולציה של 2.5%
logarithmic-0.4-0.10.00.00.30.40.50.80.90.81.21.4
CRRA=2-2.10.31.42.55.26.47.810.111.011.814.816.0
CRRA=58.512.013.227.930.330.942.143.443.453.955.555.7

סימולציה של 4%
logarithmic-0.6-0.20.0-0.10.30.60.61.11.31.11.72.1
CRRA=2-4.7-0.51.52.16.78.89.813.715.315.119.921.9
CRRA=56.414.317.232.838.540.249.453.354.262.166.267.3

דיפרנציאלי לגיל הילד
logarithmic0.10.20.30.20.50.70.30.81.00.41.01.4
CRRA=22.43.64.25.37.99.17.110.712.47.813.216.0
CRRA=519.020.320.636.939.239.844.548.349.646.253.957.2

דיפרנציאלי לגיל האב
logarithmic0.10.50.70.30.70.90.30.81.00.40.91.1
CRRA=23.97.49.06.29.711.37.110.712.47.911.513.2
CRRA=529.734.235.540.743.844.544.548.349.646.349.350.1
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נספח 2: שיעור החיסכון הכספי* של משקי בית עם ובלי ילדים 
עד גיל 9 2005–2012
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*שיעור ההכנסה כספית נטו פחות הוצאה כספית והעברות ממשקי בית אחרים מההכנסה במחירי 2010.
מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.
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נספח 3: רגרסיות* על ההסתברות שמשק הבית שוכר דירה

)1(
2004

)2(
2012

)3(
2004

)4(
2012

0.230.01-***0.210.00-***מספר הילדים בני 0 עד 3
0.12-***0.12-**0.13-***0.11-**מספר הילדים בני 4 עד 9

0.19-0.07-***0.18-0.07-***מספר הילדים בני 10 עד 13
0.12-***0.12-0.1-***0.1-מספר הילדים בני 14 עד 17

0.16-***0.43-***0.16-***0.43-***זוג נשוי
0.48**0.58-*0.23***0.11-זוג נשוי עד 10 שנים עם ילדים

0.01-***0.02-***0.01-***0.02-***הכנסה באלפי ש"ח
0.32-***0.34-0.04-***0משק בית ערבי

0.22-0.49-0.01-0.68-ערבי - נשוי עד 10 שנים עם ילדים
0.48-**0.280.08-**0.15חרדי - נשוי עד 10 שנים עם ילדים

0.110.06-0.130.01-יישוב בדירוג סוציואקונומי 2
0.34***0.31-0.29***0.09-יישוב בדירוג סוציואקונומי 3
0.45***0.420.07***0.16*יישוב בדירוג סוציואקונומי 4
0.370.27**0.40.25**יישוב בדירוג סוציואקונומי 5

0.310.14**0.330.11***אזור ירושלים
0.69-***0.7-***0.7-***0.6-***אזור צפון
0.38-***0.2-**0.43-***0.21-**אזור חיפה
0.33-***0.33-***0.38-***0.34-***אזור מרכז
0.25-***0.29-0.25-***0.31-**אזור דרום

0.18-**0.66-**0.13-**0.55-**אזור יהודה ושומרון
0.82***1.07***0.81***1.06***ראש משק הבית בגיל 25 עד 34
0.49***0.74***0.5***0.73***ראש משק הבית בגיל 35 עד 44
0.15***0.34***0.16***0.34***ראש משק הבית בגיל 45 עד 54

0.18-0.1נשוי עד 10 שנים עם ילד - ירושלים
0.38-0.13נשוי עד 10 שנים עם ילד - צפון
0.03-0.29נשוי עד 10 שנים עם ילד - חיפה
0.06-0.27-נשוי עד 10 שנים עם ילד - מרכז
0.3-0.19-נשוי עד 10 שנים עם ילד - דרום
0.460.08נשוי עד 10 שנים עם ילד - יו"ש

0.110.19נשוי עד 10 שנים עם ילד ודירוג סוציו' 2
0.87-0.2**נשוי עד 10 שנים עם ילד ודירוג סוציו' 3
0.4-0.16נשוי עד 10 שנים עם ילד ודירוג סוציו' 4
0.180-נשוי עד 10 שנים עם ילד ודירוג סוציו' 5

* משוואות שנאמדו בשיטת Probit. המספרים המוצגים הם ההשפעה השולית של כל משתנה )ולא המקדם הנאמד(.
*** מסמן מובהקות ב-0.01, ** ב-0.05, * ב-0.1.

מקור: חישובי המחברים על בסיס נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס.


