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מבוא
עבודה זו היא חלק ממחקר רחב יותר על החברה החרדית בירושלים .במחקר נבדקים
היבטים כלכליים ודמוגרפיים של החברה החרדית ,השלכות על התקציב העירוני וצריכה
של שירותים עירוניים .מטרת פרק זה של העבודה היא לחקור את התחלקות ההכנסות
בירושלים בין שתי קבוצות האוכלוסייה היהודית בה :האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה
הלא-חרדית .עבודה זו תתמקד בבדיקת השפעתם של דפוסי עבודה ושל מאפיינים
דמוגרפיים על התחלקות ההכנסות ועל שיעור העוני .תיעשה בה השוואה של האוכלוסייה
החרדית בירושלים לאוכלוסייה הלא-חרדית בה ,לעומת האוכלוסייה החרדית בשאר
חלקי הארץ .הפרק הבא )בשלבי הכנה( י ב ח ן ) ע ל בסיס נתוני התחלקות ההכנסות( את
ההשפעות של מבנה האוכלוסייה החרדית בירושלים על תקציב הרשות המקומית,
ויתמקד בעיקר בהשפעות על הכנסות העירייה ממסי ארנונה.
על אף חשיבותה של החברה החרדית ,אפשר למצוא עליה מידע מחקרי מועט
יחסית ,ומידע זעום ממש על ההיבטים הכלכליים הקשורים בה .נראה שהסיבה העיקרית
לכך היא העדר הגדרה ברורה של ׳מיהו חרדי׳ .עם זאת ,לאחרונה פורסמו כמה
מאמרים שעסקו בהיבטים כלכליים ובניתוח התשואה להון אנושי)השכלה( באוכלוסייה
החרדית .שני מאמרים שפרסם דהן) (1996תיארו את ממדי העוני באוכלוסייה החרדית
בהשוואה לשאר קבוצות האוכלוסייה )עולים ,ערבים וכוי( ודנו במידת התקפות של
הגדרת העוני לגבי האוכלוסייה החרדית .ברמן וקלינוב )(Berman and Klinov, 1997
התמקדו בתפקיד שמילאה האוכלוסייה החרדית בירידה בשיעור ההשתתפות של גברים
בכוח העבודה האזרחי בישראל.
תמונת המצב הכלכלית בירושלים מושפעת באופן בלתי מבוטל מאורח החיים
הייחודי של החברה החרדית ,המאופיינת באי מיצוי יכולת ההשתכרות שלה ,בעיקר
בגלל רצון חבריה להקדיש חלק ניכר מזמנם ללימוד תורה .כמו כן מאופיינת החברה
החרדית במשפחות מרובות ילדים .משום כך גדול מספרן של המשפחות החרדיות שבהן
ההכנסה לנפש נמוכה למדי .חשיבות תיאור תמונת המצב נובעת מן הצורך לבחון
מגמות על פני זמן ,היכולות לסמן תהליכים אשר יימשכו בעתיד ,או לבחון מגמות
שמבשרות תפנית ,וכן כדי ללמוד על ההשלכות של מגמות אלה על המדיניות שיש
לנקוט.
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ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת מזכה אותה בהטבות שהמדינה,
בהיותה מדינת רווחה ,מעניקה לכל אזרחיה .במישור הלאומי הטבות אלה כוללות
בעיקר קצבאות שונות )ילדים ,זקנה וכוי( ,שירותי חינוך ,בריאות ורווחה ,הממומנים
באמצעות מסים שהושתו על כל אזרחי המדינה ,כולל אזרחיה החרדיים .לעומת זאת,
גביית המס מן האוכלוסייה החרדית קטנה יחסית בהשוואה לשאר האוכלוסייה ,וזאת
כאמור בשל ההכנסה הכספית הנמוכה של משפחות חרדיות רבות.
למצב עניינים זה שתי השלכות על התקציב במישור המקומי .האחת היא האופי
הפרוגרסיבי של תשלום הארנונה למגורים ,והשנייה — השתתפות הרשות המקומית
במימון שירותי חינוך ,רווחה ושירותים אחרים .בשנת  1993היה תקציב עיריית
1

ירושלים לשירותי חינוך ורווחה  77אחוז מכלל השירותים הממלכתיים שניתנים על ידי
העירייה לתושבים )שנתון סטטיסטי לשנים  ,1994/95מכון ירושלים לחקר ישראל(.
התקציבים שהממשלה מעבירה מממנים שירותים אלה באופן חלקי בלבד ומחייבים
את העירייה לגייס מקורות מימון משלימים .המסים העירוניים )הארנונה( נושאים
בעיקר נטל המימון.
שיעור האוכלוסייה החרדית בירושלים גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסיית ישראל,
וגידולה בקצב מהיר יחסית לשאר האוכלוסייה מציב אתגר מורכב לתקציב הרשות
המקומית .מחד גיסא ,גידול האוכלוסייה •מחייב הרחבת שירותי החינוך ,הרווחה ושירותים
אחרים ,ומשום שהשתתפות הממשלה במימון שירותים אלה אינה מלאה נדרשים
מקורות מימון מקומיים .מאידך גיסא ,בשל דפוסי )אי( העבודה של האוכלוסייה
החרדית ,בסיס המס אינו גדל בשיעור דומה תוספת האוכלוסייה הנובעת מן הריבוי
;

הטבעי של החברה החרדית זוכה ,יחסית למשפחה יהודית לא-חרדית בירושלים ,ליותר
הנחות ופטורים מארנונה בשל ההכנסה הכספית הנמוכה.
אפתח בסקירת בסיס הנתונים שעליו התבססתי ,ולאחר מכן אציג את ההגדרה של
׳מיהי משפחה חרדית׳ ,שבה אשתמש כדי להבחין בין שתי קבוצות אוכלוסייה בחברה
הישראלית .בהמשך אביא תמונת מצב של התחלקות ההכנסות בין האוכלוסייה החרדית

נ ת ו נ י תקציב עיריית ירושלים ,בדומה לנתוני תקציב המדינה ,מאפשרים חלקית לקשור את
ההוצאה העירונית לשירותים למאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה החרדית .למעשה לא ניתן
לדעת את היקף התקציב המוקצה לאוכלוסייה החרדית בשל אי היכולת לזהות בבירור את
מקבלי השירותים מקרב החרדים.
1

2

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

לאוכלוסייה היהודית הלא־חרדית .על בסיס נתונים אלה חושב גם שיעור העוני ,שהוא
אחד המדדים להתחלקות ההכנסות .כן אבחן את הרכב ההכנסה של משפחה חרדית
בהשוואה להכנסתה של משפחה יהודית לא-חרדית .השוואה זו תסייע להתחקות אחר
הגורמים המסבירים את ההבדל ברמת ההכנסה לנפש בין שתי קבוצות אוכלוסייה
אלה .אציג שלוש השוואות מתבקשות :השוואת רמת ההכנסה ומאפיינים אחרים של
המשפחה החרדית הירושלמית לרמת ההכנסה של משפחה חרדית בשאר חלקי הארץ,
השוואה להכנסתה בעבר ,והשוואת ההכנסה ומאפיינים אחרים של משפחה חרדית
ירושלמית לאלה של משפחה חרדית בבני ברק .לבסוף אדון בממצאים העיקריים של
העבודה.
אני מבקש להודות למכון ירושלים לחקר ישראל שאפשר לי לבצע את העבודה,
ולהודות לחברי צוות ההיגוי ,שהעירו הערות חשובות :ד״ר מאיה חושן ,פרופ׳ אברהם
)רמי( פרידמן ,פרופ׳ מנחם פרידמן וישראל קמחי .כן אני מודה לגילי פרננדס על עזרתו
הרבה בביצוע העבודה.
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בסיס הנתונים
מדי שנה עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הכנסות )הנלווה לסקר כוח
אדם( בקרב כ 6,000-משקי בית .הסקר מספק מידע מקיף על ההכנסה של משקי הבית
בישראל .עד שנת  1994ייצג מדגם סקר ההכנסות כ 80-אחוז מן האוכלוסייה הישראלית.
בשנת  1995גדל שיעור הייצוג בעקבות הכנסתם של יישובים קטנים למדגם ,וכן גדל בו
משקלה של האוכלוסייה הערבית .הסקר מספק מידע בנוגע לדפוסי עבודה ,גיל ,השכלה,
שנת עלייה ,מקום מגורים ונתונים אחרים .מידע מסוג זה מתקבל גם בסקר הוצאות
המשפחה ,הכולל מידע על דפוסי הצריכה של משקי הבית .אולם סקר זה מתקיים
2

פעם בחמש שנים לערך ,ובשל כך לא ניתן לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות.
חשוב להדגיש כי מהימנות המידע לגבי רמת ההכנסה הכספית מוגבלת בשל
טעויות שמקורן בהימנעות מחשיפה ,באי דיווח של המרואיינים על כל מקומות עבודתם,
בדיווח על הכנסות בן משפחה אחד בידי בן משפחה אחר ובציון נתונים על פי הזיכרון
ולא על פי תלושי משכורת .מגבלה זו נחלשת כשבוחנים את התפלגות ההכנסות ,אלא
אם כן שיעור הטעות משתנה שינוי חד עם השתנות רמת ההכנסה .באשר למידת
ו

ההטיה ש ל הרמה המוחלטת ש ל ההכנסה ,על פי נתוני החשבונאות הלאומית שיעור
החיסכון הפרטי הוא  20.4אחוז )ממוצע השנים  1992ו ,(1993-ואילו מסקר הוצאות
המשפחה לשנים  1992/93עולה ששיעור החיסכון הוא  4.6אחוזים )לביא וספיבק,
 .(1996אמנם ,לפי החשבונאות הלאומית החיסכון הפרטי כולל גם את החיסכון העסקי,
אך נראה כי אין בו כדי להסביר את מלוא הפער בין הנתונים.
חשוב לזכור ברקע הדיון על התחלקות ההכנסות מגבלות נוספות ,בנוסף לטעויות
בבחירת המדגם ולטעויות בדיווח ,ש ל הכנסה כמדד כולל לרווחה .נראה כי שתי
המגבלות שיתוארו להלן פועלות להגדלת הרווחה לעומת המשתקף ממדידת ההכנסה
הכספית .בסעיף  4אתאר מגבלות נוספות ש ל ההכנסה הכספית שעלולות להשפיע על
הכנסות האוכלוסייה החרדית לעומת ההכנסות של האוכלוסייה הלא-חרדית.

מקור נתונים נוסף הוא מפקד האוכלוסין ,שכולל אף הוא מידע על ההכנסות של משקי
הבית ,אולם הוא נעשה בתדירות נמוכה.
2
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בעלות על דירות מניבה שירותי דיור בעלי ערך כספי שאינו נמדד בהכנסה הכספית
המדווחת בסקר ההכנסות .כן אמורים הדברים בנוגע לבעלות על מוצרים בני-קיימא.
ההכנסה ממרכיב הדיור ,אינה גודל זניח ומשתנה לפי רמת הכנסה .הכללת זקיפת
שירותי דיור עשויה לשנות את מדידת רמת הרווחה של משקי הבית שינוי משמעותי,
ובמידה מסוימת גם את התחלקות ההכנסות כולל שירותי דיור .לפי סקר הוצאות
המשפחה ,שיעור בעלי הדירות בעשירון התחתון)לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית(
הוא  43אחוז ,ואילו שיעור בעלי הדירות בעשירון העליון הוא  84אחוז .נוסף על כך,
מחירה הממוצע של דירה בבעלות העשירון העליון גבוה פי ארבעה ממחירה של דירה
בבעלות העשירון התחתון.
נראה כי רמת המהימנות של מדידת ההכנסה מרכוש במסגרת סקר ההכנסות
נמוכה משאר נתוני הסקר .ההכנסה מרכוש היא רכיב חשוב בהכנסה של אוכלוסיית
הקשישים ,שאת חלק מרכושם רכשו בזכות כספים שחסכו במהלך שנות עבודתם .לפי
סקר הכנסות לשנת  ,1995שיעור ההכנסה מרכוש הוא  1.5אחוזים )מתוך סך הכנסה
מעבודה ,מרכוש ומפנסיה( ושיעור ההכנסה מפנסיה הוא  7.3אחוזים .לעומת זאת,
משקל התמורה להון בהכנסה הלאומית הוא  14.1אחוז בשנת ) 1995נתון זה שונה
ממשקל התמורה להון בתוצר המגזר העסקי ,שעומד על  22אחוז( .נוסף על כך,
הממשלה היא בעלת חוב לציבור ,שבחלקו הגדול מוחזק בידי המוסדות הפנסיוניים.
משקל תשלומי הריבית של הממשלה לציבור עמד בשנת  1995על  5.3אחוזים מהתוצר
הלאומי .אין מסלול ישיר מן ההכנסה לרכוש לתמורה להון ,אך הפער העצום בין שני
מקורות הנתונים מלמד על הטיה בהכנסתם של הקשישים .חשוב לציין כי הטיה זו
גורמת להפרזה בדיווח על מספר הקשישים החיים מתחת לקו העוני .משמעה של הטיה
זו היא שקשיש שהכנסתו לכאורה נמוכה מאוד יכול להחזיק בבעלותו דירה )או דירות(
שערכה בשוק רב ,ולא יהיה לכך ביטוי בסקר ההכנסות.
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מיהי משפחה חרדית!
־קל יותר לזהות קבוצת אוכלוסייה המתייחדת בתכונה גלויה שאינה ניתנת לשינוי
בקלות .את הקשישים ,למשל ,אפשר לזהות )ולהגדיר( בכל בסיס נתונים על פי גילם,
ואת העולים אפשר להגדיר על פי שנת עלייתם לארץ .אפשר לזהות ולהגדיר מוצאו של
אדם על פי ארץ לידתו או על פי ארץ לידת הוריו ,וכך אפשר גם לזהות לאום .לעומת
זאת ,קשה לזהות בבסיס הנתונים בני אדם שהמשותף ביניהם הוא אורח חייהם.
לפיכך ,המשימה הראשונה שעמדה בפניי הייתה להגדיר אופרטיבית מיהי משפחה
חרדית ,כדי שאפשר יהיה לבחון אותה במסגרת סקר הכנסות משקי בית.
אחת השאלות בסקר כוח אדם ובסקר הכנסות היא :מהו סוג בית הספר האחרון
שבו למד או לומד )הנשאל(? נתונים על אודות התשובות לשאלה זו מופיעים בסקר
הכנסות החל משנת  ,1988ובסקר כוח אדם החל משנת

 \1979התשובות האפשריות

הן (1):בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים )כולל חדר/כותאב(;) (2בית ספר תיכון במסלול
מקצועי/חקלאי)כולל ישיבה מקצועית(;) (3בית ספר תיכון במסלול עיוני)כולל ישיבה
תיכונית-עיונית(;) (4ישיבה)׳גדולה׳( — לא כולל ישיבה תיכונית!) (5בית ספר על-תיכוני
להכשרת מורים וגננות; ) (6בית ספר על-תיכוני להנדסאים ולטכנאים; ) (7בית ספר
על-תיכוני אחר )כגון :בית הספר לאחיות מוסמכות(;) (8מוסד לימודים לקראת תואר
אקדמי;) (9אחר.
בעבודה זו מוגדרת משפחה חרדית כמשפחה שאחד מבניה )או יותר( למד או לומד
בישיבה שאינה ישיבה תיכונית *.הגדרה זו של מיהי משפחה חרדית קרובה לנקודת
המבט של החרדים עצמם .מספר משקי הבית העונים להגדרה זו בסקר ההכנסות לשנת
 1995הוא  ,221והם מייצגים כ 45-אלף משפחות ) 249אלף נפש( .אם כן ,על פי סקר
ההכנסות ,שיעור החרדים מתוך כלל האוכלוסייה הישראלית שעונים להגדרה לעיל הוא
שישה אחוזים .שיעור זה קרוב לשיעור החרדים במדינה כפי שנמצא בסקר שערך

מעשית ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יכולה לספק מידע לגבי הכנסות החרדים מאז
 1979על ידי איחוד סקר ההכנסות וסקר כוח אדם.
נ

מסיבה לא ברורה ,מספר המשפחות העונות להגדרה בסקר הוצאות המשפחה קטן למדי,
ולכן אי אפשר להסיק מסקנות שתהיה להן מהימנות סטטיסטית גבוהה.
4
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מודיעין אזרחי בספטמבר  1996בהזמנת תנועת מימד .על פי סקר ההכנסות לשנת
,1995

כ 40-אחוז מהמשפחות החרדיות מתגוררות בירושלים וכ 27-אחוז מהן בבני

ברק.
הגדרה זו דורשת מידה של זהירות .ראשית ,אין בידינו מידע על אלה שסירבו
לשתף פעולה עם סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .ייתכן ששיעור המסרבים
בקרב קבוצה מסוימת באוכלוסייה גדול יותר .שנית ,יש לשער שלא תמיד התשובות
בנוגע לסוג בית הספר האחרון שבו למד המרואיין מדויקות .שלישית ,בהגדרה לעיל לא
נכללות משפחות שרואות את עצמן חרדיות אך אף אחד מבני המשפחה לא למד
בישיבה .למשל ,במקרה של מרואיין שבעת עריכת סקר ההכנסות היה בתהליך חזרה
בתשובה אך עדיין לא הצטרף לישיבה .עם זאת ,לא נראה שהסתייגויות אלה משפיעות
על התוצאות באופן ניכר.
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התחלקות ההכנסות בירושלים
כללי
הנטייה הטבעית היא לחפש אחר מספר אחד שיסכם את כל המידע ,כגון הכנסה
ממוצעת ,הכנסה חציונית וכדומה .למרות זאת ,מרכזה של עבודה זו הוא התחלקות
ההכנסות המתארת רצף של פרטים או משפחות ברמות הכנסה שונות )אך יוצגו גם
ממוצעים סטטיסטיים מסכמים אחרים( .התחלקות ההכנסות בכל חברה או אזור
גאוגרפי היא תוצאה של מספר רב של גורמים ,ביניהם השכלה ,הון ,מזל ,קשרים,
הורים ,היקף שעות העבודה וותק .התחלקות ההכנסות מושפעת גם מגורמים מקרו-
כלכליים .סקירה מקיפה על השפעת משתנים מקרו־כלכליים על התחלקות ההכנסות
בישראל ניתן למצוא אצל דהן ) .(1997מאז תחילת שנות התשעים פעל גורם חשוב
וייחודי על התחלקות ההכנסות בישראל — העלייה )דהן ובן פורת.(1997 ,
בראשית הדברים אציג את אופן התחלקות ההכנסות בירושלים בין שתי קבוצות
אוכלוסייה :האוכלוסייה החרדית ,על פי ההגדרה שהובאה לעיל ,והאוכלוסייה היהודית
הלא-חרדית .אשווה את רמת ההכנסה של האוכלוסייה החרדית כאילו הייתה מקשה
אחת ,לרמת ההכנסה של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית ,כאילו הייתה גם היא
מקשה אחת .תיאור זה נועד לספק נתונים על פערי ההכנסה בין שתי קבוצות אוכלוסייה
הנבדלות באורח חייהן — רמת המחיה שכל הכנסה מאפשרת לקיים והחלופה העומדת
׳מחוץ לגדר׳ או ׳במחנה השני׳.
נתון חשוב לא פחות הוא המיקום היחסי של כל פרט ומשפחה בתוך כל אחת
מהקבוצות .עוני ועושר הם מושגים יחסיים ,והם עשויים להשתנות אפילו בעבור אותה
משפחה ,בהתאם לקבוצת ההתייחסות שלה .למשל ,המשפחה הישראלית הממוצעת
׳ענייה׳ במונחים כספיים בהשוואה למשפחה ממוצעת בשווייץ ,ו׳עשירה׳ במונחים
כספיים בהשוואה למשפחה ממוצעת בסין .דוגמה נוספת היא הנטייה של יורדים
ישראלים בארצות הברית להשוות את רמת הכנסתם לזו של הישראלי הממוצע ,אף על
פי שחלקם שוהים פרק זמן ארוך בארצות הברית ואינם מתכוונים לחזור ולגור בישראל.
כך גם בתוך אותה מדינה ,המיקום של משפחה מסוימת בסולם ההכנסות יכול להיות
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בהשוואה לממוצע של המדינה ,לממוצע של העיר ,לממוצע של השכונה ,או לחלופין,
לממוצע של הקבוצה שאליה המשפחה משייכת את עצמה )חרדים ,ערבים ,עולים וכר(.
בשנת  1995מנו החרדים בירושלים  95,600נפש ,שהם כ 27-אחוז מכלל תושביה
היהודיים של ירושלים .בשנת  1995הייתה ההכנסה החודשית הממוצעת ב ר ו ט ו ) מ כ ל
5

המקורות( של משפחה חרדית שכירה בירושלים כ 3,700-שקל ,לעומת כ 7,100-שקל
למשפחה לא-חרדית )לוח  .(1יותר ממחצית הכנסתה ) 55אחוז( של משפחה חרדית
6

מקורה בתמיכה של גופים ממשלתיים ובראש ובראשונה קצבאות הביטוח הלאומי,
וזאת בהשוואה לכ 12-אחוז מתוך הכנסתה של משפחה לא-חרדית.
טענות רבות מועלות נגד הסטטיסטיקה של הכנסות משקי בית .אחת מהן היא על
ההטיה הנובעת מדיווח חלקי של הכנסה שנוצרה מפעילות כלכלית .טענה זו עולה
בחריפות רבה יותר כשדנים בהכנסתו של ציבור מסוים דוגמת הציבור החרדי ,הציבור
הערבי או ציבור עולים .ייתכן כי הסטטיסטיקה הנוגעת לאוכלוסייה החרדית אינה
מיטיבה לשקף את מצבו הכספי האמתי של ציבור זה ,ובשל כך ייתכן שהפערים
שהוצגו בפסקה הקודמת מוגזמים .דיווח חסר יכול לנבוע מעמימות ההגדרה של
הכנסות המופקות מהספקת שירותי דת )ניהול טקסים דתיים והשגחה על כשרות
המזון הן דוגמאות לכך( כפעילות כלכלית או כתרומה .גם בנוגע לפעילות כלכלית שאין
ספק בהגדרתה תיתכן עדיין הטיה בדיווח עליה ,כמו בשאר קבוצות האוכלוסייה ,בשל
רצון להתחמק מתשלום מס .התניית הפטור משירות צבאי סדיר באיסור עבודה לאנשים
שהצהירו כי ׳תורתם אומנותם׳ יוצרת באוכלוסייה החרדית מניע ייחודי להסתרת
הכנסות מעבודה .כך עלול להיווצר תמריץ למרואיינים חרדים עובדים לדווח שהם
אינם עובדים ,או שהם עובדים מספר מבוטל של שעות בחודש.
עם זאת ,ראוי לציין כי ניתן למצוא מניעים דומים וייחודיים להטיה בדיווח על
ההכנסה הכספית בקרב כל קבוצה אחרת בחברה הישראלית ,ולכן שיעור ההטיה של
רמת ההכנסה באוכלוסייה החרדית אינו בהכרח גדול משיעור ההטיה של רמת ההכנסה

בסקר ההכנסות לשנת  1995יש מספר זניח )שתי תצפיות( של פרטים באוכלוסיית ירושלים
שדיווחו כי הם ממוצא ערבי .יוצא מכך שהאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים אינה כלולה.
5

נציין כי אין נתונים בסקר ההכנסות בנוגע לציבור העצמאים .תיתכן הטיה בהתחלקות
ההכנסות אם שיעור העצמאים באוכלוסייה החרדית גדול יותר משיעורם באוכלוסייה הלא-חרדית
)כולל ערבים(.
4
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של האוכלוסייה הלא-חרדית .לאור זאת נראה כי הפערים המוצגים בלוח  1משקפים
על פי רוב את תמונת המצב בפועל.
אחת המגבלות של מדידת רווחה על פי הכנסה היא אי זקיפת הכנסה בגין ייצור
ביתי של שירותים ומוצרים .אחד ממאפייניה הבולטים של ההתפתחות הכלכלית
)עליית רמת ההכנסה לנפש( הוא רכישת מוצרים ושירותים בשוק החופשי שבעבר יוצרו
בבית .כך ,למשל ,משפחות רבות הנהנות מהכנסה גבוהה רוכשות שירותי מטפלות,
ניקיון ,שמרטפות ושירותים אחרים .לעומת זאת ,אי יציאת הנשים לעבודה במשפחות
בעלות הכנסה נמוכה וריבוי ילדים )שמגיל מסוים הופכם לכוח עזר( מאפשרים למשפחה
לא להיזקק לקניית אוכל מוכן ,לארוחות מחוץ לבית ולעזרה בניקיון ובשמרטפות.

7

קביעה זו מבוססת על המתאם השלילי בין רמת ההכנסה של המשפחה לדרגת השתתפותה
של האישה בכוח העבודה ולמספר הילדים בבית .לפי סקר הוצאות המשפחה לשנת
 ,1992/93משפחה בחמישון העליון הוציאה על עזרה בבית פי  24מאשר משפחה
בעשירון התחתון .ידוע כי האוכלוסייה החרדית מייצרת ,הן מטעמים מסורתיים והן
מטעמי התפתחות כלכלית ,יותר מוצרים ושירותים בבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית
הלא-חרדית .הכללת ערכם הכלכלי של מוצרים ושירותים מייצור ביתי פירושה רווחה
כלכלית גדולה מזו שמשתקפת בהכנסה הכספית )גם יחסית לשאר האוכלוסייה(.

8

איורים  6—1מציגים את התחלקות ההכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכירים
בגיל העבודה לפי שתי קבוצות האוכלוסייה שנמנו לעיל ,ומהם עולה הבדל עמוק
בצורת התפלגות ההכנסות .ראשית ,טווח ההכנסות של האוכלוסייה החרדית צר למדי
ונע בין אפס הכנסה ל 6,000-שקל בחודש .שנית ,התחלקות ההכנסות של האוכלוסייה
החרדית בירושלים היא אחידה :שיעור שווה בקירוב של משפחות בכל רמות ההכנסה
הרלוונטיות .על פי היכרותי עם הספרות העוסקת בהתחלקות ההכנסות בישראל ובשאר

על ייצור ביתי של מוצרים לא מוטל מס ,ובכך יש יתרון מסוים .יתרון זה נובע מהתחמקות
מתשלומים לביטוח הלאומי .ההתחמקות מתשלום מס הכנסה הוא זניח בשל קיומו של סף מס
)לגבי נשים סף המס גבוה יותר(.
7

ההחלטה לצאת לעבודה מחוץ למשק הבית מושפעת משיקולי כדאיות .אדם שתרומתו
למשק הבית גדולה יותר מאשר הכנסתו הצפויה מעבודה ,יבחר להישאר לעבוד בבית .החלטה
זו תלויה כמובן ברמת ההון האנושי שמכתיבה את העלות האלטרנטיבית של עבודה במסגרת
משק הבית .ובמילים אחרות ,מי שפוטנציאל ההשתכרות שלו קטן יעדיף להישאר בבית ולא
לצאת לעבוד בחוץ.
8
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מדינות העולם ,לא נמצאה עדות להתפלגות הכנסות כזו בשום קבוצת אוכלוסייה.
ייתכן כי התחלקות כה מכווצת של ההכנסות פועלת כדי להקל על תחושת המצוקה של
משפחות חרדיות הנמצאות בתחתית סולם ההכנסות ,שכן ,כפי שנאמר קודם ,יתכן כי
הרווחה של משפחה חרדית מושפעת בעיקר מההכנסה של כלל האוכלוסייה החרדית.
לעומת זאת ,התחלקות ההכנסות של האוכלוסייה היהודית הירושלמית הלא־חרדית
דומה לזו שנצפתה בקבוצות )ובמדינות( אחרות .דהיינו ,התפלגות לא סימטרית עם זנב
ארוך של הכנסות גבוהות .חלק לא מבוטל מחוסר השוויון בהכנסה הכספית של
האוכלוסייה הלא-חרדית הוא ביטוי לפערים בהשכלה .רכישת השכלה פועלת ,על פי
רוב ,להגדלת ההכנסה ,אך באותה העת היא כרוכה בהוצאות כספיות גדולות למימון
הלימודים .חוסר השוויון בהכנסות שנוצר כתוצאה מהבדלים ברמת ההשכלה אינו
משקף בהכרח אי שוויון ברווחה אם התשואה להשכלה אינה שונה באופן ניכר משער
הריבית .אמחיש זאת על ידי דוגמה :לראובן ולשמעון תעודת בגרות .לאחר השירות
הצבאי החליט ראובן ללמוד באוניברסיטה ,ואילו שמעון החליט להצטרף מיד למעגל
העבודה .אם נשאל להכנסותיהם של ראובן ושמעון בזמן שראובן עדיין חובש את
ספסל הלימודים ,נגלה כי ראובן עני משמעון .לעומת זאת ,לאחר תקופת הלימודים
נמצא שראובן עשיר משמעון .אך אם נבחן את הכנסותיהם של השניים על פני כל
מחזור חייהם נגלה כי הכנסתם שווה .ניתן לראות שבמקרה זה התחלקות התצרוכת,
המיטיבה לשקף את רמת הרווחה ,תהיה שוויונית בכל תקופה ,בהנחה שאנשים משווים
תצרוכת על פני זמן.
אולם שיעור התשואה להון אנושי באוכלוסייה הלא-חרדית נאמד בכשמונה אחוזים
) ,(Berman and Klinov, 1997שהוא כפול משער הריבית הראלי לטווח הארוך .בהתחשב
בעובדה שהשכלה כוללת גם רכיב של תצרוכת ,הרי שהתשואה להון אנושי )כמוצר
השקעה( אף גבוהה יותר .כלומר ,חוסר השוויון בהכנסות בקרב אוכלוסיית ירושלים
הלא-חרדית מבטא אי שוויון ברמת הרווחה.
האוכלוסייה החרדית בירושלים )ומחוץ לה( מאופיינת ברמת השכלה גבוהה מזו
של האוכלוסייה הלא-חרדית .אולם ההשכלה החרדית אינה פורצת על פי רוב דרך
לעבודות ששכר נאה בצדן .ברמן וקלינוב ) (Berman and Klinov, 1977מצאו כי
התשואה להשכלה חרדית נמוכה למדי .אין זה אומר חלילה כי האוכלוסייה החרדית
היא בעלת כישורים נחותים ,אולם בשל סוג ההשכלה שרוכשים החרדים ,המשק
הלאומי מייצר פחות מוצרים ושירותים בעלי ערך חליפין מכפי שניתן היה לייצר לו
1
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חלק גדול יותר של האוכלוסייה החרדית היה מפנה את כישוריו ללימודים שמובילים
לייצור מוצרים ושירותים בעלי ערך כספי בשוק החופשי .התשואה הכספית הנמוכה
להון אנושי שנרכש במסגרת החברה החרדית הוא אחד ההסברים למבנה ההכנסות
המיוחד של אוכלוסייה זאת.

מבנה ההכנסות
בחינת מבנה מקורות ההכנסה עשויה לשפוך אור נוסף על מאפייני הפעילות הכלכלית
בחברה החרדית בהשוואה לחברה הישראלית כולה ,ועל השפעתה על תקציב הרשות
המקומית .ההכנסה הכוללת מורכבת מהכנסה מעבודה שכירה ,הכנסה מהון והכנסה
מתמיכות של גופים ממשלתיים ,מתמיכות של משקי בית אחרים ומתמיכות כספיות
מחו׳׳ל .ההכנסה מעבודה שכירה במשפחה חרדית ממוצעת מהווה כ 30-אחוז בלבד
מכלל ההכנסה ברוטו )לוח  .(1ההכנסה מעבודה שכירה כוללת את הכנסתם של כל
המפרנסים במשפחה ,בנוסף להכנסתו של ראש משק הבית.
כאמור ,ההכנסה מעבודה כוללת את כל המפרנסים בבית ,כולל בת הזוג ,והכנסה
זו נמוכה למרות שניתן לשער כי הכנסת האישה החרדית מפצה באופן חלקי על העדר
הכנסת הגבר .אולם על פי.נתוני הכנסת בן הזוג בלבד לא ניתן לקבוע אם נכונה
ההשערה שנשים חרדיות תורמות יותר באופן יחסי להכנסה של משפחה חרדית בהשוואה
לנשים במשפחות לא-חרדיות .זאת משום שהתופעה של משפחה חד-הורית שבראשה
עומדת אישה שכיחה יותר באוכלוסייה הלא־חרדית בשל שיעור גבוה יותר של גירושין,
אלמנות והורות ללא נישואין .הקושי נובע מכך שגבר אינו מוגדר בהכרח בסקר ההכנסות
כראש משק הבית ,ובשל קיומן של משפחות חד-הוריות .הגבר המבוגר במשפחה מוגדר
כראש משק בית אם הוא עובד שכיר או אם הוא אינו עובד אך גם אשתו אינה עובדת.
האישה מוגדרת כראש משק בית אם היא לא נשואה )משפחה חד-הורית ,גרושה,
אלמנה או רווקה( או אם היא עובדת ובן זוגה אינו עובד.
רמז לתרומתן של הנשים החרדיות להכנסה הכספית של המשפחה היא העובדה
ששיעור הנשים הנשואות שהוגדרו כראשי משק בית גבוה באוכלוסייה החרדית )מתוך
סך ראשי משק בית חרדים נשואים ,גברים ונשים( משיעורן באוכלוסייה הלא-חרדית.
למרות זאת ,הכנסת המשפחה החרדית נמוכה למדי.
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להכנסה הנמוכה מעבודה באוכלוסייה החרדית שתי סיבות עיקריות .הסיבה
הראשונה היא שראש משק בית חרדי בירושלים עובד בממוצע  14שעות בשבוע ,ואילו
ראש משק בית באוכלוסייה הלא-חרדית עובד בממוצע כ 30-שעות בשבוע )לוח .(2
הממוצע הנמוך של שעות העבודה בשבוע הוא בעיקר תוצאה של שיעור גבוה של ראשי
משק בית שאינם עובדים כלל  62 -אחוז ב) 1995-לוח  .(2תופעת האי עבודה היא
תמונת הראי של הזמן שמקצים באוכלוסייה חחרדית ללימודים.
חשוב לציין בהקשר של אי עבודה את ההבדל בין מי שמוגדר ׳מובטל׳ לבין מי
שמוגדר ׳בלתי משתתף בכוח העבודה׳ .אדם מוגדר ׳מובטל׳ אם במהלך התקופה חיפש
עבודה באופן פעיל ולא מצא .מרבית ראשי משק הבית החרדיים שאינם עובדים
מוגדרים ,לעומת זאת ,׳בלתי משתתפים בכוח העבודה האזרחי׳ ,משום שהם אינם
משתתפים בחיפוש עבודה )איורים  13עד  .(18הם בוחרים להקצות זמן רב יותר
ללימוד תורה המניב אמנם תועלת רוחנית )שאינה ניתנת לכימות( ,אך המלווה בהכנסה
נמוכה )שאותה ניתן לכמת בקלות( .לא כך בנוגע למובטל שהכנסתו הנמוכה נכפית עליו
בשל העובדה שחיפושו אחר עבודה לא נשא פרי.
הרווחה הנובעת מפנאי אינה נלקחת בחשבון .חלק מבעלי ההכנסה הנמוכה בוחרים
לא להשתלב במעגל העבודה .במקום זאת הם מעדיפים להקצות את זמנם לפעילויות
שתורמות להגדלת רווחתם ,כגון ייצור מוצרים ושירותים בבית .זאת להבדיל מבעלי
הכנסה נמוכה שמחפשים עבודה הולמת ללא הצלחה '.הואיל ושעות הפנאי אינן חלק
מסקר ההכנסות ,לא ניתן להבחין בין מי שממצים את יכולתם אבל הכנסתם אינה
משגת לקנות סל מוצרים בסיסי ,לבין מי שהכנסתם נמוכה מכיוון שאינם מממשים את
פוטנציאל ההשתכרות שלהם.
שנית ,כפי שהוסבר קודם ,להשכלה הנרכשת במוסדות התורניים ערך רב מנקודת
מבטה של החברה החרדית ,אך בעלת ערך מועט מנקודת מבט כספית .השכר לשעת
עבודה של מועסקים לא-חרדים גבוה מזה של מועסקים חרדים זאת למרות שנות
;

לימוד רבות יותר באוכלוסייה החרדית לעומת האוכלוסייה הלא-חרדית.

י לפי התאוריה הכלכלית הקלסית לא קיימת אבטלה שאינה רצונית .כלומר ,בשכר הקיים,
יש אנשים המעדיפים לצרוך פנאי שמניב תועלת רבה יותר מן התועלת שתצמח מצריכת
מוצרים שאפשר לקנותם בהכנסה מעבודה.
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ההכנסה מפנסיה ומהון מהווה  7.6אחוזים מכלל ההכנסה ברוטו של המשפחה
החרדית הממוצעת ,לעומת  15.8אחוז במשפחה הלא-חרדית הממוצעת .ההכנסה מפנסיה
ומהון משקפת בעיקר את ההכנסות מריבית על החיסכון שנצבר במשך כל שנות
העבודה של המפרנסים במשפחה ,ונועד לשמור על רמת חיים נאותה גם לאחר גיל
הפרישה .שיעור ההשתלבות הנמוך של האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה מקשה
עליה לצבור חיסכון ברמה סבירה לתקופת הזקנה .בעיה זו אינה מורגשת עדיין במלוא
חריפותה בשל ההרכב הדמוגרפי הצעיר של האוכלוסייה החרדית ,ומובן כי בעבור
משפחות שההכנסה שלהן נמוכה צורכי ההווה קודמים .נותר להן מעט חיסכון )אם
בכלל( לקיים תנאי מחיה סבירים גם בתקופת הזקנה.
זאת ועוד ,החיסכון המועט שצוברת האוכלוסייה החרדית הבוגרת )בחלקה הגדול(
שילדיה קרבים לגיל הנישואין לא מספיק כדי לסייע לדור הבא להתחיל בצעדיו
הראשונים .יתר על כן ,ההון הדל שנצבר מתחלק לרסיסים קטנים עוד יותר בשל מספר
הילדים הרב במשפחה חרדית ממוצעת .בתנאים כאלה ,השאת הילדים עלולה להפוך
משמחה לדאגה .גיל הנישואין הצעיר מונע מן הזוג הנישא לצבור חיסכון כלשהו,
והישענותו על ההורים והסבים היא כמעט מוחלטת .הבטחת קורת גג לזוג הנישא
כרוכה בהוצאה כספית גדולה ,גם אס משפחות שני בני הזוג נרתמות לעזור .מחירי
הדיור הגבוהים ,בעיקר בירושלים ,ומספר הילדים הרב ,יוצרים נטל כלכלי שהמשפחה
החרדית מתקשה לעמוד בו.
בחברה החרדית פועלים מוסדות לגמילות חסדים המנסים לסייע למשפחות נזקקות
במיוחד .המקורות הכספיים של מוסדות אלה באים בעיקר )אך לא רק( מתרומות של
משפחות חרדיות אחרות .אולם בשל מצבה הכלכלי של כלל האוכלוסייה החרדית,
תרומות אלה לא יכולות להיות מנוף כספי רחב.
קשיים אלה מציבים סימן שאלה על יכולתה של החברה החרדית להתמיד באורח
חייה ללא שינוי בהרגלי העבודה או גידול בסיוע הממשלתי .נזכיר שעלייה בהוצאה
הציבורית פירושה העלאת מסים וצמצום השירותים הציבוריים לשאר האזרחים.
רמת הסיוע הממשלתי לאוכלוסייה החרדית היא כבר היום גבוהה מאוד .בשנת
 1995הייתה ההכנסה של משפחח חרדית ממוצעת בירושלים מתמיכות של מוסדות
ממשלתיים  2,035שקל ,שחם כ 55-אחוז מכלל ההכנסה ברוטו .זהו שיעור גבוה בהרבה
בהשוואה לאוכלוסייה הלא-חרדית בירושלים — כ 17-אחוז .תמיכות אלה ניתנות על
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ידי המוסד לביטוח לאומי )קצבת ילדים ,קצבת זקנה וקצבאות אחרות( וכן על ידי
משרדי ממשלה שונים )הבטחת הכנסה ממשרד הדתות( .ההבדל ברמת התמיכה הציבורית
לשתי קבוצות האוכלוסייה נובע מן השוני בהרכב הדמוגרפי שלהן ומתבטא בהרכב
תמיכות שונה :האוכלוסייה החרדית נהנית משיעור גבוה של קצבאות ילדים ,ואילו
האוכלוסייה הלא-חרדית נהנית משיעור גבוה יותר של קצבאות זקנה.
סל הצריכה של המשפחה החרדית הממוצעת היה דל במצרכים אלמלא התמיכה
הממשלתית .על בסיס נתוני ההכנסה הכספית של סקר ההכנסות ניתן לשער כי בלא
תמיכה כספית זו היו חלק מהמשפחות החרדיות עומדות בפני חרפת רעב .מובן שאם
רמת התמיכה הניתנת הייתה נמוכה משהיא כיום ,בוודאי היו משפחות חרדיות שהיו
מעדיפות להקדיש זמן רב יותר ליצירת הכנסה חלופית )למשל על ידי הגדלת היקף
שעות העבודה( ופחות ללימוד תורה.
חשוב לציין שמדידת הרווחה לפי ההכנסה בלבד אינה מביאה בחשבון את הרווחה
הנובעת משירותים ציבוריים .בישראל הממשלה מעורבת בהספקת שירותי חינוך ,בריאות,
רווחה ועוד .חתחלקות ההכנסה הכספית עלולה להטעות אם חלוקת השירותים הציבוריים
לפי עשירוני הכנסה אינה חופפת את התחלקות ההכנסות.
בפרסום מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נאמדה )בעין( תוספת ההכנסה
הנובעת משירותי חינוך ובריאות לפי עשירוני הכנסה .נמצא כי השירותים החברתיים
מצמצמים את האי שוויון של ההכנסה המתואמת להעברות בעין של שירותים אלה.
מדד ג׳יני של ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית עמד בשנת  1992על  ,0.258אולם לאחר
הכללת שירותי החינוך והבריאות יורד מדד ג׳יני ל ,0.213-הווה אומר ,חוסר השוויון
מצטמצם .משקל השירותים החברתיים בהכנסה הממוצעת היה  13אחוז ,ואילו משקלם
של שירותים אלה בהכנסתו של העשירון התחתון היה  47אחוז .אמנם אין בפרסום
סטטיסטי זה דיווח על חלוקת השירותים הציבוריים לפי חרדים ולא-חרדים ,אך
שיעורם הגבוה של החרדים בעשירוני ההכנסה התחתונים מסמן א ו ל י ) א ם כי אין זה
הכרחי( שהאוכלוסייה החרדית נהנית מרמה גבוהה יותר יחסית של שירותים אלה.
אין בפרסום זה מידע על מעורבות ממשלתית בתחומי חיים אחרים שאף בהם
עשויה להיות חלוקה לא אחידה בין שתי קבוצות האוכלוסייה .ההוצאה הכספית של
הממשלה לסיוע בדיור ולסובסידיות אינה נכללת בהכנסה הכספית הנמדדת ,אך יש לה
חשיבות בעיקר בעבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה.
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התמיכות של פרטים ושל ממשלות מחו״ל הן מקור נוסף )אם כי זניח( של הכנסה.
ההכנסה מתמיכות אלה במשפחה החרדית הממוצעת בירושלים סיפקה כשלושה אחוזים
מכלל ההכנסה ברוטו ,וזאת בהשוואה לכאחוז אחד באוכלוסייה הלא-חרדית בעיר.
השיעור הנמוך יחסית של תמיכות מפתיע לאור הזיקה המיוחדת של האוכלוסייה
החרדית בישראל לאוכלוסייה החרדית בארצות הברית .ייתכן כי אורח החיים החרדי
יצר תמונת מצב כספית דומה גם בקרב האוכלוסייה החרדית בארצות הברית ,דבר
שמונע ממנה לתת סיוע רחב.

שיעור העוני בירושלים
על פי נתוני סקר ההכנסות ,המתפרסמים מדי שנה בשנתון הסטטיסטי של מכון
ירושלים לחקר ישראל ,שיעור העוני בירושלים הוא מן הגבוהים בישראל .כך ,למשל,
בשנת  1995עמד שיעור העוני הארצי — המחושב על פי מספר הנפשות החיות מתחת
לקו העוני חלקי סך כל האוכלוסייה

 -על  17אחוז ,וזאת בהשוואה ל 24-אחוז

בירושלים .נתון זה מעורר הד ציבורי הן בירושלים והן מחוצה לה .לאור מאפייניה
10

הייחודיים של החברה החרדית ,הבאים לידי ביטוי בדפוסי העבודה ,עולה הצורך
לבדוק מהו שיעור העוני באוכלוסיית ירושלים הלא-חרדית.
לכל קבוצת אוכלוסייה חושב היקף האוכלוסייה שמתחת לקו העוני ,אשר עמד
בשנת  1995על כ 830-שקל לנפש סטנדרטית )לפי המוסד לביטוח לאומי ,קו העוני
באותה שנה עמד על כ 850-שקל לנפש סטנדרטית( .על פי חישובים אלה 60 ,אלף איש
מקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים היו בשנת  1995מתחת לקו העוני ,הווה אומר,
שיעור עוני של  69אחוז .זאת בהשוואה ל 6.9-אחוזים באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית

קו העוני הוא מחצית ההכנסה החציונית הפנויה לנפש סטנדרטית .החישוב של המוסד
לביטוח לאומי של קו העוני יוצר הפרזה מסוימת במספר העניים .ההכנסה החציונית הפנויה
לנפש סטנדרטית מחושבת על פי מדגם הכולל את הכנסות העצמאיים .מחצית הכנסה זו
משמשת לחישוב מספר העניים במדגם שאינו כולל עצמאיים .בפועל ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מפרסמת רק את נתוני המדגם שאינו כולל עצמאיים .זאת משום שלנתוני
ההכנסות של עצמאיים מהימנות סטטיסטית נמוכה .חישוב קו העוני בעבודה זו הוא על פי
המדגם הכולל שכירים בלבד .דרך חישוב זו מקטינה את מספר משפחות העניים בכ 20-אלף
משפחות )שהם למעלה מ 60-אלף נפש(.
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של ירושלים )איורים  23ו .(24-פערים דומים מתקבלים מהשוואת שיעורי העוני לפי
משפחות ולפי מספר ילדים .ממצאים אלה מורים על כך ששיעור העוני הכולל בירושלים
מסתיר הבדלים עמוקים בין שתי קבוצות האוכלוסייה היהודית בירושלים.
שתי סיבות עיקריות לעוני הרווח בקרב החרדים :סיבה אחת היא היקף העבודה
-

חלק גדול מאוכלוסייה זו בוחר לעבוד מעט וללמוד הרבה .מספר שעות העבודה

השבועיות )בממוצע( של ראש משק בית חרדי בירושלים הוא  14שעות בהשוואה לכ30-
שעות אצל שאר האוכלוסייה .כ 62-אחוז מכלל ראשי משק הבית החרדיים אינם
עובדים כלל .ההכנסה הממוצעת של משק בית חרדי מעבודה שכירה )קרי ,ההכנסה של
ראש משק הבית ,של בן/בת זוג ושל מפרנסים אחרים( היא  1,300שקל בלבד .ההכנסה
הממוצעת מעבודה שכירה של ראש משק בית חרדי היא  1,060שקל בלבד )במחירי
 .(1995עובדה זו עומדת בניגוד חריף להשכלה הפורמלית של ראשי משק הבית חרדיים.
מספר שנות הלימוד בממוצע של ראש משק בית חרדי ירושלמי הוא  ,23לעומת 13
שנות לימוד בממוצע באוכלוסייה הלא-חרדית.
הסיבה השנייה לשיעור העוני הגבוה באוכלוסייה החרדית הוא מספר הנפשות
הממוצע הגבוה במשפחה חרדית בהשוואה לשאר האוכלוסייה ,העולה במעט אף על
הממוצע באוכלוסייה הלא-יהודית .על פי סקר הכנסות לשנת  ,1995מספר הנפשות
הממוצע במשפחה חרדית הוא  5.5לעומת  3.3בשאר האוכלוסייה )כולל האוכלוסייה
הלא-יהודית( .איורים  19ו 20-מציגים את מספר הנפשות הממוצע בכל אחת משתי
קבוצות האוכלוסייה.
את רמת הרווחה נוהגים למדוד על פי ההכנסה .לפי ההשקפה החרדית ,לימוד
תורה הוא פעילות רוחנית שמניבה תועלת רבה המפצה )ויותר( על הנאות חומריות
שאפשר להשיג אם ההכנסה הכספית הייתה גבוהה יותר .הואיל וכך ,ההכנסה הנמוכה
של האוכלוסייה החרדית ברובה אינה מעידה דווקא על רמת רווחה נמוכה.
אמרנו כבר שרמת הרווחה של האנשים קשורה להכנסתם .הדירוג הארצי הנמוך
של ירושלים ברמת הרווחה של תושביה נובע משיעור העוני הגדול בחברה החרדית.
אולם מנקודת מבט רחבה יותר אין הצדקה לדירוג זה ,הואיל ובחברה החרדית לימוד
תורה חשוב יותר מהנאות חומריות ,והרווחה אינה נמדדת בכסף .תימוכין נוספים
לדברים אלה אפשר לראות בהעדר החפיפה בין שיעור העוני הגבוה בירושלים לתופעות
אחרות המתלוות בדרך כלל לעוני :רמת ההשכלה )שנמדדת לפי שנות לימוד( של
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האוכלוסייה הירושלמית גבוהה מזו של שאר אוכלוסיית ישראל ,ועם זאת מאפיינים
של ׳תרבות עוני׳)פשיעה ,מספר האסירים ,זנות ,הריונות של קטינות וכוי( אינם גבוהים
בירושלים .על פי נתוני הסטטיסטיקה הפלילית לשנת  ,1992מספר העבירות לאלף
תושבים במחוז ירושלים הוא מן הנמוכים ביותר בישראל ".יוצא אפוא כי ׳שיעור
העוני בירושלים׳ הוא מדד שאינו מיטיב לתאר את רמת הרווחה של אוכלוסיית העיר.
נראה כי ׳שיעור העוני בירושלים ,למעט החרדים׳ הוא מדד טוב יותר לבטא את רמת
הרווחה של תושבי העיר.

הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה היהודית בלבד ,וזאת כדי לנטרל את השפעת העבירות נגד
ביטחון המדינה.
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שלוש השוואות מתבקשות
הנתונים המוצגים בעבודה זו מתבססים על מספר מוגבל יחסית של תצפיות ,והפרדתם
לשתי קבוצות אוכלוסייה מחייבת בדיקה זהירה של הממצאים .נציין כי הדברים
נכונים רק בנוגע לאוכלוסייה החרדית .כדי לבחון את מידת המוצקות של התוצאות
נעשתה השוואה של מאפייני האוכלוסייה בעיר )האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה
הלא-חרדית( למאפייני כלל אוכלוסיית ישראל ,השוואה של מאפייני האוכלוסייה החרדית
בירושלים בשנת  1995לאלה שנצפו בשש השנים שקדמו ,וכן השוואה של אוכלוסיית
ירושלים לאוכלוסיית בני ברק.

השוואה לכל הארץ
מלוחות

 3-1עולה תמונה אחידה :ההבדלים בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה

הלא-חרדית נשמרים בכל הפרמטרים גם באוכלוסייה הישראלית )למעט ירושלים(.
קיימים פערים גדולים מאוד לטובת האוכלוסייה הלא-חרדית בהכנסה מעבודה ,ולעומת
זאת הכנסתה של המשפחה החרדית הממוצעת מתמיכות ממשלתיות גבוהה בהשוואה
לאוכלוסייה הלא-חרדית .אומדנים לשיעור העוני באוכלוסייה החרדית הכלל ארצית
)למעט ירושלים( מצביעים על ממדי עוני רחבים באוכלוסייה החרדית בהשוואה
לאוכלוסייה הישראלית )למעט ירושלים( הלא-חרדית — בדומה לשוני הגדול הנמצא
בירושלים.
ניתן למצוא דמיון רב בין מאפיינים שונים של חרדים המתגוררים בירושלים
למאפיינים של חרדים המתגוררים בשאר יישובי הארץ .משקלן של תמיכות ציבוריות,
בעיקר תקבולי קצבאות ילדים ,מכלל ההכנסה הוא גבוה בשל מספרם הרב של הילדים
והבטחת הכנסה לתלמידי ישיבות .אומדנים לשיעור העוני הכלל-ארצי באוכלוסייה
החרדית מחוץ לירושלים מצביעים על ממדים דומים לאלה שנמצאו בירושלים .הסיבות
לשיעור העוני הגבוה באוכלוסייה החרדית מחוץ לירושלים הן זהות :דרגת השתלבות
נמוכה בכוח העבודה האזרחי ,מספר ילדים רב יחסית למשפחה ותשואה נמוכה להשכלה
החרדית.
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ניתן לראות בדמיון זה תמיכה לתקפות התוצאות המוצגות בעבודה זו .ההשוואה
של מאפייני האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה הלא-חרדית היא בעלת תקפות סטטיסטית
גם בשל הפערים העמוקים שנמצאו בין שתי האוכלוסיות .לכל נתון שמקורו במדגם,
למשל הכנסה ,יש סטיית תקן המבטאת את תחום הטעות )במונחי הסתברות( .הטעות
יכולה לנבוע מדגימה לא מקרית או מטעויות במדידה .נראה כי הפערים לגבי מאפיינים
שונים של שתי קבוצות האוכלוסייה נשמרים גם אם מביאים בחשבון את הטעויות
האפשריות בנתונים.
הנתונים לגבי כל הארץ מובאים בלוחות  1עד  3ויכולים לשמש לשתי מטרות
חלופיות נוספות .האחת ,המאפיינים של האוכלוסייה החרדית בכל הארץ יכולים לסייע
בתיאור האוכלוסייה החרדית בירושלים כדי להימנע מהישענות על מספר מוגבל של
תצפיות של משפחות חרדיות ירושלמיות .זאת כמובן מתוך הנחה )שאינה בהכרח
נכונה( שהאוכלוסייה החרדית בירושלים זהה במאפייניה ובהרכבה לאוכלוסייה החרדית
המתגוררת מחוץ לירושלים .אפשרות שימוש שנייה היא לנסות ללמוד מנתונים אלה
מהם ההבדלים בין האוכלוסייה חחרדית בירושלים לאוכלוסייה החרדית מחוץ לירושלים,
תוך התחשבות בתחום הטעות האפשרי הנובע ממספרן המצומצם יחסית של תצפיות
של משקי בית חרדיים.
הפערים בשיעורי העוני בין שתי קבוצות האוכלוסייה בירושלים גדולים יותר
מאשר בכל הארץ .לפי נתוני סקר ההכנסות ,שיעור העוני בקרב האוכלוסייה החרדית
בכל הארץ)כולל ירושלים( היה כ 50-אחוז ,בהשוואה לכ 15-אחוז באוכלוסייה הישראלית
הלא-חרדית .כלומר ,ההכנסה הכספית של החרדים המתגוררים בירושלים נופלת מזו
של חבריהם בשאר ערי ישראל .ייתכן כי ההסבר לכך נעוץ במתאם השלילי בין שיעור
החרדים באוכלוסיית העיר לרמת הכנסתם .חלק מההכנסה של האוכלוסייה החרדית
מקורה בהספקת שירותי דת המיועדים גם לאוכלוסייה הלא-חרדית .בשל כך ,רמת
ההכנסה של האוכלוסייה החרדית בעיר מסוימת גבוהה כי שיעורה באותה אוכלוסיית
קטן.

השוואה לעבר
השוואה נוספת העשויה לתמוך במוצקות התוצאות או להפריך אותן היא השוואת
מאפיינים שונים של האוכלוסייה החרדית הירושלמית למאפייניה בעבר .כפי שהוזכר
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לעיל ,המספר המוגבל של תצפיות נכון רק בנוגע לאוכלוסייה החרדית .נעשתה השוואה
של נתוני האוכלוסייה החרדית )והלא-חרדית( בשנת  1995לכל אחת מן השנים שלפניה,
עד

 .1989נציין כי רק החל מ 1988-ניתן לזהות את האוכלוסייה החרדית בסקר

הכנסות משקי בית על פי ההגדרה לעיל.
בלוח  4עולה כי האוכלוסייה החרדית גדלה מ 69-אלף נפש בשנת  1989ל 113-אלף
נפש בשנת  ,1992ולאחר מכן ירד מספרה במפתיע ל 96-אלף נפש .יש קושי רב לתאר על
בסיס סקר ההכנסות תמונה אמתית של ההתפתחות בגודל האוכלוסייה החרדית.
הקושי נובע ממספר התצפיות הקטן של משקי בית חרדיים בירושלים ,ועוד יותר משום
שתוספת התצפיות בכל שנה ,עליה מבוסס שיעור ריבוי האוכלוסייה ,קטנה מכדי
להיות בעלת מהימנות סטטיסטית מקובלת .ייתכן גם שתוואי גידול האוכלוסייה
החרדית ,כפי שעולה מסקר ההכנסות ,מושפע משינויים שהתחייבו במדגם סקר ההכנסות
בשל גל העלייה של שנות התשעים .תוספת כה גדולה של אוכלוסייה חדשה עלולה
להערים קשיים על בניית מדגם מייצג .נזכיר גם כי גודל האוכלוסייה החרדית בסקר
ההכנסות עשוי להשתנות כתוצאה מעלייה או מירידה בשיעור העצמאים ,אשר אינם
מיוצגים בסקר ,מתוך כלל האוכלוסייה.
על אף השינוי משנה לשנה המתגלה בלוחות  ,6—4הרי שגם כאן מתקבלת תמונה
אחידה על מאפיינים שונים הנשמרים ברמה דומה בכל השנים .אומדנים של שיעור
העוני לשנים  1994-1988מראים תוצאות דומות מבחינת הפערים בין האוכלוסייה
החרדית לאוכלוסייה הלא-חרדית בירושלים.

השוואה לבני ברק
הריכוז השני בגודלו ,אחרי ירושלים ,של אוכלוסייה חרדית נמצא בעיר בני ברק .אולם
מבחינת שיעור האוכלוסייה החרדית מכלל תושבי היישוב ,בני ברק נמצאת במקום
הראשון .בני ברק נמצאת כבר כמה שנים בקשיים תקציבים ,ובשל כך נוהלה העיר על
ידי ועדה קרואה .בני ברק עולה לכותרות גם בעקבות שיעורה הגבוה של אוכלוסייה
הנמצאת מתחת לקו העוני ,עובדה המתפרסמת מדי שנה בדו״ח המוסד לביטוח לאומי.
הקשיים בניהול תקציב העירייה אינם בלתי תלויים בשיעורי העוני הגבוהים בעיר זו.

23

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

טבעי הוא להשוות את התפלגות ההכנסות ,מבנה ההכנסות ומאפיינים אחרים של
האוכלוסייה החרדית בירושלים לזו של בבני ברק .ההכנסה ברוטו למשפחה חרדית
בבני ברק עומדת על כ 4,500-שקל בשנת  1995והיא גבוהה באופן מובהק מזו של
המשפחה החרדית הממוצעת בירושלים )לוח  .(1ההבדל מבטא את העובדה כי המפרנסים
בבני ברק מקדישים לעבודה מספר שעות גדול יותר מזה של חבריהם בירושלים,
ובהתאם לכך ההכנסה מעבודה גדולה יותר .אין זה מפתיע ,לאחר שנעשתה השוואה
עם כל הארץ ,למצוא דמיון רב בדפוסי העבודה בין האוכלוסייה החרדית בבני ברק
לבין זו בירושלים ,לפי מאפיינים שונים כגון :ממוצע שנות לימוד ,שיעור גבוה של
תמיכות ציבוריות מכלל ההכנסה ,מספר רב של ילדים ושיעור גבוה של בלתי משתתפים
במעגל העבודה.
בדומה לממצאים בירושלים ,גם בבני ברק ניתן למצוא כי רמת ההכנסה מעבודה
של משפחה ממוצעת לא-חרדית גבוהה מזו של המשפחה החרדית הממוצעת באותה
עיר .ההכנסה נטו של משפחה חרדית ממוצעת בבני ברק גבוהה מזו של משפחה
ממוצעת לא-חרדית ,על אף העובדה שראש המשפחה )הממוצעת( הלא-חרדית מקדיש
לעבודה היקף גדול יותר של שעות בהשוואה לראש המשפחה החרדית .ההסבר לכך
נעוץ בשיעור הגבוה של הכנסה מתמיכות ציבוריות לאוכלוסייה החרדית )בעיקר קצבאות
ילדים(; הכנסה זו אינה חייבת במס ,ועל כן תשלום המס של האוכלוסייה החרדית
נמוך יותר לעומת האוכלוסייה הלא-חרדית .עם זאת ,חשוב לציין כי ההכנסה נטו לנפש
במשפחה חרדית ממוצעת בבני ברק נמוכה יותר בהשוואה לשאר האוכלוסייה.
ממצא שראוי להבליט הוא ההבדל המשמעותי בין האוכלוסייה הלא-חרדית בבני
ברק לאוכלוסייה הלא־חרדית בירושלים ובשאר הארץ .באופן כללי ניתן לומר כי
האוכלוסייה הלא־חרדית בבני ברק חלשה יותר בהשוואה לזו שבירושלים .ההשכלה של
ראש משק בית ממוצע לא-חרדי בבני ברק נמוכה יותר ומספר שעות העבודה בשבוע
נמוך יותר ,ואלה מתבטאים בהכנסה נמוכה יותר לעומת אוכלוסיית ירושלים הלא-חרדית.
תופעת אי העבודה בקרב האוכלוסייה החרדית בשילוב עם אוכלוסייה לא-חרדית
חלשה מבחינה כלכלית ,הם גורמים חשובים להסבר הקשיים התקציביים בבני ברק
•הבאים לידי ביטוי בהספקה לקויה של שירותים מקומיים לתושבי העיר .הגירעונות
התקציביים התרחבו והלכו למרות היתרון שמקנה מיקומה של העיר במרכז הארץ.
ההכנסה של העירייה מארנונת עסקים הנמצאים בתחום השיפוט המוניציפלי של בני
ברק ,מהווה מקור חשוב למימון פעילות העירייה .אולם הרמה הנמוכה של הכנסות
24

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

מעבודה של האוכלוסייה החרדית ,פירושה בסיס מס קטן לצורכי תשלום ארנונת
מגורים .בתנאים אלה יש פיתוי להעלות את שיעור מסי הארנונה כדי לפצות על כך.
הניזוקים העיקריים הם מי שעיקר הכנסתם באה מעבודה ומהון ,ואשר שיעורם גבוה
הרבה יותר בקרב האוכלוסייה הלא-חרדית .סביר להניח כי ההוצאה הכספית הנמוכה
0

לשירותי חינוך ולשירותים אחרים שהעירייה משתתפת במימונם ובהספקתם ,יחד עם
הנטל הכבד יחסית של המסים העירוניים על אלה שהכנסתם העיקרית מקורה בהכנסה
מעבודה ומהון ,פועלים לעידוד משפחות לעזוב את העיר .על פי רוב ,המשפחות המבוססות
כלכלית נוטות להיות הראשונות לעזוב .יש לראות את תמונת המצב העכשווית בבני
ברק כתולדה של תהליך מתמשך של שחיקה יחסית בבסיס המס הרלוונטי לתשלום
ארנונה ,שמכתיבה ירידה בהוצאה העירונית לשירותים והעלאת המיסוי על בעלי הכנסות
מעבודה ומהון.
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סיכום הממצאים ודיון
העבודה חושפת פערים משמעותיים בהכנסה הכספית בין האוכלוסייה החרדית לבין
האוכלוסייה הלא־חרדית בירושלים .ההכנסה הממוצעת נטו לנפש של משפחה לא-חרדית
גדולה כמעט פי ארבע מההכנסה נטו לנפש של משפחה חרדית ממוצעת .ממצאים אלה
מתבטאים בשיעור עוני נמוך למדי של האוכלוסייה הלא-חרדית )כשבעה אחוזים(
לעומת שיעור עוני ניכר באוכלוסייה החרדית )כ 70-אחוז( .הפערים הללו משקפים את
ההיקף הנמוך יחסית של שעות עבודה בקרב ראשי משק בית חרדים לעומת ראשי
משק בית לא-חרדים ואת מספרם הגדול יחסית של ילדים במשפחות חרדיות .שיעור
ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה ושיעור הילודה הגבוה
יחסית הם פרי בחירה חופשית של החברה החרדית ,הנגזרת מאורחות חייה וערכיה.
ממצאי העבודה מעלים שאלות חשובות .מהי תרומת הפטור משירות צבאי המלווה
בתמיכות הציבוריות לגידולה ולגיבושה של החברה החרדית כפי שאנו מכירים אותה
היוםז יש לראות שאלה זו לאור הגידול המשמעותי שחל בשיעור אלה המקדישים את
מרב זמנם ללימוד בישיבה תורנית .על פי ספרו של פרופ׳ מנחם פרידמן ,שיעור תלמידי
הישיבות בקהילות היהודיות במאה התשע עשרה ,ובשנותיה הראשונות של המדינה,
היה קטן באופן ניכר משיעורם היום .הפטור משירות צבאי סדיר ומשירות מילואים
פעיל של עשרות שנים מהווה תמריץ להצטרף לישיבה )כאשר אדם נמנה עם החברה
החרדית( .אולם תמריץ זה מותנה באי עבודה שמשמעו רמת הכנסה נמוכה לפרק זמן
ארוך ,וגורם זה פועל בכיוון ההפוך .האוכלוסייה החרדית הייתה מתקשה לקיים,
לאורך זמן ,רמת תצרוכת שמבטיחה סיפוק צרכים בסיסיים רק על פי הכנסתם של
שיעור קטן של מפרנסים .לאור זאת יש לשער שמספר תלמידי הישיבה היה קטן יותר
אילו פעלו רק שני גורמים אלה.
גורם נוסף הממלא תפקיד מפתח הוא השיעור הגבוה יחסית של הכנסה מתמיכות
ציבוריות מתוך כלל ההכנסה של המשפחה החרדית .התמיכות הציבוריות הכוללות ,בין
השאר ,קצבת ילדים ,קצבת זקנה והבטחת הכנסה הן חלק ממאפייניה של מדינת
רווחה .כך למשל החפיפה בין עוני למספר ילדים רב יחסית היה אחד המניעים למערכת
הנוכחית של קצבאות ילדים שנועדה ,בין השאר ,להקל על מצוקת העוני .הנימוק
הרשמי לגבי קצבאות הילדים הוא שוויון במיסוי על הכנסה של משפחות בעלות מספר
שונה של נפשות .אולם קצבאות הילדים ניתנות גם למי שהכנסתו מעבודה היא אפס.
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בכל אופן ,מרבית התמיכות הציבוריות שמקבלת האוכלוסייה החרדית אינן ייחודיות
לחרדים )אם כי יש גם תמיכות ייחודיות לתלמידי ישיבה( אלא מקורן ברצון לשפר את
רווחת השכבות החלשות בחברה .אולם מתן תמיכות ציבוריות ייחודיות על רקע
גידולה המהיר של האוכלוסייה החרדית יוצר תחרות גדולה יותר )בהשוואה לעבר( על
הקצאת משאבים עם קבוצות נתמכות אחרות.
ההכנסה מתמיכות ציבוריות מאפשרת פיצוי חלקי על ההכנסה המצומקת מעבודה,
שהיא תולדה של התניית הפטור משירות צבאי באי עבודה .כך ניתן לקנות סל צריכה
בסיסי המקיים את המשפחה ,תוך שמירה על אורח חיים של תלמיד ישיבה ,לפרק זמן
ארוך יחסית .כאמור ,הגיבוי הפוליטי והחברתי לתמיכות הציבוריות נשען על בסיס
רחב

 -הרצון לשפר את התחלקות ההכנסות .בסיס זה רחב הרבה יותר מזה המיוצג

על ידי כוחה של החברה החרדית בלבד.
השאלה הנוספת — האם מה שהיה הוא שיהיהז תהליך הגידול המתמשך בשיעור
תלמידי הישיבות יוצר צווארי בקבוק כלכליים במספר תחומים .נציין שניים :התשואה
להשכלה החרדית היא נמוכה למדי ונשחקת במשך הזמן .פירושו של דבר שהחלופה
הכספית ללימוד בישיבה גדלה והולכת מדי שנה .מטבע העובדה ששיעור קטן של
חרדים משתתפים במעגל העבודה ,פוסחת השפעתה )הישירה( של הצמיחה הכלכלית
של העשור האחרון על האוכלוסייה החרדית .החלופה הכספית של המוכשרים באוכלוסייה
החרדית הופכת להיות כדאית יותר בהשוואה לעבר .מובן כי ההכנסה הכספית צריכה
להוות פיצוי על סטייה ממסלול החיים של האברך .אין זה אומר שהמשפחה החרדית
צריכה לוותר באופן מוחלט על אמונתה .בחברה החרדית ובמידה רבה יותר בחברה
הדתית לאומית ,מצאו משפחות רבות דרך לשלב בין השתתפות רחבה במעגל העבודה
לבין שמירה קפדנית על אורח חיים של קיום מצוות.
צוואר בקבוק נוסף שנדון לעיל הוא בעיית הדיור .החיסכון הוא שארית ההכנסה
השוטפת לאחר ניכוי ההוצאות לצריכה שוטפת .החיסכון שנצבר בכל אחת מן השנים
בעבר הוא ההון של היום .ברמת ההכנסה הנמוכה המאפיינת משפחות חרדיות רבות,
נותר מעט ,אם בכלל ,ליצירת חיסכון ולצבירת הון לאחר סיפוק הצרכים הבסיסיים.
ההון המועט שנצבר מתחלק בין מספר נפשות גדל והולך בשל שיעור ריבוי טבעי גבוה.
אורח החיים החרדי מכתיב ברוב המקרים נישואים בגיל צעיר ,ולפיכך התלות הכספית
של המתחתנים בהוריהם היא כמעט מוחלטת .ההון המועט שבידי ההורים מתחלק
לרוב בין מספר גדול יחסית של ילדים ,ואין בו כדי לרכוש דירת מגורים לכל בני
המשפחה .הגירה ,בעיקר של זוגות צעירים ,לאזורים בהם מחירי הדירות נמוכים ופנייה
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לסיוע ממשלתי ,הם הפתרונות העיקריים העומדים לרשות האוכלוסייה החרדית להרחבת
צוואר הבקבוק.
השאלה השלישית — האם שיעור העוני ,על פי ההכנסה הכספית ,הוא מדד המטיב
לשקף יאת רמת הרווחה בירושלים! רווחת משפחה נובעת ממקורות רבים מלבד צריכת
מוצרים ושירותים שאותם ניתן לרכוש בעזרת ההכנסה .ניתן להפיק רווחה מייצור
מוצרים בבית ,למשל ,טיפול וגידול ילדים ,או ממוצרים שהממשלה מספקת ומממנת
וכן מפעילויות פנאי .כך למשל ההכנסה של משפחה שבילתה את מרבית זמנה בשנה
מסוימת בטיול מסביב לעולם ,עשויה להיות נמוכה למדי .משפחה זו תחשב ,על פי
הגדרת המוסד לביטוח לאומי ,כענייה .אין זה אומר שרמת הרווחה של אותה משפחה
נמוכה .להפך ,ייתכן שרמת הרווחה שלה גבוהה למדי .הדברים אמורים גם לגבי
האוכלוסייה החרדית .הבחירה באורח חיים חרדי ,שפירושו עיסוק נמרץ בלימוד תורה,
מניבה רווחה למשפחות החרדיות ואולי גם למשפחות לא-חרדיות .מדד העוני על פי
ההכנסה הכספית יוצר הטיה חריפה כלפי מטה ברמת הרווחה של האוכלוסייה החרדית
בירושלים )ומחוץ לה( באשר הוא אינו מביא בחשבון את הרווחה הצומחת לאדם
מפנאי )זמן הערות שאינו מוקדש לעבודה( .למעשה ,בפני כל אחד עומדת ההחלטה
לוותר על פנאי — כלומר לעבוד — וליהנות מן ההכנסה המופקת מעבודה לרכישת
מצרכים שמספקים רווחה.
ההטיה הנובעת משימוש בשיעור העוני כמדד לרווחה בירושלים בולטת במיוחד
כאשר בוחנים תופעות חברתיות המתלוות לעוני .אזורים מוכי עוני בכל מדינה בעולם
מזוהים על פי רוב עם פשיעה רחבת היקף .עבירות רכוש ושימוש בסמים שכיחות
באזורים אלה ,והדבר מרחיק מהם פעילות כלכלית .קיימת חפיפה רבה בין אזורים
עניים לשכיחות עבירות גוף )אלימות ,רצח ,אונס( .כן ניתן לזהות עם מצב עוני תופעות
כגון הריונות מחוץ לנישואין של קטינות ,וכן ילדים נטושים .נמצא מתאם מובהק גם
בין השכלה נמוכה לבין עוני .השכיחות של תופעות אלה בחברה החרדית הענייה קטנה
מאוד .יתר על כן ,ההשכלה המדווחת של האוכלוסייה החרדית ,הנמדדת על פי מספר
שנות לימוד ,היא הגבוהה ביותר בחברה הישראלית.
לפיכך קשה לראות בשיעור העוני הכולל בירושלים מדד המבטא את הרווחה בעיר.
כדי להימנע מהטעיית הציבור ,חשוב להשתמש במדדים נוספים .מדידת הרווחה בירושלים
לפי הממוצע של מספר שנות הלימוד של ראשי משק בית הייתה מציבה את ירושלים
במקום גבוה ברמת הרווחה .המיקום של ירושלים ברמת הרווחה הארצית היה גבוה גם
אם היה נעשה שימוש במדד העוני של האוכלוסייה הלא-חרדית של העיר.
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שאלה רביעית ואחרונה — מהן ההשלכות של ממצאי עבודה זו על תקציב עיריית
ירושלים? רמת ההכנסה של משפחות חרדיות רבות נמוכה מדי ובשל כך מזכה אותן
העירייה בהנחות ובפטורים מארנונה .בעקבות כך גביית המסים העירוניים נמצאת
ברמה נמוכה המכתיבה רמה נמוכה של הוצאה כספית לשירותים עירוניים ופוטנציאל
לגירעון תקציבי .העדר הכרה מלאה של משרדי הממשלה בחלק ממוסדות החינוך
החרדי ,מתבטאת במימון חסר של חלק מהחינוך החרדי ,בהשוואה למוסדות החינוך
המוכרים .מדיניות זו הביאה את העירייה להעביר תקציבים עירוניים למוסדות אלה
כדי ליצור שוויון .נראה אפוא כי ההכנסות מן האוכלוסייה החרדית נופלות מן ההוצאות
העירוניות להספקת שירותים לאוכלוסייה זו.
שילוב זה יכול למצוא את ביטויו בכמה אופנים) :א( העלאת שיעור מסי הארנונה
למגורים העלולה להגדיל את נטל הארנונה בעיקר על האוכלוסייה הלא-חרדית .מצב
מעין זה יוצר תמריץ בקרב האוכלוטייה הלא-חרדית לעקור מירושלים ,שתוצאותיו
מאזן הגירה שלילי .מדיניות כזו עלולה ליצור דינמיקה שלילית ,שכן נטל המיסוי
המקומי עלול להתחלק בין מספר קטן והולך של אזרחים שעיקר הכנסתם מעבודה.
)ב( נטל גדול יחסית על עסקים בירושלים .ענף השירותים הוא מרכזי בירושלים בעוד
שענף התעשייה קטן יחסית )חלקו של ענף התעשייה בהכנסות העירייה מארנונה עמד
בשנת  1994על כ 6.5-אחוזים( .שיעור ארנונה גבוה פוגע בפעילות הכלכלית בירושלים
ויוצר תמריץ להסיט את הפעילות לאזורים אחרים בארץ) .ג( צמצום השירותים העירוניים
לתושבים ולעסקים .רמת ההוצאה הכספית לחינוך של עיריית תל אביב גדולה בהרבה
מזו של עיריית ירושלים .גורם זה פועל גם הוא כתמריץ לעזיבת העיר) .ד( חיזור נמרץ
אחר תורמים מהארץ ומהעולם ואחר משרדי הממשלה)בעיקר האוצר והפנים( .מעמדה
המיוחד של ירושלים ,בפרט בעידן של מאבקים מדיניים על עתידה ,יוצר לובי טבעי
להקצאת נתחים גדולים יותר מעוגת תקציב השלטון המרכזי ולתגבור תרומות מחו״ל.
העבודה הבאה תעסוק בעיקר בהשלכות שיש להרכב האוכלוסייה המיוחד בירושלים
)שיעור גבוה יחסית של חרדים( על תקציב העירייה .אין בסיס נתונים בסקר ההכנסות
המאפשר לבדוק את ההוצאה העירונית המיועדת לסיפוק שירותים עירוניים לאוכלוסייה
החרדית לעומת האוכלוסייה הלא-חרדית בירושלים .בשל כך אתמקד בהשלכות הכספיות
של הרכב האוכלוסייה על הכנסות עיריית ירושלים ממסי ארנונה .העבודה תספק
מדדים כמותיים כלליים בלבד ,הואיל ואין נתונים מפורטים על גודל הדירה והאזור בו
ממוקמת הדירה — פרמטרים חשובים לקביעת תעריף הארנונה.
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לוחות ואיודים
לוה  :1ההכנסה לפי מקורותיה באזורים שונים1995 ,
פל הארץ
למעט ירושלים

בני ברק

ירושלים

חרדים לא-חרדיס חרדים

לא-חרדים

חרדים לא-חרדים

האוכלוסייה )אלפי נפשות(

153

3,546

96

252

79

48

מספר התצפיות

142

5,756

79

169

65

90

א .הכנסה מעבודה

2,478

4,809

1,328

4,995

1,905

2,956

 .1ראש משק הבית

1,935

3,418

1,060

3,474

1,590

2,305

 .2בת זוג

479

924

248

1,132

288

387

 .3מפרנסים אחרים

64

467

20

389

27

264

ב .הכנסה מפנסיה ומהון

248

496

100

787

286

526

ג .הכנסה מתמיכות

1,773

910

2,035

831

2,190

1,001

 .1קצבת ילדים

866

171

898

144

1,225

133

 .2קצבת זקנה

239

381

101

361

172

510

 .3קצבת שארים

109

251

244

243

135

252

 .4קצבאות אחרות

559

107

793

83

658

106

ד .הכנסה אחרת

161

240

228

502

157

190

הכנסה ברוטו)א+ב+ג+ד(

4,660

6,455

3,690

7,115

4,539

4,673

מסים ישירים

446

1,264

223

1,458

361

691

סך ההכנסה נטו

4,214

5,191

3,467

5,657

4,178

3,981
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לוח  :2מספר שעות העבודה בשבוע של ראשי משק בית באזורים שונים1995 ,

כל הארץ
למעט ירושלים
שעות עבודה בשבוע

חרדים

לא-חרדים

בני ברק

ירושלים

חרדים

לא־חרדים

חרדים

לא־חרדים

אחוזים
0

44.4

32.3

62.0

31.1

53.8

43.3

35-1

25.3

9.8

17.7

14.1

21.7

13.4

40-36

12.7

10.8

11.4

13.8

15.3

8.9

+41

17.6

47.1

8.9

41.0

9.2

34.4

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ממוצע מספר שעות עבודה בשבוע
21.0

30.6

14.0

29.9

15.9

24.0

0
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לוח  :3מספר שנות לימוד של ראשי משק בית באזורים שמים1995 ,

כל הארץ
למעט ירושלים
שנות לימוד

חרדים

לא-חרדים

ירושלים

חרדים

לא־חרדים

בני ברק

חרדים לא־חרדיס

אחוזים
7-0

3.6

13.9

1.3

7.8

0.0

17.8

11-8

7.9

28.9

3.9

15.9

1.5

30.0

13-12

20.7

27.5

3.9

29.0

20.0

31.1

20-14

35.0

27.4

31.6

40.5

32.3

17.8

29-20

23.6

2.3

40.8

6.8

27.7

3.3

+30

9.3

0.0

18.4

0.0

18.5

0.0

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

19.6

11.5

ממוצע מספר שנות לימוד
22.9

13.2

20.8

10.7
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לוח  :4ההכנסה של משקי בית באוכלוסייה החרדית בירושלים1995-1989 ,
1992

1993

1994

1995

1989

1990

1991

111

108

96

אוכלוסייה)אלפי נפשות(

69

89

96

113

84

84

79

מספר תצפיות משקי בית

78

88

93

99

הכנסה משפחתית
2,124

2,198
1,064

 .3הכנסה נטו

1,765

1,048
152
1,972

946
205
1,993

מספר נפשות למשפחה

4.8

5.6

5.3

 .1הכנסה ברוטו
מזה :עבודה שכירה
תמיכות ציבוריות
 .2מסים

1,960
856
821
195

781

2,858

3,659

3,690

2,848
1,286

1,089

1,579

1,328

1,281
264
2,584

1,533
158
2,699

1,680
274
3,385

223
3,467

5.6

5.7

5.6

5.5

2,035

לוח 4א׳ :ההכנסה של משקי בית באוכלוסייה הלא-חררית בירושלים1995-1989 ,
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

אוכלוסייה)אלפי נפשות(

234

238

238

252

255

270

252

מספר תצפיות משקי בית

405

426

410

407

369

404

412

הכנסה משפחתית
 .1הכנסה ברוטו
מזה :עבודה שכירה
תמיכות ציבוריות

2,844

3,270

2,265
284
549

2,443

3,515
2,507

329
612
2,658

461
523
2,990

641
3,404

3,725

3.0

3.1

 3.1־

2.9

 .2מסים
 .3הכנסה נטו

2,295

מספר נפשות למשפחה

3.1

4,045

4,424

5,887

7,115

2,949
544

3,254
583
699

4,209
727

4,995
832

1,033

1,458

4,854

5,657

3.0

2.9
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לוח  :5שעות עבודה של ראשי משק בית חרדיים  -ירושלים1995-1989 ,

1989

1990

1991

שעות עבודה בשבוע

1992

1993

1994

1995

אחתים

0

70.5

61.4

64.5

55.6

63.1

57.1

62.0

41-1

21.8

30.7

28.0

30.3

26.2

25.0

29.1

+41

7.7

7.9

7.5

14.1

10.7

17.9

8.9

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

9.5

11.6

ממוצע מספר שעות עבודה
10.6

13.5

11.5

15.2

14.0

לוח 5א׳ :שעות עבודה של ראשי משק בית שאינם חרדים  -ירושלים1995-1989 ,

1989

1990

1991

שעות עבודה בשבוע

1992

1993

1994

1995

אחוזים

0

31.4

31.0

36.1

34.6

34.7

33.4

31.1

41-1

24.9

25.3

23.9

26.3

29.3

26.3

27.9

+41

43.7

43.7

40.0

39.1

36.0

40.3

41.0

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

מספר שעות עבודה בשבוע בממוצע
29.0

29.1

25.7

26.2

26.7

27.8

29.9
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לוח  :6שנות לימור של ראשי משק בית חרדים  -ירושלים1995-1989 ,
*1989

*1990

*1991

*1992

1993

1994

1995

אחוזים

שנות לימוד
11-0

0.0

6.8

6.4

6.0

10.9

3.6

5.3

13-12

7.7

8.0

12.9

10.1

7.2

10.7

3.9

15-14

17.9

21.6

8.6

19.2

10.8

11.9

15.8

+16

74.4

63.6

72.1

64.7

71.1

73.8

75.0

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

אין נתון

אץ נתון

ממוצע מספר שנות לימוד
אץ נתון

אין נתון

23.8

21.4

22.9

לוח 6א׳ :שנות לימוד של ראשי משק בית שאינם חרדים  -ירושלים1995-1989 ,
*1989

*1990

*1991.

שנות לימוד

*1992

1993

1994

1995

אחוזים

11-0

29.9

25.4

25.8

28.0

27.0

31.1

23.7

13-12

24.7

19.0

23.2

23.3

31.3

25.9

29.0

15-14

20.5

24.4

23.2

20.4

21.5

15.0

18.5

+16

24.9

31.2

27.8

28.3

20.2

28.0

28.8

סה״כ

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

אין נתון

אין נתון

ממוצע מספר שנות לימוד
אין נתון

אץ נתון

12.5

12.9

13.2

* בשנים שלפני  1992נהגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקבץ את שנות הלימוד )בסרט הנתונים(,
ולכן אין אפשרות לחשב את הממוצע .נוסף על כך ,קבוצות שנות הלימוד בשנים אלה שונות מאלה
המופיעות בלוח .לגבי שנים אלה הקבוצות הן 0 :עד  11 ¡10עד  13 !12עד  16 ¡15ומעלה )ואחר(.
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איור  :1התפלגות הכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)כל הארץ  -ס ן האוכלוסייה(1995 ,

25%

20%

15%

10%

7500+
הכנסה

6000-7500

4500-6000

3000-4500

1500-3000

•0%

1-1500

ו

מעבודה

איור  :2התפלגות הכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)כל הארץ  -לא חרדים(1995 ,
אחוזים
•! 25%

20%

1

15%

1

10%

7500+
הכנסה

6000-7500

4500-6000

3000-4500

1500-3000

1-1500

מעבודה
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איור  :3התפלגות הכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכירים בג<ל העבודה
)כל הארץ  -חרדים(1995 ,
אחוזים

איור  :4התפלגות הכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)ירושלים  -ס ן האוכלוסייה(1995 ,
אחזזיס
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איור  :5התפלגות הכנסות מעבודה של ראשי משק בית שכיריה בגיל העבודה
)ירושלים  -לא חרדים(1995 ,

7500+
הכנסה

6000-7500

4500-6000

3000-4500

1500-3000

1-1500

0

מעבודה

איור  :6התפלגות הכנסות מעבודה של רא,שי משק בית שכירים בגיל העבודה
)ירושלים  -חרדים(1995 ,
58.9%

אחחים
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איור  :7התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)כל הארץ  -סך האוכלוסייה(1995 ,

58.2%
•60%
•50%
•40%
•30%
16.1%
׳׳׳!20%-
•10%
^!0%-

איור  :8התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)כל הארץ  -לא חרדים(1995 ,
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איור  :9התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)כל הארץ  -הרדים(1995 ,

אחז ז ים

איור  ?10התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
)ירושלים  -ס ן האוכלוסייה(1995 ,
אחחים

41 +
שעות

36-40

31-35

26-30

21-25

16-20

11-15

6-10

1-5

0

עבודה
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איור  :11התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שבירים בגיל העבודה
)ירושלים  -לא חרדים(1995 ,
אחתים

41 +
שעות

31-35

36-40

21-25

26-30

16-20

11-15

6-10

0

1-5

עבודה

איור  :12התפלגות שעות העבודה של ראשי משק בית שכירים בגיל העבודה
חרדים(1995 ,
)ירושלים

58.9%

אחוזים

60%
50%
׳׳׳40% .
•30%
20%./

12.3%
%

*
41 +
שעות

5

•4
36-40

•

שדל•

5

%

7

•

14%

2 7%
2

0

י'•*

]3

0.0%

4/

'• °

0.0%

•

^— 1 1
1 6-10
^ —11-15
— ^
 ^ • 31-35ו ! ^
• ^
-5
16-20 21-25 26-30

עבודה
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1
0%

איור  :13גברים בגיל העבודה לפי תכונות בכוח העבודה
)כל הארץ  -סך האוכלוסייה(1995 ,

*וזיזים

איור  :14גברים בגיל העבודה לפי תכונות בכוח העבודה
)כל הארץ  -לא חרדים(1995 ,

אחוזים

לא שייך לכ״ע

לא מועסקים  12ח׳

לא מועסקים

נעדר מעבודה

עבודה חלקית

עבודה מלאה
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איור  :15גברים בגיל העבודה לפי תכונות גבוה העבודה
)בל הארץ  -חרדים(1995 ,

איור  :16גברים בגיל העבודה לפי תבונות בבוח העבודה
)ירושלים  -ס ך האוכלוסייה(1995 ,
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איור  :17גברים בגיל העבודה לפי תכונות בכוח העבודה
)ירושלים  -לא חרדים(1995 ,

%

|

לא שייך לכ״ע

לא מועסקים  12ח׳

לא מועסקים

נעדר מעבודה

עבודה חלקית

8

7

5

אחוזים

עבודה מלאה

איור  :18גברים בגיל העבודה לפי תכונות בכוח העבודה
)ירושלים  -חרדים(1995 ,
אחוזים

לא שייך לכ״ע

לא מועסקים  12ח׳

לא מועסקים

נעדר מעבודה

עבודה חלקית

עבודה מלאה
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אמר  :19מספר הנפשות הממוצע למשפחה  -כל הארץ1995 ,

מספר

לא חרדים

נפשות

ממוצע

חרדים

איור  :20מספר הנפשות הממוצע למשפחה  -ירושלימ1995 ,

מספר

לא חרדים

חרדים
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נפשות

ממוצע

איור  :21האוכלוסייה מתחת לקו העוני בכל הארץ1995 ,
)מספר הנפשות(

איור  :22שיעור האוכלוסייה מתחת ,לקו העוני בכל הארץ1995 ,
)לפי נפשות(
שיעור

האוכלוסייה |

* קו העוני מוגדר כהכנסה נטו של  1,660שקלים לזוג ,בשנת 1995
49

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל

איור  :23האוכלוסייה מתחת לקו העוני בירושלים1995 ,
)מספר הנפשות(

לא חרדים

חרדים

ירושלים-סה״כ

* קו העוני מוגדר כהכנסה נטו של  1,660שקלים לזוג ,בשנת 1995

איור  :24שיעור האוכלוסייה מתחת לקו העוני בירושלים1995 ,
)לפי נפשות(

* קו העוני מוגדר כהכנסה נטו של  1,660שקלים לזוג ,בשנת 1995
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מכון ירושלים לחקר ישראל מיסודה של קרן צ׳רלס רבסון עוסק במחקר
מדיניות ,במחקר יישומי ובדיון ציבורי בתחומים הבאים. :
א .תהליך השלום
ב .ירושלים
ג .מדיניות טכנולוגית-תעשייתית בישראל ובעולם
ד .מדיניות חברתית
המכון הוא גוף עצמאי שאינו נושא רווח ומטרותיו הן:
שיפור תהליכי תכנון מדיניות בישראל באמצעות מחקר ,עיון ודיון,
ניתוח אוביקטיבי ומדעי של מגמות ותהליכים בחברה הישראלית,
הצגת נתונים בדוקים והצעת אופציות פעולה לקובעי המדיניות
במישור הארצי ,המקומי והעסקי.
המכון מעודד את שיתופם של אנשי הביצוע מן המערכת הממשלתית
והעירונית בתהליכי המחקר ומדגיש את אופיים היישומי של
המחקרים ואת משמעותם לגבי תכנון מדיניות.
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בית חי אלישר
רח׳ רדי׳ק 20אי ,ירושלים 92186
טל02-5630175* :
פק?02-5639814 :
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