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1. מבוא

רקע
לנזק  גרמו  בישראל  הקורונה  מגפת  של  ההתפשטות  האטת  לשם  ישראל  ממשלת  ידי  על  שננקטו  והצעדים  החברתי  הריחוק 

ניכר לכלכלה. בסך הכול, התוצר ירד בשיעור שנתי ב-7% ברבע הראשון של שנת 2020 וב-29% ברבעון השני. שיעור האבטלה 

המורחב בקרב עובדים בני 65-25 )כולל עובדים בחופשה ללא תשלום )חל”ת( הגיע לשיא של 36% בחודש אפריל וירד ל-11% 
בסוף חודש יולי.1

למשבר הכלכלי הייתה השפעה רבה על המצב הכספי של משקי הבית בישראל. מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביולי 

2020 עלה כי 41% ממשקי הבית דיווחו על הידרדרות במצבם הכספי ו-55% הביעו חשש שלא יוכלו לעמוד בהוצאותיהם החודשיות. 

21% ציינו שהם או בן משפחתם הפחיתו בצריכת מזון בשבוע האחרון )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ]הלמ”ס[, 2020א(.

הקשיים העומדים בפני משקי הבית בישראל נתגלעו על אף צעדים משמעותיים שנקטה ממשלת ישראל כדי למתן את השפעת 

ש”ח  מיליארד  כ-100   — ש”ח  מיליארד  כ-150  על  עומדות   2020 לשנת  המתוכננות  הממשלתיות  ההוצאות  סך  הכלכלי.  המשבר 

בנק  ועוד,  זאת  אחרים.  ותזרים  מימון  וצעדי  מדינה  בערבות  קרנות  ש”ח  מיליארד  וכ-50  ציבורית  וצריכה  אבטלה  דמי  תמיכות, 

מן  ומנע  שלהם  ההלוואות  תשלומי  את  מחדש  ולפרוס  לדחות  קטנים  ולעסקים  בית  למשקי  המאפשרות  הנחיות  פרסם  ישראל 

הבנקים להגביל חשבונות בנק של כותבי המחאות ללא כיסוי בתקופת ההגבלות הראשונה עד חודש יוני 2020.

כמה מחקרים קודמים תיעדו את השפעות המשבר הכלכלי על תעסוקה והכנסה מעבודה )למשל הלמ"ס, 2020ב; אבירם-ניצן וזקן, 

2020; אחדות ואח’, 2020(. עם זאת, יש מידע מוגבל על האופן שבו הפסדי הכנסה אלה השפיעו על הוצאות משקי הבית, על אורח 

החיים שלהם ועל יכולתם לכסות את הוצאותיהם החודשיות. יש גם מעט מידע על הבדלים בהשפעות אלה על פלחי אוכלוסייה 

שונים. עוד פחות ידוע באילו משאבים משקי בית השתמשו כדי להסתדר בתקופה זו, מה הייתה השפעת המשבר על כספי משקי 

הבית ועד כמה עזר הסיוע הממשלתי למתן את ההשפעה של הפסדי ההכנסה על רווחתם הכלכלית של משקי הבית.

שאלות המחקר 
הממשלה.  למדיניות  ישירות  הנוגעות  חשובות  שאלות  מעלות  נרחבת  כלכלית  תמיכה  לספק  הממשלה  ונכונות  המשבר  חומרת 

הבית  משקי  התנהלו  כיצד  מארס-אפריל,  בחודשים  שהוטלו  וההגבלות  הסגר  מן  לאיטה  מתאוששת  הכלכלה  בעוד  ראשית, 

בישראל? ובאופן כללי מה היה המצב הפיננסי של משקי הבית לקראת הכניסה לסגר נוסף בספטמבר? האם נדרש סיוע ממשלתי 

הוצאותיהם  את  לכסות  יכולתם  את  איבדו  בית  משקי  אילו  המשבר?  מן  שונות  אוכלוסייה  קבוצות  הושפעו  כיצד  שנית,  נוסף? 

ביולי  ו-4.3%  באפריל   3% היה  בחל”ת  העובדים  את  כולל  שאינו  השיעור  הלמ”ס.  של  )סכ”א(  אדם  כוח  סקר  מנתוני  האבטלה  של  הרשמי  השיעור   1

)הלמ”ס, 2020ב(.
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ולשמור על איכות חייהם? ולבסוף, כיצד זה משפיע על הפניית הסיוע הממשלתי לאלו הזקוקים לו ביותר, בעיקר על רקע תכנון 

תגובת הממשלה להשפעת הסגר השני בספטמבר על הכלכלה. שאלות אלו ידונו בדוח הנוכחי, ובדוחות בעתיד נבחן את ההשפעות 

של מדיניות ממשלתית ספציפית ונבחן באילו משאבים כספיים נוספים השתמשו משקי בית כדי להסתדר במהלך המשבר.
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2. שיטת המחקר
לאחר  אחדים  חודשים   ,2020 באוגוסט  ל-18   16 בין  מקוון  סקר  ערכנו  שלעיל  השאלות  על  לענות  כדי  הנתונים.  איסוף  שיטת 

וכחודש לפני שנכנסו הגבלות מחמירות שוב בחודש ספטמבר. הסקר  הסגר הראשון וההגבלות שהוטלו בחודשים מארס-אפריל 

נערך בקרב מדגם של 1,501 משיבים בני 70-25 מן האוכלוסייה היהודית בישראל. איסוף הנתונים נערך בעזרת חברת סקר פאנל 

אינטרנטי באמצעות סקר למילוי עצמי מקוון. המשיבים תוגמלו על מילוי השאלון .דגימת המשיבים נערכה  על פי ייצוגם בסקר 

החברתי של הלמ”ס משנת 2019 לפי המשתנים: גיל, מין, יהודים שאינם חרדים ויהודים חרדים. 

והיא  הואיל  הערבית,  האוכלוסייה  את  מייצג  הוא  אין  בישראל,  היהודית  האוכלוסייה  את  מייצג  המדגם  בעוד  המדגם.  מגבלות 

אינה מיוצגת כראוי באוכלוסיית הפאנל של חברת הסקרים. כמו כן, מכיוון שהיה זה סקר מקוון, במדגם היה ככל הנראה ייצוג יתר 

לאנשים עם אוריינות דיגיטלית. בהשוואה לסקר הוצאות של הלמ”ס לשנת 2018 נראה כי המדגם הנוכחי מעט משכיל יותר אבל 

עם הכנסה נמוכה יותר. 

הבית.  והוצאות משקי  בעת המשבר  והכנסה מעבודה  דמוגרפיים, תעסוקה  כלל: מאפיינים  בסקר  המידע שנאסף  נושאי הסקר. 

המדד המרכזי לבחינת הרווחה הכלכלית של משקי הבית הוא המידה שבה מתקשה משק הבית לכסות את ההוצאות החודשיות 

)כגון מזון ושירותים(.2 כמו כן, הסקר כלל שאלות על איתנות כלכלית ועל השימוש שעשו משקי הבית במשאבים כלכליים במהלך 

המשבר. שאלות אלה יידונו בדוחות נוספים בעתיד.

שיטת ניתוח הנתונים. להלן ניתוח תיאורי של משתני המחקר המתאר את השינוי בסטטוס התעסוקתי, בהכנסות ובהוצאות. את 

המידע על תעסוקה, הכנסות והוצאות בחנו בנוגע לשלושה פרקי זמן מובחנים: התקופה שלפני המשבר )פברואר 2020(, התקופה 

שבשיא ההגבלות )מארס-אפריל 2020( ובמועד עריכת הסקר )אוגוסט 2020(. בנוגע לכלל הנושאים שלעיל בחנו את ההבדלים בין 

רמות ההכנסה של משק הבית ודפוס תעסוקה )שכירים, עובדים שעתיים ועצמאים(, וכן על פי רמות השכלה, גיל ומצב משפחתי. 

.p = 0.05 כל ההבדלים המוצגים מובהקים סטטיסטית ברמה של

2020א(, אשר שאל עד כמה המשיבים מודאגים מיכולתם לכסות את ההוצאות  2  ניסוח השאלה שונה במקצת מזה שהופיע בסקר של הלמ”ס )הלמ”ס, 

החודשיות שלהם.
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3. ממצאים
בהוצאותיהם.  לעמוד  בית  משקי  של  והיכולת  בהוצאות  שינויים  הכנסה,  תעסוקה,  על  העיקרים  הממצאים  מוצגים  זה  בחלק 

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי סקרים נוספים שנעשו בתקופה זו ועם דיווחים של הלמ”ס.

עובדים שאיבדו את עבודתם בחודש מארס, התאוששו במעט רק בסביבות חודש אוגוסט. 76% מן המשיבים על הסקר עבדו 

בחודש פברואר כשכירים או כעובדים שעתיים )n=1,136(. מהם, 47% דיווחו שבחודש מארס, בעת שהגבלות הקורונה היו בשיאן, 

יצאו   7% יותר.  בהיקף משרה מצומצם  דיווחו שעבדו  ו-18%  יותר,  או  לפני המשבר  בהיקף המשרה שעבדו  לעבוד  הם המשיכו 

לחופשה בתשלום, 23% הוצאו לחל”ת ו-5% פוטרו. בחודש אוגוסט מצב התעסוקה של מרבית המשיבים שעבדו בחודש פברואר 

בחופשה  היו  בלבד   2% מצומצם.  בהיקף  עבדו  ו-13%  פברואר  לעומת  יותר  או  היקף  באותו  עובדים  שהם  דיווחו   69% השתפר: 

בתשלום ו-8% בחל”ת, אולם 8% דיווחו שפוטרו.3 

נמוכות. מבין המשיבים שעבדו  היו  יותר על משקי בית שהכנסותיהם טרום המשבר  גדולה  השפעת משבר התעסוקה הייתה 

בחודש פברואר, 16% הוצאו לחל”ת או פוטרו עד חודש אוגוסט. שיעור זה גבוה יותר בקרב משיבים ממשקי בית עם הכנסה נמוכה 

מן הממוצע לכתחילה ונמוך יותר בקרב משקי בית עם הכנסה גבוהה מן הממוצע לכתחילה — 20% לעומת 10%, בהתאמה. כמו כן 

ממצאי הסקר מראים כי הסיכוי של משיבים שעבדו בחודש פברואר לצאת לחל”ת או להיות מפוטרים היה גבוה יותר בקרב בני 65 
ויותר )37%(, בקרב בעלי השכלה תיכונית ומטה )22%( ובקרב עובדים מן המגזר הפרטי )19%(.4

הפעילות הכלכלית של העצמאים הצטמצמה בחודש מארס, אך התאוששה בחודש אוגוסט. 11% מן המשיבים על הסקר שעבדו 

בחודש פברואר דיווחו שהם עצמאים )n=138(. י22% מהם דיווחו כי בחודש מארס הפעילות הכלכלית של בית העסק שלהם הייתה 

אוגוסט,  בחודש  סגרו את עסקיהם.5  ו-41%  ירידה בפעילות  על  דיווחו   38% גבוהה ממנה,  או  בחודש פברואר  לזו שהייתה  דומה 

פעילות  הייתה  ל-43%  ממנה,  גבוהה  או  פברואר  בחודש  שהייתה  לזו  דומה  כלכלית  פעילות  הייתה  העסקים  מבעלי  ל-43% 
מצומצמת ועסקיהם של 14% בלבד היו סגורים.6

54% מן המשיבים  בסך הכול,  מחצית מן המשיבים דיווחו על ירידה בסך הכנסות משק הבית בין החודשים פברואר לאוגוסט. 

דיווחו על ירידה כלשהי בהכנסה בין החודשים פברואר לאוגוסט, כאשר 23% דיווחו על ירידה ניכרת. הירידה בהכנסה הייתה ניכרת 

יותר בקרב משקי בית שהכנסותיהם היו נמוכות מן הממוצע לכתחילה, לעומת משקי בית שהכנסותיהם גבוהות מן הממוצע — 61% 

3  יש בעייתיות בהשוואה של שיעורים אלו לנתוני סכ”א של הלמ”ס מאחר שהסקר הנוכחי לא מבדיל בין עובדים שאינם בכוח העבודה לאלו שמובטלים. 

הנתונים מן הסקר הנוכחי עקביים עם עיבודים מסכ”א שנעשו על ידי בנק ישראל )אחדות ואח’, 2020(. 

4  הדפוסים האלה תואמים את ממצאי הסקר שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה ביולי )אבירם-ניצן וזקן, 2020(.

5  האחוזים לא מסתכמים ל-100 בגלל עיגול האחוזים.

6  בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה 20% מן העצמאים דיווחו על סגירה של העסק לתקופה מסוימת )אבירם-ניצן וזקן, 2020(.
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לעומת 44%, בהתאמה. שיעור המדווחים על ירידה ניכרת בהכנסות גבוה יותר בקרב עצמאים )46% לעומת 21% מן השכירים או 

מעובדים שעתיים ולעומת רק 18% מן המשיבים שלא עבדו בחודש פברואר(, בקרב עובדים מן המגזר הפרטי )28% לעומת 18% 

במגזר הציבורי( ובקרב משקי בית שבראשם עומד אדם יחיד7 )28% לעומת 22% במשקי בית אחרים(.

משקי הבית צמצמו את הוצאותיהם כמענה לירידה בהכנסות. בסך הכול, 65% מן המשיבים דיווחו על צמצום הוצאות משק הבית 

בשל המשבר, כולל 80% מן העובדים שיצאו לחל”ת או פוטרו.8 בעוד 24% מן המשיבים דיווחו שאומנם צמצמו את הוצאותיהם, 

אך הדבר לא השפיע לרעה על אורח חייהם, 18% ציינו שהצמצום השפיע על אורח החיים במידה מועטה ו-23% דיווחו על השפעה 

במידה מסוימת או במידה רבה. כאמור, המשבר התעסוקתי השפיע יותר על משקי בית עם הכנסה נמוכה מן הממוצע, שכן 73% 

הכנסה  מבעלי  ו-28%  הממוצע,  מן  גבוהה  הכנסה  עם  הבית  ממשקי   51% לעומת  הבית  משק  הוצאות  צמצום  על  דיווחו  מהם 

משפחתית נמוכה מן הממוצע דיווחו שצמצום ההוצאות השפיע על אורח חייהם במידה מסוימת או במידה רבה לעומת 13% בקרב 

משיבים ממשקי בית עם הכנסה גבוהה מן הממוצע )תרשים 1(.

תרשים 1: דיווח המשיבים על המידה שבה צמצום ההוצאות השפיע לרעה על אורח חייהם, לפי רמת הכנסה )באחוזים(

 

הערה: האחוזים בתרשים לא מסתכמים ל-100 בגלל עיגול האחוזים.

7  כולל הורה יחידני, רווק, גרוש ואלמן, בין אם ילדים מתגוררים בבית ובין אם לאו. 

8  נוסף על כך, 25% מן המשיבים בסקר הנוכחי דיווחו שמישהו מבני משק הבית צמצם את כמות האוכל או הארוחות שאכל כי לא היה להם מספיק כסף 

לקנות אוכל, בדומה ל-21% מן המשיבים בסקר של הלמ”ס ביולי )הלמ”ס, 2020א(.
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עצמאים ומשקי בית שבראשם אדם יחיד צמצמו את הוצאותיהם יותר מאחרים, ואילו חרדים צמצמו פחות. עצמאים ומשקי 

בית שבראשם אדם יחיד נטו יותר מן המשיבים האחרים לצמצם את הוצאותיהם בתגובה למשבר התעסוקתי )75% מן העצמאים 

ו-71% ממשקי הבית שבהם אדם יחיד( ודיווחו יותר על כך שהצמצום השפיע לרעה על אורח חייהם במידה מסוימת או במידה 

רבה )32% מן העצמאים וממשקי הבית שבהם אדם יחיד( .שיעור המשיבים החרדים שדיווחו כי צמצום ההוצאות השפיע לרעה על 

אורח חייהם במידה מסוימת או במידה רבה, היה נמוך משמעותית לעומת המשיבים האחרים )11%(.

שהחלו  לפני  פברואר,  שבחודש  דיווחו  הבית  ממשקי   78% פחתה.  החודשיות  הוצאותיהם  את  לשלם  הבית  משקי  של  יכולתם 

הגבלות הקורונה, הם הצליחו לכסות את ההוצאות החודשיות שלהם, רק 19% דיווחו שלא כל כך הצליחו ו-2% לא הצליחו לכסות 

את ההוצאות החודשיות כלל. בחודש מארס, בתקופת שיא ההגבלות, 65% בלבד דיווחו שהצליחו לכסות את הוצאותיהם, 26% לא 

כל כך הצליחו ו-9% לא הצליחו כלל. על אף השיפור במצב התעסוקה בחודש אוגוסט, שיעור המדווחים שהם יכולים לכסות את 

הוצאותיהם החודשיות עלה אך במעט לעומת חודש מארס, כאשר 67% הצליחו לכסות את ההוצאות, 25% לא כל כך הצליחו ו-7% 
לא הצליחו כלל.9 

ההשפעה של המשבר הכלכלי על יכולת משקי הבית לכסות את ההוצאות השוטפות ניכרת יותר בקרב משקי בית עם הכנסה 

נמוכה מן הממוצע לפני המשבר לעומת משקי בית עם הכנסה גבוהה מן הממוצע. מתרשים 2 עולה כי בקרב כל הקבוצות, פחות 

משקי בית דיווחו שהם מצליחים לכסות את ההוצאות השוטפות באוגוסט לעומת בפברואר. אולם הירידה ניכרת יותר בקרב משקי 

בית עם הכנסה נמוכה מן הממוצע לכתחילה )ירידה של 12 נקודות האחוז, מ-69% בפברואר ל-57% באוגוסט( לעומת משקי בית 

שהכנסתם גבוהה מן הממוצע )ירידה של 6 נקודות האחוז, מ-90% ל-84%(.  

בסך הכול, 19% מן המשיבים שדיווחו שהצליחו לכסות את הוצאותיהם בחודש פברואר, לא הצליחו לעשות זאת בחודש אוגוסט. 

המשיבים  מן   29%( ומטה  תיכונית  השכלה  עם  אנשים  בקרב  לעיל(,  )כאמור  נמוכה  הכנסה  עם  בית  במשקי  במיוחד  ניכר  הדבר 

בקבוצה זו שהצליחו לכסות הוצאותיהם בפברואר לא הצליחו לעשות זאת באוגוסט(, במשקי בית שבהם הורה יחיד )28%(, בקרב 

משיבים בני 34-25 )25%( וכמובן בקרב אלה שיצאו לחל”ת או פוטרו )51%(.

9  בסקר הלמ”ס ביולי, 55% מן המשיבים דאגו בנוגע ליכולתם לכסות את ההוצאות החודשיות שלהם )הלמ”ס, 2020א(.
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תרשים 2: המידה שבה המשיבים הצליחו לכסות את הוצאותיהם החודשיות בחודשים פברואר, מארס ואוגוסט, לפי רמת 
הכנסה )באחוזים( 

הערה: האחוזים בתרשים לא מסתכמים ל-100 בגלל עיגול האחוזים.

הם  השעתיים,  והעובדים  השכירים  לעומת  גבוה  הוא  ובהוצאות  בהכנסות  ירידה  על  שדיווחו  העצמאים  ששיעור  פי  על  אף 

פברואר  החודשים  בין  הוצאותיהם החודשיות.  את  לכסות  ביכולתם  שעתיים  ועובדים  של שכירים  לזו  דומה  ירידה  על  דיווחו 

לאוגוסט ירד שיעור העצמאים שדיווחו שהצליחו לכסות את הוצאותיהם מ-78% ל-69%, בדומה לירידה בקרב השכירים והעובדים 

השעתיים )מ-79% ל-66%(. עוד עולה מן הסקר כי על אף שיותר עצמאים דיווחו על ירידה בהכנסות לעומת הקבוצות האחרות, 
אפשר שהיו להם יותר משאבים כספיים זמינים כדי לכסות את הוצאותיהם החודשיות. 10

10  מידע זה יוצג בהרחבה בדוח נפרד.
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4. השלכות למדיניות
הממצאים תומכים בכיוונים אחדים למדיניות כלכלית. ראשית, כאמור לעיל, על אף השיפור החלקי במשק, נכון לחודש אוגוסט 

המצב הכספי של משקי הבית לא התאושש, כאשר 32% ממשקי הבית לא יכלו לכסות את הוצאותיהם החודשיות לעומת 21% 

בחודש פברואר ועובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת נפגעו יותר. הקושי שניכר בקרב משקי הבית מגבה את החלטת הממשלה על 

פיה יש להמשיך לתת סיוע למשקי בית בתקופה הקרובה.

המעמסה הכלכלית של המשבר השפיעה לרעה במידה רבה יותר על משקי בית שהייתה להם הכנסה נמוכה עוד לפני  שנית, 

הוצאותיהם  את  לכסות  וביכולתם  בהכנסה  בתעסוקה,  יותר  חדה  ירידה  חוו  הממוצע  מן  נמוכה  הכנסה  עם  בית  משקי  המשבר. 

החודשיות לעומת משקי הבית האחרים. משקי בית אלה גם דיווחו יותר על צמצום ההוצאות השוטפות, אשר השפיע לרעה על 

צורך בשימוש במשאבי הסיוע הממשלתיים באמצעות נקיטת מדיניות פרוגרסיבית,  אורח חייהם. ממצאים אלה מצביעים על 

לפיה יינתן סיוע רב יותר למשקי בית שהכנסותיהם היו נמוכות טרם המשבר.

שלישית, מצאנו כי מצבם הכלכלי של משקי בית שבראשם אדם יחיד חמור בהיבטים אחדים ממצבם של משקי בית שבראשם 

החודשיות.  הוצאותיהם  את  לכסות  יכולת  חוסר  ועל  ההוצאות  צמצום  על  בהכנסות,  ירידה  על  דיווח  יותר  גבוה  שיעור  זוגות. 

הסבר אפשרי לכך הוא אי-קיומה של משכורת שנייה שתתמוך במשק הבית במקרה של פיטורין. רצוי כי תמיכת הממשלה תביא 

בחשבון את הרכב משק הבית כולו ואת מצבו הכלכלי ולא רק את הפרט כיחידה עצמאית. 

לבסוף, ממצאים אלה מעלים את שאלת הסיוע הממשלתי לעצמאים. השוואה בין העצמאים ובין השכירים והעובדים השעתיים 

יותר בהכנסות ובהוצאות, אך הירידה ביכולתם לכסות את הוצאותיהם החודשיות  העלתה שהעצמאים דיווחו על ירידה חדה 

הייתה דומה למשיבים האחרים, כנראה מכיוון שהיו להם מקורות כלכליים נוספים שבהם יכלו להיעזר כדי לכסות את ההוצאות. 

סיוע כלכלי, במיוחד  ואת הצורך שלהם בהמשך  ולבחון את הדרכים שבאמצעותן התמודדו העצמאים עם המשבר  יש להמשיך 

כאשר קובעי המדיניות נמצאים בצומת החלטה בנוגע לפתיחה מחדש של עסקים קטנים.  

5. דוחות נוספים על בסיס הסקר
נוספים של משקי הבית בתקופת המשבר,  יתייחסו לסוגיות של מקורות מימון  נוספים שיפורסמו על ממצאי הסקר  דוחות  שני 

כולל השימוש בעזרה מן הממשלה, וכן לקשר שבין מצבם של משקי הבית במשבר ובין אוריינות פיננסית והיכולת לגשת למקורות 

חיסכון נזילים לפני הסגר השני.
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