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  : ההכנסה מס בשיעורי להפחתה השכר תגובת

  2009―2003-שנערכה בישראל ב המס רפורמת

  סופיה איגדלוב, נעם זוסמן ורוני פריש

  

  תקציר

על השולי מס ההכנסה והפחיתה את  2009―2003- המס שנערכה בישראל ב תרפורמזה מתמקד במחקר 

 הופחתלא השולי  המסהיות ש. , והוא בוחן את השפעתה על שכר הברוטונקודות אחוז 17―7-ביחידים 

שכר, אפשר לאמוד את ההשפעה באמצעות השוואת השינוי בשכרם של התפלגות הבאותה מידה בכל 

פרטים שנהנו מהפחתה ניכרת במס השולי לשינוי בשכרם של פרטים דומים שנהנו מהפחתה מעטה. לצורך 

וזיווגנו  ובו נתונים על שכרם ותשלומי המס שלהם, המסיםרשות שכירים מבפאנל האמידה השתמשנו 

  . כלכליים לפי סקרי כוח האדם- חברתיים-הם את מאפייניהם הדמוגרפייםל

פחות שיעור המס  תגמישות השכר המדווח ברוטו ביחס לשיעור הפנוי (אחמצאנו שבמגזר העסקי 

 ;1%- בכעולה  השכר 10%-כאשר השיעור הפנוי עולה ב כלומר, 0.1-כעומדת על ) האפקטיבי השוליהישיר 

עלה השיעור  2009-ל 2002בין במדינות המערב. מצאו מחקרים דומים שיות והגמישבטווח ערך זה מצוי 

    גדל  במגזר העסקיהברוטו המדווח שכר אפשר להסיק כי  שנאמדה; על יסוד הגמישות 13%-הפנוי בכ

 עם גדלה הגמישות אךשיעורי המס, ב הכלל לא הגיבו להפחתהנמוכים  שלושת חמישוני השכר .1.1%-בכ

נשים, יהודים ומובהקים בין גברים  גמישות ו הבדלינמצא לא .העליון בעשירון 0.4-לכ והגיעה השכר

עובדי המגזר לא מצאנו לרפורמה תגובה מובהקת בקרב משכילים. כמו כן  שאינםוערבים ומשכילים ו

  הציבורי. 
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The Wage Response to a Reduction in Income Tax Rates: 

The 2003–2009 Tax Reform in Israel 

Sophia Igdalov, Roni Frish and Noam Zussman 

 

Abstract 

This study examines the effect of a tax reform on wages. The reform implemented in Israel 

between 2003 and 2009 lowered the marginal income tax of individuals by 7–17 percentage 

points. The effect of the reform on gross wages is estimated by comparing the change in wage 

between individuals who experienced a marked reduction of their marginal tax and others.  

We used panel data from the Income Tax Authority, including wages and tax payments of 

employees, and merged them with data from Labor Force Surveys. 

We found that in the business sector, the elasticity of the gross reported wage relative to 

the net-of-tax rate (one minus the effective marginal direct tax rate) is about 0.1, within the 

range of elasticities found in similar studies. Between 2002 and 2009, the net-of-tax rate 

increased by about 13 percent; Therefore, given the estimated elasticity, the total reported 

gross wage in the business sector increased by approximately 1.1 percent. The three lowest 

quintiles did not react at all to the reduction in tax rates, but the elasticity increased with 

wages, reaching about 0.4 in the upper quintile. We did not find statistically significant 

differences in elasticity by gender, ethnicity or education. We also did not find a statistically 

significant reaction to the reform among public sector workers. 
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 הקדמה  .א

המרכזיות הייתה זו אחת . נקודות אחוז 17―7-ב על יחידיםהשולי מס ההכנסה הופחת  2009―2003-ב

את  תגדיל משמעותיתהיא קיוו שבעשורים האחרונים, וקובעי המדיניות  שנערכו רפורמות הכלכליותב

  . ותצמצם את העלמות המס הצמיחהוקצב  היצע העבודה

 מגוון לעורר אצל הפרטיםעשויה על הכנסות מעבודה מס השולי ב הפחתמלמדת שה המחקרספרות 

 פריון העבודהעלאת ת העבודה, השעו מספרן של הגדלתלשוק העבודה,  הצטרפות: התנהגותיות תגובות

בטווח הארוך היא אף . ההכנסהת ומס והעלמהתמרוני של צמצום ומשרה, ההחלפת , דרך הגברת המאמץ

  משלח יד. ו , הכשרה מקצועיתהשכלהההחלטות הנוגעות ללהשפיע על  עשויה

קשר הדוק למבנה בקשורה סוגיה זו שכן הספרות מתמקדת בעוצמת התגובות ההתנהגותיות, 

 במרכז גם ניצבת זו שאלהנטל עודף). ( יעילותחוסר ב היא כרוכהשבה  המידלהאופטימלי של מערכת המס ו

תגדיל את היצע העבודה, תמריץ את שהיא סוברים של שיעורי המס  התומכים בהפחתה :הציבורי השיח

; Laffer curve- של ה ימניבחלק ההמשק נמצא אם תקבולי המס את  תגדילאף ו ,הצמיחה הכלכלית

, והם הכרח בל במידה משמעותית בהיצע העבודהפוגעים אינם שיעורי מס גבוהים כי גורסים  םמתנגדיה

         .הכלכלי השוויון- איהקטנת בו ותהוצאות ממשלה נרחבמעוניינת ב במידה שהחברהיגונה 

בגידול בהכנסה המדווחת ברוטו מעבודה, בסיכומו של דבר התגובות ההתנהגותיות השונות מתבטאות 

על ההכנסות משפיעים שיעורי המס הישיר כיצד בוחנת  )Feldstein )1995מאז  הספרות האמפיריתולכן 

 ,1ארה"בשנערכו בגדולות המס הת ורפורמב היא התמקדה בשנות השמונים והתשעים מעבודה. המדווחות

 הכנסות לגבי נהלייםִמ  נתונים על ברובם מבוססים המחקרים. 2אירופהבגם  עוסקתהיא ובעשור האחרון 

פחות שיעור  ת(אח הפנוי לשיעור ביחס המדווחת ההכנסה גמישותל שונים אומדנים הניבו , והםנישומיםה

הגדרת  ,במס הרפורמה מאפייניבו המס מערכת מבנההבדלים ב עקב, 3)האפקטיבי השולי הישירהמס 

רוב  .באלהוכיוצא  ,באמידות המפקחים המשתנים, המתודולוגיהלוסייה הנחקרת, ההכנסה, האוכ

גבוהה עצמאים בקרב הגמישות . 0.44―0.1 עומדת על גמישותכי ה ומצא 2000מאז ערכו שנהמחקרים 

מהגמישות בקרב בעלי הכנסות  גדולהבעלי הכנסות גבוהות והגמישות בקרב שכירים, מהגמישות בקרב 

 virtual-(ה "שינוי בהכנסה הפנויהה"המסביר המשתנה את באמידות  שילבואחדים . מחקרים 5נמוכות

incomeשכן השינויים הרפורמה במסשל את השפעת ההכנסה מבטא  משתנה זה. ), ההכנסה המדומה ,

לכן ו ,בה נמצא הנישוםש המתחת למדרגהמצויות מדרגות המס על חלים גם הישיר בשיעורי המס 

הפנוי על היצע השינוי בשיעור התחלופה של השפעת חלק מוכך מקזזים  הפנויה תומשפיעים על הכנס

                                                           
    ).1999( Auten and Carroll-) וLindsey )1987 ,(Feldstein )1995ראו למשל  1
 ,)Gruber and Saez )2002 ,(Giertz )2004 ,(Meghir and Phillips )2010( ,Saez et al. )2012סקירות ספרות ניתן למצוא אצל  2

Sanz-Sanz et al. )2015( ו-Neisser )2017(. עדכניים כוללים את המחקרים הLehmann et al. )2013 ,(Kleven and Schultz 

)2014 ,(Carey et al. )2015 ,(Kiss and Mosberger )2015 ,(Creedy et al. )2016,(Jongen and Stoel  )2016,( Kawano et al. 

)2016 ,(Zilliak )2017ו (-Matikka ) בקרוב). יתפרסם   
  .1%-ב קטן/ השיעור הפנוי גדל כאשר הכנסה המדווחתבאחוזים ב השינוי היא שיעור גמישותה 3
 30%-מס השולי מהשיעור שמפחיתים את  הודות לכך( 77%- ל 70%-מ – 10%- השיעור הפנוי בכאשר מעלים את לשם המחשה,  4
  . 4%―1%-עולה ב ההכנסה החייבת במס – )23%-ל
אצל נשים  ;גברים היא לרוב חיובית ואפסית שאצלשעות העבודה ביחס לשכר מצאו של גמישות האת אמדו מחקרים ש 5

, ובשעות עבודה שנתיות היא גבוהה מאשר 0.5-ל 0.2נעה בין רוב המחקרים המאוחרים היא ב –טווח רחב ביותר  יש לה נשואות

 Meghir and Phillipsמופיעות אצל הוריות. סקירות ספרות -חדבמשפחות מהות יאבקרב גבוהה יותר  והיא – בשעות שבועיות

)2010 ,(Keane )2011ו (-Bargain and Peichl )2016 .(  
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גודל השלילית, בדרך כלל קטנה מאוד (סדר  להכנסה המדומהגמישות ביחס הש ומצאהם כצפוי  .העבודה

  מובהקת.           בלתי ותכופות) -0.1-ל 0נע בין 

 בחנו אתחוקרים ה .)1999זוסמן ורומנוב (של  םבמחקרלהתייחסות  הנידונההסוגיה בישראל זכתה 

במיסוי שנערכו אז נוספים הם שינוייואת ההכנסה על יחידים הבמס  1995―1994-שנערכה בהרפורמה 

 מצאו הם .לאומי וחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתיהביטוח ל םתשלומיבהשינויים לרבות הישיר, 

על  עומדתהחייבת במס של נישומים (שכירים ועצמאים) ביחס לשיעור הפנוי השנתית שגמישות ההכנסה 

0.066  .  

פחות  ת(אח הפנויביחס לשיעור  לרשות המסיםהמדווח ברוטו השכר המחקר הנוכחי אומד את גמישות 

גילי העבודה בבשכירים , 2010―1998 בשנים א מתמקדוהו ,האפקטיבי) השולי הישירשיעור המס 

  במגזר העסקי. העיקריים, ו

שערכה אדם ההפרטים שנדגמו בסקרי כוח הוא כולל את . המחקר מסתמך על מסד נתונים עשיר

; כלכליים- חברתיים-מאפייניהם הדמוגרפייםאת ו 2010-ל 2001בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

של קובצי השכירים את ו נווגיזפרט . לכל בגילי העבודה םתושביהפרטים אלה מהווים מדגם מייצג של 

 תשלומי, ברוטו השכר אתכוללים , שכן הם 2010-ל 1998 שבין השניםאחת מלכל  בישראל המסים רשות

ו גם נווגיז לקבצים אלה; הישיר המס חבות את עצמאי באופן לחשב לנו מאפשריםש פרטיםעוד ו החובה

 96-למעלה מאוכלוסיית המחקר בסיכומו של דבר כללה . ממרשם התושבים נתונים דמוגרפיים שנתיים

   .בשנה אחת לפחות בשנות החקירה שכיריםפרטים שעבדו כאלף 

שמפרידות  בין כל צמדי השנים ברוטו המדווחבשכר הריאלי את השינוי אנו אומדים כמקובל בספרות 

שינוי בשיעור הפנוי, ה כפונקציה שלוזאת , (להלן "שנה מוקדמת" ו"שנה מאוחרת") שלוש שנים ביניהן

משתנים של הבועים וקהכלכליים -חברתיים-דמוגרפייםהמאפיינים ה הכנסה המדומה,בהריאלי שינוי ה

ובשנים שקדמו לה. אנו מתמודדים עם בעיות מתודולוגיות דומות בצמד בשנה המוקדמת  וושכר ,הנישום

מס  –מס הלשיעור ביחס השכר  רמתשל ראשית, קיימת אנדוגניות  :מחקרים האחריםשניצבו בפני הלאלו 

בדומה לחוקרים אחרים אנו שיעור המס השולי. ב הההכנסה פרוגרסיבי ולכן גידול בשכר כרוך בעליי

על השכר החזוי בצמד הפעלת פונקציית המס של השנה המאוחרת  באמצעות האנדוגניות בבעייתמטפלים 

יש צורך להבחין בין השפעת הרפורמה על השכר לבין התרומה של  ,(להבדיל מהשכר בפועל). שנית זולשנה 

עלייה בתשואה להשכלה השל  יוצא פועל ,השוויון בשכר-אישל התרחבות המגמת למשל  ,גורמים אחרים

לזהות מסייע בישראל מבנה הרפורמה ועוד. גלובליזציה, התהליכי , מהיריםהטכנולוגיים השינויים ה בשל

ולא  לאורך התפלגות השכר הופחת באותה מידהלא המס שכן  ,לשיעור הפנויגמישות השכר ביחס את 

 ההפחתהבהן שיעור שכן רפורמות הגדולות בארה"ב, ללמשל  בניגוד זאת ;זמןה במשך קבועקצב הופחת ב

ותופעה זו  ,)regression to the meanלעבר הממוצע (נסוגות מעבודה ההכנסות שלישית, עלה עם ההכנסה. 

הוספת באמצעות (א)  הבעיהבדומה לחוקרים אחרים התמודדנו עם  .להטות את הגמישות הנאמדתעלולה 

והשינוי בצמד מיקום הנישום בהתפלגות השכר בשנה המוקדמת היינו  ,לאמידות משתנים מפקחיםשני 

                                                           
שנגבה ההכנסה סך מס  ו שלגמישותכי  ומצאו 2012―1991-מישראל במצרפיים נתונים ב השתמשו) 2014ברנדר ופוליצר ( 6

. גמישות השכר הממוצע ברוטו 0.65- מס ההכנסה עמדה על כהאפקטיבי הממוצע של יחידים (שכירים ועצמאים) ביחס לשיעור מ
מס האפקטיבי הממוצע של שיעור ב ההפחתה. 0.07מס ההכנסה עמדה על האפקטיבי הממוצע של למשרת שכיר ביחס לשיעור 

  מהשאר. נהנו המעסיקים בשעה שמההטבה  65%-העובדים מנהנו  כךוכתוצאה מ, ברוטו עה שלילית על השכריהשפ ההכנסה
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 ממוצעלהשכר ת נסיגש , מכיווןנמוך םשכרשהנישומים  תמיקט(ב) -, ושלפני כןבשנים בשכרו הריאלי 

  .7בקרבם במיוחד שכיחה

ברוטו ביחס לשיעור הפנוי המדווח השנתי גמישות השכר שבמגזר העסקי ממצאי המחקר מלמדים 

שלושת במדינות המערב. מצאו מחקרים דומים שטווח הגמישויות בערך זה מצוי  ;0.1-כעומדת על 

 ניםבחמישו: ההכנסההנמוכים כלל לא הגיבו להפחתת המס, אך הגמישות גדלה עם חמישוני השכר 

 .0.4- כ עלעמדה  אףהעליון היא  בעשירוןו, בהתאמה, 0.3-כ ועל 0.1-והחמישי היא עמדה על כ הרביעי

הגמישות  – יהיבאוכלוס מחלקובהרבה גדול חלק בסך השכר תופס החמישון העליון שכיוון ומ – משום כך

 מתייחסותהתוצאות  ).0.07―0.03( משוקללת-לאה) גבוהה מהגמישות 0.1- המשוקללת לפי השכר (כ

  רוב התגובה ההתנהגותית לרפורמה במס התרחשה תוך שנתיים.ש ףאבשכר תוך שלוש שנים, שחל לשינוי 

אמידות נפרדות . שאינם משכיליםו משכיליםווערבים  יהודים, ונשים גבריםבין  תגובההבדלי לא נמצאו 

  לרפורמה במס. אצלם תגובה ולא מצאלמועסקים במגזר הציבורי 

אמידת הגמישות המשוקללת מאפשרת להעריך כיצד רפורמת המס תורמת להגדלת סך תשלומי השכר 

; על 13%-נקודות אחוז והשיעור הפנוי עלה בכ 9-ירד שיעור המס הישיר השולי בכ 2009-ל 2002במשק: בין 

 1.1%-גדל בכ העסקיבמגזר ברוטו המדווח השכר אפשר להסיק כי  שנאמדההגמישות המשוקללת  יסוד

  (בהנחה שמלאי ההון התאים את עצמו לגידול בהיצע העבודה).

      

את , כמו גם ןיישומאת המלצות הוועדה לרפורמה במס וסוקר את פרק ב' כדלקמן.  המחקר בנוי

אוכלוסיית ו הנתונים את מסדי מציג. פרק ג' במיסוי הישיר בתקופת החקירהשנערכו נוספים השינויים ה

חבות המס התחשיבית בין  התאמההובוחן את  שבנינופונקציית המס הישיר את פרק ד' מתאר המחקר. 

, תוצאות האמידותאת  פרק ו' מתאר ,המתודולוגיהאת  מציגפרק ה'  הנגזרת ממנה לחבות המס בפועל.

     .ופרק ז' מסכם

                                                           
  .המינימום שכרעדכונים בגובה מ מושפע ששכרם משום וגם 7
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 הישיר בתקופת החקירהבמיסוי שנערכו נוספים השינויים הו הכנסהההרפורמה במס   .ב

  הכנסהה. הרפורמה במס 1ב.

רו"ח יאיר רבינוביץ. הוועדה הגישה את  ותמינה שר האוצר ועדה לרפורמה במס, בראש 2002פברואר ב

זיקה בעל ממיסוי  לעבור ;רווחי הון למסות נמנות: ות שבהןעיקריעם ה, ו2002המלצותיה ביוני 

הכנסה שיעורי המס על את  ,2008עד ולהפחית בהדרגה,  ;עולמי-כלל יי אישוטריטוריאלית לישראל למיס

"שיעורי המס הגבוהים על הכנסות מיגיעה אישית, פגיעתם קשה. הם מקטינים את  שכן יגיעה אישיתמ

הרצון לעבוד, פוגעים בצמיחה, מגדילים את התמריץ להתחמק מתשלום מס, מקטינים את היקף ההכנסה 

הוועדה המליצה להפחית את  .8הפנויה הנותרת לאחר תשלום המס ופוגעים ברווחת הנישום ומשפחתו"

בהשוואה  מאוד גבוה יועל המושתששיעור המס השולי האפקטיבי עמד הביניים בנימוק המס בעיקר למ

 מפני בישראל בעלי הכנסות גבוהותעל שיעור המס המושת אף עולה על הוא זאת ועוד,  .לאומית-ןבי

הכנסתם ש , ומפניבריאותהומס  לאומיהביטוח המקיומה של תקרה לגביית דמי האחרונים נהנים ש

   ממס. פטורות האחרותהכנסותיהם רוב ו מהווה חלק קטן יחסית מסך הכנסתם מיגיעה אישית

  1.5בין  הנעהכנסה הרמת כאשר להפחית את שיעורי המס בהתאם לרמת ההכנסה: הוועדה המליצה 

 ירד שיעור ,)2002במחירים שוטפים של  ש"ח לחודש 34,820―10,591( במשק פעמים השכר הממוצע 5-ל

 ;נקודות אחוז 4-בשיעור ירד ההכנסה נמוכה יותר כאשר ה ;2008נקודות אחוז עד  13עד  11- מס השולי בה

 .בנקודת אחוז בלבדהשיעור  , יפחתפעמים השכר הממוצע במשק 5ועולה על מאוד  הגבוה ההכנסהוכאשר 

  .המליצה עליו הוועדהשבנספח ניתן למצוא את מתווה ההפחתה  1-בלוח נ

-התשס"ב] 132מס' [הכנסת כעבור כחודש (תיקון פקודת מס הכנסה קיבלו את אישור  המלצות הוועדה

ערב  .9)2002-התשס"ב ]תיקון[ ]132מס' [ותיקונים נוספים נערכו בדצמבר (תיקון פקודת מס הכנסה  ,)2002

אותה ולהגיע לשיעורי היעד , הודיע שר האוצר כי בכוונתו להאיץ 2003בראשית  ,כניסת הרפורמה לתוקף

לפקודת מס  134(תיקון  תיקון חקיקה רטרואקטיבי נערךבעקבות כך ו ,)2008-(במקום ב 2006- כבר ב

זכו לכיסוי  ןיצוין כי המלצות הוועדה ויישומ). 2003יוני  ,כנית להבראת כלכלת ישראלוהכנסה במסגרת הת

   .הןתקשורתי נרחב ועל כן ניתן לשער שהנישומים היו מודעים ל

בין  .2010-ל 1998המשתרעת בין  תקופהשנים נבחרות בב הסטטוטורייםמס המציג את שיעורי  1איור 

-ל 2002(כלומר בין  לתוקףנכנסה הרפורמה , אולם לאחר ששינויים קליםנערכו בהם רק  2002-ל 1998

 22-באף בטווח הכנסות צר מאוד הם הופחתו ו ,נקודות אחוז 17עד  7 – הופחתו במידה ניכרתהם ) 2010

   .10)2ר (איו נקודות אחוז

באופן כללי ניתן להצביע על השינויים הבאים במבנה מדרגות המס והשיעורים: החלק התחתון של  

ה מדרגואוחד עם מדרגת המס התחתונה; החלק התחתון ב 10%-הופחת ל 20% שגובההמדרגת המס 

שגובהה  המדרגהשל והעליון התחתון  יםחלקה; 23%-לרק  –העליון וחלקה  14%-הופחת ל 30% שגובהה

בשעה שחלקה  33%-ירד ל 50%שגובהה  המדרגה; והחלק התחתון של , בהתאמה33%-לו 30%-ל וירד 45%

  . בלבד 45%- לפחת העליון 

                                                           
  .2002", במס לרפורמה הוועדה המלצות – הכנסה במס רפורמה" ראו .לדוח מהמבוא לקוח הציטוט 8
  .)2005( האוצר ומשרד) 2003( האוצר משרד בתוך מופיעה הרחבה 9

מהשכר  100%―25%-שהגיעו ל ותהכנסאולם ב, ברוב רמות ההכנסה להמלצות הוועדהדמתה ההפחתה  2008―2003- ב 10
נקודות אחוז בכל רמות  3―2-הופחתו שיעורי המס ב 2010―2008- בנקודות אחוז.  8―7-היא עלתה על ההמלצות בכהממוצע 
  בכל רמות ההכנסה. עלתה ההפחתה המצטברת על ההמלצות על מחצית השכר הממוצע. בסיכומו של דברשגובהן עולה ההכנסה 
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מסייעת לאמוד את גמישות השכר הסטטוטוריים בשיעורי המס והמשמעותית הדיפרנציאלית ההפחתה 

התפלגות ההכנסות, או שינויים מתואמים עימה, אילו נערכו שינויים אחידים לאורך : ביחס לשיעור הפנוי

נערכו אילו לא היינו יכולים להבחין בין השפעת הרפורמה על השכר לבין השפעתם של גורמים אחרים; ו

וייתכן  ,תגובה התנהגותית בגלל חיכוךכל לא הייתה מתרחשת שיתכן י קטנים,שינויים רק  בשיעורים

   .השקשה לזהות שהייתה מתרחשת תגובה

מציג איור השיעורי מס ההכנסה השולי האפקטיבי. בהפחתה של ת ואת הדיפרנציאלי ממחיש 3ור אי

שנה לשנה מוקדמת ול – צמדי שניםלחושבו בעזרת פונקציית מס ההכנסה (ראו פרק ד') שם שיעוריאת ה

 נישומים שחלבקרב שונות בלתי מבוטלת בהפחתה קיימת כי מעיד . האיור 11מאוחרת ממנה בשלוש שנים

מסייעת לאמוד את גמישות השכר ביחס לשיעור זו עובדה  עליהם אותו שיעור מס שולי בשנה המוקדמת.

       .בהמשך נפרט, כפי שהפנוי

 2002-במס השוליים האפקטיביים השיעורי את  מציגממחיש את משמעותיות ההפחתה: הוא  4איור 

עוצמת , כי 3כן הוא מראה, בדומה לאיור . , ומראה כי ההפרשים ניכרים201012-בו (ערב הרפורמה במס)

מס והשיעורים המדרגות כי  . כדאי לצייןוכי היא אינה מונוטונית לאורך התפלגות השכר משתנההירידה 

  .1באיור  המתועדים הסטטוטוריים המדרגות והשיעוריםעולים בקנה אחד עם  4באיור האפקטיביים 

  

  (אחוזים) 2010 עד 1998 ,1. שיעורי מס ההכנסה הסטטוטוריים1איור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

  פרישה.הגיל שעדיין לא הגיעו לנישומים  שקיבלו רגיליםמס בשיעורי הכנסות החייבות ההחלים על  )1(
  גגג

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 בשנה השכר על הופעלה פונקציה ואותה, מועד באותו המס פונקציית לפי חושבו המאוחרת לשנה האפקטיביים השיעורים 11

  .לצרכן המחירים במדד השינוי לפי המאוחרת לשנה המוקדמת לאחר שקודם
  .  2010-ו 2002האפקטיביים בכל עשירון שכר בשנים  השוליים ההכנסה בנספח מציג את הממוצע של שיעורי מס 1- איור נ 12
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  (נקודות אחוז) 2002לעומת  2010, 1הכנסה הסטטוטורייםה. השינוי בשיעורי מס 2איור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

  פרישה.הגיל ל יין לא הגיעועדשנישומים שקיבלו  רגיליםמס בשיעורי החייבות הכנסות ההחלים על  )1(
  שדגכ

  : 1יםאפקטיביה יםשוליהכנסה ה. שיעורי מס ה3איור 

  (אחוזים) , שנים נבחרותהשיעור בשנה המוקדמת בהינתןבשנה המאוחרת  התפלגותם

  )100%- השיעורים בשנה המאוחרת מסתכמים לבכל שיעור בשנה המוקדמת, (

  
  רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

האיור לשכירים הגבלנו את נישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. השל מס רגילים בשיעורי הכנסות החייבות ההחלים על  )1(
השמטנו  .הסטטוטוריים םישיעורהבקנה אחד עם  והמוקדמת והמאוחרת על יםבשנ עליהם וחלש יםהאפקטיבים ישיעורהש

 ושכירים, מזיכוי מס שנהנושהתגוררו ביישובים  שכירים, מתחת לסף המס בשנה המוקדמתששכרם נמצא שכירים  ממנו
על השכר בשנה  חישבנושנה המאוחרת בהשולי האפקטיבי  ההכנסה שיעור מסאת . שקיבלו זיכוי מס בגין עבודה במשמרות

  לפי מדד המחירים לצרכן.למאוחרת  וקידמנוהמוקדמת 
  .)יוצרות צמדלמשל  2004- ו 2001לכן ( מפרידות שלוש שניםשנה המוקדמת להשנה המאוחרת בין 
   כככ
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  (אחוזים) 2010-ו 2002, 1שיעורי מס ההכנסה השוליים האפקטיביים. 4איור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

 את הגבלנו. המחקר לאוכלוסיית השייכים הנישומים שקיבלו רגילים מס בשיעורי החייבות ההכנסות על החלים )1(
 קיבלו ולא, מס מזיכוי שנהנו ביישובים התגוררו לא, השנה כל עבדו, יחידה במשרה שהחזיקו לשכירים האיור

 . במשמרות עבודה בגין מס זיכוי
  כל נקודה באיור מייצגת שכיר אחד או יותר.      

  

  13במיסוי הישיר בתקופת החקירהשנערכו נוספים השינויים ה. 2ב.

  בריאותהלאומי ומס הביטוח הדמי 

השיעור חל  2005―1998-ברגילים. או בשיעורים מופחתים  חליםבריאות הלאומי ומס הביטוח הדמי 

. ממנו 60%-ל על הכנסות שהגיעוולאחר מכן , מהשכר הממוצע 50%עד  שהגיעוהמופחת על הכנסות 

בשנת  5.76%-ירד מ )פרישהה גיל עד 18 לבני(בריאות ההלאומי ומס השיעור המופחת של דמי הביטוח 

  ושיעורם עלה  ,על הכנסות גבוהות יותר (עד תקרה) חלים. השיעורים הרגילים 2010בשנת  3.5%- ל 1998

פעמים השכר  4עמדה על בריאות) ה(ומס דמי הביטוח הלאומי  . תקרת14, בהתאמה12%-ל 9.7%-מ

ובינואר  ,העליונים של השכר)בקירוב הגבול התחתון של חמשת האחוזונים זהו ( 1999―1998-בהממוצע 

ולפרטים שיש בוטלה התקרה,  2003יוני ל 2002יולי  ביןפעמים השכר הממוצע.  5-היא הועלתה ל 2000

להקים חברות במטרה לצמצם את חבות המס נוצר תמריץ הכנסות גבוהות מאוד מעבודה להם 

)Romanov ,2006 התקרה  2006החל מינואר  פעמים השכר הממוצע. 5). עם השבת התקרה היא עמדה על

ועד  2009. מאוגוסט (במקום השכר הממוצע במשק) מדד המחירים לצרכןשל  העלייהמקודמת לפי שיעור 

 4- הושבה להיא  2012פעמים השכר הממוצע (מתחילת  10התקרה על עמדה ) 2010(סוף תקופת החקירה 

        בריאותהלאומי ומס הביטוח הדמי  הם שלשיעורימציג את בנספח  2-איור נפעמים השכר הממוצע). 

  .2010―1998-ב

                                                           
נמוכה בהקשר הנוכחי ואין צורך להכירם  תוחשיב. אולם לשינויים אלה הישיר במס השינויים תיאור את משלים 2.ב סעיף 13

 .המאמר המשך כדי להבין את
: השיעור המופחת 2010―2000במהלך החלים על המעסיקים השתנו מעט ומס הבריאות דמי הביטוח הלאומי  הם שלשיעורי 14

  . 5.93%-ל 4.93%בין  – והשיעור הרגיל 5.93%-ל 3.45%נע בין 

2002  

2010  
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  מס ליישוביםההטבות 

. הטבות מסמנהנים  ,וביו"ש ישובים מסוימים, בעיקר במחוזות הצפון והדרום (הפריפריה)י הם שלתושבי

 במספרצמצום עקב הפחתה ניכרת בהן ולאחר מכן חלה  2002נדיבות ההטבות הגיעה לשיאה בשנת 

 יןשוויפחת ). בסך הכול 2015; אטקס, 2002גובה ההטבה לתושב (ראו: זוסמן, בישובים המוטבים ויה

נהל (שניהם במחירים שוטפים; ִמ  2010למחצית מכך בשנת  2002מיליארדי ש"ח בשנת  1.5-המוערך מכ

  הכנסות המדינה, שנים שונות). 

  חובהההנהגת פנסיית 

שיעור ההפרשה עמד  2008-בכספים לפנסיה. להפריש חובה העובדים והמעבידים חלה על  2008החל משנת 

הועלה זה שיעור  ;) מהשכר עד לרמת השכר הממוצע במשק1.7%-(כ 0.83%של העובדים (המעבידים) על 

בשל מגבלות ) מהשכר. 5%-(ל 2.5%-להגיע וא ה – נובמחקראחרונה השנה ה – 2010בשנת ובהדרגה, 

ים נהשפעה של ממש על האומד לכך איןכי , אולם נראה חובההפנסיית בחשבון את  מביאיםו נניאנתונים 

 העבודה היצע ולכן, במס ולא כפוי בחיסכון מדובר העובד של ראותו מנקודת. ראשית, המוצגים בהמשך

 שהחלו מהעובדים 77%-כשנית, . ישיר ממס מושפע שהוא מכפי פחות הרבה מההפרשה מושפע כנראה

 בשעה), לחודש ח"ש 6,000 עד השתכרו 91%-וכ( לחודש ח"ש 4,000 עד השתכרו 2010―2008-ב להפריש

ניתן  השכר לפי משוקללותבאמידות ה ,יתר על כן ;זה סףמ גבוה שכר לבעלי מוגבלות האמידות שרוב

, לבסוף. (עד השכר הממוצע במשק) תקרה כאמור יש להפרשות שלישית, .בעלי השכר הנמוךמשקל קטן ל

 משרד: ראו( 2010 בשנת הפרישו לא עדיין החובה החלת לפני לפנסיה הפרישו שלא מהשכירים 30%-כ

  ). 2011, האוצר

  

  . השינוי בשיעור המס הישיר השולי האפקטיבי3ב.

האפקטיבי השולי שיעורו , ובריאותהלאומי ומס הביטוח הדמי  ,הכנסההמס את כזכור כולל הישיר מס ה

 אחוז נקודות 9.7-ב ירד השכר לפי המשוקלל ). השיעור5איור הממוצע ירד מאוד במרוצת שנות החקירה (

: זה הקשרבנקודות אחוז. שתי נקודות ראויות לציון  8.6-בירד משוקלל -לאה, והשיעור 2010-ל 2002 בין

נמצאים נמוכה בהרבה מהירידה בשיעור המס הסטטוטורי כיוון שכמחצית מהנישומים  זוירידה ראשית, 

בקרב אלו שנית, אפס). שווה להשולי האפקטיבי שלהם (כלומר שיעור מס ההכנסה  מסהמתחת לסף 

נקודות אחוז),  9.0-(כמשוקלל -לאניכרה ירידה דומה בשיעורים המשוקלל והנמצא מעל סף המס  ששכרם

לזהות כיצד מסייעת שעובדה  –מאוד טיבה יותר עם השכירים האמידים יומכאן שהרפורמה במס לא ה

  . )ה'פרק ראו ( על היצע העבודההיא השפיעה 

          2001שנים ב –פחות שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי  תאח –השיעור הפנוי את  מציג 6איור 

 ובלי יותרבאופן משמעותי  עם השכר השיעור הפנויבעשירוני הביניים עלה . שכרהעשירוני לפי , 201015- ו

 ,זניחה הוא עלה במידה(כמו גם בשני העשירונים התחתונים) בחמשת המאונים העליונים  ,ברורה מגמה

מונוטוני, והדבר -לאבאופן שכר עם העולה אפוא שיעור הפנוי ה .קטנה יחסיתבמידה  –ובעשירון השביעי 

       הרפורמה במס על השכר ברוטו.  השפיעה  כיצדמסייע לנו כאמור לזהות 

  

                                                           
דמי הביטוח ל התקרהבוטלה למשך שנה  2002שביולי  מפני ,2002 לשנת ולא ,2001להציג את השיעור הפנוי לשנת  בחרנו 15

בעלי שכר גבוה שכירים על שחל מבוטלת בשיעור המס הישיר השולי  בלתיהוביל לעלייה זה מהלך ובריאות, המס להלאומי ו
  . במיוחד
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  (אחוזים) 2010עד  1998 ,1הממוצעהאפקטיבי המס הישיר השולי . שיעור 5איור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

שקיבלו  רגיליםמס בשיעורי הכנסות החייבות העל  יםהחלמס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות  ישיעור )1(
  השייכים לאוכלוסיית המחקר. שכירים ה

  שגכד

  (אחוזים) 2010-ו 2001, שכרהלפי עשירוני  1הפנוי השיעור. 6איור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

הכנסות החל על הבריאות) השולי האפקטיבי הפחות שיעור המס הישיר (מס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי ומס  תאח )1(
  נישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. ה שקיבלו רגיליםמס בשיעורי החייבות 
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 אוכלוסיית המחקרו הנתונים מסד  .ג

  הנתונים מסד

עם קובצי  2010―2001-ל אדםהכל המשיבים לסקרי כוח זיווגנו את הנתונים  כדי ליצור את מסד

   .16, וזאת לפי מספרי הזהות2010―1998- ל שכיריםה

אלף  25-כ כולל מדגם, וההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עורכתאדם הי כוח סקראת 

אוכלוסייה הקבועה ומעלה והם משתייכים ל 15הפרטים שגילם את  מייצגו נסקרים חדשים מדי שנה

עשיר על כלכלי -חברתי-דמוגרפיהסקר מכיל מידע . )2011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  :בישראל (ראו

 השנתאריך העלייה (, לידההארץ , )וחודש השנתאריך הלידה (דת, הו לאוםהמגדר, הלרבות  ,הנדגמים

אחרון), הספר הבית סוג לימוד וההשכלה (מספר שנות ה, מגוריםהיישוב משפחתי, המצב ה, )וחודש

   .כלכליהענף הו ידההשתתפות בכוח העבודה, משלח ה

 םדיווחיהבצים כוללים את הקבישראל.  המסיםרשות לקוחים מ מעביד)-(קובצי עובדשכירים הקובצי 

ההכנסות הפטורות ממס, פירוט מעבודה, עובדיהם על הכנסות  המסיםלרשות מוסרים המעבידים ש

חודשי  ,יומית) סוג המשרה (חודשית/בריאות), הלאומי ומס הביטוח ההכנסה, ההניכויים (לרבות מס 

מגדר, ה: שמקורו במרשם התושבים חברתי-דמוגרפימידע הם כוללים כמו כן . כלכליהענף הו העבודה

בת הזוג, יישוב  משפחתי ומספר הזהות של בן/המצב העלייה, ה לידה, שנתהלידה, ארץ ה דת, שנתה

והן בסקרי  מעביד-עובדהבקובצי הן  זמיןחברתי - דמוגרפיהמידע הכאשר  .17ועוד הפטירהשנת  ,המגורים

אדם, הסקרי כוח כוח האדם, העדפנו להשתמש במקור הראשון, וזאת משני נימוקים. ראשית, בניגוד ל

 המידע . שנית, במידת הצורךולכן הוא מהימן יותראינו מבוסס על דיווח עצמי מרשם התושבים המידע מ

   מתעדכן מדי שנה.  מעביד -בקובצי העובד

יותר ב אחזווחלק מהשכירים  ,כל אחת מהמשרותמתייחסות למעביד -עובדהבקובצי נציין שהרשומות  

במהלך אחז  שהואל המשרות כל שכיר את הכנסתו מעבודה שכירה בכל סיכמנוממשרה אחת בשנה. לפיכך 

משרה י הפזיכויים. הענף הכלכלי נקבע לניכויים והגם לגבי ההכנסות הפטורות ממס, העשינו , וכך השנה

        .שנה באותהשכר הגבוה ביותר ה אתשכיר שהניבה ל

(מקובצי  ברוטו מעבודה עצמאית ההכנסה שכר ברוטו,העל נתונים שנתיים  קיבלנובת זוג  ן/כל בל

  . ומספר חודשי העבודה בריאותהמס  ,לאומיהביטוח ההכנסה, דמי המס  ,עצמאים)ה

        

  

  

  

  

                                                           
 קובצי בין לזווג ניתן ולכן, ואילך 2001 משנת אדםה כוח לסקרי המשיבים של הזהות על מספרי םנתוניהלמ"ס טייבה את ה 16
  .הסקר מתכונת השתנתה 2011 משנת החל כי יצוין. אחרים לקבצים סקרה
מהמספרים הבלתי תקינים שייכים . חלק בממוצע 95%-על כשלהם תקין זהות המספר ששיעור הנסקרים עמד  2010―2001-ב
מדגם  משמשיםשהשכירים באוכלוסיית המחקר  , ופירוש הדברזהות ישראלית (למשל עובדים זרים)תושבי קבע חסרי תעודת ל

 מייצג של השכירים אזרחי ישראל. 
ילדי הנסקרים שהופיעו בסקרי ) 1(של  )חודשההשנה ותאריכי הלידה והפטירה (כולל את שנוסף על כך הועמד לרשותנו קובץ  17

כל משק בית באוכלוסיית למעביד. מידע זה אפשר לנו לחשב -עובדההזוג שהופיעו בקובצי  בנות/ בני הם שלילדי) 2(-ואדם הכוח 
(אין ברשותנו מידע על  .קצבאות הילדים ן שלם מדי שנה, ובעזרתם לחשב את גובהיהגילאת המחקר את מספר הילדים ו

  ).תשלומי העברה אחרים
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  אוכלוסיית המחקר

השפעת חורגת מ על היצע העבודה תםהשפעששנחשפו לשינויים  פרטים אוכלוסיית המחקרהשמטנו מ

   אלה כוללים:רפורמה במס. ה

 העיקריים העבודה בגילי פרטים רק כללה המחקר אוכלוסיית: העיקריים העבודה לגילי מחוץ פרטים •

 ,לומדים עדיין הפרטיםמ רבים יותר צעירים בגילים שכן, )54―30 בנות ונשים 59―30 בני גברים(

  . העבודה משוק פרשו כבר רבים יותר מבוגרים ובגילים

 מעבודה הכנסה על 18דיווחוש נסקרים השמטנו: עצמאית מעבודה משפחתית הכנסה בעלי פרטים •

 היצע את שמנחים המאל אחרים שיקולים מנחים עצמאיםה של העבודה היצע שאת מכיוון ,19עצמאית

בני/ בנות הזוג שבהם משקי בית  השמטנוכמו כן . העסק רווחיות למשל, שכיריםה של העבודה

  . משפחתי בעסק מדובר מהמקרים מבוטל בלתי בחלקכיוון ש ,עצמאים

 גמישותוה 21קיבוציים בהסכמים נקבע השכר 20הציבורי במגזר: הציבורי במגזר מועסקיםה •

 ניתןש הנוספות השעות היקף מבחינת למשל, העסקי במגזר לגמישות בהשוואה מוגבלת תעסוקתיתה

 שמטנוה ולכן ,הישיר המס בשיעורי שינוייםל הציבורי במגזר השכר בין לקשור קושיאפוא  יש. לעבוד

  . נפרדות אמידות להם והקדשנו האמידות מרביתמ עובדיו את

 עבודה מענק שולם 2010―2008-ב: עבודה מענק בה שניתן בתקופה השילוב באזור שהתגוררו פרטים •

 שוביםיבי התגוררו והם נמוכה תםהכנסש לשכירים) "הכנסה מענק"ו "שלילי הכנסה מס" לשעבר(

 מאוכלוסיית השמטנו ,העבודה היצע על השפיעה התוכנית כי שייתכן מאחר. 22)השילוב אזור( מסוימים

 באוכלוסיית נכללו הם( עבודה מענק ניתן שבהן שניםב השילוב באזור שהתגוררו שכירים המחקר

   .23)קודמות בשנים המחקר

 הושפעו הםו בשטחים העבודה לשוק זיקה להם ישמכיוון ש אותם השמטנו: ירושלים מזרחערביי  •

   .השנייה האינתיפאדה לרבות ,ביטחוניים אירועיםמ

 ,עזה רצועתב שהתגוררו ייםישראלה םאזרחיה פונו 2005 באוגוסט: עזה ברצועת שהתגוררו ישראלים •

  . החקירה שנות מכל אותם השמטנו ,מהם רבים של התעסוקה דפוסי על השפיע שהדבר ומאחר

                                                           
 האדם.בסקר ההכנסות, סקר נלווה לפאנל הרביעי של סקר כוח  18
יכולנו  ,כבר היו נשואים)הם (למשל כיוון שבמועד הסקר  ובת זוג בן/את הפרט והן את הן  כללואדם הסקרי כוח כאשר  19

מעבודה עצמאית. יש הפרט  תאת הכנסכדי לזהות מעבודה עצמאית  תו/ההכנסבבת הזוג ו מספר הזהות של בן/ב להשתמש
הרפורמה  כיצד השפיעהלבדוק יכולנו ולכן לא , מעבודה עצמאיתהפרט  תהכנסנתונים ישירים על לרשותנו  עמדולהדגיש שלא 

  עצמאים.    הבמס על הכנסת 
 שייכתהעיקרית  תומשר) 1( אםמועסק במגזר הציבורי וקבענו כי אדם  1993-השתמשנו בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה מ 20
לענפים ) משרתו העיקרית שייכת 2אם (או  ;וסעדרווחה  נהל ציבורי, שירותי בריאות ושירותיהבאים: ִמ ענפים (סדרים) ל

  הבאים: ארגונים חברתיים וקהילתיים, מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) ושירותי דת.   הראשיים
נדחה תשלום דמי כן ולמשך שנתיים,  17%―4%-בקוצץ שכרם של עובדי המגזר הציבורי  2003, מתחילת יולי לשם המחשה 21

 עידוד הצמיחה.להסכם הההבראה ומענק היובל, במסגרת 
, חדרה, סהלה)-ועין א מועאוויהישובים ברטעה, יאיחוד הבסמ"ה (מועצה מקומית  ,ג'ת-אשקלון, באקה ,אור עקיבא 22

 שדרות.ו כרכור-פרדס חנה ,ערערהעין עירון,  ,עין מאהל, נתניה ,נצרת, נצרת עילית ,משמרות ,ירושלים, כפר פינס, כפר קרע
  ).2011בנק ישראל ( מופיעה בתוך העבודההרחבה על מענק 

הופעלו בארבעה אזורים בארץ תוכנית מהל"ב (מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה) ומחליפתה "אורות  2010―2005-ב 23
קדמיה הלאומית לתעסוקה", במטרה לשלב בשוק העבודה את מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה (הרחבה מופיעה בתוך הא

אלף משקי בית  14.9-). תוכניות אלה כללו כ2010-ו 2008מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי, -ג'וינט-; מאיירס2007למדעים, 
 התוכניות הפעלת הנידונים בעת באזורים שהתגוררו השכירים את מהמחקר להשמיט שלא ). בחרנו2011(המוסד לביטוח לאומי, 
 בכל. לכן קודם עבד לא המכריע ורובם, באזורים השכירים מסך מצומצם שיעור הם היוו, ט אנשיםכיוון שהשתתפו בהן מע

      .בתוכניות המשתתפים את לאתר באפשרותנו אין מקרה
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 קודם פחתה הכנסתם כי ייתכןש כיוון, 2010 עד שנפטרו נסקרים החקירה שנות מכל השמטנו: נפטרים •

   .  מחלה עקב לכן

  

) שהופיעו בקובצי יםזהות תקינ מספרינסקרים (בעלי  196,399כללו  2010―2001-לאדם הסקרי כוח 

―1998-ב שנות נסקרים 2,553,187. אלו יוצרים יחדיו 2010-ל 1998בין אחת פעם  מעביד לפחות-עובדה

2010 )13X196,399=2,553,187(24 .קיימת חפיפה בין  השמטנו) שנות נסקרים על פי הפירוט הבא

 –, בעלי הכנסה משפחתית מעבודה עצמאית 1,356,882 –ההשמטות): מחוץ לגילי העבודה העיקריים 

 – עבודהמענק בה ניתן ש, התגוררו באזור השילוב בתקופה 741,957 –, מועסקים במגזר הציבורי 61,048

. 9,126 –ונפטרים  3,016 –, ישראלים שהתגוררו ברצועת עזה 39,351 –, התגוררו במזרח ירושלים 65,303

 2-לוח נ .חיובי כרש שנות 745,807 להםש נסקרים 96,455בסיכומו של דבר נכללו באוכלוסיית המחקר 

  .של אוכלוסיית המחקר יסטיקה תיאוריתסטט מציגבנספח 

  

 על השכר הישיר מס חישוב הל הפונקציה  .ד

, בהתאם למידע שעמד 2010―1998-במדי שנה  חל על השכיריםש 25המס הישירחישבנו את פונקציית 

כל המשרות שהחזיק במהלך השנה, שכן חבות המס מקיבל הנישום שעל השכר אותה הפעלנו  .לרשותנו

הנישומים עורכים תיאום מס, שכל פונקציית המס שלנו מניחה במונחים שנתיים.  מחושבתהסטטוטורית 

  . 26ם להלכהעולה על חבות למעשה םחבותפיכך לו עושים כן אינם םחלקמודעים לכך שאנו אולם 

  

  27הכנסההמס חישוב ל הפונקציה

ההכנסה ברוטו, על  תמבוסס) 28רגיליםמס בשיעורי החייבות הכנסות ה(על הכנסה הפונקציית מס 

 פירושוניכוי מס כי נבהיר . 29זיכוייםהו )1(ראו איור  מסהמדרגות  ,ניכוייםהממס, ההכנסות הפטורות 

 בנקודות זיכוי ןמופחת מחבות המס. זיכוי ניתשסכום  –, וזיכוי במס סכום שמנוכה מההכנסה החייבת

  . בסכום כספיאו  )שערכן הכספי משתנה מעת לעת(

-עובדהההכנסות הפטורות ממס קיים בקובצי רגילים ועל מס בשיעורי החייבות ההכנסות המידע על 

) לקרן תקרהבאשר לניכויי המס, המרכזיים שבהם נוגעים להפרשות (עד . שהתקבלו מרשות המסים מעביד

 כוללים מעביד-עובדה. קובצי פני אובדן כושר עבודהמולתשלומי פרמיה לביטוח  לקופת גמל ,השתלמות

בכל מקרה חישוב הניכויים סבוך  המידע דל. 2005―1998- ב , אך2010―2006-ב יהםמידע מפורט על

שהם למעשה אנו מניחים ו ,הניכוייםמלכן העדפנו להתעלם בקבצים.  בחלקו מידע שאינו מצוי ומצריך

   .נכלל באמידותשצמד שנים כל נותרו ללא שינוי בין 

                                                           
  .  והשמטנו אותםשלילי  םשכרשבמקרים מעטים הופיעו נישומים  24
  .הבריאות ומס לאומי הביטוח דמי, ההכנסה מס את כזכור כולל הישיר המס 25
  תיאום מס.לאינדיקציה אין מעביד - עובדהבקובצי  26
מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על  –ו בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך נהכנסה נעזרהפונקציית מס כדי לחשב את  27

  .    מפרסמת מדי שנה המסיםשרשות ההכנסה של שנת המס" 
 מעביד.- עובדהמס מיוחדים מפורטות בקובצי שיעורי  ובגינן נוכשההכנסות  28
  .1961-א"התשכ], חדש נוסח[ הכנסה מס פקודתלפי הגדרותיהם ב 29
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 30הזיכוי ולכן חישבנו אותן על סמך מאפייני הנישומים בקבצים שברשותנו אין פירוט של נקודות

אישה ל, לעבודה נסיעה בגין ,ישראל תושבל: הזיכויים הבאיםאת בחשבון  הבאנו. נקודת זיכוי יה שלושווי

גין ילדים בבגין בן זוג שאינו עובד,  ,)31למן עם ילדיםאפרוד/ גרוש/ ל(או  הורית-חדבמשפחה ם אלעובדת, 

כמו כן התחשבנו בזיכויים הכספיים  .עולה)השנים מקבלת תעודת  3.5לעולים חדשים (עד ו 18עד גיל 

   .במשמרות ולעובדים מס להטבות הזכאים ביישובים לתושביםהניתנים 

  

  בריאותהלאומי ומס הביטוח הדמי לחישוב  הפונקציה

 עד( בדמי ביטוח לאומי ההכנסה החייבתמ נגזריםשכירים ההחלים על בריאות הלאומי ומס הביטוח הדמי 

בדמי החייב השכר  .)המבוטח לגיל בהתאם( ומדרגות המס ושיעורימו )החקירה שנות במרבית תקרה

בהתאם למדרגות  חישבנופונקציית המס ואת מעביד, -עובדהמדווח בקובצי ביטוח לאומי ומס בריאות 

   .  199532-בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"הששיעורים לו

  

  הישיר השולי האפקטיביהמס 

את חבות המס הישיר ואת שיעור המס השולי האפקטיבי חישבנו לכל נישום  המס הישירעל סמך פונקציית 

של הנישום לו  הישיר חבות המסההפרש בין : חישבנו את ההבאבדרך  הגענוהשולי  שיעורלשחל עליו. 

עשוי זה . שיעור 100-חילקנו ב התוצאה, ואת על הכנסתו בפועל חבותלבין הש"ח נוספים  100שתכר ה

חבות המס, כלומר הנישום נותר את לה יגדהתוספת ההכנסה לא  –אפס א) : ערכים אחד משנילעמוד על 

בהתאם למדרגת  –ב) חיובי  );על הכנסתו החייבת במסהחל זיכוי המס גדול מסך המס המס ( מתחת לסף

בהטבות מס ליישובים ובזיכוי מס לעובדי (ולאחר התחשבות  על הכנסתו החייבת במסהחלה המס 

 שוליה כנסההה מסשיעור נבדלים ביניהם ב הכנסה מדווחתאותה נישומים בעלי ייתכן כי  . לפיכךמשמרות)

אפס רק על  לעמודבריאות יכול הלאומי ומס הביטוח השיעור המס השולי האפקטיבי של דמי . אפקטיביה

  החייבת בדמי ביטוח.  הכנסת הנישום נמצאת מעל תקרת ההכנסה אם 

שכן הוא מתבסס על השכר למדי, שחישבנו מדויק האפקטיבי אנו סבורים ששיעור המס הישיר השולי 

עלול  ויאו ניכוימס ה ימידע לגבי זיכויבר וחסמ. אומנם מידע מקיף נוסףעל ו ברוטו שדווח לרשויות המס

על חישוב לרוב מס אינן משפיעות ה יטעויות בזיכויואולם . השוליהמס שיעור טעויות בחישוב לגרור 

 טעויותל באשרמתחת לסף המס). אל שיעור השולי (למעט במקרה שהזיכויים מעבירים את הנישום ה

 שיעור בחישוב טעות תחול לא רבים במקרים ולכן יחסית רחבות המס שמדרגות לזכור יש, מס בניכויי

  .המס חבות בחישוב טעות חלה אם גם השולי המס

קובצי  לפי ציג את התפלגות הפער בין החבות התחשיבית של המס הישיר לבין החבות בפועלמ 7איור 

התחשיבית חבות הדיאגרמת פיזור של  מציג 8 איור. 10%-מ מכריע הפער קטןהרוב ה אצלמעביד. -עובדה

לאומי הביטוח הדמי בבנספח מציג תמונה דומה בנוגע לחבות  3- איור נ, וחבות בפועלהכנגד  מס הכנסהב

                                                           
בגין תשלומים לקופות גמל נמנים הזיכויים בהם שהעיקריים ועם  ,הזיכוייםעקב מחסור בנתונים לא התחשבנו בחלק מ 30

 ולביטוח חיים.
  כלכלת ילדיו ולכן הענקנו את הזיכוי לכולם. מהאחריות לנושא בחלק שלא ניתן לזהות פרוד/ גרוש  31
  ערכיהם מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. דלינו את בפועל  32

מהשכר הממוצע  5%ששכרם אינו עולה על  הפרטים ,קשיםהנכים כוללים בעיקר את הדמי ביטוח לאומי מ יםהשכירים הפטור
עולים חדשים בשנה הראשונה בארץ. ו ,מהמוסד לביטוח לאומי או מגוף ציבורי(למעט דמי אבטלה) קצבאות  םוהם מקבלי

מהשכר הממוצע.  5%חיילים ועולים חדשים ששכרם אינו עולה על כוללים בעיקר דמי ביטוח בריאות מ יםהשכירים הפטור
 קבוצות הפטורות.   הקושי לזהות את  עקבפטורים לחיילים ולעולים חדשים רק בהתחשבנו 
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פונקציית כי בנינו אפוא למדים מ . האיורים450-ה לקו סמוכיםמרבית הנישומים כי  מתברר. בריאותהומס 

עולה על  ואינהנידון אצלם חלק מהאמידות לנישומים שהפער הגבלנו עם זאת  .למדי מס ישיר מדויקת

  .5%עד שמגיעה סטייה לגם בדיקת רגישות וערכנו  10%

  

  על שכירים שחל ישיר המס ב. התפלגות הפער בין החבות השנתית התחשיבית 7איור 

  (אחוזים) 2010עד  1998 ,2,1לבין החבות בפועל

  בריאותהלאומי ומס הביטוח הב. דמי   הכנסההא. מס 

    
התושבים; אדם ומרשם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -קובצי עובד –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  עיבודי המחברים.

 נישומים המשתייכים לאוכלוסיית המחקר.ה. 100חבות בפועל] כפול החבות בפועל) חלקי התחשיבית פחות החבות ה[( )1(

  .10%-ל 5% שנע ביןפער  –וים המקווקו יםוהשטח 5%עד  שמגיעפער  ניםמציי יםהמנוקד יםהשטח )2(

  

  ,1שכירים בהשוואה לחבות בפועלהחבות התחשיבית השנתית של מס ההכנסה על . 8איור 
  )2010(ש"ח, במחירי  2010-1998 

  
אדם ומרשם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  התושבים; עיבודי המחברים.

  המשתייכים לאוכלוסיית המחקר. כל נקודה באיור מייצגת נישום אחד או יותר. הנישומים )1(
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  מתודולוגיהה  .ה

שכן ברוטו, המדווח השנתי  שכרההשולי על הישיר מס ב ההפחתהשפיעה הכיצד  חוןלב כזכור נועדהמחקר 

אנו באופן מעשי . ועוד ,העלמות מסב, שעות העבודהב שמשתקפתהשינוי בשכר מגלם תגובה התנהגותית 

בשיעור שינוי של ה כפונקציה(מוקדמת ומאוחרת)  שניםבשכר הנישום בין שתי שחל אומדים את השינוי 

    יתר המשתנים קבועים.ש בהנחה, פחות שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי) תהפנוי (אח

בין  (באחוזים) ההפרשבוחרים נישום ומחשבים את  –הפרש ההפרשים לשיטת האמידה דומה במהותה 

לאחר  ;בשנה המאוחרת, לאחר שהושת עליו שינוי מסוים בשיעור הפנוי, לבין שכרו בשנה המוקדמת ושכר

. את נישום אחר שחל עליו שינוי אחר בשיעור הפנוי ו שלהפרש המקביל בשכרמכן משווים את התוצאה ל

הם האישיים, התקופה ועוד, תוך פיקוח על שכר הנישומים בשנה המוקדמת, מאפייני ההשוואה עורכים

 עם השינוי בשיעור הפנוי ותמתואמן אינשבשוק העבודה ההתפתחויות פרט בהמשך. מכאן נובע שכל נכפי ש

יש לציין  בהפרש השני. תמשותפת לכל הנישומים ומתקזז ןהשפעתשכן , לא ישפיעו על תוצאות האמידות

דת, הגיל, המגדר, הלמשל  –הנישומים  כי הִמתאם בין המאפיינים האישיים הקבועים והמשתנים של

 בערכו 0.05לבין השינוי בשיעור הפנוי אינו עולה על  –מגורים ההשכלה ואזור המשפחתי, רמת המצב ה

באופן דיפרנציאלי על פרטים בעלי שהשפיעו התפתחויות בשוק העבודה  התרחשוגם אם  כלומרהמוחלט; 

  עם השינוי בשיעור הפנוי.     ותמתואמ ןאינ שהןהרי  ,מאפיינים אישיים שונים

כיוון  ,מס עצמה לא יטו את האומדניםה תמרפורמ כתוצאהכלכליות -גם השפעות מקרוכי יש להדגיש 

הובילה את  שהפחתת המסלמשל  נניחשהן פועלות על כל הנישומים ומתקזזות בשיטת הפרש ההפרשים. 

 בשיעור ההפחתהשנהנו מ העובדיםהפרש ההפרשים בין  .ברוטו של עובדיהםהאת שכר  להפחיתהמעבידים 

 השכר גמישות את הטיה חסר באופן לאמוד יאפשר עדיין ממנה נהנו לאש דומים לעובדים השולי המס

  .     פנויה לשיעור ביחס ברוטו

החלים השולי המצטבר של כלל המיסים הישירים  שיעורשווה להשולי הישיר שיעור המס לפי הגדרתנו, 

   בריאות.הלאומי ומס הביטוח ההכנסה (בשיעורים רגילים), דמי המס : השכר ברוטועל 

 שלוש שנים תוךבשכר המדווח ברוטו שחל הריאלי השינוי לבחון את בחרנו בתחום במחקרים כמקובל 

המחקרים משתמשים . יםלאחרהאומדנים שלנו שוות את יאפשר להשדבר , )2001לעומת  2004(למשל 

יצע העבודה מיצוי ההתאמה של ה: מעורר קשיים פרק זמן קצר יותר .משני נימוקים עיקריים בפרק זמן זה

אנשים מחלחל, על הרפורמה עד שהמידע זמן חולף כי , בין השאר הדרגתימתרחש בתהליך מס ה בלרפורמ

זאת  ;זמןאורך ) כמו החלפת מעסיק( ע התאמותוצי, וב)habit persistence(להתמיד בהתנהגות עבר  נוטים

 פהאו אף לשנות את היק – את הכנסותיהם מעבודה , בטווח הקצר נישומים עשויים להסיט בין שניםועוד

התגובה (בטווח הארוך לרפורמה בתגובה  ואילו אנו מתעניינים ,לצמצם את חבות המס על מנת –

 פוחת בשכר תקופתי- הבין תאםהִמ  יותר שכן ארוךפרק זמן בבחירת יש חסרון  גיסא מאידך. הפרמננטית)

  .הרפורמהשל  ההשפעת זיהוי עלועלול להקשות 

***  

בעיות  ארבעמתמודדים עם על היצע העבודה משפיעים שינויים בשיעורי המס כיצד בוחנים שמחקרים ה

 של טווחה ארוכות מגמותה, ממוצעל השכר נסיגת, המס שיעורישל  אנדוגניות: מתודולוגיות מרכזיות

  להלן נפרט. .במס הרפורמה של האקסוגניות ומידת השכר
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כן על  ;שיעור המס השולי תלוי ברמת ההכנסההמיסוי הישיר פרוגרסיבי ולכן  :אנדוגניים המס שיעורי

שיש  השגויהפועל תוביל למסקנה פנוי בשינוי בשיעור השל ה כפונקציהנאיבית של השינוי בשכר  אמידה

את שיעור המס חשב ל מקובלכדי להתמודד עם הבעיה עלייה בשכר. ל שיעור המסעלייה בתאם חיובי בין ִמ 

אלמלא מתקבלת ההכנסה שהייתה  עלבאותו מועד המס שהיו חלים  השולי בשנה המאוחרת על פי שיעורי

 מניחיםלאמידתה. רוב המחקרים שונות שיטות  נוקטיםאינה ידועה זו הכנסה מאחר ש. הרפורמה

 .לרוב הנחנו זאת וגם אנו ,33במחירים קבועים להכנסה בשנה המוקדמתבשנה המאוחרת זהה  הכנסהשה

בהמשך נציג אמידות נוספות המבוססות על חיזוי השכר לתקופה המאוחרת על סמך השכר בשנה 

   המוקדמת ומשתנים נוספים. 

(ירד) המוקדמת למאוחרת יעלה שנה במעבר בין ה :)mean reversion( הממוצע לעבר נסוג השכר

שכיחה בעיקר ת הנסיגה תופע. בתקופה המוקדמת יחסיתשהשתכרו מעט (הרבה)  אלההשכר של בממוצע 

 פוחתיםלמשל שיעורי המס אם  .יםנאומדהעלולה לגרום להטיה של  , והיאהתפלגות השכרשל בקצוות 

לעבר הממוצע עלולה  נסיגה, אזי השכרם את להגדיל במטרה תריו לעבודבוחרים הם גבוה ושכר לבעלי 

של גמישות השכר ביחס  ןעלה בשיעור מתון יחסית, אם בכלל, ולכן האומדישכרם בפועל להביא לכך ש

המשתנים המסבירים לשלב באמידות את מקובל עם הבעיה התמודד כדי לטה כלפי מטה. ייפנוי לשיעור ה

) והמגמה של שכר הנישום בשנה המוקדמת שכרמשתני דמי לעשירון ה (או בשנה המוקדמתהשכר הבאים: 

    .בשנים שקדמו לשינוי בשיעור המס

הכנסות הבעלי . את התפלגות השכרשל  קצוותהפרטים באת מקובל להשמיט מהאמידות  לכך נוסף

ים: נוספ נימוקיםמשני גם אלא , שכיחה בקרבם ממוצעל הנסיגהמפני שאין משמיטים רק נמוכות ה

משום שעלייה עשויים להיות גבוהים מאוד  יהםהחלים עלשיעורי המס השוליים האפקטיביים ראשית, 

 המשפיע העלאת שכר המינימוםשנית,  תשלומי העברה והטבות בעין.של אובדן בהכנסה מעבודה כרוכה ב

גמישות השכר ביחס לשיעור ל םאומדניהלכן עלולה להטות את ו 34נמוכותההכנסות השל בעלי  םעל שכר

ששכר  מראההתפתחות שכר המינימום בישראל בשנות החקירה. האיור את  מציגבנספח  4-הפנוי. איור נ

 נבעו), והתנודות בערכו 1998אלפי ש"ח (במחירי  37―31- כל מגיעהמינימום השנתי לשכיר במשרה מלאה 

עליית השכר הממוצע במשק או בעקבות תוספת יוקר, כמו גם  בהתאםשנתי  ןעדכומכך שנערך לו בעיקר 

 40,000עולה על  םשכרש לפרטיםחלק מהאמידות א ואפבמחקר הגבלנו . 2005―2001- מכך שהוא הוקפא ב

למשרת שכיר במשק (או במגזר מהשכר הממוצע  56%- לכ השקול הסכום – 1998ש"ח לשנה במחירי 

את גם  .36הגבלה המקובל במחקרים דומים בעולםטווח השיעור זה נמצא ב ;199835בשנת העסקי) 

אין משמיטים רק עקב הנסיגה לממוצע, אלא גם מכיוון שהכנסותיהם הנישומים העשירים ביותר 

                                                           
  מדד המחירים לצרכן.   ו שלמדרגות מס קבועות, שכן מדרגות המס הנומינליות עשויות להתעדכן לפי עליית שומרים עלם כך ג 33
  .המינימום שכר על מה במידת עולה ששכרם אלו לרבות 34
בנספח. שכירים  4- נ איור ראו –) 1998 במחירי( ח"ש אלף 30- כ על החקירה בתקופת עמד שכיריםל המזערי ההכנסה מס סף 35

שהשתכרו פחות מסף המס, הן בשנה המוקדמת והן בשנה המאוחרת, לא הושפעו מהרפורמה במס ולכן אין לכלול אותם 
 40אלף ש"ח בשנה (במקום  30-יצוין כי הגבלת האמידות למשתכרים מעל ל. באמידות (וזאת בלי קשר לגובה שכר המינימום)

  נקודות אחוז). את התוצאות ניתן לקבל מהמחברים.  0.02-ל 0.01צת (סדר הגודל נע בין אלף) הניבה כצפוי אומדנים נמוכים במק
36 Auten and Carroll )1999 (כשני  – 20,000$-עד ל מגיעותשנתיות מעבודה ה יהםהכנסותש פרטיםהשמיטו חקרו את ארה"ב ו

 יהםהכנסותפרטים ש) השמיטו Gruber and Saez)2002 ההכנסה השנתית מעבודה בתקופת החקירה; מהממוצע של שלישים 

שנתיות ה יהםהכנסותש פרטיםהשמיט חקר את ניו זילנד ו) Creedy )2016-כשליש מההכנסה הממוצעת; ו – 10,000$-מ נמוכות
 ליקטנו השנתית הממוצעת מעבודה ההכנסה(את נתוני  הממוצעת.כשני שלישים מההכנסה  –$ 16,000-מגיעות עד למעבודה 

    ).Statistics New Zealand-של ארה"ב ו Bureau of Labor Statistics-פרסומי המ
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 אנו). Gruber and Saez ,2002(ראו למשל תנודתיות מאוד, והדבר עלול לעוות את תוצאות האמידות 

  . 37יונים העליוניםבשלושת האלפ ם נמצאשכרש הפרטיםהשמטנו את 

 ,מהירים שינויים טכנולוגייםעקב  רבות במדינותבעשורים האחרונים התרחב  בשכר השוויון-אי

מהיר יותר גידול להובילה  ה זו. מגמבאלהוכיוצא  ,, ירידה בהתאגדות עובדיםלאומי-ןהתרחבות הסחר הבי

 אתכלפי מעלה (מטה) הטות ל העלולוהיא , גבוה יחסיתמשתכרים שכר ששל עובדים מיומנים  םבשכר

עם הבעיה הזו אפשר . (נמוך)גבוה  שכרבקרב בעלי פנוי גמישות השכר ביחס לשיעור הל םאומדניה

שכלה, המאפייני הפרט ובהם רמת הם שמפקחים על משתני . אפשר למשל לכלולכמה דרכיםלהתמודד ב

  .אוכלוסיית המחקרהשפיעו על אכן  יש לבדוק אם מגמות אלותחילה  וכדומה. ואולם ,כלכליההענף 

העשור אמצע במתינות עד בתקופת החקירה התרחב  )לפי מדד ג'יני(השוויון בשכר ברוטו -איבישראל 

מכן התייצב ואף פחת במידת מה (בנדלק, שנים שונות; דהן, טרם פורסם; לאחר ו) 2005(סביב הקודם 

חלקם של בעלי ירד בנספח אנו למדים שבתקופת החקירה  5-איור נמ ;מנהל הכנסות המדינה, שנים שונות)

עם רמת השכר, ובכל  םמתואהופחתו באופן מס לא השיעורי ואולם . 38ברוטו השכר הגבוה בעוגת השכר

   (ראו פרק ג' לעיל).שונות רמות שכר בושונות  זמןבתקופות בקצב שונה  הם הופחתומקרה 

אנו . במצב כזה משמעותיות כלכליות-מקרו התפתחויות בעקבות התרחשל עשויה סבמ רפורמה

הרפורמה בישראל תוכננה ואושרה  .הללו התפתחויותהמ בחלקה תנובעתגובה ש לרפורמהייחס עשויים ל

האינתיפאדה השנייה, ויישומה החל סמוך ליציאה מהמיתון.  עקבמשק מיתון שרר ב כאשר, 2002במהלך 

למחזור העסקים, אלא מתוך שנוגעים מדוח הוועדה לרפורמה במס עולה שהמלצותיה לא נבעו משיקולים 

   רצון לעודד את הפעילות הכלכלית בטווח הארוך ולתקן עיוותים במערכת המס. 

למיתון בעקבות האינתיפאדה המשק נכנס  –אל תקופת החקירה חלו תנודות בפעילות הכלכלית בישרב

שכר בלרבות  ,במצבו של שוק העבודהגם באו לידי ביטוי ואלו  – מהיר לאחר מכןח בקצב השנייה וצמ

אינן העבודה,  היצע מצד והן לעבודה הביקוש צדמ הן, כל עוד התפתחויות אלואולם  .ברוטו למשרת שכיר

, גמישות השכר ביחס לשיעור הפנויל םאומדניהטיה בלא תיווצר  ,מתואמות עם השינויים בשיעור הפנוי

בגישת הפרש שמחשבים בהפרש השני כאמור מידה (ויתקזזו אותה על כל הנישומים ב תשפיעוהן משכן 

, 39השינויים בשיעור הפנוי לא היו מתואמים עם רמת השכר או עם מאפייני השכיריםכאמור,  .ההפרשים)

  הטיה באומדני הגמישות.  יווצרולכן אין סיבה להניח שת

במחצית החל  .מרווחה לעבודה אנשיםשנועדה להעביר מדיניות כלכלית נוספת נוגעת ל-השפעה מקרו

במסגרתה צומצמו תשלומי ההעברה והונהגה בארץ מדיניות מקיפה כזו,  הקודםהראשונה של העשור 

כפועל  חלקם. והוחמרו התנאים לקבלתמלה להבטחת הכנסה ועוד) אבטלה, הגִ הילדים, דמי ה(קצבאות 

לרבות גברים חרדים ונשים  –כה השתכרות נמויכולת בעלי פרטים יוצא חל גידול בהיצע העבודה של 

וייתכן  – ])2017ראו דויטש [ ,(למשל הנהגת "חוק טל" שהגיבו גם לתמורות נוספות , אוכלוסיותערביות

 םאומדניהעל להשפיע יכול  הדבר .נמוכה השתכרות יכולת בעליפרטים  של םשכרשחק את  הדברש

לא נמוך השכר הבעלי ראשית,  :אולם הטיה זו כנראה קטנה מאוד, גמישות השכר ביחס לשיעור הפנויל

                                                           
 Gruber and Saezה מאוד בין שתי השנים בצמד (תאחרים, נישומים שהכנסתם השתנבדומה לחוקרים , השמטנוכמו כן  37
 שתי ביןויותר  100). בחרנו להשמיט נישומים ששכרם גדל/ קטן פי 1,000השמיטו נישומים ששכרם השתנה פי למשל ] 2002[

 נישומים, בהתאמה). בדיקות רגישות מלמדות שאילו השמטנו נישומים ששכרם גדל/ שנים שלזוגות  447/ 481( בצמד השנים
   ים נותרים כמעט ללא שינוי.נהאומד ויותר, היו 10קטן פי 

ם אלו מתואמים עם המגמות כלכליים של הנישומים. במידה שמאפייני-באמידות פיקחנו על מגוון מאפיינים חברתיים 38
  ארוכות הטווח של השינויים בהתפלגות השכר, הפיקוח מפחית את ההטיה באמידות.     

  .ונשים גברים למשל, שונים מאפיינים בעלי שכירים על דיפרנציאלי באופן להשפיע עשויות העבודה בשוק תנודות 39
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שיקללנו את  ,. שניתואחריה המתחת לסף המס לפנינמצא  ששכרם , היותבמס רובם מהרפורמהנהנו ב

    אלף ש"ח בשנה. 40-שמשתכרים למעלה מהאמידות לפי השכר או הגבלנו אותן לפרטים 

  

  המשוואה הנאמדת

דומה ה ,)1במשוואה ( השתמשנוברוטו השנתי על השכר משפיעים המס השינויים בשיעורי כדי לאמוד כיצד 

לשם הפשטות  .שנערכו לאחר מכן) ורבים מהמחקרים Gruber and Saez )2002את למשוואה ששימשה 

   השנים.של צמד  השמטנו את האינדקס

))}(/())ˆ(ˆln{())}(1/())ˆ(1ln{()/ln( 0003330
'

03
'

303
iiiiiiii ZTZZTZZTZTZZ −−⋅+−−⋅+= δβα  )1(  

i
t

iiiiii
t

i ZZZZDXX εµλληγγ +++++∆++ −−− )/ln()/ln( 212101021     

  כאשר:

i
jZ  ברוטו של נישום המדווח השכרi ) 0בשנה המוקדמתj= 3() או המאוחרתj=( במחירי השנה ,

)ln/(לפיכך .המוקדמת 03
ii ZZ .מבטא את שיעור השינוי הריאלי בשכר  

)(' i
jj ZT   החל על  השולי האפקטיבי(מס ההכנסה, דמי הביטוח לאומי ומס הבריאות)  ישירהמס השיעור

1)(לכן  .המאוחרת /וקדמתהמ בשנההנישום שכר  ' i
jj ZT− ואילו  השיעור הפנוי מבטא את

))}(1/())ˆ(1ln{( 0
'

03
'

3
ii ZTZT   בעקבות הרפורמה. בו שחל ף את השינוימשק −−

iZ3
במחירי השנה  ,לולא הרפורמה שנה המאוחרתב מקבלהיה  iנישום שברוטו המדווח השכר  ˆ

המוקדמת  שנההמאוחרת היה נותר זהה לשכר ב שנההשכר הריאלי בש. כאן מניחים המוקדמת

   ).(בהמשך נציג גישה אחרת לחישוב השכר החזוי בשנה המאוחרת .אלמלא הרפורמה

)( i
jj ZT   של נישום  ועל שכרהחלה התחשיבית המס חבותi הביטוי מאוחרתה מוקדמת/ה בשנה .

))}(/())ˆ(ˆln{( 000333
iiii ZTZZTZ  virtual-(ה מדומההכנסה הבהריאלי השינוי משקף את  −−

income (הרפורמה.מ כתוצאה  

iX   קבועים של נישוםהמאפיינים הוקטורi  – 40ורמת ההשכלה ,דתהלאום והמגדר, ה.   

i
tX∆   נים של נישום משתהמאפיינים הוקטורi  בשנהt – מספר  ;גיל בריבוע) בשנה המאוחרתה(ו גילה

ילדים שנולדו בשנה המוקדמת, ה, מספר בשנה המאוחרת במשק הבית )18(עד גיל  ילדיםה

משפחתי המצב ה ;השנים ילדים שנולדו ביןהמספר וילדים שנולדו בשנה המאוחרת, המספר 

נשוי לנשוי או -מאוחרת (מעבר מלאוההמוקדמת  יםהשנשחל בו בין שינוי הו בשנה המאוחרת

   .בשנה המוקדמת מגוריםהכלכלי ומחוז הענף ה ;ההיפך)

. לפיכך הוספנו למשתנים 41שינויים ניכרים בגובה קצבאות הילדיםתקופת החקירה חלו ב

 השניםבין קצבאות הילדים שקיבל משק הבית בשחל התחשיבי המסבירים גם את השינוי 

  .42המוקדמת שנהעד ה שנולדוילדים האת רק הבאנו בחשבון ו, מאוחרתוההמוקדמת 

                                                           
 היאדם. אנו מניחים שזוההשתתף בסקר כוח שבו הוא במועד שהנסקר למד בו רמת ההשכלה נקבעה לפי בית הספר האחרון  40

רמות ההשכלה באופן הבא: תיכונית חילקנו את ומעלה.  30בני לאמידות , שכן הגבלנו את הבכל שנות החקירה תוגם רמת השכל
  אקדמית, ישיבה גבוהה, השכלה אחרת.    ,אקדמית-ומטה, על תיכונית לא

 .)2012( ואחרים טולידנו; שונות שנים, לאומי לביטוח המוסד: ראו 41
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iD0   עשירון השכר המדווח ברוטו של נישום לדמיi  מאוני כל אחד מדמי ל(וכן  בצמדהמוקדמת בשנה

   ממוצע.להשכר  נסיגתזה נועד להתמודד עם משתנה  .השכר בעשירון העליון)

iZ מכאן שהביטוי  .)-1(שנה  בשנה שלפני השנה המוקדמת iהשכר המדווח ברוטו של נישום   −1

)/ln( 10
ii ZZ שילבנו  לשנה המוקדמת. זובשכר ברוטו בין שנה שחל הריאלי משקף את השינוי  −

  שכר הנישום.בהמגמות ארוכות הטווח  נטרל אתהבא על מנת לוזה ה יםביטויבאמידה את ה

iZ מכאן שהביטוי  .)-2(שנה  שנתיים לפני השנה המוקדמת iהשכר המדווח ברוטו של נישום   −2

)/ln( 21
ii ZZ   .-1זו לשנה בשכר ברוטו בין שנה שחל הריאלי משקף את השינוי  −−

tµ כלכליות ואחרות על השכר.-משקף השפעות מקרו, הדמי לשנה המוקדמת  

iε  .טעות מקרית  

המדווח ברוטו של השכר  המפוצהגמישות התחלופה  – βבמוקד העניין במחקר:ניצבים שני אומדים 

רוב  .הכנסה)ההמדומה (השפעת  ברוטו ביחס להכנסההמדווח גמישות השכר  –δ- ו ביחס לשיעור הפנוי,

משקף את  βהאומד  אלה יםבמקר, ולכן "מדומהההכנסה ה"המשתנה המסביר את  השמיטוהמחקרים 

  . מפוצה-הלאגמישות התחלופה 

 הפנוי שגמישות השכר ביחס לשיעור, מכיוון אמידות משוקללות לפי השכר ברוטוערכו מחקרים רוב ה

כיצד רפורמה במס משפיעה על סך  נועשויה ללמדהמשוקללת בדרך כלל עולה עם השכר והגמישות 

- איאולם . על תקבולי המסגם התוצר ובעקיפין על כיצד היא משפיעה גם ולכן  – ההכנסות מעבודה שכירה

ראו  – השינוי בהכנסה הפנויהאת גם כוללים המשתנים המסבירים  כאשרמשוקללת אמידה לערוך  אפשר

Gruber and Saez )2002.(  

 הראשונה .במחקרים קודמיםנאותה שלא זכו להתייחסות שתי בעיות מתודולוגיות ב נו מטפלמחקר

 – של הפרטהאפקטיבי השינוי בשיעור המס השולי  –משתנה המסביר המרכזי לכך שחישבנו את ה נוגעת

טעויות מאחר שרשות המסים. מנתון רשמי אין זה ו, מחקרים קודמים) שעשוכפי ( מס שבנינוהעל פי מודל 

את מהמדגם  השמטנו :ת רגישותוערכנו בדיק ,האפסים לכיוון נהאומדאת יטו  הנידוןמשתנה ה תמדידב

שות על פי ר םלבין חבותלהם שחישבנו חבות המס בין ) 5%- (מ 10%- גדול מ פערשיש אצלם כל השכירים 

 השנים בין בפער ההבדל שאצלםהשכירים ערכנו בדיקת רגישות שהשמיטה את ונוסף לכך  ,המסים

10%43 על עולה והמאוחרת המוקדמת
.   

ששיעור המס שינוי בשיעור המס השולי. מאחר בחישוב ההבעיה השנייה נוגעת אף היא להטיה אפשרית 

ת יבעיבכיאות מחקרים קודמים טיפלו . וחישובגם על  השכר לממוצע משפיעה תהשולי נגזר מהשכר, נסיג

  משתנההבחישוב גם ל את הבעיה רמנט טיפול זהאולם ספק אם  ,המוסבר במשתנההנסיגה לממוצע 

אמידות גם בחרנו להציג לכן  .)Creedy et al. ,2016(ראו השולי  השינוי בשיעור המס –העיקרי  המסביר

לפי מדד לשנה המאוחרת  מוועל קידו(תבסס על השכר בפועל בשנה המוקדמת אינו מ ובהן חישובש

של השכר החזוי לתקופה  שרשורו (ועלתקופה המאוחרת לחזוי שכר ההעל  א, אל)המחירים לצרכן

                                                                                                                                                                                     
  .הילד סדר לפי הקצבאות גובה סמך על נערך התחשיב .הילודה פריון על להשפיע עשויהבמס  שהרפורמה מפני 42
 בין תקופתי-בין שקיים ִמתאםאת מספר השכירים שהשתתפו באמידות. מכאן ניתן להסיק בלבד  2%-בכהגבלה זו צמצמה  43

של השכירים (למשל קבלת נקודות  קבועים נצפים בלתי מאפיינים המס עקב כך שאין מביאים בחשבון חבות בתחשיב תיוהטעו
    .זיכוי בגין ילדים עם מוגבלות)
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שיעור המס השולי כך גם ו ,אינו סובל מבעיית הנסיגההשכר החזוי . )לפי מדד המחירים לצרכן המוקדמת

  . משמש לחישוב השינוי בשיעור הפנויוהנגזר ממנו 

 רפורמה במסל שקדמושנים ב שכרהשכר החזוי לתקופה המאוחרת נאמד בספרות באמצעות ה

לפיכך  .)Blomquist and Selin ,2010 (ראו למשל כלכליים של הנישום-חברתיים- מאפיינים הדמוגרפייםהו

  :אמידה הבאהב השתמשנו

i

t
iiiii

t
iii ZZZZXXZZ εµλλγγβα ++++∆+++= −−− )/ln()/ln( 21210121013  )2(  

ים ניתן לחלץ את השכר החזוי של נבעזרת האומדהמשתנים כמפורט לעיל. הסימנים מייצגים את  כאשר

iZאת ולהחליף בובתקופה המאוחרת,  iפרט 
3

 את ).1במשוואה (ˆ
iZ0 1במשוואה ( תנים המסביריםבמש (

)ˆ(בשנה המאוחרת שכר החזויהף ייחל 3
iZבדומה לגישה שננקטה באמידה  ,המוקדמתחירי השנה במ

   .44)1המקורית של משוואה (

45תוצאות האמידות  .ו
 

  
הגורמים המסבירים את השינוי מאמידות התוצאות המרכזיות את  מציג) ו1מבוסס על משוואה ( 1לוח 

) גמישות השכר ביחס 1כל השכירים (טור לבאמידה שלוש שנים. כעבור המדווח ברוטו השנתי בשכר שחל 

את עלה (להבדיל מנקודת אחוז) בשיעור הפנוי מ 1%של גידול , כלומר 0.03- עומדת על כלשיעור הפנוי 

אלף ש"ח בשנה,  40-מ לאנשים שמשתכרים למעלה. כאשר מגבילים את האמידות 0.03%-השכר ברוטו בכ

ספרות בהיטב מתועדת זו תופעה  .46)2(טור  0.05-כהגמישות גדלה ומגיעה ל בספרות המחקר, מקובלכ

לבעלי שכר גבוה  ,זאת ועוד בעלי השכר הנמוך נמצאים מתחת לסף המס;בראש ובראשונה מכך שונובעת 

 גם םבזמן העבודה והרבה יותר שליטה שיש להם שיעורי המס כיוון שינויים ביש יותר הזדמנויות להגיב ל

תאם בין השינוי בשיעור הפנוי ִמ הבנספח מציג את  6-איור נ .מהון לעבודה או להפך הכנסות להסיט יכולים

ללא  –מעל סף המס בשנה המוקדמת. הגמישות המתקבלת  שנמצאונישומים בקרב  לשינוי בשכר הריאלי

ש"ח אלף  40מעל  המשתכרים בקרבדומה לזו שנאמדה  –ממוצע למשתנים מפקחים, לרבות על הנסיגה 

  ).2בשנה (טור 

כך ניתן להעריך , היות שהשכר בשנה המוקדמת לפי אמידות משוקללותכאמור  ערכומחקרים רבים 

התוצר, שכן התמורה ) 1ולכן על שני גדלים נוספים: ( הרפורמה במס על סך שכר הנישומיםתשפיע  כיצד

נישומים מהווה את בסיס המס שכר התקבולי המס, שכן  )2(-, ולעבודה מהווה קרוב לשני שלישים מהתוצר

 רוטו ביחס לשיעור הפנוי עומדת עלגמישות השכר ב) מעלות ש5―3 משוקללות (טוריםהאמידות ההישיר. 

אלף ש"ח  40-מ נמוך םשכרש פרטיםכאשר משמיטים  0.10-לכומגיעה בעלי שכר חיובי בקרב  0.07-כ

                                                           
  אמידה חלופית של השכר החזוי לשנה המאוחרת:  44

i
t

iiiii
t

iii ZZZZXXZZZZZZ εµλλγγβα ++++∆++−⋅+=− −−− )/ln()/ln(}/){(}/){( 212101210001333
  

) (במחירים קבועים של השנה המאוחרת) או בשנה =0jמייצג את ממוצע השכר המדווח ברוטו בשנה המוקדמת ( jZכאשר 

). הגמישויות שנאמדו על סמך משוואה זו (אינן 2), וכאשר יתר הסימנים מייצגים משתנים כמפורט במשוואה (=3jהמאוחרת (
  ). 2מוצגות) דומות לאלו שהתקבלו על סמך משוואה (

שאין ברשותנו זיהוי  פרטים), היות 8,500-(כ נישומים שנהנו מזיכוי מס בגין עבודה במשמרות בפרק השמטנואמידות בכל ה 45
 .מציג פרקשהים דומים לאלו נאמידות הכוללות גם אותם הניבו אומדה. 2010―2006-ודאי שלהם ב

בשנה המאוחרת. החלפת ההגבלה בשנה ברוטו בשנה המוקדמת והן על השכר ברוטו השכר על מלמטה הוטלה הן  ההגבלה 46
  ים של גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי.      נהמאוחרת בהגבלה על שכר חיובי בלבד כמעט אינה משנה את האומד
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משוקללות כיוון שהגמישות עולה עם -לאהשנמצאו באמידות  מהגמישויותגבוהות  אלהגמישויות  .בשנה

      הגמישות המשוקללת קטנה  ,בהמשך) 2(ראו לוח  היא גבוהה במיוחד בעשירון העליון. מאחר שהשכר

    כאשר משמיטים מהאמידות את חמשת המאונים העליונים. 0.04-ל

הנובעת מרפורמת המס את השפעת ההכנסה  ףמשקמשתנה ש –גמישות השכר ביחס להכנסה המדומה 

עולה על שנתי ה םשכראנשים ש בקרבזאת ו, אינה מובהקתהיא ) אך - 0.06( שליליעל ערך כצפוי עומדת  –

השכר המדווח ברוטו בכיוונים הצפויים. של גידול העל קצב משפיעים  משתנים המפקחיםה. ש"ח אלף 40

אצל יותר נמוך והוא  –במהלך החיים מתפתח פרופיל השכר  לאופן שבובהתאם  –הקצב מאט עם הגיל 

שנולדו להם ילדים מאז השנה המוקדמת נשואים ונישומים -יהודים, בעלי השכלה נמוכה, לא-נשים, לא

) יורדים באופן יםמוצגאינם ים של משתני הדמי לעשירונים (נהאומד ).תמוצג התוצאה אינה – (בפרט נשים

השכר  שעלייתככל כמו כן, ממוצע. להשכר נסיגת משקפת את שתופעה  –מובהק עם העלייה בעשירון 

קצבאות בעלייה  .מאוחרתוההמוקדמת  יםבין השנ מאטההיא לפני השנה המוקדמת כך מהירה יותר 

  הכנסה.ההילדים מקטינה את השכר בשל השפעת 

מובהק מאשר בתעשייה המסורתית בהשכר בקצב מהיר יותר עלה במגזר העסקי בענפים הבאים 

, אחסנה ): תחבורה1בלוח  ותמוצג התוצאות אינן, היחסי קצב העלייה שלבסדר עולה הרשימה מסודרת (

חשמל , ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים; בנקאות ;תעשייה מתקדמת ;מחשוב ומו"פשירותי  ;דוארו

סדר עולה של קצב הרשימה מסודרת בתעשייה המסורתית (שכר בבענפים הבאים השכר ירד יחסית ל .ומים

שירותי אירוח ואוכל; שירותים  ;): בינוי; מסחר סיטונאי וקמעוניותמוצג התוצאות אינןהירידה היחסי, 

קהילתיים וחברתיים "פרטיים" ושירותים אישיים אחרים. במחוזות הצפון והדרום, כמו גם ביהודה 

 ביןהוספת משתני אינטראקציה ). תמוצג התוצאה אינההשכר יחסית לשכר במחוז תל אביב (ירד  ,ושומרון

 םאזורי(למשל שיעור האבטלה) התפתח אחרת בשוק העבודה האפשרות שמטרה לפקח על ב –שנה ל מחוזה

המשתנים על כאשר משמיטים את הפיקוח יצוין כי כמעט לא שינתה את אומדני הגמישות.  – שונים

כלכלי הענף הילדים, המשפחתי ומספר המצב ההשכלה, הדת, הגיל, המגדר, החברתיים (-הדמוגרפיים

לעומת זאת,  ;גמישות השכר ביחס לשיעור הפנויל םינאומדהמשפיע על  וכמעט אינ , הדברמגורים)הומחוז 

  .    מוצגים) אינם(שני הממצאים  י הגמישותנממוצע השפעה רבה על אומדללפיקוח על נסיגת השכר 

האמידה לא המוקדמת.  שכר בשנההלפי חמישוני ביחס לשיעור הפנוי גמישות השכר את  מציג 2לוח 

אצל השאר לא חל  ,סף מס ההכנסהלמעל נמצאו מהם  0.7%רק ש היות נישומים בחמישון התחתון כללה

חמישון העל בריאות המושתים הלאומי ומס הביטוח ה ודמי, ההכנסה השולי האפקטיבי  שיעור מסשינוי ב

מתחת לסף מס ההכנסה עלה שנמצאו השיעור הפנוי של הנישומים כלומר פחתו באופן אחיד; התחתון 

יתר על כן, קיים . 47את גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי אצלםאין אפשרות לאמוד ולכן  ,באותה מידה

את מטעמים אלו הגבלנו כזכור, ממוצע אצל המשתכרים שכר נמוך. לקושי ניכר לפקח על נסיגת השכר 

ן בחמישו .עולםברבים מהמחקרים  וששכרם עולה על סף מסוים, כפי שעש קודמות לנישומיםהאמידות ה

בחמישון  .48ממוצעלנסיגת השכר לנבוע מעשויה והיא , מובהקת ובלתינמצאה גמישות שלילית, קטנה השני 

 עת ההכנסה אינה מובהקת.והשפ – 0.4- כעומדת על בעשירון העליון היא  – גמישות חיובית וגדולהההעליון 

                                                           
אומדן הגמישות המתקבל מהאמידה הכוללת את כל הנישומים בחמישון התחתון (ובה נכלל המשתנה המסביר "ההכנסה  47

והוא מובהק מאוד. לעומת זאת, אומדן הגמישות בשלושת העשירונים התחתונים, עשירונים שרבים  -0.606המדומה") עומד על 
והוא אינו מובהק. מכאן אנו למדים שאכן יש קושי בהגבלת האמידה לחמישון  - 0.079מחבריהם מצויים מעל סף המס, עומד על 

 התחתון.  
ה נסיגוה) בנספח 1-נ איור ראו( העליון ובחלק מהירידה נמוכה השולי המס בשיעור הירידה השני החמישון של התחתון בחלק 48

 . יותר חזקהלממוצע 
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 אינןתוצאות (וה ,)10―8, 9―7 ...,,4―2, 3―1( עשירונים שלושה גמישות בקבוצות שלהאמדנו גם את 

   מוצגות) עולות בקנה אחד עם אלו שתוארו לעיל. 

המשתנה  שכוללות ואינן כוללות אתמשוקללות -לאהמתקבלות מאמידות  תיוגמישואת ה מציג 3לוח 

אנו למדים א 3לוח מ .תמאמידות משוקללואת הגמישויות המתקבלות כן , ו49"ההכנסה המדומה"המסביר 

 , והיאאלף ש"ח בשנה 40-משתכרים מעל ללפרטים שהאמידות כאשר מגבילים את גמישות גדלה הש

תגובה שה מפני ,במעט העליונים הגמישות קטנההמאונים כאשר משמיטים את חמשת . 0.07- עומדת על כ

גם במחקרים אחרים תוצאה שהתקבלה  – העליון של התפלגות השכרהתנהגותית חזקה יותר בקצה ה

פחות רגישים להשמטת ים נאומדהוכצפוי  ,יותר משוקללות מניבות גמישויות גבוהותאמידות . בתחום

  . בעלי שכר נמוך

שנתי ברוטו השכר הדמי לעשירון "המשתנה המסביר את באמידות עד כה כמקובל בתחום שילבנו 

 הדמיאת החלפנו  בוש רגישות מבחןערכנו . ממוצעל על מנת להתמודד עם נסיגת השכר ,"בשנה המוקדמת

הפולינום  אומדני. השכר מאון של שלישית מדרגה פולינום –השכר  של רציפה בפונקציה שכרה לעשירון

 העשירון עד נחלשת ,השכר של התחתון בעשירון חזקה מאוד הנסיגה שתופעת מלמדים מוצגים) אינם(

 בעשירוןש מזו פחותה בעוצמהגם בשני העשירונים העליונים אך  קיימת היא; נעלמת ושם, השלישי

מהן עולה  .בנספח 3-הפולינום מוצגות בלוח נהמבוססות על אמידות ההמתקבלות מהתוצאות . התחתון

אלף ש"ח  40נישומים ששכרם עולה על והפער קטן יחסית בקרב  ,א3בלוח ששהגמישויות גבוהות מאלו 

  בשנה. 

כלפי האפס. במטרה לצמצם הטיה זו ים נהאומדטעות מדידה בחישוב השיעור הפנוי תטה את 

אחת בכל  10% לחבותם בפועל אינו עולה על שלהם התחשיביתהמס  חבותשהפער בין נישומים ב התמקדנו

את מספר שנות הנישומים באמידות בשליש לערך . הגבלה זו הפחיתה ב)3(לוח  משתי השנים בצמד

הגמישות ו, א3בלוח ים נאומדיותר מה יםגבוהגמישות ה ינאומד ,שכצפויהשונות. מהלוח אנו למדים 

, והגמישות גדלים םאומדניה 5%בוחנים פער שאינו עולה על כאשר  .0.08-המשוקללת עומדת על כ

    בנספח). 4-(לוח נ 0.12- כמגיעה להמשוקללת 

אמידות אלו נועדו . 50)2החזוי לפי משוואה (השכר אמידות המבוססות על התוצאות ג מציג את 3לוח 

הפנוי. השינוי בשיעור  –על המשתנה המסביר העיקרי משפיעה ממוצע להשכר  תנסיגהאופן שבו לנטרל את 

  .א3המוצגים בלוח אלו גבוהים מ המשוקללת גמישותהי נאומד

 שמשתכרים( נישומיםההשכר ביחס לשיעור הפנוי לפי מאפייני גמישות של  הטרוגניותבוחן את ה 4לוח 

אינטראקציה בין דמי למאפיין הנישום ל המשתנ) 1(וזאת באמצעות הוספת  ,אלף ש"ח בשנה) 40מעל 

לשיעור בשנה המוקדמת עשירון השכר אינטראקציה בין למשתנה ) 2(-ו ) לבין השיעור הפנויגבר(למשל 

אינה שונה באופן מובהק בקרב הגמישות . במטרה לפקח על הבדלים בתגובה לפי רמת השכר ,הפנוי

אלו  ,, משכיליםיהודיםגברים, קבועים:  המשתניםיתר כאשר הקבוצות הבאות (ביחס למשלימות), 

 Kleven and Schultz- ) וLehmann et al. )2013יצוין כי  .ותושבי הפריפריה שמצבם המשפחתי לא השתנה

 Matikka-) ו2010( Blomquist and Selinגברים ונשים ואילו בקרב ) מצאו גמישויות דומות 2014(

                                                           
 הלא מפוצההגמישות שהם אמדו את ברוב המחקרים האמידות לא כללו את המשתנה המסביר "ההכנסה המדומה", ומכאן  49

  השכר ביחס לשיעור הפנוי.של 
  לקבל מהמחברים. כושר ההסבר שלה גבוה שלוש שנים ניתןבעוד את תוצאות האמידה החוזה את השכר  50
)0.62=Adjusted R2כיוונים הצפויים.  מקבלים את המשתנים המסבירים לים נ) והאומד  
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)forthcoming גבוהה צעירים בקרב גמישות השמעיד  נומחקר נשים.בקרב יותר ) מצאו שהן גבוהות

  .51קבועים המשתניםיתר כאשר מבוגרים, מהגמישות בקרב 

 השינויים בהכנסשכן  ,בת זוג בצמד השנים נשואים לאותו בן/ שנותרואמידות לנישומים  ערכנו

זאת ; בת הזוג כתוצאה מהרפורמה במס יכולים לגרום להשפעת הכנסה על הנישום עצמו בן/המדומה של 

היצע של האחר הלהגדיל את היצע העבודה של אחד מבני הזוג ולכן להקטין את  עשויה, הרפורמה ועוד

בת הזוג:  נוגעים לבן/שבאמידות שלושה משתנים מסבירים  שילבנו. לפיכך זוג)(השפעה צולבת בין בני 

, בנספח 5-התוצאות מוצגות בלוח נהשכר בשנה המוקדמת. הכנסה המדומה והשינוי בשינוי בשיעור הפנוי, 

  גמישות.המשתנים כמעט לא שינתה את אומדני המלמדות שהכללת  והן

במגזר הציבורי כי  רברתנישומים במגזר הציבורי. מ לגביאמידות התוצאות את  מציגבנספח  6-לוח נ

את הנישומים  בהחלטה להשמיט זה תומךממצא . מובהקת ולעיתים בלתי קטנה מאודשלילית,  גמישותה

  מחקר.אוכלוסיית המבמגזר הציבורי 

                        – תקופות-תתשתי מחלק אותה ל 5מקשה אחת. לוח  2010―2002 שניםראינו בעד כה 

תקופה הראשונה החלה הרפורמה -בתתראשית, : נימוקים לושהמש – 2010―2006(ב) -ו 2005―2002 (א)

תקופה הראשונה חלו פיצולים -שנית, בתת; לעיל) 5איור (ראו  בשיעורי המס ההפחתהעיקר נרשמה במס ו

שנת מ השתנומעביד -עובדהקובצי , לישיתשתקופה השנייה; - רבים וחדים יותר במדרגות המס מאשר בתת

היא ואילו בתקופה המאוחרת  0.09-בתקופה המוקדמת עמדה על כגמישות ה. מהלוח עולה שואילך 2006

   . מאפס מובהקבשונה אינה 

לכן . , בפרט בפריפריה (מחוזות הצפון והדרום)2010―2002-ב הטבות המס ליישובים פחתו מאוד

בהשוואה לשכירים  המס הישיר השולי האפקטיביבשיעור פחותה ירידה השכירים שהתגוררו בהם נהנו מ

בשעה שאצל האחרונים  18.8%-ל 24.6%-מאצל הראשונים ירד השיעור (בפריפריה שנהנו מהרפורמה בלבד 

 הבדלי התקיימוהבוחנות אם  אמידותהתוצאות את  מציגנספח ב 7-נלוח ). 21.3%- ל 32.2%-מהוא ירד 

 ביניהם איןכי מתברר . בפריפריהישובים מוטבים לבין יתר השכירים ישהתגוררו ב שכיריםהגמישות בין 

    . הבדלים מובהקים

שלוש לרפורמה כעבור מגיבים  הנישומיםבאופן שבו התמקדנו  החוקרים בתחוםבדומה לרוב לבסוף, 

אומדני מציג את בנספח  8-תקופה קצרה יותר. לוח נכעבור  םתמעניין לבחון את תגובאולם שנים. 

אך אינה  כעבור שנה מהגמישותבהרבה שנתיים גדולה  כעבורעבור שנה ושנתיים. הגמישות כגמישויות ה

שלוש כלומר כעבור  – מכאן שהאמידות במחקר. א לעיל)3שלוש שנים (לוח  כעבור הגמישותמ תמיד נמוכה

  משקפות את מלוא התגובה ההתנהגותית לרפורמה במס.  – שנים

    

   

                                                           
לעיתים הן הניבו  ,אינטראקציה בין עשירון השכר בשנה המוקדמת לבין השיעור הפנוילמשתנה  ואמידות לא כללכאשר ה 51

מיקום שונה מכך שלקבוצות יש ההבדלים נובעים כי מעידים אלה ממצאים . יהמובהקים בין קבוצות אוכלוסיגמישות הבדלי 
  .  2שהראינו בלוח  כפי ,)האוכלוסייה לקבוצת קשר בלי( שכרה רמת לפימשתנה  גמישותומכך שהבהתפלגות השכר 
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   2010עד  2002 ,גורמים המסבירים את השינויים בשכר ברוטו. ה1לוח 

  )המוקדמת והמאוחרת יםבשנשנתי חיובי השכר ה( 
  1משוקלל  משוקלל- לא  

שכר ה  סה"כ
שנתי ה

על עולה 
40,000 

  ח"ש

  על עולה שנתי השכר ה  סה"כ
  ש"ח 40,000

חמשת  ללא סה"כ
מאונים ה
  עליוניםה

)1(  )2( )3(  )4( )5( 
 ***0.055 ***0.100 ***0.067 ***0.067 **0.034  (אחוזים) בשיעור הפנויהשינוי 

(0.015) (0.009) (0.016) (0.013) (0.010) 
    0.056- ***0.331-  (אחוזים) בהכנסה המדומההריאלי השינוי 

(0.062) (0.038)    
 ***0.067 ***0.061 ***0.093 ***0.081 ***0.150  גבר

(0.004) (0.002) (0.004) (0.003) (0.003) 
 ***0.012- ***0.015- **0.007- ***0.012- 0.002-  גיל (בשנים)ה

(0.003) (0.001) (0.003) (0.002) (0.002) 
-5.31  גיל בריבועה e-05* 9.58e-05*** 2.21e-05 1.29e-04*** 9.40e-05*** 

(2.91e-05) (1.67e-05) (3.11e-05) (2.7e-05) (1.98e-05) 
  דת ה

  (לעומת 
  יהודים 

  ואחרים)

 ***0.078- ***0.072- ***0.151- ***0.083- ***0.169-  מוסלמי
(0.008) (0.005) (0.009) (0.007) (0.006) 

 ***0.061- ***0.059- ***0.068- ***0.053- ***0.075-  ערבי נוצרי
(0.015) (0.008) (0.015) (0.014) (0.011) 

 0.043- ***0.042- ***0.115- ***0.049- ***0.181-   2דרוזי
(0.021) (0.011) (0.019) (0.013) (0.013) 

  השכלה הרמת 
  (ביחס לתיכונית ומטה) 

  תיכונית -על
  לא אקדמית

0.070*** 0.036*** 0.051*** 0.035*** 0.033*** 
(0.005) (0.002) (0.005) (0.004) (0.003) 

 ***0.095 ***0.099 ***0.117 ***0.110 ***0.164  אקדמית
(0.004) (0.002) (0.004) (0.004) (0.003) 

ישיבה 
  גבוהה

-0.023 -0.035** -0.030 -0.020 -0.026 
(0.023) (0.014) (0.026) (0.022) (0.017) 

השכלה 
  אחרת

0.075*** 0.049*** 0.080*** 0.066*** 0.042*** 
(0.014) (0.008) (0.013) (0.012) (0.009) 

 ***0.024 ***0.024 ***0.068 ***0.015 ***0.092  נשוי (בשנה המאוחרת)
(0.005) (0.003) (0.005) (0.004) (0.003) 

   ,לנשוי או מנשוי ,משפחתיהשינוי במצב 
  מאוחרתוהמוקדמת בין השנים ה

0.006 -0.008** 0.015** -6.79e-05 2.91e-04 
(0.006) (0.004) (0.007) (0.005) (0.005) 

   18-מ שגילם צעירילדים המספר 
  (בשנה המאוחרת) 

0.003* 0.003*** 0.004** 0.004*** 0.002** 
(0.002) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) 

  מספר הילדים שנולדו 
  בשנה המאוחרת

-0.107*** -0.048*** -0.067*** -0.040*** -0.047*** 
(0.005) (0.003) (0.005) (0.005) (0.004) 

  מספר הילדים שנולדו 
  בשנה המוקדמת

0.027*** 0.035*** 0.028*** 0.025*** 0.027*** 
(0.005) (0.003) (0.005) (0.004) (0.003) 

  מספר הילדים שנולדו 
  מאוחרתוההמוקדמת  יםבין השנ

-0.079*** -0.016*** -0.039*** -0.013*** -0.014*** 
(0.005) (0.003) (0.005) (0.004) (0.003) 

 V  V  V  V  V  שכר בשנה המוקדמת (דמי)העשירון 
  שנה המוקדמת בין הבשכר הריאלי השינוי 

  (אחוזים) לפניהששנה ל
-0.006*** 0.008*** -0.001 0.004*** 0.007*** 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
לפני השנה ש שנההבין  בשכר הריאלי השינוי

  )אחוזיםלבין השנה שלפניה המוקדמת 
-0.011*** 0.001** -0.006*** 4.51e-05 3.53e-04 

(0.001) (3.58e-04) (0.001) (0.001) (4.52e-04) 
שניתנו ילדים הקצבאות הריאלי בהשינוי 

  (אחוזים) ה המוקדמתעבור הילדים בשנ
-0.015 -0.082*** -0.069*** -0.091*** -0.081*** 
(0.014) (0.007) (0.014) (0.011) (0.009) 

 V  V V V  V   )מוקדמתה שנהדמי ל( שנה
 V  V V V  V  (דמי) 3כלכליהענף ה

 V  V V V  V  מגורים (דמי)המחוז 
 188,751 198,066 299,775 198,066 299,775  תצפיותהמספר 

Adjusted R2 0.195 0.146 0.064 0.133 0.110 
אדם ומרשם התושבים; עיבודי הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  המחברים.
  ברמת הנישום) מוצגות בסוגריים. מתוקננות, בהתאמה. סטיות התקן (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 כולל צ'רקסי.) 2( לפי השכר ברוטו בשנה המוקדמת. )1(

, 29―10( ); תעשייה מסורתית0): חקלאות (1993 ,ענפי הכלכלה (לפי הסיווג האחיד של במגזר העסקי כלכלההלהלן החלוקה לענפי  )3(
; שירותי אירוח )53―50( וקמעוני סיטונאי; מסחר )46―45( ; בינוי)41―40( ; חשמל ומים)35―30( תעשייה מתקדמת );39―36

; שירותי )68―67( ); בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים66; תקשורת ()65―60( ; תחבורה, אחסנה ודואר)56―55( ואוכל
 ); שירותים קהילתיים וחברתיים "פרטיים"76, 75, 74, 71, 70שירותים עסקיים אחרים (נכסי דלא ניידי ו; )73―72( מחשוב ומו"פ

  ). 99מדינתיים (-; ארגונים וגופים חוץ)97―94( ושירותים אישיים אחרים
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  . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי ולהכנסה המדומה, 2לוח 

  שכר בשנה המוקדמתה חמישונילפי 

  משוקלל)-לאהמוקדמת והמאוחרת,  יםשכר חיובי בשנה(

  עשירוןה  1שכר בשנה המוקדמתהחמישון   

2  3  4  25  210  
הכנסה מדומה עם. א  

 ***0.416 ***0.314 ***0.107 0.016- 0.042-  השיעור הפנוי

(0.030) (0.032) (0.029) (0.045) (0.055) 
 0.295 0.083 ***0.637- ***0.756- ***0.757-  ההכנסה המדומה

(0.215) (0.135) (0.109) (0.114) (0.182) 
הכנסה מדומה בליב.   

 ***0.443 ***0.328 **0.057 ***0.089- ***0.086-  השיעור הפנוי

(0.028) (0.030) (0.028) (0.041) (0.052) 
סקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  אדם ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.ה
ברמת הנישום) מוצגות  מתוקננות, בהתאמה. סטיות התקן (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

  .1 המשתנים המסבירים המופיעים בלוח כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

 קשהולכן  ,מעל סף המס נמצאומהנישומים בו  0.7%מוצג בלוח כיוון שרק  אינוהחמישון התחתון  )1(
 על שכרם.משפיעה הרפורמה במס כיצד לזהות 

 לא שלושת האלפיונים העליונים. ל )2(
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   במגבלות שונות על השכר . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי3לוח 

  המאוחרת שווה להכנסה בשנה המוקדמת במחירים קבועים הא. ההכנסה בשנ

ח"ש 40,000על עולה  שכר חיובי    
 חמשת ללא סה"כ

מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

0.034*** 0.067*** 0.064*** 

(0.015) (0.009) (0.009) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.000 0.061*** 0.037*** 

(0.014) (0.008) (0.008) 

 ***0.055 ***0.100 ***0.067  1משוקלל
(0.016) (0.013) (0.010) 

  

   ,המאוחרת שווה להכנסה בשנה המוקדמת במחירים קבועים הב. ההכנסה בשנ

  השניםבשתי  10%לחבות בפועל אינו עולה על תחשיבית המס החבות והפער בין 

ח"ש 40,000על עולה  שכר חיובי   

 חמשתללא  סה"כ
מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

0.011 0.070*** 0.069*** 

(0.020) (0.011) (0.011) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.030 0.102*** 0.071*** 

(0.019) (0.011) (0.011) 

 ***0.067 ***0.119 ***0.083  1משוקלל

(0.018) (0.016) (0.013) 
  

  . ההכנסה בשנת המאוחרת חזויהג

 

 

ש"ח 40,000על עולה  שכר חיובי  
 חמשתללא  סה"כ

מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

***0.060-  ***0.041  ***0.055  

)0.017(  )0.009(  )0.009(  
הכנסה  בלי

  מדומה
0.003-  ***0.070  ***0.048  

)0.015(  )0.009(  )0.008(  

0.106*** ***0.072  1משוקלל  ***0.069  

(0.017) )0.014(  )0.010(  
אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.
ברמת הנישום) מוצגות  מתוקננות, בהתאמה. סטיות התקן (1%-ו 5%, 10%של *, **, *** מובהק ברמה 

  .1המשתנים המסבירים המופיעים בלוח את  כוללותכל האמידות  בסוגריים.

   משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת. )1(
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  , לפי מאפייני השכיריםגמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי. 4לוח 

 ) , משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמתהמוקדמת והמאוחרת יםבשנ ש"ח 40,000על עולה שנתי השכר ה(

1צעירים גברים  ):1קבוצה (
2משכילים יהודים 

ללא שינוי  
במצב 

  3המשפחתי

4פריפריה  

1מבוגרים נשים  ):2משלימה (הקבוצה ה  בלתי ערבים 
 משכילים

שינוי 
במצב 

 המשפחתי 

 מרכז

 0.018- 0.040- 0.036 0.036 *0.051 0.015  )1קבוצה ( Xהשיעור הפנוי 

(0.029) (0.027) (0.089) (0.029) (0.062) (0.029) 
 198,066 198,066 198,066 198,066 198,066  198,066  מספר התצפיות

Adjusted R2 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 

אדם ומרשם התושבים; הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:
  עיבודי המחברים.

כל האמידות  ברמת הנישום) מוצגות בסוגריים. מתוקננות, בהתאמה. סטיות התקן (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
המשתנה המסביר את גם כוללות כל האמידות  , למעט ההכנסה המדומה.1 המשתנים המסבירים המופיעים בלוח כוללות את

  ."פנויהשיעור ה X שכרהעשירון "

 .   54―40 נשים בנותו 59―40 ; מבוגרים: גברים בני39―30 צעירים: בני )1(

 מוסד המעניק תואר אקדמי. –אחרון המשכילים: בית ספר  )2(

 .למאוחרת המוקדמת יםשנין הבלא השתנה מצב המשפחתי ה )3(

 והדרום.מחוזות הצפון פריפריה:  )4(

  

  לפי תקופהגמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי, . 5לוח 

  המוקדמת והמאוחרת,  ים(שכר חיובי בשנ

  , השניםבשתי  10% לחבות בפועל אינו עולה עלתחשיבית המס החבות הפער בין 

  משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת)

   2002―2005   

  מאוחרת)השנה ה(

 2006―2007   

  מוקדמת)השנה ה(

-0.017 ***0.087  השיעור הפנוי  
(0.028) (0.064) 

  76,014  109,611  מספר התצפיות 

Adjusted R2 0.065 0.062 

 –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:
  אדם ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.הסקרי כוח 

ברמת  מתוקננותסטיות התקן ( , בהתאמה.1%- ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
 המשתנים המסבירים המופיעים בלוחאת  כוללותכל האמידות  הנישום) מוצגות בסוגריים.

  , למעט ההכנסה המדומה.1
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 סיכום  .ז

בספרות הכלכלית תופסת מקום נכבד על התמריץ לעבוד משפיע הישיר שיעור המס השאלה כיצד 

 בין השאר הם עשויים – מגוון תגובותלעורר אצל הפרטים עשויה  שיעורההפחתת ובשיח הציבורי. 

העלמות את צמצם לו הון אנושילרכוש , רבה יותר בחריצותלבצע את משימותיהם שעות, לעבוד יותר 

  . ברוטו מעבודההמדווחת הכנסה ב משתקפות אלהוכל  – מסה

המס הישיר  כיצדהזדמנות נוחה לאמוד  ותמספקו ותנדירלעיתים  נערכותגדולות מס רפורמות 

           שנערכה בישראל רפורמה את ה בוחןמנצל הזדמנות כזו: הוא  נומחקר. התנהגותהעל משפיע 

 שמדוברהיות . נקודות אחוז 17―7-במיסוי הישיר על יחידים והפחיתה את ה 2009―2003-ב

 המאפשרת לזהות את השפעת היא ההכנסה,עם  ובלתי מתואמתדיפרנציאלית גדולה,  הפחתהב

  וממגמות ארוכות טווח.  אחריםולבודד אותה מזעזועים 

- מידע רבמכילים  הם , שכןשכירים של רשות המסים בישראלההסתמך על קובצי נתונים ה מסד

אדם של הלשכה העם סקרי כוח  ונווגיזאת הקבצים שנתי (פאנל) על שכרם ועל תשלומי המס שלהם. 

בגילי  םתושביהשל מדגם מייצג סקרים אלה מבוססים על  ;2010―2001-ל המרכזית לסטטיסטיקה

  כלכליים.   - חברתיים-את מאפייניהם הדמוגרפיים יםוכולל העבודה

ברוטו בין כל צמדי השנים המדווח השנתי בשכר שחל הריאלי השינוי אמדנו מהו כמקובל בספרות 

הישיר פחות שיעור המס  ת(אח בשיעור הפנוישינוי של ה כפונקציהשלוש שנים,  ןביניהשמפרידות 

-דמוגרפייםה מאפייניםה, )virtual income-ה( המדומהבהכנסה הריאלי שינוי ה, )האפקטיבי השולי

  בשנה המוקדמת ובשנים שקדמו לה. וושכר ,משתנים של הנישוםהבועים וקהכלכליים -חברתיים

שיעור מס ההכנסה על ידי הפעלת של השכר ואנדוגניות בדומה לחוקרים אחרים טיפלנו ב

מקודם לפי מדד המחירים כשהוא שנה המוקדמת בפונקציית המס של השנה המאוחרת על השכר 

לא זכו לטיפול נאות ש בעיות מתודולוגיותשתי נוסף לכך טיפלנו ב (להבדיל מהשכר בפועל).לצרכן 

תוצאות האמידות לכיוון מטה את  מדידה בחישוב שיעור המס השולית וטעראשית,  :בספרות המחקר

 שלהםהשכירים שחבות המס התחשיבית  ללאת רגישות וערכנו בדיקכדי להתמודד עם הבעיה  .האפס

שיעור  שנית,לפי רשות המסים.  םמחבות) 5%-(או מ 10%-סטתה ביותר מ(לפי מודל המס שבנינו) 

כדי להתמודד עם  מוצע.השכר לעבר המ תנסיגחשוף להטיה בשל ולכן  השכרלפי  נקבע המס השולי

שכר הפרט על פי מאפייניו האישיים ושכרו תחילה אמדנו את : בשני שלביםאמידה ערכנו  הבעיה

שילבנו באמידה המרכזית את בשלב השני  ממוצע.לנסיגה לאיננו רגיש חזוי השכר הש , מפניבעבר

  אינו מוטה.זה שיעור שכן שיעור המס השולי הנגזר מהשכר החזוי, 

ברוטו ביחס לשיעור הפנוי המדווח השנתי גמישות השכר שבמגזר העסקי ממצאי המחקר מלמדים 

 ההפחתה מחקרים דומים במדינות המערב. שהניבוטווח הגמישויות בערך זה מצוי  ;0.1-כ עומדת על

המשתייכים לשלושת הפרטים על התנהגות  השפיעהלא על הכנסות מהעבודה שיעור המס השולי ב

על הפרטים  השפיעהמתחת לסף המס, אך היא  ימצו השרובאוכלוסייה הנמוכים,  שכרשוני היחמ

חמישון ב 0.1-כמ – שכרגמישות הלכה ועלתה עם ההעליונים: ה םחמישוניההמשתייכים לשני 

ללת לפי קכך הגמישות המשו משום בעשירון העליון. 0.4-כלבחמישון העליון ועד  0.3-כל, הרביעי

התגובה ההתנהגותית התרחשה  רוב. 0.06―0.03 –ללת קמשו-הלאמהגמישות גדולה  ,0.1-כ ,השכר

שנתיים והתייצבה לאחר ברובה מוצתה המדווח תוך שנתיים, ומכאן שהשפעת הרפורמה על השכר 
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(ביחס  בקבוצות הבאותבה נמצאו הבדלים מובהקים בעוצמת התגולא  שלוש שנים.לאחר 

הגיבו שעובדיו  והציבורי לא מצאמגזר ב שהתמקדואמידות . משכיליםו יהודיםגברים, : למשלימות)

     לרפורמה במס.

להגדלת סך תשלומי תורמת רפורמת המס כיצד מאפשרת להעריך המשוקללת אמידת הגמישות 

נקודות אחוז, והשיעור הפנוי עלה  9-בכ שוליישיר הירד שיעור המס ה 2009-ל 2002השכר במשק: בין 

         הגדילההשיעור הפנוי עליית  ,)ב]3[לוח  0.083( נאמדהשהמשוקללת ; על פי הגמישות 13%-בכ

 ומקורכמחצית מהגידול  ,למעשה). 13*0.083העסקי ( במגזרהמדווח ברוטו שכר הסך את  1.1%-כב

שכר להכנסות בין יכולת לתמרן  , אוכלוסייה שיש להחמשת המאונים העליונים בעליית השכר של

שמלאי ההון  ובהנחהשאין מדובר בתמרון מסוג זה או בשינוי בדפוסי העלמות מס, בהנחה מהון. 

השכר אך אם  תוצר העסקי.את ה 1.1%-כהגדילה בהרפורמה במס ניתן להעריך ש ,עצמואת התאים 

תרמה הרבה פחות הכנסה מהון לשכר, אזי הרפורמה  תהסטעלה עקב של חמשת המאונים העליונים 

בערוצים שלא בדקנו  לתוצרלתרום  העשוישיעורי המס ב ההפחת, גיסא מאידך להגדלת התוצר.

   צבר ההון האנושי.  וה הגדלת שיעור ההשתתפותדרך  –במחקר זה 

. הוא השכר ביחס לשיעור הפנוישל גמישות האומדני להטות את עלולות שמגבלות כמה למחקר 

 רשות שמפעילים הפונקציה את מלא באופן מחקה אינה זו, אולם שחישבנוהסתמך על פונקציית מס 

בפרט לגבי הטבות מס על הפרשות משכר לקרנות  ,עקב מחסור במידע לאומי לביטוח והמוסד המסים

אין אפשרות לזהות תמרון כמו כן  תיאומי מס. אך גם לגבי, השתלמותפנסיה, לקופות גמל ולקרנות 

 ,שכיחה יותר בעשירונים הגבוהיםזו תופעה והכנסות בין מקורות שונים (למשל בין שכר להון), 

הגמישויות ציין כי יש ללבסוף,  .גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי גבוהה יחסית הבקרבאוכלוסייה ש

 .אחרותגמישויות וייתכן שהעלאתם מניבה שיעורי המס, ב מבוססות על הפחתהשנאמדו כאן 

במונחי שעות  ,היצע העבודהשל הרפורמה במס על הישירה את ההשפעה לבחון ניתן יהיה בעתיד 

 האומדן תחתון להשפעיתקבל . באופן זה אדםהסקרי כוח בשטווח הפאנל קצר הבעזרת  ,עבודה

           שאינה קשורה להעלמת הכנסות, מאמץ בעבודה ועוד. 
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  ביבליוגרפיה

), "ההטבות היישוביות במס ההכנסה: מאפייניהן ויעילותן המוגבלת בעידוד הגירה 2015אטקס, ח' (

, אפריל עד ספטמבר, בנק 140ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים פנימית", בתוך: 

  ישראל, חטיבת המחקר, ירושלים.  

, המוסד כלכליים שונים משתניםממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי בנדלק, ז' (שנים שונות), 

  לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, סקרים תקופתיים, ירושלים.

, סקירת שלוש שנים ליישום מענק הכנסה (לשעבר מס הכנסה שלילי)), 2011בנק ישראל (

, חטיבת המחקר, 2011אפריל עד  , ינואר230ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים 

  ירושלים. 

, בנק ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל), 2014ברנדר ע' וע' פוליצר (

  , ירושלים.2014.08אמרים לדיון ישראל, חטיבת המחקר, סדרת מ
בסט, ר' גרונאו וא' זוסמן (עורכים), -א' בן , בתוך:"אי השוויון בישראל"דהן, מ' (טרם פורסם), 

  , האוניברסיטה העברית, ירושלים.אחרונותהשנים העשרים ב כלכלת ישראל

, עמ' 89סקר בנק ישראל  ",על היצע העבודה של גברים חרדים השפעת "חוק טל"), "2017דויטש, צ' (

124-89 .  

המלצות להמשך הפעלת תכנית השילוב של מקבלי גמלאות ), 2007האקדמיה הלאומית למדעים (

   והערכה, ירושלים., מסמכי ייעוץ קיום במעגל העבודה בישראל

  ., ירושלים1460, פרסום מס' 2010סקרי כוח אדם ), 2011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (

  , מינהל המחקר והתכנון, ירושלים.דוח שנתיהמוסד לביטוח לאומי (שנים שונות), 

, מינהל המחקר והתכנון, 2, לוח 3.1, פרק 2010סקירה שנתית ), 2011המוסד לביטוח לאומי (

  ירושלים.

              , 2/2003, חוברת הרבעון לכלכלה, "על הכלכלה הפוליטית של חוק הנגב"), 2003זוסמן, נ' (

   .261-222 עמ'

: פסיעה 1995-1994והרפורמה במיסוי הישיר בשנים  Laffer), "עקומת 1999זוסמן, נ' וד' רומנוב (

  .64-41, עמ' 106גיליון  ,, כרך כ"זהרבעון הישראלי למסיםעלומים",  בשבילים

), "השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון הילודה", 2012טולידנו א', נ' זוסמן, ר' פריש וד' גוטליב (

  .203-158, עמ' 2010, 2/3, חוברת הרבעון לכלכלה

דוח  :מחקר הערכה של תוכנית מהל"ב), 2008מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי (-ג'ויינט-מאיירס

  ירושלים., 08-514- דמ, מסכם

: הערכה של התכנית אורות לתעסוקה), 2010מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי (-ג'ויינט-מאיירס

  , ירושלים.דוח סופי – מצאי המחקרמ

  , משרד האוצר, ירושלים.52, מס' 2003-2002דוח שנתי ), 2003מנהל הכנסות המדינה (

  , משרד האוצר, ירושלים.53, מס' 2004דוח שנתי ), 2005מנהל הכנסות המדינה (

  , משרד האוצר, ירושלים.דוח שנתימנהל הכנסות המדינה (שנים שונות), 

  שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ירושלים.הממונה על , 2010דוח שנתי ), 2011משרד האוצר (
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  נספחים

  2002- ב פרסמה הוועדה לרפורמה במסשהמלצות ההכנסה לפי ההפחתה של שיעורי מס המתווה  .1-לוח נ

  מדרגות ה

(ש"ח לחודש 

  )2002במחירי 

שיעור מהשכר ה

החודשי הממוצע 

 2002-במשק ב

  (אחוזים)

  השינוי בשיעורי  הכנסה (אחוזים)השיעורי מס 

הכנסה המס 

  (נקודות אחוז)

2002  2003  2005  2008  2008   

  2002לעומת 

0-1,970  0-28  10  10  10  10  0 

1,971-3,950  28-56  20  19  19  17  -3 

3,951-4,900  56-70  30  26  26  26  -4 

4,901-10,400  70-148  30  28  27  26  -4 

10,401-10,590  148-151  45  28  27  26  -19 

10,591-18,840  151-268  45  45  41  34  -11 

18,841-30,000  268-427  50  50  47  37  -13 

30,001-34,820  427-496  50  50  47  39  -11 

 1-  49  50  50  50  496מעל   34,821מעל 

    עיבודי המחברים. ;; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה4המלצות הוועדה לרפורמה במס, לוח  –רפורמה במס הכנסה  המקור:
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   2010―1998-ב ממוצעה. מאפייני אוכלוסיית המחקר לפי מגדר, 2-נלוח 

  תקןהסטיית   ממוצעה  

  נשים  גברים  סה"כ  נשים  גברים  סה"כ

      48.8      61.0  (שיעור, אחוזים) 1גברים
  7.3  8.6  8.2  40.8  42.9  42.1  (שנים)גיל ה

(שיעור, אחוזים) 1יהודים ואחרים
   88.6  86.5  91.9  31.7  34.2  27.2  

  45.9  45.7  45.8  30.1  29.7  29.9  (שיעור, אחוזים) 2,1משכילים

  44.3  37.0  40.3  73.1  83.6  79.6  (שיעור, אחוזים) 3נשואים
  1.44  1.53  1.49  1.52  1.56  1.55  )18(עד גיל ילדים המספר 

  43.7  39.8  41.5  74.3  80.2  77.9  (אחוזים) 4תעסוקההשיעור 

  96,455  249,323  208,785  91,010  162,577  135,810  )2010(ש"ח, במחירי  5שנתיהשכר ה

  התפלגות 
ענפי 

 6הכלכלה
  (אחוזים)

   2.0 2.3  2.2  חקלאות
 7.3 14.3  10.9  תעשייה מסורתית

 2.2 5.7  4.0  תעשייה מתקדמת

 0.3 1.3  0.8  חשמל ומים

 1.6 8.9  5.4  בינוי

 11.2 14.5  12.9  וקמעוני סיטונאימסחר 

 2.4 2.9  2.7  שירותי אירוח ואוכל

 2.6 6.3  4.5  תחבורה, אחסנה ודואר

 0.8 1.2  1.0  תקשורת

  בנקאות, ביטוח 
  ומוסדות פיננסיים אחרים

3.6  2.8 4.5 

 2.9 5.6  4.3  שירותי מחשוב ומו"פ

  נכסי דלא ניידי 
  ושירותים עסקיים אחרים

13.2  14.9 11.5 

שירותים קהילתיים וחברתיים 
"פרטיים" ושירותים אישיים 

  אחרים

1.9  1.8 2.6 

 0.0 0.0  0.0  מדינתיים- חוץארגונים וגופים 

 48.1 17.5  32.6  המגזר הציבורי

התפלגות 
מחוז 

המגורים 
  (אחוזים)

    6.5  ירושלים
  16.9  הצפון
  12.8  חיפה

  27.2  המרכז
  19.6  תל אביב

  13.6  הדרום
  3.4  יהודה ושומרון

אדם ומרשם התושבים; עיבודי הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:
 המחברים.

 מעביד ומרשם התושבים.-עובדהקובצי מסתמכים על אדם. שאר המשתנים המסבירים העל סמך סקרי כוח  )1(

 מוסד אקדמי. –אחרון הספר הבית  )2(

 השיעור חושב בקרב נישומים שמצבם המשפחתי ידוע. )3(

 ).בשנה חיובי לשכר השקולהגדרה זו (ודש אחד לפחות בשנה מועסקים במהלך ח )4(

  בעלי שכר חיובי בשנה. )5(

); 39―36, 29―10( ); תעשייה מסורתית0): חקלאות (1993 ,כלכלה (לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלההלהלן החלוקה לענפי  )6(
 ; שירותי אירוח ואוכל)53―50( וקמעוני סיטונאי; מסחר )46―45( ; בינוי)41―40( ; חשמל ומים)35―30( תעשייה מתקדמת

; שירותי מחשוב )68―67( ); בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים66; תקשורת ()65―60( ; תחבורה, אחסנה ודואר)56―55(
); שירותים קהילתיים וחברתיים "פרטיים" 76, 75, 74, 71, 70; נכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים אחרים ()73―72( ומו"פ

); 80( חינוך); 79―77( ציבורי נהלִמ : הציבורי המגזר). 99מדינתיים (-; ארגונים וגופים חוץ)97―94( שירותים אישיים אחריםו
 ). 93―90" (ציבוריים" וחברתיים קהילתיים שירותים); 86( וסעד רווחה שירותי); 85( בריאות שירותי
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  . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי 3-לוח נ

  בפולינום מדרגה שלישית של מאון השכר "שכרהעשירון לדמי "החלפת המשתנה המסביר 

ש"ח 40,000על עולה  שכר חיובי    

 חמשת ללא סה"כ
מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

0.100*** 0.068*** 0.052*** 

(0.015) (0.009) (0.009) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.121*** 0.072*** 0.031*** 
(0.014) (0.008) (0.008) 

 ***0.054 ***0.157 ***0.100  1משוקלל
(0.016) (0.014) (0.010) 

אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –רשות המסים בישראל  המקור:
  המחברים.ומרשם התושבים; עיבודי 

, בהתאמה. סטיות התקן (מתוקננות ברמת הנישום) מוצגות 1%- ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
שכר הדמי לעשירון אולם את ", 1המשתנים המסבירים המופיעים בלוח  כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

  .רוטו בשנה המוקדמתפולינום מדרגה שלישית של השכר השנתי ב " מחליףשנתי ברוטו בשנה המוקדמתה

   משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת. )1(
  

  

  . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי4-לוח נ

  בצמד השנים 5% לחבות בפועל אינו עולה עלתחשיבית המס החבות הפער בין 

ח"ש 40,000על עולה  שכר חיובי   
מאונים  5ללא  סה"כ

 עליונים

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

-0.008 0.069*** 0.067** 

(0.031) (0.016) (0.017) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.043 0.144*** 0.090*** 

(0.028) (0.015) (0.016) 

 ***0.097 ***0.176 ***0.125  1משוקלל
(0.025) (0.021) (0.019) 

אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –רשות המסים בישראל  המקור:
  ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.

, בהתאמה. סטיות התקן (מתוקננות ברמת הנישום) מוצגות 1%- ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
  .1המשתנים המסבירים המופיעים בלוח  כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

   משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת. )1(
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  השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי. גמישות השכר 5-לוח נ

   1המוקדמת והמאוחרת: סה"כ ונשואים יםח בשנ"ש 40,000על עולה שנתי השכר ה

  
 נשואים סה"כ

  משתני  בלי
  בת זוג בן/

  עם משתני 
  2בן/ בת זוג

 - לא
  משוקלל

   עם
  הכנסה מדומה 

0.067*** 0.062*** 0.062*** 

(0.009) (0.012) (0.012) 
   בלי

  מדומההכנסה 
0.061*** 0.056*** 0.054*** 
(0.008) (0.012) (0.012) 

 ***0.086 ***0.088 ***0.100  3משוקלל
(0.013) (0.019) (0.019) 

אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –רשות המסים בישראל  המקור:
  ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.

סטיות התקן (מתוקננות ברמת הנישום) מוצגות  , בהתאמה.1%- ו 5%, 10%מובהק ברמה של *, **, *** 
  .1המשתנים המסבירים המופיעים בלוח  כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

בקובצי  /הבת הזוג מופיע המוקדמת והמאוחרת, ובן/ יםבת זוג בשנ בן/ /הנישומים נשואים לאותו )1(
 השכירים. 

השינוי בשיעור הפנוי, השינוי בהכנסה  :לאמידה שנוספו הזוג בת /לבן הנוגעים המסבירים המשתנים )2(
  .שכר בשנה המוקדמתהמדומה וה

   משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת. )3(
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   1מגזרה. גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי, לפי 6-לוח נ

  )המוקדמת והמאוחרת יםשנתי ברוטו חיובי בשנהשכר ה(
2סה"כ  

  3ציבוריהמגזר ה  עסקיהמגזר ה  

 - לא
  משוקלל

  עם 
   הכנסה מדומה

0.016 **0.039  *0.030- 

)0.012(  )0.015(  )0.017( 

  בלי 
  הכנסה מדומה

-0.011 0.004 **0.040-  

)0.011(  )0.014(  )0.016(  

  4משוקלל

   
***0.066  ***0.072  -0.009 

)0.013(  )0.016(  )0.018(  
סקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  אדם ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.ה
ברמת הנישום) מוצגות  מתוקננות, בהתאמה. סטיות התקן (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

  .1 המשתנים המסבירים המופיעים בלוח כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

שכר של השכירים במגזרים העסקי והציבורי יחדיו. המשתני הדמי לעשירונים מבוססים על עשירוני  )1(
אולם הן אינן חיובי), השכר ה(טורי  3בלוח  לתוצאות התוצאות בנוגע למגזר העסקי דומות מאוד

 י. מגזר העסקעל הרק מבוססים שם העשירונים זהות להן שכן 

 משתנה דמי למגזר ציבורי. ותכוללבאמידות ה )2(

נהל ): ִמ 1993 ,(לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה הכלולים במגזר הציבורי הענפים הראשיים )3(
); שירותים קהילתיים 86); שירותי רווחה וסעד (85); שירותי בריאות (80; חינוך ()79―77( ציבורי

 .)93―90( וחברתיים "ציבוריים"

  השכר בשנה המוקדמת. משוקלל לפי )4(
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  1לפי זכאות היישוב להטבת מס, בפריפריה . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי7-נלוח 
  משוקלל) -לאהמוקדמת והמאוחרת,  יםשכר חיובי בשנה(

  
  2א. אמידות כלליות

  ש"ח 40,000על עולה   שכר חיובי  
  -0.051  -0.094  השיעור הפנוי Xיישוב זכאי 

)0.060(  )0.033(  
  41,514  72,514  תצפיותהמספר 

Adjusted R2 0.210  0.119  

  
  3ב. אמידות עם אינטראקציות לפי חמישונים

  ש"ח 40,000על עולה   שכר חיובי  

 Xשיעור פנוי]  X[יישוב זכאי 

 

  1חמישון 
0.105  0.033  

)0.593(  )0.049(  

  2חמישון 
0.016-  0.064  

)0.102(  )0.069(  

  3חמישון 
0.178-  0.112-  

)0.114(  )0.071(  

  4חמישון 
0.117-  **0.200-  

)0.110(  )0.098(  

   5חמישון 
0.196-  0.159-  

)0.128(  )0.109(  

  41,869  72,514  תצפיותהמספר 

Adjusted R2 0.210  0.119  
אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.
ברמת הנישום) מוצגות  מתוקננותסטיות התקן ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

   , למעט ההכנסה המדומה.1 המשתנים המסבירים המופיעים בלוחאת  כוללותכל האמידות  בסוגריים.
 תבמשך שנה אחלפחות תושביו היו זכאים להטבת מס  –ישוב זכאי ימחוזות הצפון והדרום.  –פריה פרי )1(

     החקירה.  תבתקופ
שיעור ה X שכרההמשתנים המסבירים הבאים: דמי ליישוב זכאי וחמישון את גם כוללות כל האמידות  )2(

 פנוי.ה

שכר החמישון  X ישוב זכאייהמשתנים המסבירים הבאים: דמי ליישוב זכאי, את גם כוללות כל האמידות  )3(
 פנוי.השיעור ה X שכרהוחמישון 
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  . גמישות השכר השנתי ברוטו ביחס לשיעור הפנוי,8-לוח נ

  מאוחרתוההמוקדמת  יםלפי פרק הזמן בין השנ

  א. שנה

ש"ח 40,000על עולה  שכר חיובי   
חמשת ללא  סה"כ

מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

0.027*** 0.057*** 0.060*** 

(0.015) (0.008) (0.008) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.005 0.043*** 0.037*** 

(0.014) (0.008) (0.008) 

 ***0.036 ***0.039 ***0.010  1משוקלל
(0.015) (0.013) (0.009) 

  
  ב. שנתיים

ש"ח 40,000על עולה  שכר חיובי   
חמשת ללא  סה"כ

מאונים ה
עליוניםה  

  משוקלל- לא

הכנסה  עם
  מדומה 

0.037** 0.067*** 0.069*** 

(0.015) (0.008) (0.008) 
הכנסה  בלי

  מדומה
0.022 0.056*** 0.044*** 

(0.014) (0.008) (0.008) 

 ***0.059 ***0.073 ***0.041  1משוקלל
(0.016) (0.013) (0.009) 

אדם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -עובדהקובצי  –רשות המסים בישראל  המקור:
  ומרשם התושבים; עיבודי המחברים.

, בהתאמה. סטיות התקן (מתוקננות ברמת הנישום) מוצגות 1%- ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
  .1המשתנים המסבירים המופיעים בלוח  כוללות אתכל האמידות  בסוגריים.

   משוקלל לפי השכר בשנה המוקדמת. )1(
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  (אחוזים) 2010-ו 2002, שכרהלפי עשירון  1. שיעורי מס ההכנסה השוליים האפקטיביים1-נאיור 

  
  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:

 שכיריםלא כולל נישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. השקיבלו מס רגילים בשיעורי הכנסות החייבות ההחלים על  )1(
  העליונים. האלפיונים בשלושת

  

   (אחוזים)וערכו ביחס לשכר הממוצע  )במחירים שוטפיםאלפי ש"ח, ( שכרהעליון של עשירון הגבול ה

מאונים   מידההיחידת   שנהה
91―95   

  עשירון השכר

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2002  

אלפי 

   ש"ח

 16.2 33.5 47.6 61.5 78.9 100.6 129.7 172.7 246.3  325.9  מחירים שוטפים

  18.7  38.8  55.1  71.1  90.9  116.4  150.1  199.8  284.9  377.0  2010מחירי 

  19.2  39.8  56.5  72.9  93.2  119.4  154.0  204.9  292.3  386.7  אחוזים

2010  
  22.6  44.0  59.9  76.1  95.1  120.2  155.7  208.0  291.8  373.9  אלפי ש"ח

  22.8  44.4  60.5  76.9  96.1  121.4  157.4  210.1  294.9  377.8  אחוזים

  בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המסיםרשות  המקור:
  העליונים. האלפיונים בשלושתשכירים לא כולל אוכלוסיית המחקר. 
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  (אחוזים) 22010עד  1998, 1בריאותהלאומי ומס הביטוח הדמי שיעורי . 2-איור נ

  
  המוסד לביטוח לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 פרישה. הגיל ל 18 שגילם נע ביןהשיעורים החלים על שכירים  )1(

הועלתה התקרה  2008. באוגוסט והאיור משקף זאתבוטלה תקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח,  2003יוני ל 2002יולי  בין )2(
  פעמים השכר הממוצע.   10-ל
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  , 2על שכירים בהשוואה לחבות בפועלהחל  1לאומיהביטוח הדמי של . החבות התחשיבית 3-איור נ

  )2010(אלפי ש"ח, במחירי  2010עד  1998

  
אדם ומרשם הסקרי כוח  –מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

  התושבים; עיבודי המחברים.

 כולל מס בריאות. )1(

  כל נקודה באיור מייצגת נישום אחד או יותר.נישומים המשתייכים לאוכלוסיית המחקר. ה )2(
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  )1998ש"ח לשנה במחירים קבועים של ( 2010עד  1998 ,2וסף מס ההכנסה 1שכר המינימום. 4-איור נ

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.רשות המסים בישראל, המוסד לביטוח לאומי,  המקור:

  ) במשרה מלאה.18שכר המינימום למועסק (מעל גיל  )1(

נישומים שהתגוררו לא נכללו בתחשיב . (בגין תושבות ונסיעה לעבודה) 2.25 –לשכיר הזכאי למספר המזערי של נקודות זיכוי  )2(
  ביישובים שנהנו מזיכוי מס או קיבלו זיכוי מס בגין עבודה במשמרות. 

  

  

   )אחוזים( 2010עד  1998 ,1חלקם של חמישונים נבחרים בשכר המדווח השנתי ברוטו. 5-איור נ

 

  
  מעביד; עיבודי המחברים.-עובדהקובצי  –בישראל  המסיםרשות  המקור:

(כולל נישומים בשלושת האלפיונים העליונים  נישומים המשתייכים לאוכלוסיית המחקרהחזיק. המכל המשרות שהנישום  )1(
   . של השכר)

 30,000

 32,000

 34,000

 36,000

 38,000

 40,000

 42,000

 44,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

שכר המינימום

סף מס ההכנסה

0

10

20

30

40

50

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

החמישון התחתון

העשירון העליון

החמישון העליון

החמישון השלישי



 

 

 

46  

 

 

  עע

  : 2שינוי בשיעור הפנוישל ה כפונקציהבשכר הריאלי  1הממוצע. השינוי 6-איור נ
  מוקדמתהמאוחרת לעומת השנה ה

  
  רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 הכנסה מס שיעור להם שיש נישומים קבוצת של הריאלי ובשכר הפנוי בשיעור כל נקודה באיור משקפת את ממוצעי השינוי )1(
) בנפרד מוקדמת שנה לכל( המאוחרת בשנה זהה אפקטיבי שולי הכנסה מס שיעור וגם המוקדמת בשנה זהה אפקטיבי שולי

 קבוצה. בכל הנישומים מספר לפי משוקללת אמידה על מבוסס הרגרסיה קו. 3 באיור נבחרות לשנים דוגמה ראו –

 יםמס ההכנסה השולי האפקטיבי שלהם בשנ יהאיור לשכירים ששיעורהגבלנו את נישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. ה )2(
מתחת לסף המס שנמצאו שכירים והשמטנו את הבקנה אחד עם שיעורי המס הסטטוטוריים,  והמוקדמת והמאוחרת על

  . קיבלו זיכוי מס בגין עבודה במשמרות , אומזיכוי מס ונהנשהתגוררו ביישובים או בשנה המוקדמת, 
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y = -4.213+0.052·x

R2=0.004


