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توطئة

الطبقة اإلسرائيلية الوسطى 

والمجتمع المتقاطب

شهدت إرسائيل، خالل العقد ونصف العقد األخريين، تراجعا كبريا يف جمال توزيع »كعكة« 

ية( يف طريّف حمور الغنى والفقر - هذا ما بّينته  ّ املدخوالت فيها، بني العائالت )االقتصادات اأُلرسرَ

معطيات مسح املدخوالت واملرصوفات للعام 2012، الذي أجراه مكتب اإلحصاء املركزي 

الرسمي يف إرسائيل ونرشت نتائجه يف هناية شهر ترشين األول 2013. وهذه هي املرة األوىل 

التي ينرش فيها مكتب اإلحصاء مثل هذا املسح، والذي يشمل مدخوالت االقتصادات األرسية 

ومرصوفاهتا معا.   

العام  خالل  إرسائيل  يف  الغنية  العائالت  مدخوالت  بأن  أيضا،  املسح،  معطيات  وأفادت 

2012 كانت أكرب من مدخوالت العائالت الفقرية بنحو 4ر9 ضعف، مقابل 6ر8 ضعف يف 

العام 2011 و5ر8 ضعف يف العام 1999. 

وتبني منها، أيضا، أن حصة العائالت يف الُعرش )الفئة العرشية( األعىل بلغت، يف العام ذاته 

اكتفت  بينام  األرسية(،  )االقتصادات  العائالت  مدخوالت  جمموع  من  6ر%23   ،)2012(

العائالت يف العرش األدنى بنسبة 5ر2% فقط من إمجايل املدخوالت الصافية ملجمل العائالت 

يف إرسائيل. 

والدخل الذي يبني عليه تقرير مكتب اإلحصاء املركزي الرسمي هو الدخل املايل الشهري 

واملستقل،  األجري  العمل   - املختلفة  الدخل  مصادر  مجيع  من  األرسي  لالقتصاد  املتوسط 

االستثامرات والفوائد والعوائد، املعونات واملخصصات. 
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ويتجسد توزيع املدخوالت غري املتساوية يف االقتصاد اإلرسائييل، أيضا، يف »مؤرش جيني« 

لقياس عدم املساواة بني االقتصادات األرسية، وفق الدخل الصايف. وهو املؤرش املعتمد دوليا 

لقياس الفوارق وعدم املساواة يف توزيع املداخيل؛ إذ ترتاوح درجاته ما بني 0 )درجة صفر - التي 

متثل املساواة التامة( وبني 1 )التي متثل انعدام املساواة التام(. وتبني معطيات مكتب اإلحصاء 

املركزي أن »مؤرش جيني« قد بقي ثابتا عىل حاله خالل العام 2012، باملقارنة مع العام السابق، 

2011، واستقر عند مستوى 377ر0. 

ويبني مسح مكتب اإلحصاء أن الدخل املايل الشهري املتوسط غري الصايف لالقتصاد األرسي 

يف إرسائيل قد بلغ يف العام 2012 نحو 16577 شيكال؛ أي بارتفاع نسبته 8ر3% يف القيمة 

احلقيقة، باملقارنة مع العام 2011. وبعد خصم مجيع املدفوعات اإللزامية )رضائب ورسوم 

إلزامية خمتلفة، مثل: رضيبة الدخل، التأمني الوطني والتأمني الصحي( يصبح الدخل الشهري 

املتوسط الصايف لالقتصاد األرسي 13829 شيكال.

أما الدخل الشهري الصايف للفرد، وهو ما يقدم صورة أوضح بإلغاء تأثري حجم العائلة، فقد 

بلغ يف العام نفسه )2012( نحو 5096 شيكال، علام بأن ما نسبته 4ر77% من جممل مدخوالت 

االقتصادات األرسية يف إرسائيل هي مدخوالت من العمل، بينام 9ر11% منها مصدرها من 

املعونات واملخصصات احلكومية للمحتاجني. 

كام تبني معطيات مكتب اإلحصاء، أيضا، أن متوسط املرصوفات املالية املتوسطة لألغراض 

االستهالكية قد بلغ يف العام املايض نحو 14272 شيكال. أما املرصوف املايل الشهري املتوسط، 

من دون املرصوفات عىل السكن والسيارات )التي متلكها العائلة( فقد بلغ 10751 شيكال 

وشّكل ما قيمته 8ر64% من الدخل املايل املتوسط. 

وأفادت معطيات التقرير، كذلك، بأن عدد األنفار املتوسط يف االقتصاد األرسي يف إرسائيل 

قد بلغ يف العام املنرصم 3ر3، بينام بلغ متوسط عدد املعيلني يف االقتصاد األرسي 4ر1.   
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»توزيع  يسمى  ما  الضوء عىل  من  مزيدا  ليلقي  هذا  املركزي  اإلحصاء  تقرير مكتب  ويأيت 

كعكة املدخوالت« يف إرسائيل وليزيد يف توضيح الصورة احلقيقية حول اتساع الفوارق وتعمق 

الفجوات بني »الطبقات« املختلفة يف إرسائيل، وذلك بعد أشهر قليلة من البحث الذي أصدره 

»مركز األبحاث واملعلومات« التابع للكنيست )يف نيسان 2013( بعنوان »الطبقة الوسطى يف 

إرسائيل - التحوالت احلاصلة خالل األعوام األخرية«، الذي نقدم له هنا ترمجة كاملة. وهو 

البحث الذي يؤكد أن »وجود طبقة وسطى واسعة قد يدل عىل جمتمع متساو نسبيا«، بينام تبني 

املقارنة الدولية أن حال الطبقة الوسطى يف إرسائيل »تدلل عىل جمتمع أقل تساويا«!

وكانت مسألة الطبقة الوسطى يف إرسائيل، مكانتها، أمهيتها وما آلت إليه وآفاق تطورها، 

عىل  األخرية،  القليلة  األعوام  خالل  إرسائيل  يف  العام  النقاش  يف  الصدارة  مركز  احتلت  قد 

خلفية املداوالت التي جرت يف الكنيست حول قانون امليزانية العامة اجلديدة للدولة، ارتباطا 

مع توجهات وترصحيات وزير املالية اجلديد، يائري لبيد، الذي حقق وحزبه )»يش عتيد«( يف 

االنتخابات الربملانية األخرية إنجازا كبريا والفتا بوصفه ممثل الطبقة الوسطى وراعي مصاحلها.  

ويف هذا السياق ذاته، أيضا، أعّد البحث الصادر عن مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست. 

»كلام كانت حصة الطبقة الوسطى أكرب من جممل االقتصادات األرسية ومن إمجايل »كعكة 

املدخوالت«، يكون توزيع املدخوالت بشكل أكثر تساويا بني االقتصادات األرسية«، كام يؤكد 

البحث.  ذلك أن »وجود طبقة وسطى كبرية من حيث عدد االقتصادات األرسية املشمولة 

فيها وحصتها من كعكة املدخوالت يدل عىل جمتمع متساو، نسبيا، بينام كون الطبقة الوسطى 

صغرية من حيث عدد االقتصادات األرسية فيها وحصتها من كعكة املدخوالت يدل عىل جمتمع 

متقاطب، اقتصاديا واجتامعيا، فيه أغنياء كثريون من جهة، وفقراء كثريون من جهة أخرى«. 

تبلغ مدخوالت  التي  تعريفا، تشمل االقتصادات األرسية  الوسطى،  الطبقة  أن  ومعروف 

الواحد منها بني 75% و 125% من متوسط الدخل لالقتصادات األرسية يف الدولة )وهو املبلغ 
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الذي حيصل نصف االقتصادات األرسية يف الدولة عىل دخل أكرب منه بينام حيصل النصف اآلخر 

منها عىل دخل أقل منه(.  ومع ذلك، فإن البحث الذي وضعه مركز األبحاث واملعلومات يف 

الكنيست يعتمد موديال آخر: الطبقة الوسطى هي جمموع االقتصادات األرسية التي ترتاوح 

مدخوالت الواحد منها بني 75% و 200% من متوسط الدخل، فيام تعترب االقتصادات األرسية 

»طبقة  العام  الدخل  متوسط  و 200% من  بني %125  منها  الواحد  ترتاوح مدخوالت  التي 

وسطى عليا«. 

االقتصادات  مرصوفات  بشأن  املركزي  اإلحصاء  مكتب  معطيات  عىل  البحث  ويستند 

التي  األرسية  االقتصادات  بموجبها،  الوسطى،  الطبقة  تشمل  والتي  ومدخوالهتا،  األرسية 

يرتاوح فيها الدخل الشهري الصايف للفرد الواحد بني 3000 و 8000 شيكل، بينام يرتاوح 

الدخل الشهري الصايف  لالقتصاد األرسي الواحد منها بني 7600 و 18600 شيكل. وطبقا 

هلذه املعطيات، فإن 9ر35% من جممل االقتصادات األرسية يف الدولة تنتمي إىل الطبقة الدنيا، 

بينام تنتمي 7ر14% من االقتصادات األرسية إىل الطبقة العليا. أما الطبقة الوسطى فتشمل، طبقا 

هلذه املعطيات ذاهتا، 4ر49% من االقتصادات األرسية يف الدولة فيام تبلغ حصتها اإلمجالية من 

»كعكة املدخوالت« 6ر%53. 

ويشري البحث إىل أن الطبقة الوسطى شهدت اتساعا وازديادا يف عدد االقتصادات املنزلية 

من  وزهنا،  ليعود   2011 العام  يف  الرتاجع  إىل  عادت  لكنها   ،2010 و   2005 األعوام  بني 

جممل االقتصادات األرسية، إىل ما كان عليه يف العام 2003. وزيادة عىل ذلك، ازدادت حصة 

الدنيا( بني األعوام  الطبقة  الطبقة الوسطى )وكذلك يف  مدخوالت االقتصادات األرسية يف 

2005 و 2011، عىل حساب حصة مدخوالت االقتصادات األرسية يف الطبقة العليا. 

حصة  أن   Luxembourg Income Study إطار  يف  أجري  بحث  بني  فقد  وللمقارنة، 

االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى من جممل االقتصادات األرسية يف 29 دولة أوروبية 
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املوديل  أن  االعتبار  يف  األخذ  جيب  أنه  غري  املتوسط.  يف   %53 نحو   2009 العام  يف   بلغت 

)طريقة االحتساب( الذي اعتمده ذلك البحث خيتلف عن ذلك الذي اعتمده مركز األبحاث 

واملعلومات يف الكنيست )كام ذكر أعاله(؛ إذ اعترب البحث األورويب يف عداد الطبقة الوسطى مجيع 

االقتصادات األرسية التي تراوحت مدخوالهتا بني 70%  و 150% من متوسط الدخل هناك. 

ولدى اعتامد البحث اإلرسائييل )مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست( املوديل األورويب 

ذاته، تبني أن حصة االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى يف إرسائيل قد بلغت يف العام 2009 

نحو 39% فقط ـ أي، أقل من املعدل الدويل بـ 11 نقطة مئوية. وهو ما يعني أن وزن الطبقة 

الوسطى يف إرسائيل من جممل االقتصادات األرسية يف إرسائيل أدنى، بكثري، من الدول املتطورة. 

وتشكل الطبقة الوسطى مرتكزا تقوم عليه املجتمعات الصناعية، عادة. وذلك ألن املواطنني 

املنتمني إىل هذه الطبقة هم، يف الغالب، العامل واملوظفون الذين يقومون بتفعيل معظم املنظومات 

يف القطاعني التجاري والعام، فضال عن كوهنم املستهلكني األساسيني للمنتجات االستهالكية 

»الطبقة  فيستخدم مصطلح   ، املقابل  املاركيس، يف  االجتامع  أما يف علم  السوق.   املختلفة يف 

الوسطى« لوصف املالكني الربجوازيني الذين يعتاشون من ملكية املصالح واملوارد التجارية، 

من اخلدمات اإلدارية ومن املهن احلرة، خالفا للطبقة الدنيا )طبقة العامل - الربوليتاريا(  التي 

جمهودهم  بيع  من  ويعتاشون  إنتاج  وسائل  أية  يمتلكون  ال  الذين  األجريين  العاملني  تشمل 

اجلسامين أو الفكري. 

وحتتل مسألة مناعة الطبقة الوسطى مكانة مركزية يف النقاش العام، اجلامهريي والسيايس، يف 

إرسائيل. ويبدو أن هذا النقاش ال ينطلق من التعريف الضيق للطبقة الوسطى، بل من التعريف 

الواسع، الذي يشمل قطاعات سكانية متينة اقتصاديا. لكن الباحثني منقسمون حيال منهجية 

حتليل التوزيع الطبقي يف املجتمع اإلرسائييل وحيال حدود الطبقة الوسطى، التي متحورت »محلة 

االحتجاج الشعبية« الشهرية يف إرسائيل )»احتجاج اخليام«( يف العام 2011 حول مسألة غبنها 
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ورضورة تعزيزها.  

وكان تقرير أصدره مركز »أدفا« حول الطبقة الوسطى يف إرسائيل يف العام 2007 قد وثق 

سريورة تضاؤل حجم هذه الطبقة ووزهنا يف االقتصاد اإلرسائييل منذ العام 1988. وقد أكد معدا 

التقرير، شلومو سبريسكي وإيتي كونور ـ أتياس »أمهية مصري الطبقة الوسطى«، نظرا لكوهنا 

الطبقة التي تعتربها الغالبية الساحقة من الناس »احلالة الطبيعية يف جمتمع معاىف«، خاصة وأن 

هذه الطبقة تعترب يف الدول الغربية »الدعامة األساسية« لالقتصاد، سواء كمزود للعامل واملوظفني 

يف  اجلزء األكرب من منظومات القطاعني التجاري والعام أو كمستهلك أساس ملنتجات السوق. 

ويضيفان: »وتعترب الطبقة الوسطى، منذ عهد أرسطو، دعامة أساسية للنظام الديمقراطي«.  

ويشار يف هذا السياق، أيضا، إىل أنه من حيث مصادر التمويل احلكومي، متثل الطبقة الوسطى 

اجلهة التي تتحمل اجلزء األكرب من عبء الرضائب، سواء املبارشة منها أو غري املبارشة. 

وإىل ذلك، فإن الطبقة الوسطى غالبا ما متثل املؤرش األوضح عىل التحوالت العميقة املستقبلية 

املحتمل حصوهلا يف املجتمع بأكمله، سواء عىل املستوى الديمغرايف أو عىل مستوى وجهات 

العمر  )متوسط  احلياة  مأمول  يف  االرتفاع  اإلثنية،  التغريات  مثل:  االجتامعي،  التطور  وآفاق 

والتحصيالت  الدراسات  التشّيخ،  وتائر  اجلديدة،  الوالدات  وتائر  يف  االنخفاض  املتوقع(، 

األكاديمية، نسب الطالق، البطالة وغريها من العوامل التي تتحول إىل معايري اجتامعية حينام 

تتبناها الطبقة الوسطى، وفقط إن هي تبّنتها.  

غري أن هذه السريوات الثقافية، االجتامعية واأليديولوجية غري قابلة للقياس املبارش، عادة 

وإمجاال. ويتم هلذا السبب، حتديدا، اللجوء إىل أدوات قياسية أخرى يمكن من خالهلا اعتامد 

معايري موضوعية لتعريف الطبقة الوسطى - وهي، أساسا، مستوى املدخوالت وحصتها من 

جممل املدخوالت العام.   

املصاحبة  األخرى  واالجتامعية  االقتصادية  والسريورات  العوملة  تأثريات  مسألة  وتشغل 
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الباحثني  من  كبريا  عددا  ومكانتها،  ووزهنا  حجمها  الوسطى،  الطبقة  عىل  عليها  واملرتتبة  هلا 

املختصني يف الدول الغربية منذ ما يزيد عن 20 عاما. وقد تبني، يف غري قليل من الدراسات، 

أن تضاؤل حجم الطبقة الوسطى ووزهنا هو ظاهرة شائعة، لكنها ليست عاملية: فبينام تقلصت 

الطبقة الوسطى يف كل من انكلرتا، تايوان وهولندا، اتسعت وكربت يف كل من كندا، السويد 

والنرويج. أما إرسائيل، فهي حتتل قاع القائمة املكونة من 11 دولة شملتها الدراسات، بعد 

الواليات املتحدة، التي حافظت الطبقة الوسطى فيها عىل مكانتها منذ أوساط الثامنينيات وحتى 

اليوم ـ 3ر29% من جممل االقتصادات األرسية هناك. 

ويعتقد الباحثون بأن العامل األكثر أمهية يف التأثري عىل حجم الطبقة الوسطى ووزهنا هو 

السياسة احلكومية: ففي البلدان التي متتاز بنشاط حكومي فاعل، سواء بدرجة عالية من الضامنات 

االجتامعية أو باحلفاظ عىل معدالت األجور، يكون املس بالطبقة الوسطى أخف وطأة. 

اليشء: فكثريون هم  ملتبسا بعض  يبدو  الوضع يف إرسائيل، وبعيدا عن األرقام،  أن  غري 

الذين يعتربون أنفسهم جزءا من الطبقة الوسطى لكن حاهلم ال ختتلف كثريا عن حال املواطنني 

املعدودين عىل الطبقة الدنيا. فهؤالء يعملون، حيصلون عىل رواتب معقولة، أهنوا دراسات عليا، 

أو يف طريقهم إىل ذلك، تتوفر هلم أعامل منظمة ويمتلكون مهنا قّيمة ويسعون إىل ضامن مستقبل 

أفضل ألبنائهم وبناهتم من واقعهم الراهن، ال هم أغنياء وال هم فقراء، وكل ما يرغبون فيه 

هو العيش يف مستوى معقول ومقبول يف جمتمع يتيح هلم ذلك. لكن ضيق ذات اليد والعجز 

عن ضامن مستوى معييش الئق ومستقبل أفضل يف إرسائيل ال يقترصان عىل أبناء الطبقة الدنيا 

فحسب، بل مها من نصيب املعدودين عىل الطبقة الوسطى أيضا. 

ويف هذا الصدد، يذهب بعض املحللني إىل القول إنه »قد يكون جزء من املشكلة يف إرسائيل 

عائدا إىل عادات وأنامط الرصف لدى اإلرسائيليني، بمعنى أنامط إدارة املرصوفات يف مقابل 

املدخوالت«، لكنهم رسعان ما يعودون إىل التأكيد عىل أن »أساس املشكلة احلقيقية يكمن يف 
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عوامل أخرى« - أجور غري مرتفعة لقاء أعامل مهنية تتمتع بالكفاءات واملهارات، نقص و / 

أو انعدام األمن التشغييل )أي، اخلشية الدائمة من فقدان مكان العمل أو من تردي وتراجع 

رشوط العمل ومستويات األجور( والتدهور الدائم يف سلة اخلدمات املقدمة من الدولة ـ هذه 

هي املشكلة األساسية، كام يؤكد املحللون. 

وكلام تراجع دور احلكومة يف تقديم اخلدمات، وخاصة من خالل عمليات اخلصخصة التي 

وتعميق  مواصلة  مع  االجتامعي، سوية  والرفاه  الصحة  التعليم،  مثل  أساسية  تطال خدمات 

التقليصات يف ميزانيات هذه اخلدمات، تزداد حاجة املواطنني إىل التعويض عن ذلك من أمواهلم 

اخلاصة )مدخوالهتم(. لكن الرضائب، يف املقابل، ال تنخفض واألجور ال ترتفع، ما حيتم عىل 

املواطن زيادة مرصوفاته )من ميزانية االقتصاد األرسي( لتمويل هذه اخلدمات األساسية، يف 

حماولة مستمرة من جانبه لضامن مستوى معقول والئق منها.  

ويرى الباحثون واملحللون أن املشكلة الرئيسة يف إرسائيل ال تكمن يف العبء الرضائبي، بل 

يف حقيقة أن املواطن حصل عىل مستوى متناقص باستمرار من اخلدمات لقاء هذه الرضائب. 

وهي ال تكمن يف أن املواطنني ال يعملون بام فيه الكفاية، بل يف حقيقة عدم توفر ما يكفي من 

أماكن العمل ومن األمن التشغييل.  

وخيلص هؤالء إىل التأكيد أن املطلوب، بصورة أساسية وملحة، هو إجراء تغيريات جوهرية 

يف سلم أولويات الدولة )احلكومة(، بام قد يساعد يف حتقيق تغيري جدي يف شعور املواطن باألمن 

االقتصادي، وهو ما يمثل بداية رضورية لتحقيق تغيريات أعمق وأشمل.  
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الطبقة الوسطى في إسرائيل: التحوالت

 الحاصلة خالل األعوام األخيرة

إصدار: الكنيست - مركز األبحاث واملعلومات
كتابة: إيالنيت بار

نيسان 2013

تعريف: أعدت هذه الوثيقة بناء عىل طلب عضو الكنيست السابقة روحاما 
أبراهام – بليال )كاديام(، وهي تعرض حتليال لوزن الطبقة الوسطى من بني جمموع 
ّية يف إرسائيل. وتتضمن الوثيقة تعريفا للطبقة الوسطى، وحتليال  االقتصادات األرسرَ
املداخيل.  كعكة  من  وحصتها  الوسطى  الطبقة  يف  األرسية  االقتصادات  لوزن 
وبالتوازي مع هذا التحليل، طلب مركز األبحاث واملعلومات التابع للكنيست 
إجراء استطالع للرأي حول مشاعر اجلمهور الواسع حيال مكانته، مقارنة بمكانته 

احلقيقية يف الواقع1. 
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1. الطبقة الوسطى ـ تعريف

1.1. خلفية

تشكل الطبقة الوسطى عامدا أساسيا يف املجتمعات املتطورة. فكلام كان وزن الطبقة الوسطى 
من جممل االقتصادات األرسية ومن جممل املدخوالت أكرب، تم تقسيم كعكة املدخوالت عىل 
نحو أكثر تساويا بني االقتصادات األرسية. وقد تطور واتسع خالل العقود األخرية نقاش عام 
حول حجم الطبقة الوسطى عموما، وحول توزيع ثامر النمو بني الطبقات املختلفة خصوصا.  
اقتصادي يف  ـ  الطبقة الوسطى أن تدل عىل تنقل اجتامعي  التحوالت احلاصلة يف  ومن شأن 

املجتمع؛ أي تنقل اقتصادات أرسية ما بني الطبقات املختلفة، عىل مدى فرتة من الزمن. 
هلا ومن  التابعة  االقتصادات األرسية  الوسطى كبرية، من حيث عدد  الطبقة  وحيمل كون 
حيث حصتها من كعكة املدخوالت، داللة عىل أن املجتمع متساو نسبيا. ويف املقابل، فإن الطبقة 
الوسطى الصغرية، من حيث عدد السكان وحصتهم من كعكة املدخوالت، قد تدل عىل أن 

املجتمع متقاطب، فيه فقراء كثريون من جهة وفيه أغنياء كثريون من جهة أخرى.
من  مرتفع  مستوى  عىل  الوسطى  للطبقة  نسبيا،  الكبري،  الوزن  يدل  قد  هذا،  عن  وفضال 
من  النتيجة  هذه  وتظهر  االقتصادي.  النمو  حمركات  أحد  يشكل  الذي  الفردي،  االستهالك 
األبحاث التي بينت أن ارتفاع املدخوالت إىل ما هو أكرب من مستوى حمدد يؤدي إىل مرونة أكرب 
يف املدخوالت2 بالنسبة إىل املنتجات )السلع والبضائع( املعمرة3 وبالنسبة إىل بعض اخلدمات، 

مثل خدمات التأمينات.4
ولدى ارتفاع املداخيل إىل ما يزيد عن مستوى أكثر ارتفاعا، تنخفض مرونة الدخل، ثانية.5  
ومعنى هذا، أن االقتصادات األرسية ذات املداخيل املرتفعة نسبيا تزيد من استهالكها الذايت 
)الفردي( بنسبة تقل عن االرتفاع يف مستوى مداخيلها )بينام يزداد وزن التوفريات يف املقابل(.



15

2.1. تعريف الطبقة الوسطى طبقا لمتوسط الدخل

الدنيا  الطبقة  النسبي:  الدخل  ملستوى  طبقا  طبقات،  ثالث  إىل  املجتمع  تقسيم  املتبع  من 
)الفقرية/ الكادحة(، الطبقة الوسطى والطبقة العليا )الغنية(. وخالل ثامنينيات القرن املايض، 
يف أعقاب األزمة االقتصادية يف العام 1973، درس عامل االقتصاد األمريكي الربوفسور ليسرت 
ثورو التحوالت احلاصلة يف حجم الطبقة الوسطى ومدى غناها. وقد وضع ثورو، لغرض 
الدراسة، تعريفا للطبقة الوسطى بكوهنا جمموع االقتصادات األرسية التي ترتاوح مداخيلها 
املبلغ الذي تزيد مداخيل  بني 75% و 125% من متوسط دخل االقتصادات األرسية ـ أي، 
نصف االقتصادات األرسية عنه، بينام تقل عنه مداخيل النصف اآلخر من االقتصادات األرسية. 
وقد اخرتنا عرض معطيات حول الطبقة الوسطى يف إرسائيل، وفق نموذجني، عىل النحو 

التايل:
النموذج الكالسيكي: تقسيم االقتصادات األرسية وفقا للتعريف املتبع، الذي وضعه ثورو، 
كام ُفّصل أعاله. وطبقا هلذا التعريف، فإن الطبقة الوسطى صغرية، نسبيا. وجتدر اإلشارة إىل 
أن حتوالت عديدة جدا قد طرأت يف االقتصاد العاملي خالل اجليل األخري، وخاصة العوملة 
واتساع التجارة الدولية، كان هلا تأثري ملحوظ، من بني أشياء أخرى، عىل توزيع املداخيل بني 

االقتصادات األرسية. ولذا، فقد اقرتح كثري من الباحثني تعريفا أوسع للطبقة الوسطى. 
أيضا  الوسطى  الطبقة  تشمل  بحيث  الكالسيكي،  التعريف  توسيع  املوّسع:  النموذج 
للفرد  املتوسط  الدخل  من   %200 و   %75 بني  مداخيلها  ترتاوح  التي  األرسية  االقتصادات 

املعياري. هذا النموذج هو الذي سنعتمده هنا يف هذه الوثيقة. 
وقد قمنا بتقسيم الطبقة الوسطى، وفقا للنموذج املوسع، إىل طبقتني ثانويتني:

الوسطى:  االقتصادات األرسية ذات املداخيل التي ترتاوح بني 75% و 125% من متوسط 
الدخل للفرد املعياري. وهذا هو التعريف، عمليا، طبقا للنموذج الكالسيكي. 

من   %200 و   %125 بني  مداخيلها  ترتاوح  التي  األرسية  االقتصادات  العليا:  الوسطى 
متوسط الدخل للفرد املعياري. وسنورد املعطيات املتعلقة بالطبقة الوسطى يف إرسائيل، طبقا 

هلذا التعريف، بصورة مفصلة الحقا. 
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2. معطيات عن الطبقة الوسطى في إسرائيل

1.2. حجم الطبقة الوسطى في إسرائيل

االقتصادات  ومدخوالت  مرصوفات  حول  سنويا  مسحا  املركزي  اإلحصاء  مكتب  ينرش 
األرسية يف إرسائيل. وتشمل هذه املسوحات، أيضا، معطيات حول مرصوفات ومدخوالت 
االقتصادات األرسية طبقا ملكانة رب األرسة: عامل أجري، مستقل أو غري عامل. ويبني مسح 
املدخوالت للعام 2010 أن يف إرسائيل 18ر2 مليون اقتصاد أرسّي، يف 34ر1 مليون منها 
كان رب األرسة عامال أجريا، يف 218 ألفا منها كان رب األرسة مستقال ويف 530 ألفا منها 
كان رب األرسة غري عامل. وبلغ متوسط الدخل الشهري الصايف لالقتصاد األرسي بشكل 
عام 12010 شيكل، فيام بلغ متوسط الدخل الشهري الصايف يف االقتصادات األرسية التي فيها 
رب األرسة عامل أجري 13869 شيكال، يف االقتصادات األرسية التي فيها رب األرسة مستقل 
15313 شيكال، ويف االقتصادات األرسية التي فيها رب األرسة غري عامل 5599 شيكال.6 
وقد تطرقنا، يف إطار احلسابات التي أجريناها لتحديد حجم الطبقة الوسطى وتوزيع املداخيل، 

إىل مجيع االقتصادات األرسية يف البالد.  
املعطيات الواردة هنا حول املداخيل، والتي أجريت احلسابات بموجبها، هي معطيات الدخل 
الصايف للفرد املعياري. وقد أجريت احلسابات عىل النحو التايل: الدخل املايل لالقتصاد املنزيل 
من مصادر السوق )أجرة، تقاعد، رأس مال(، مضافا إليه املخصصات واملعونات مع خصم 
املدفوعات اإللزامية )رضيبة الدخل، رسوم التأمني القومي والتأمينات الصحية(. يتم تقسيم 
الدخل املايل املتاح )القابل للرصف( لالقتصاد األرسي عىل عدد األنفار يف األرسة، وفق مقياس 
التكافؤ، انطالقا من فرضية تقول بأن الزيادة يف مرصوفات االقتصاد األرسي لفرد إضايف آخر 
تتضاءل تدرجييا. ويتم إجراء احلساب بواسطة مقياس التكافؤ الذي طورته مؤسسة »التأمني 
الوطني« ويعتمده مكتب اإلحصاء املركزي أيضا. ويتم، بواسطة مقياس التكافؤ، حتويل عدد 
األنفار يف االقتصاد األرسي إىل عدد األنفار »املعياريني« فيه، بام يتيح مالءمته مع حجم العائلة.7 
وتبني معطيات مكتب اإلحصاء املركزي أن متوسط الدخل الشهري الصايف للفرد املعياري 
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يف العام 2011 بلغ 4001 شيكل.8 ويتضمن اجلدول رقم 1 أدناه تقديرات بشأن التقسيم إىل 
طبقات وفقا للدخل الصايف للفرد املعياري، الدخل الصايف لالقتصاد املنزيل واألعشار التي 

تتوزع عليها االقتصادات املنزلية. 

اجلدول رقم 1 ـ تقديرات التقسيم إىل طبقات
وفقا للدخل الصايف للفرد املعياري )2011، شيكل جديد يف الشهر(9

األعشار
تقدير الدخل الصايف 

لالقتصاد األرسي

الدخل للفرد 

املعياري

النسبة من 

متوسط الدخل
الطبقة

العرش األول حتى %59              

من العرش الرابع
الدنيا75%حتى 3,000حتى 7,600 تقريبا

21% من العرش الرابع حتى %25 

من العرش السابع
املتوسطة3,000%125 - 7,6005,000 - 13,000

75% من العرش السابع حتى %53 

من العرش التاسع
18,600 – 13,0008,000 - 5,000%200

املتوسطة 

- العليا

47% من العرش التاسع              

حتى نهاية العرش العارش 
العليا8,000 وما فوق18,600 وما فوق

املوسع تشمل  للتعريف  الوسطى وفقا  الطبقة  أن  الواردة يف اجلدول أعاله  املعطيات  تبني 
 3000 بني  فيها  املعياري  للفرد  الصايف  الشهري  الدخل  يرتاوح  التي  األرسية  االقتصادات 
و8000 شيكل، والتي يقدر فيها الدخل املايل الشهري الصايف لالقتصاد األرسي بام يرتاوح 
الطبقة  أما  السابع(.  العرش  الرابع حتى ربع  العرش  بني  7600 و 18600 شيكل )منتصف 
بينام  7600 شيكل،  حتى  الصايف  الشهري  الدخل  ذات  األرسية  االقتصادات  فتشمل  الدنيا 
تشمل الطبقة العليا االقتصادات األرسية التي يقدر الدخل الشهري الصايف فيها بنحو 18600 

شيكل وما فوق.  
يبني اجلدول رقم 2 أدناه توزيع االقتصادات األرسية بني الطبقات املختلفة وتوزيع املدخوالت 
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بني الطبقات طبقا للدخل الصايف لالقتصادات األرسية للفرد املعياري يف العام 2011.   
اجلدول رقم 2 ـ توزيع االقتصادات املنزلية وتوزيع املداخيل بني الطبقات،

حسب الدخل الصايف للفرد املعياري )2011(10

من مجموع املداخيلمن مجموع االقتصادات األرسيةالطبقة

15,6%35,9% الدنيا

23,3%26,6%الوسطى 

30,3%22,8%الوسطى العليا 

30,8%14,7%العليا 

100%100%املجموع

يبني حتليل املعطيات يف اجلدول أعاله أن نسبة االقتصادات األرسية التابعة للطبقة الوسطى 
املوسعة شكلت 4ر49% من جممل االقتصادات األرسية يف العام 2011، بينام بلغت حصتها 

من جمموع مدخوالت االقتصادات األرسية 6ر%53. 
كام تبني هذه املعطيات:

تشمل الطبقة الدنيا 9ر35% من االقتصادات األرسية وتشكل مدخوالهتا 6ر15% من جمموع 
مدخوالت االقتصادات األرسية.

تشمل الطبقة الوسطى 6ر26% من االقتصادات األرسية وتشكل مدخوالهتا 3ر23% من 
جمموع مدخوالت االقتصادات األرسية.

تشمل الطبقة الوسطى العليا 8ر22% من االقتصادات األرسية وتشكل مدخوالهتا 3ر%30 
من جمموع مدخوالت االقتصادات األرسية.

تشمل الطبقة العليا 7ر14% من االقتصادات األرسية وتشكل مدخوالهتا 8ر30% من جمموع 
مدخوالت االقتصادات األرسية.
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الرسم البياين رقم 1 أدناه يبني التغريات التي استجدت خالل العقد األول عىل حجم الطبقة 
الوسطى املوسعة يف إرسائيل.  

الرسم البياين رقم 1 – حجم الطبقة الوسطى
خالل األعوام 2002 – 2011 )وزن االقتصادات األرسية(11

5 

 

  %100  %100  المجموع
  
  
  

يبين تحليل المعطيات في الجدول أعاله أن نسبة االقتصادات األسرية التابعة للطبقة الوسطى 
 ا، بينما بلغت حصته2011% من مجمل االقتصادات األسرية في العام 49ر4الموسعة شكلت 

  %. 53ر6من مجموع مدخوالت االقتصادات األسرية 
  ھذه المعطيات:كما تبين 

% من مجموع 15ر6% من االقتصادات األسرية وتشكل مدخوالتها 35ر9تشمل الطبقة الدنيا 
  مدخوالت االقتصادات األسرية.

% من 23ر3% من االقتصادات األسرية وتشكل مدخوالتها 26ر6تشمل الطبقة الوسطى 
  مجموع مدخوالت االقتصادات األسرية.

% من 30ر3% من االقتصادات األسرية وتشكل مدخوالتها 22ر8تشمل الطبقة الوسطى العليا 
  مجموع مدخوالت االقتصادات األسرية.

% من مجموع 30ر8% من االقتصادات األسرية وتشكل مدخوالتها 14ر7تشمل الطبقة العليا 
  مدخوالت االقتصادات األسرية.

  
حجم الطبقة  علىول ت خالل العقد األاستجدأدناه يبين التغيرات التي  1الرسم البياني رقم 

  الوسطى الموسعة في إسرائيل.  
  

(وزن االقتصادات  2011 – 2002 األعوامحجم الطبقة الوسطى خالل  – 1الرسم البیاني رقم 
  11األسریة)

  

  
  

 

شهد انعطافة في حجم الطبقة الوسطى، على النحو  2005يتضح من الرسم البياني أعاله أن العام 
  التالي:
%، أو بنحو 5: انخفض عدد االقتصادات األسرية في الطبقة الوسطى بنسبة 2005 -  2002

نقطة  1ر39%. وفي المقابل، كبرت الطبقة الدنيا بنحو 48ر1% إلى 50ر6نقطة، من  2ر54
  نقطة. 1ر15والطبقة العليا بنحو 

%، أو 2ر7وسعة بنسبة : ازداد عدد االقتصادات األسرية في الطبقة الوسطى الم2011 - 2005
، لكن 2002%، وھي نسبة تقل عن نسبتها (وزنها) في العام 49ر4نقطة، وبلغ نحو  1ر29بنحو 

51.0% 

50.5% 
 
50.0% 
 
49.5% 

49.0% 
 
48.5% 
 
48.0% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

يتضح من الرسم البياين أعاله أن العام 2005 شهد انعطافة يف حجم الطبقة الوسطى، عىل 
النحو التايل:

أو  بنسبة %5،  الوسطى  الطبقة  االقتصادات األرسية يف  انخفض عدد   :2005 - 2002
بنحو 39ر1  الدنيا  الطبقة  املقابل، كربت  نقطة، من 6ر50% إىل 1ر48%. ويف  بنحو 54ر2 

نقطة والطبقة العليا بنحو 15ر1 نقطة.
2005 - 2011: ازداد عدد االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى املوسعة بنسبة 7ر%2، 
أو بنحو 29ر1 نقطة، وبلغ نحو 4ر49%، وهي نسبة تقل عن نسبتها )وزهنا( يف العام 2002، 
لكن يف اجتاه االزدياد واالتساع )عىل الرغم من حصول انخفاض طفيف يف العام 2011، ال 
يزال من غري املمكن اجلزم ما إذا كان األمر يمثل حتوال حقيقيا يف الوجهة(. وانخفض وزن 

الطبقة الدنيا بنحو 27ر0 نقطة، كام انخفض وزن الطبقة العليا بنحو 03ر1 نقطة. 
ويبني الرسم البياين رقم 2 أدناه التغريات التي طرأت خالل العقد األخري يف مدخوالت 

الطبقة الوسطى املوسعة قياسا بمجموع مدخوالت االقتصادات األرسية. 
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6 

 

، ال يزال 2011في اتجاه االزدياد واالتساع (على الرغم من حصول انخفاض طفيف في العام 
وزن الطبقة  من غير الممكن الجزم ما إذا كان األمر يمثل تحوال حقيقيا في الوجهة). وانخفض

  نقطة.  1ر03نقطة، كما انخفض وزن الطبقة العليا بنحو  0ر27الدنيا بنحو 
  

أدناه التغيرات التي طرأت خالل العقد األخير في مدخوالت الطبقة  2ويبين الرسم البياني رقم 
  الوسطى الموسعة قياسا بمجموع مدخوالت االقتصادات األسرية. 

  
یة في الطبقة الوسطى قیاسا بمدخوالت سراالقتصادات األمدخوالت  – 2الرسم البیاني رقم 

  201112 -  2002مجمل االقتصادات األسریة، 

 
 
 
  

، أيضا، في وزن مدخوالت الطبقة 2005يبين الرسم البياني أعاله أن تحوال قد حصل في العام 
  الوسطى قياسا بمجموع المدخوالت، على النحو التالي:

نقطة،  3ر31%، أو بنحو 6ر1:  انخفض وزن مدخوالت الطبقة الوسطى بنسبة 2005 -  2002
نقطة، بينما  0ر22%. أما وزن مدخوالت الطبقة الدنيا فقد ارتفع بنحو 51ر1% إلى 54ر4من 

أي أن انخفاض وزن مداخيل الطبقة  ؛نقطة 3ر09ارتفع وزن مدخوالت الطبقة العليا بنحو 
غير منه، عن ارتفاع وزن مداخيل الطبقة الدنيا، بينما نتج، في الجزء الوسطى نتج، في جزء ص

  األكبر منه، عن ارتفاع وزن مداخيل الطبقة العليا. 
نقطة، إلى  2ر52%، أو بنحو 4ر9: ارتفع وزن مداخيل الطبقة الوسطى بنسبة 2011 - 2005
اتجاه االزدياد  ، لكن في2002وھي نسبة تقل عن نسبتها (وزنها) في العام %، 53ر6نحو 

أن وزن مدخوالت الطبقة الدنيا قد ارتفع، ھو أيضا، بنحو واالتساع. ويبين تحليل ھذه المعطيات 
نقطة، ما يعني أن تلك  2ر76نقطة، بينما انخفض وزن مدخوالت الطبقة العليا بنحو  0ر24

وكذلك في الفترة شهدت ارتفاعا في وزن مدخوالت االقتصادات األسرية في الطبقة الوسطى (
  الطبقة الدنيا) على حساب وزن المدخوالت في الطبقة العليا. 

  

  . تحلیل التغیرات في المداخیل تبعا للطبقة2.2
  

خل الشهري الصافي للفرد المعياري، دناه التغير الحقيقي في قيمة الدأ 3يفصل الجدول رقم 
  . 2005مقارنة بالعام  2011حسب األعشار، في العام 

  

55.0% 

54.5% 

54.0% 
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51.0% 

50.5% 
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الرسم البياين رقم 2 – مدخوالت االقتصادات األرسية
يف الطبقة الوسطى قياسا بمدخوالت جممل االقتصادات األرسية، 2002 - 201112

يبني الرسم البياين أعاله أن حتوال قد حصل يف العام 2005، أيضا، يف وزن مدخوالت الطبقة 
الوسطى قياسا بمجموع املدخوالت، عىل النحو التايل:

2002 - 2005:  انخفض وزن مدخوالت الطبقة الوسطى بنسبة 1ر6%، أو بنحو 31ر3 
نقطة، من 4ر54% إىل 1ر51%. أما وزن مدخوالت الطبقة الدنيا فقد ارتفع بنحو 22ر0 نقطة، 
بينام ارتفع وزن مدخوالت الطبقة العليا بنحو 09ر3 نقطة؛ أي أن انخفاض وزن مداخيل الطبقة 
الوسطى نتج، يف جزء صغري منه، عن ارتفاع وزن مداخيل الطبقة الدنيا، بينام نتج، يف اجلزء 

األكرب منه، عن ارتفاع وزن مداخيل الطبقة العليا. 
2005 - 2011: ارتفع وزن مداخيل الطبقة الوسطى بنسبة 9ر4%، أو بنحو 52ر2 نقطة، 
إىل نحو 6ر53%، وهي نسبة تقل عن نسبتها )وزهنا( يف العام 2002، لكن يف اجتاه االزدياد 
واالتساع. ويبني حتليل هذه املعطيات أن وزن مدخوالت الطبقة الدنيا قد ارتفع، هو أيضا، بنحو 
24ر0 نقطة، بينام انخفض وزن مدخوالت الطبقة العليا بنحو 76ر2 نقطة، ما يعني أن تلك 
الفرتة شهدت ارتفاعا يف وزن مدخوالت االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى )وكذلك 

يف الطبقة الدنيا( عىل حساب وزن املدخوالت يف الطبقة العليا. 
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2.2. تحليل التغيرات في المداخيل تبعا للطبقة

يفصل اجلدول رقم 3 أدناه التغري احلقيقي يف قيمة الدخل الشهري الصايف للفرد املعياري، 
حسب األعشار، يف العام 2011 مقارنة بالعام 2005. 

اجلدول رقم 3 – الدخل الصايف للفرد املعياري
حسب األعشار )شيكل للشهر، وفق أسعار 2011(13

التغيري20052011العرش

1894.0965.8%8.0

21,526.81,759.4%15.2

31,958.12,258.0%15.3

42,491.42,920.5%17.2

53,130.13,604.7%15.2

63,927.14,256.6%8.4

74,597.25,315.6%15.6

85,712.56,157.5%7.8

97,221.47,851.6%8.7

1011,668.112,780.8%9.5

10.9%4,063.44,505.5املتوسط

تبني املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن نسبة التغيري يف متوسط الدخل للفرد املعياري 
ارتفعت بـ 9ر10% خالل هذه الفرتة. وقد سجلت نسبة التغيري األكرب يف العرش الرابع )2ر%17( 

بينام سجلت نسبة التغيري األصغر يف العرش الثامن )8ر%7(.  
إىل  األخري  العقد  تقسيم  اإلمكان  أنه يف  أعاله عىل  البند 1.2  الواردة يف  املعطيات  وتدل 
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مرحلتني: 2002 حتى 2005 – هبوط يف حصة الطبقة الوسطى، سواء يف وزن االقتصادات 
األرسية أو يف وزن املدخوالت. 2005 حتى 2011 – ارتفاع يف حصة الطبقة الوسطى، سواء 

يف وزن االقتصادات األرسية أو يف وزن املدخوالت.
يبني اجلدول رقم 4 أدناه نسبة التغيري يف متوسط الدخل الصايف لالقتصاد األرسي، عدد 

األنفار املعياريني يف االقتصاد األرسي ودخل الفرد املعياري حسب الطبقة. 

اجلدول رقم 4 – نسبة التغيري يف متوسط الدخل
للفرد املعياري حسب الطبقة )شيكل يف الشهر، أسعار 2011(14

العليا الوسطى الدنيا املعطى السنة

23,766 11,828 4,736    الدخل املتوسط الصايف لالقتصاد األرسي 

20052.38 2.69 2.95 عدد األنفار املعياريني

9,997 4,396 1,606 متوسط الدخل للفرد املعياري

25,852 13,398 5,369 متوسط الدخل الصايف لالقتصاد األرسي

20112.34 2.70 2.96 عدد األنفار املعياريني

11,067 4,956 1,815 متوسط الدخل للفرد املعياري

%8.8 %13.3 %13.4 الدخل املتوسط الصايف لالقتصاد األرسي

-1.7%التغيري %0.5 %0.3 عدد األنفار املعياريني

%10.7 %12.7 %13.0 متوسط الدخل للفرد املعياري

يستدل من املعطيات يف اجلدول أعاله أنه خالل األعوام من 2005 حتى 2011، سجل ارتفاع 
يف متوسط الدخل لالقتصادات األرسية يف الطبقة الدنيا بنسبة حقيقية بلغت نحو 4ر13%، بينام 
ارتفع متوسط الدخل لالقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى بنسبة حقيقية بلغت 3ر%13، 
وارتفع متوسط الدخل لالقتصادات األرسية يف الطبقة العليا بنسبة حقيقية بلغت 8ر8%. وتنبغي 
اإلشارة إىل أن متوسط الدخل الصايف ملجمل االقتصادات األرسية ارتفع يف تلك الفرتة بنسبة 
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حقيقية بلغت 9ر%10.15
األرسية،  االقتصادات  أعشار  يف  األنفار  عدد  يف  تغيري  أيضا،  الفرتة  تلك  يف  حصل،  وقد 
آنفا. وطرأ  التكافؤ، كام رشحنا  مقياس  املعياريني وفق  األنفار  أيضا يف حساب عدد  انعكس 
ارتفاع يف عدد األنفار يف االقتصادات األرسية يف الطبقة الدنيا بنسبة 3ر0%، ويف عدد األنفار 
املعياريني يف االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى بنسبة 5ر0% ويف عدد األنفار املعياريني يف 
الطبقة العليا بنسبة 7ر1%. ولدى أخذ عدد األنفار يف االقتصادات األرسية يف احلسبان، تصبح 
نسبة االرتفاع يف دخل الفرد املعياري يف الطبقة الدنيا أقل من نسبة االرتفاع يف متوسط الدخل 
الصايف لالقتصاد األرسي يف هذه الطبقة ـ فقد ارتفع دخل الفرد املعياري يف الطبقة الدنيا بنسبة 
13%، بينام ارتفع يف الطبقة الوسطى بنسبة 7ر12% ويف الطبقة العليا بنسبة 7ر10%. ومن شأن 
هذه املعطيات أن توضح أن دخل الفرد املعياري يف االقتصادات األرسية من الطبقتني الدنيا 
والوسطى سجل، خالل األعوام 2005 - 2011، ارتفاعا يفوق االرتفاع الذي سجله دخل 
الفرد املعياري يف الطبقة العليا، وإن بفارق معتدل. وجدير باإلشارة هنا أن الناتج للفرد قد ارتفع 
خالل تلك الفرتة نفسها بنسبة حقيقية بلغت نحو 16% وأن عدد العاملني يف االقتصاد العام قد 

ارتفع بنسبة 3ر%21.16 
ثمة تالزم بني حجم الطبقة الوسطى وبني الفجوة االجتامعية، كام حددها »ُمؤرش جيني«. 
وبالفعل، فإن التحليل أعاله ينسجم مع التحليل الذي وضعه مركز األبحاث واملعلومات 
يف الكنيست بشأن التغريات يف الفجوات االجتامعية )مؤرش جيني( خالل العقد األخري ـ 
فبدءا من العام 2003، حصل هبوط يف مؤرش جيني للدخل االقتصادي )قبل مدفوعات 
 ،2007 العام  وابتداء من  االرتفاع.  بعد عقود من  الرضائب(  دفع  والدعم وقبل  اإلعانة 
دفع  وبعد  واإلعانة  الدعم  مدفوعات  )بعد  املتاح  للدخل  جيني  مؤرش  يف  هبوط  حصل 

أيضا.17 الرضائب(، 
اجلدول رقم 5 أدناه يبني، تفصيليا، مصادر دخل االقتصادات األرسية، حسب الطبقة، خالل 

العام 2011، مقارنة بالعام 2005. 
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اجلدول رقم 5 – مصادر الدخل حسب الطبقات )بالنسبة املئوية من الدخل غري الصايف(18
2011 2005

مصادر الدخل
العليا الوسطى الدنيا  الوسطى العليا الدنيا 

%80.9 %80.4 %60.6 %83.6 %83.4 %56.5 دخل من العمل

%5.7 %1.8 %0.5- %5.2 %1.1 %0.5- دخل من رأس املال

%8.5 %6.8 %1.9 %7.0 %5.9 %2.1 دخل من التقاعد

%95.1 %89.0 %62.0 %95.8 %90.4 %58.1 مجموع مدخوالت السوق

%4.9 %11.0 %38.0 %4.2 %9.6 %41.9 مخصصات وإعانات

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 مجموع املداخيل غري الصافية

%23.3 %13.0 %7.1 %22.7 %13.4 %8.9 مدفوعات إلزامية

%15.4 %6.3 %1.1 %16.7 %7.5 %1.9 منها: رضيبة دخل

%4.4 %3.1 %1.7 %3.2 %2.8 %2.3 منها: تأمني قومي

%3.5 %3.6 %4.3 %2.8 %3.1 %4.6 منها: تأمينات صحية

%76.7 %87.0 %92.9 %77.3 %86.6 %91.1 مجموع املداخيل الصافية

تبني املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن النسبة املتوسطة ملدخوالت السوق )من العمل، 
رأس املال والتقاعد( لالقتصاد األرسي يف الطبقة الدنيا بلغت يف العام 2011 نحو 62% من 
الطبقة  املتوسطة ونحو 1ر90% يف  الطبقة  الصافية، مقابل نحو 89% يف  املداخيل غري  جممل 
العليا. وباملقارنة مع العام 2005، حصل ارتفاع يف نسبة مدخوالت السوق يف الطبقة الدنيا، 

بينام استقرت عىل حاهلا يف الطبقتني الوسطى والعليا )هبوط طفيف(. 
وبلغت حصة مدخوالت االقتصاد األرسي من خمصصات الدعم واإلعانة يف الطبقة الدنيا 
خالل العام 2011 نحو 38%، مقابل نحو 11% يف الطبقة الوسطى ونحو 9ر4% يف الطبقة 
العليا. وطرأ يف الطبقة الدنيا هبوط يف حصة املدخوالت من خمصصات الدعم واإلعانة خالل 
الفرتة ذاهتا، بينام ارتفع وزهنا، ارتفاعا طفيفا، يف الطبقتني الوسطى والعليا. وفيام يتعلق بحصة 
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املدفوعات اإللزامية )رضيبة الدخل ورسوم التأمني القومي( من جممل املداخيل غري الصافية 
لالقتصاد األرسي املتوسط يف العام 2011 حسب الطبقات، فثمة فوارق جوهريةـ  نحو 1ر%7 
يف الطبقة الدنيا، نحو 13% يف الطبقة الوسطى ونحو 3ر23% يف الطبقة العليا. وقد طرأ، خالل 
تلك الفرتة، انخفاض يف حصة املدفوعات اإللزامية من جممل الدخل غري الصايف يف الطبقتني 

الدنيا والوسطى، بينام حصل ارتفاع طفيف فيها يف الطبقة العليا.

3.2. مقارنة دولية

تفرض املقارنة الدولية الرامية إىل قياس حجم الطبقة الوسطى التطرق إىل بضعة عوامل مؤثرة 
خمتلفة، بام فيها عوامل ديمغرافية واقتصادية. أما العوامل الديمغرافية املؤثرة األساسية فهي: 

• تغريية املجتمع اإلرسائييل أكرب، نسبيا، مما هي عليه يف الدول املتطورة. وتدل املعطيات 	
عىل أن ثمة تالزما إجيابيا بني كون املجتمعات متجانسة وبني تدين الفجوة االجتامعية، ما 
يعني أن هذه السمة الديمغرافية يف إرسائيل من شأهنا التقليل من وزن الطبقة الوسطى.   

• نسبة العائالت التي فيها ثالثة أبناء أو أكثر يف إرسائيل تعادل نحو الثلث، مقابل نحو 	
ُخس يف الدول املتطورة. ومرة أخرى، من شأن هذه امليزة الديمغرافية، أيضا، تقليل 
من  األرسية  االقتصادات  يف  األنفار  عدد  أن  ذلك  ووزهنا،  الوسطى  الطبقة  حجم 
الطبقات الدنيا هو أكرب، علام بأن احلساب جيرى استنادا إىل عوامل خمتلفة، من بينها 

دخل الفرد املعياري. 
من  كل  وزن  وبشأن  األرسية  االقتصادات  بني  املداخيل  توزيع  بشأن  الدولية  املقارنة  ويف 
الطبقات املختلفة، يتعني اعتامد تعريفات متطابقة. وتعتمد األبحاث يف هذا املجال تعريفا للدخل 
املتاح للفرد املعياري كام ورد يف البند 2 أعاله. وجتدر اإلشارة إىل أن الدخل املتاح لالقتصاد 
األرسي موحد القياس يف هذه األبحاث، وفقا لعدد األنفار وطبقا ملقياس التكافؤ املعتمد يف 
دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( ويف أوروبا.19 ويف إطار دراسات املداخيل يف 
لوكسمبورغ )Luxembourg Income Study( تم إنشاء بنك معلومات حول توزيع املداخيل 
 )LIS( يف الدول األوروبية ويف دول أخرى، ويستخدم عدد كبري من الباحثني بنك املعلومات هذا
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لغرض إجراء دراسات يف جماالت الفقر وتوزيع املداخيل. 
وقد أظهرت دراسة أجريت يف إطار LIS أن وزن االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى 
العام 2009 نحو 53%.20 وقد  من جممل االقتصادات األرسية يف 29 دولة أوروبية بلغ يف 
ووفق  املعياري  للفرد  الدخل  متوسط  من   %150 حتى   %70 تعريف  وفق  الدراسة  أجريت 
مقياس التكافؤ املعمول به يف الدول املتطورة )اجلذر الرتبيعي(. وبنّي الفحص الذي أجراه مركز 
األبحاث واملعلومات يف الكنيست طبقا هلذا التعريف )70% حتى 150% من الدخل الوسيط 
للفرد املعياري( أن وزن االقتصادات األرسية من الطبقة الوسطى يف إرسائيل بلغ نحو %39 
يف العام 2009. ولكن احلديث يدور هنا، وكام أرشنا آنفا، عن مقياس تكافؤ خمتلف عن ذلك 

 .LIS املعتمد يف دراسات
وثمة طريقة أخرى لتحديد حصة الطبقة الوسطى من مداخيل جممل االقتصادات األرسية، 
وذلك وفقا للعالقة التناسبية بني الدخل الوسيط لالقتصاد األرسي )بمعايرة مستواه( وبني 
متوسط الدخل لالقتصاد األرسي )بمعايرة مستواه(. كلام كانت هذه النسبة أقل من %100، 
كانت حصة مدخوالت االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى من جممل مداخيل االقتصادات 

األرسية أقل.21 
يف اجلدول رقم 6 أدناه، عرض تفصييل لنسبة التغيري يف العالقة التناسبية بني الدخل الوسيط 
وبني الدخل املتوسط يف 15 دولة من دول االحتاد األورويب ويف إرسائيل يف العام 2011، مقارنة 
بالعام 2005، استنادا إىل معطيات اليوروستات )مكتب اإلحصاء يف االحتاد األورويب(. وكام 
أرشنا، فإن عدد األنفار املعياريني يف إرسائيل، طبقا ملقياس التكافؤ املعتمد لدى مكتب اإلحصاء 
املركزي اإلرسائييل، أكرب منه طبقا ملقياس التكافؤ املعتمد لدى اليوروستات. ونتيجة لذلك، 
التايل يشمل  فإن اجلدول  أقل.22 وعليه،  املعياري يف إرسائيل هو  للفرد  املتوسط  الدخل  فإن 
إشارة إىل نسبة التغيري يف العالقة التناسبية عىل امتداد فرتة من الزمن، بام يشري إىل وجهة معينة 

من خالل حتييد فوارق القياس. 
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اجلدول رقم 6 – نسبة التغيري يف العالقة التناسبية
بني الدخل الوسيط والدخل املتوسط يف إرسائيل ويف 15 دولة من أوروبا الغربية23

نسبة التغيري يف العالقة الدولة
%7.1 الربتغال
%2.3 بلجيكا
%3.1 إيطاليا
%3.1 اليونان
%2.8 إرسائيل
%3.3 السويد
%4.1 فنلندا
%4.1 أسبانيا
%1.7 إنجلرتا
%1.4 هولندا

%9.5- EU21
%9.2- EU51
%1.7- لوكسمبورغ
%9.1- كتلة اليورو  )51(
%4.1- أملانيا
%3.9- الدنمارك
%1.4- إيرلندا
%1.7- فرنسا

• نسبة التغيري يف إيرلندا - لألعوام 2005 حتى 2010. 	
تبني املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن نسبة ازدياد العالقة التناسبية يف إرسائيل خالل السنوات 
2005 حتى 2011 بلغت 4ر2%، لتحتل املرتبة اخلامسة بني الدول املشمولة يف االستطالع. ويتبني، 
أيضا، أن العالقة التناسبية ازدادت يف 10 من الدول األوروبية التي شملها االستطالع، بينام هبطت 
يف 5 دول منها. ويف املتوسط، حافظت العالقة التناسبية عىل ثباهتا يف دول االحتاد األورويب الـ 27 
)-1ر0%(، بينام سجلت العالقة التناسبية يف 17 من دول »كتلة اليورو« هبوطا بنسبة 6ر0% يف املتوسط.   
املتطورة خالل  الدول  التناسبية يف  العالقة  للتغيري يف  OECD، أجري حتليل  الـ  يف دراسة 
العقود األخرية.24 وتبني الدراسة أنه خالل الفرتة املمتدة بني منتصف الثامنينيات حتى منتصف 
سنوات األلفني، هبطت العالقة التناسبية يف غالبية الدول املتطورة، باستثناء هولندا، اليونان 
نيوزيلندا وتركيا )التي  الفرتة( وأسرتاليا،  التناسبية طوال تلك  العالقة  فيهام  ازدادت  )اللتني 
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ازدادت فيها العالقة التناسبية ابتداء من منتصف التسعينيات(.  
وإمجاال، تدل املعطيات عىل أن وزن االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى يف إرسائيل من 
جممل االقتصادات األرسية متدٍن بصورة كبرية قياسا بالدول املتطورة، بينام هو يشهد ارتفاعا 

خالل األعوام األخرية وتتقلص الفجوة. 

3. تأثير التغيرات في السياسة الضريبية على الطبقة الوسطى

1.3. خلفية عامة

إن أحد السبل لتقليص حالة انعدام املساواة يف توزيع املداخيل يف املجتمع ولزيادة وزن الطبقة 
الوسطى تتمثل يف منظومة الرضائب وسياساهتا. يمكن بواسطة نسب الرضائب وبواسطة اعتامد 
نظام رضيبة الدخل السلبية، تغيري منظومة تقاسم املداخيل الصافية وتوزيعها والدفع باجتاه انتقال 
اقتصادات أرسية من الطبقة الدنيا إىل الطبقة الوسطى. ويتمثل أحد االمتيازات املنصوص عليها 
يف أمر )قانون( رضيبة الدخل يف »اإلعفاء الرضيبي« )أو: »االستحقاق الرضيبي«(، أي خصم 

مبالغ خمتلفة من املبلغ اإلمجايل املستحق للدفع كرضيبة دخل. 
حتى العام 2011، استحق كل مواطن إرسائييل 25ر2 نقاط إعفاء، فيام استحقت كل امرأة 
5ر0 نقطة إعفاء إضافية. أما املرأة العاملة التي لدهيا أوالد فقد استحقت نقطة إعفاء أخرى 
إضافية مقابل كل ولد ابتداء من السنة التي تيل والدته وحتى السنة التي تسبق بلوغه سن الـ 
18 عاما.25 ويستدل من املعطيات أن جزءا كبريا من نقاط اإلعفاء املمنوحة للطبقة الوسطى 
»تضيع هباء« – إذ إن كثريين من العامل، وخاصة األمهات العامالت، ال يبلغون عتبة الرضيبة، 

ولذا فهم ال يستفيدون من نقاط اإلعفاء هذه.26  

2.3. نقاط اإلعفاء الضريبي لألب

حدد قرار احلكومة الذي محل رقم 3783، من يوم 30 ترشين األول 2011، أنه ابتداء من 
يوم األول من كانون الثاين 2012، ُيمنح العامل األب لولد مل يبلغ سن الثالثة بعد نقطتي إعفاء 
إضافيتني من رضيبة الدخل لدى احتساب قيمة الرضيبة املستحقة عليه عن الدخل املكتسب من 
العمل.27  وسنحاول، يف هذا البند، فحص تأثري هذا االمتياز عىل العائالت يف الطبقة الوسطى 
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ويف الطبقة الوسطى العليا، كام تم تعريفهام أعاله.  
بغية فحص هذه املسألة، يتعني أن نحدد أواًل عتبة الرضيبة للرجال وللنساء، طبقا حلالتهم 
االجتامعية )العائلية(؛أي: ما هو مستوى األجر الذي من فوقه يتوجب دفع رضيبة دخل، تبعا لعدد 
األوالد. وكام ذكرنا، فإن نقاط اإلعفاء تسبب رفع »عتبة الرضيبة« لألم العاملة. اجلدول رقم 7 
أدناه يعرض عتبة الرضيبة لرجل وامرأة يف العام 2011، قبل تطبيق القرار احلكومي اآلنف الذكر. 

اجلدول رقم 7 – عتبة الرضيبة للعاملني يف العام 2011،
حتليل وفقا للحالة العائلية )الدخل الشهري(28

امرأة رجل

عتبة الرضيبة الحالة العائلية

)شيكل(
عدد نقاط اإلعفاء عتبة الرضيبة )شاقل( عدد نقاط اإلعفاء

 5,555   2.75 4,700  2.25 أعزب

 5,555  2.75  4,700 زوجان بدون أوالد 2.25

 7,048  3.75  4,700 زوجان + 1 2.25

 8,541  4.75 4,700 2.25 زوجان + 2

 9,497  5.75 4,700 2.25 زوجان + 3

 10,406  6.75  4,700 زوجان + 4 2.25

 11,314  7.75  4,700 زوجان + 5 2.25

نستطيع أن نرى، من معطيات اجلدول أعاله، أن نقاط اإلعفاء للرجل املتزوج، قبل تطبيق قرار 
احلكومة، مل تكن تتأثر بحالته العائلية29وبعدد أوالده، ونتيجة لذلك بقيت عتبة الرضيبة للرجل 
املتزوج ثابتة. ومن جهة أخرى، تتأثر نقاط اإلعفاء للمرأة بعدد األوالد يف عائلتها. ومن هنا، فإن 
عتبة الرضيبة للمرأة ترتفع باستمرار، مع ازدياد عدد األوالد يف عائلتها. أما االستنتاج من هذه 
املعطيات، فهو أنه كلام كانت حصة املرأة يف مدخوالت العائلة أقل، فإن زيادة نقاط اإلعفاء للمرأة 
ال تؤثر عىل نسبة الرضيبة املدفوعة من جانب االقتصاد األرسي، وال عىل الدخل املتاح تاليا. ذلك 
أنه حني ال تتجاوز املرأة عتبة الرضيبة، فهي ال تستطيع استغالل نقاط اإلعفاء واالستفادة منها.   
يمنح قرار احلكومة، كام ورد آنفا، اآلباء ألوالد حتى سن 3 سنوات نقاط إعفاء إضافية، 
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ليتمكن من استغالهلا فعليا. ويتعني بغية فحص تأثري هذا القرار عىل الطبقة الوسطى، فحص 
تقسيمة املداخيل من العمل بني الرجل وبني املرأة يف اخللية العائلية. يف العام 2010، بلغ متوسط 
دخل الرجل من أجرة العمل 9720 شيكال، بينام بلغ متوسط دخل املرأة 6385 شيكال؛ أي 
بعالقة تناسبية 40/60. وبام أن العالقة التناسبية كانت مماثلة يف السنوات السابقة، أيضا، فإننا 
نفرتض أن العالقة التناسبية بني دخل الرجال من العمل وبني دخل النساء هي عالقة تناسبية 
ثابتة تبلغ 40.30/60 يف اجلدول رقم 8 أدناه، عرض لتقسيم املداخيل يف كل واحد من األعشار، 

استنادا إىل الفرضية املسجلة أعاله. 

اجلدول رقم 8 – تقسيم املداخيل من العمل
بني الرجل واملرأة يف اخللية العائلية )2011، بالشيكل(

دخل املرأة )%40( دخل الرجل )%60( مجموع الدخل من العمل31 العرش

615 923 1,538 1

1,197 1,796 2,993 2

1,638 2,458 4,096 3

2,453 3,679 6,132 4

3,317 4,976 8,293 5

4,309 6,643 10,772 6

5,181 7,772 12,953 7

6,319 9,478 15,797 8

8,077 12,116 20,193 9

12,241 18,361 30,602 10

االقتصاد األرسي، حسب  وللمرأة يف  للرجل  الرضيبة  عتبة  أدناه   9 اجلدول رقم  يعرض 
أعشار الدخل، طبقا للحسابات التي عرضت يف اجلداول السابقة أعاله.  
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اجلدول رقم 9 – الدخل وعتبة الرضيبة حسب أعشار )2011، بالشيكل(
هل هي ملزمة بدفع الرضيبة؟

دخل املرأة
هل هو ملزم 

بدفع الرضيبة؟
د دخل الرجل

دخل االقتصاد 

األرسي
متزوجةالعرش متزوجة  امرأة بدون أوالد متزوجة 

+ 3 +2  أوالد 1+  

كال كال كال كال 615 كال 923 1,538 1

كال كال كال كال 1,197 كال 1,796 2,993 2

كال كال كال كال 1,638 كال 2,458 4,096 3

كال كال كال كال 2,453 كال 3,697 6,132 4

كال كال كال كال 3,317

عتبة الرضيبة 

4,700 4,976 8,293

5

كال كال كال كال 4,309 نعم 6,643 10,772 6

كال كال كال كال 5,181 نعم 7,772 12,953 7

كال كال كال

عتبة الرضيبة

5,555 6,319 نعم 9,478 15,797

8

كال كال

عتبة 

الرضيبة

7,048
نعم 8,077 نعم 12,116 20,193 9

عتبة الرضيبة عتبة الرضيبة

نعم نعم 12,241 نعم 18,361 30,602 10
9,497 8,541

اعتمدنا، كام ورد آنفا، تقسيم الطبقة الوسطى إىل طبقتني ثانويتني: الطبقة الوسطى والطبقة 
الوسطى العليا. وبام أن املعطيات يف اجلدول أعاله معروضة بواسطة أعشار االقتصادات األرسية 
)كل ُعرش يمثل 10% من جممل االقتصادات األرسية(، بينام تشمل الطبقة الوسطى وفق تعريفنا 
أجزاء من األعشار، فقد ارتأينا ـ لرضورة حتليل هذه املعطيات ـ اعتبار الطبقة الوسطى تشمل 

العرشين 5 و 6، والطبقة الوسطى العليا تشمل األعشار 7 حتى 9.32 
وكام سبق الذكر، فقد نص قرار احلكومة عىل منح األب لولد مل يبلغ سن الثالثة نقطتّي إعفاء 
إضافيتني يف احتساب الرضيبة املستحقة. ويتم تقسيم النقطتني عىل النحو التايل: يف سنة والدة 
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الطفل ـ نقطة إعفاء واحدة، ثم يف كل واحدة من السنتني التاليتني ـ نقطتا إعفاء اثنتان. ويف 
السنة التي يبلغ فيها الطفل سن الثالث سنوات ـ نقطة إعفاء واحدة.33  

نعرض، يف اجلدول رقم 10 أدناه، نقاط اإلعفاء القصوى التي يستطيع أب عامل استغالهلا 
لالقتصاد األرسي يف األعشار 5 حتى 9، التي اعتمدنا تعريفها بأهنا تشكل الطبقة الوسطى 
املوسعة، مفرتضني أن دخله يعادل متوسط الدخل يف العرش الذي ينتمي إليه. وننوه بأن قيمة 

نقطة اإلعفاء بلغت 290 شيكال يف العام 2011.  

اجلدول رقم 10 – نقاط اإلعفاء القصوى للرجل يف األعشار 5 حتى 9 

االستغالل األقىص 

لنقاط اإلعفاء של

رضيبة الدخل قبل قرار الحكومة 

)بالشيكل(
دخل الرجل )بالشيكل( العرش

0.13 27 4,976 العرش 5 

1.23 257 6,643 العرش 6

1.99 415 7,772 العرش  7

3.48 727 9,478 العرش 8

6.38 1,334 12,116 العرش 9

يعادل  العرش اخلامس ما  كام يظهر من معطيات اجلدول، تستغل االقتصادات األرسية يف 
العرش  إعفاء، ويف  نقطتي  استغالل  السابع  العرش  يتم يف  بينام  اإلعفاء،  نقطة  قيمة  13ر0 من 
التاسع يمكن استغالل حتى 3ر6 نقطة إعفاء؛ أي أنه باإلمكان، يف الُعرشين الثامن والتاسع، 

استغالل نقاط إعفاء عن أكثر من ولد واحد يف السّن املالئمة. 
ويبني حتليل املعطيات أعاله أن نقاط اإلعفاء تعود بالنفع، حقا، عىل اآلباء من الطبقة الوسطى، 
بينام يستطيع اآلباء من الطبقة الوسطى الدنيا استغالهلا بصورة جزئية فقط. أما اآلباء من الطبقة 
الوسطى العليا فيمكنهم استغالل نقاط اإلعفاء كاملة عن ولد واحد، بل واستغالل جزء، عىل 
األقل، من نقاط اإلعفاء عن أوالد آخرين، إن كانوا موجودين. ومع ذلك، تبني معطيات مكتب 
اإلحصاء املركزي أنه كلام ارتفع التصنيف العرشي، قّل عدد األوالد يف سن 0 – 3 سنوات يف 

االقتصاد األرسي، كام يبني اجلدول رقم 11 أدناه.  
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اجلدول رقم 11 – توزيع األوالد يف سن 0 – 3 سنوات بني األعشار34 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العرش

%2.7 %6.3 %6.3 %7.2 %8.4 %8.7 %11.1 %12.8 %14.4 %22.2 سن 0  - 3

يظهر من املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن غالبية األوالد يف سن 0 حتى 3 سنوات ينتمون 
إىل اقتصادات أرسية من األعشار الدنيا. يف كل واحد من العرشين الثامن والتاسع هناك 3ر%6 
من األوالد يف سن 0 – 3 سنوات. ونظرا إىل أن نسبة األوالد يف السن املالئمة يف االقتصادات 
األرسية التابعة للطبقة الوسطى العليا هي أقل، نسبيا، منها يف االقتصادات األرسية األخرى، 

فباإلمكان االستنتاج أن املنفعة حمدودة. 

3.3. نقطة إعفاء إضافية ألم ألوالد حتى سن 5 سنوات

نص التعديل رقم 170 ألمر )قانون( الرضيبة، من يوم 16 متوز 2009، عىل أن األم لولد 
حتى سن 5 سنوات تستحق نقطة إعفاء إضافية عن سنة الرضيبة التي تيل سنة والدته. وقد 
دخل هذا التعديل حيز التنفيذ يف العام 2012. وفيام ييل، سنفحص تأثريات هذا التعديل عىل 

االقتصادات األرسية يف الطبقة الوسطى. 
يستدل من املعطيات الواردة يف اجلدول رقم 5 أعاله أن املرأة التي لدهيا ولد واحد تتجاوز 
عتبة الرضيبة فقط حني يزيد راتبها عن 7048 شيكال. أي أن املرأة التي يقل راتبها عن هذا 
املبلغ ال تستفيد من نقطة اإلعفاء اإلضافية هذه، نظرا إىل أهنا ال تدفع  رضيبة الدخل. ويظهر 
من معطيات اجلدول أن االقتصادات األرسية يف األعشار األدنى من التاسع ال تستفيد من هذا 
اإلعفاء. أما االقتصادات األرسية يف العرش التاسع والتي لدهيا ولد واحد فقط يف السن املالئمة 
فهي التي تستفيد من نقطة اإلعفاء اإلضافية. ويقود هذا التحليل إىل االستنتاج بأن اإلعفاء حيّسن 

من وضع الطبقة الوسطى بصورة طفيفة فقط.
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4. تأثير التغيرات في مجال التعليم على الطبقة الوسطى  

نص قرار احلكومة اإلرسائيلية رقم 4088، من يوم 8 كانون الثاين 2012، عىل أنه ابتداء من 
السنة الدراسية 2012 – 2103 )التي بدأت يف شهر آب 2012(، يتم ضامن التعليم املجاين 
لألوالد يف سن 3 – 4 سنوات، بصورة تدرجيية وعىل مدى بضع سنوات، ضمن جهاز التعليم 

العام.35 
العامة  األطفال  لروضات  املدفوعات  مؤرش  هذا،  احلكومة  قرار  لتطبيق  نتيجة  وانخفض 
املعيشة  غالء  جدول  من  جزءا  يشكل  والذي  اإللزامية(،  قبل  وما  اإللزامية  )الروضات 
للمستهلك، بنحو 5ر75% يف شهر أيلول 2012 )مقارنة بأيلول 2011(36. وقد بلغت حصة 
بند التعليم يف جدول غالء املعيشة للمستهلك خالل الربع األول من العام 2011 نحو 56ر%5، 

بينام بلغت حصة التعليم ما قبل االبتدائي نحو 71ر%1.37 
جتدر اإلشارة هنا إىل أن االقتصادات األرسية من األعشار الدنيا حتصل، من قبل، عىل دعم 
مايل حكومي لتمويل األطفال يف سن الطفولة املبكرة، وعليه يمكن االفرتاض بأن اجلزء األكرب 
من هذا االمتياز سريصد لالقتصادات األرسية من الطبقة الوسطى. وبالفعل، يبني مسح مكتب 
اإلحصاء املركزي حول مرصوفات االقتصادات األرسية أن مرصوفات االقتصادات األرسية من 
الطبقة الوسطى عىل التعليم يف سن الطفولة املبكرة مرتفعة نسبيا. ويبني اجلدول رقم 12 أدناه 
حصة املرصوفات عىل سن الطفولة املبكرة يف ُخس االقتصادات األرسية من إمجايل مرصوفات 

االقتصادات األرسية كلها عىل سن الطفولة املبكرة يف العام 2011. 

اجلدول رقم 12 – حصة املرصوف عىل الطفولة املبكرة 
س االقتصادات األرسية من جمموع االقتصادات األرسية )2011، شيكل يف الشهر(38 يف خمُ

املجموع/ معدل 5 4 3 2 1 الُخمس

3.34 2.65 3.04 3.21 3.49 4.33 عدد األنفار املتوسط

%100 %23.1 %22.7 %27.0 %14.8 %12.4 مرصوف لسن الطفولة املبكرة
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تبني املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله أن مرصوف االقتصادات األرسية يف اخُلمسني الثالث 
والرابع عىل سن الطفولة املبكرة )روضات األطفال اخلاصة والروضات ما قبل اإللزامية( يعادل 
7ر49%، بينام يعادل مرصوف االقتصادات األرسية يف اخُلمسني األول والثاين 2ر27%. وتربز 
هذه الظاهرة، بوجه خاص، عىل خلفية كون عدد األوالد يف االقتصادات األرسية من األعشار 
الدنيا أكرب، بكثري، منه يف االقتصادات األرسية األخرى. ويمكن تفسري هذه الظاهرة بالدعم 
املايل احلكومي املخصص للتعليم يف سن الطفولة املبكرة يف االقتصادات األرسية من األعشار 
تعليمية،  املنزيل وليس يف أطر  تربية األوالد يف اإلطار  الدنيا )وثمة تفسريات أخرى تشمل: 

واألسعار املتدنية يف مؤسسات الطفولة املبكرة(.   

5. أدوات سياسية لتحسين وضع الطبقة الوسطى
نعرض يف هذا الفصل بعض األدوات السياسية التي من شأهنا دعم مكانة الطبقة الوسطى 

االقتصادية وحتسينها، وخاصة بواسطة إجراء تعديالت يف النظام الرضيبي. 

1.5. استغالل نقاط إعفاء »مهدورة«

ثمة حاالت عديدة جدا، كام ذكرنا، ال تتجاوز فيها النساء العامالت عتبة رضيبة الدخل، 
كام تم تعريفها آنفا. ونتيجة لذلك، ال تستطيع هؤالء النساء استغالل نقاط اإلعفاء الرضيبي 
التي تستحقها. ونظرا إىل أن نقاط اإلعفاء هذه متنح للفرد بصورة شخصية، فإن تلك التي ال 

يتم استغالهلا »تضيع هباء«. 

ويقرتح اقتصاديو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( تغيري طريقة منح االمتيازات 
واإلعفاءات الرضيبية بحيث يتم ختصيصها )منحها( لالقتصاد األرسي، بدال من ختصيصها 
التي ال  نقاط اإلعفاء  ـ استغالل  يتجاوز عتبة الرضيبة  الذي  ـ  للزوج  يتيح  للفرد وحده، مما 
تستطيع الزوجة استغالهلا، لعدم جتاوزها عتبة الرضيبة، وهو ما يساهم يف املحصلة يف حتسني 

وضع اخللية األرسية االقتصادي.39  
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عالوة عىل هذا، وكام ورد يف البند 2.3 أعاله، فقد قررت احلكومة منح نقاط إعفاء لألب 
الذي لديه أوالد حتى سن ثالث سنوات. هذا اإلعفاء مستحق لالقتصادات األرسية من الطبقة 
الوسطى، حقا، لكنه حمدود حتى السنة الثالثة بعد والدة الطفل. ونتيجة لذلك، قد ال يستطيع 
رجل من الطبقة الوسطى االستفادة من نقاط اإلعفاء »العائلية« كام رشحناها أعاله، ما يعني 
أن النقاط املستحقة لألم ستظل تضيع هدرا. لكن ثمة إمكانية بديلة تتمثل يف حتويل قيمة نقاط 
ة، طاملا مل يتعّد دخله مبلغا حمددا )أشبه بـ »رضيبة  اإلعفاء إىل دافع الرضيبة مبارشة، كمنحة مبارشرِ
دخل سلبية مصغرة«(. مثل هذا اإلجراء قد يؤدي إىل انتقال اقتصادات أرسية من الطبقة الدنيا 
إىل الطبقة الوسطى، حتسني أوضاع بعض االقتصادات األرسية من الطبقة الوسطى وتشجيع 

انخراط األمهات يف سوق العمل من خالل زيادة املحفز االقتصادي للعمل. 

2.5. توسيع برنامج ضريبة الدخل السلبية وتعميقه

ُسّن يف إرسائيل، يف العام 2007، قانون خاص لرفع نسبة املشاركة يف قوة العمل وتقليص 
الفجوات االجتامعية )رضيبة دخل سلبية(. وتبني معطيات »بنك إرسائيل« )البنك املركزي( أن 
96% من مدفوعات رضيبة الدخل السلبية يف العام 2008 كانت من نصيب أصحاب الدخل 

األدنى من 4000 شيكل للنفر املعياري، أي القتصادات أرسية من الطبقة الدنيا.40 
إن توسيع معيار املستحقني لرضيبة الدخل السلبية، من خالل شمل مستوى أعىل من الدخل، 
من شأنه أن يؤدي إىل حركة انتقال واسعة بني االقتصادات األرسيةـ  من الطبقة الدنيا إىل الطبقة 
الوسطى. كذلك، فإن من شأن زيادة مبالغ املدفوعات إتاحة املجال أمام زيادة حصة الطبقة 
الوسطى من كعكة املدخوالت، عىل حساب الطبقة الدنيا. قد تساعد هذه األداة السياسية يف 
تعميق التاميز بني الدخل من العمل وبني الدخل من املخصصات واإلعانات، كام يف وسعها، 

أيضا، تشجيع املشاركة يف قوة العمل وتوسيعها. 
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