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 לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב
ת רווח, בלתי הוא מוסד פרטי ללא כוונ לחקר המדיניות החברתית בישראלטאוב מרכז 

תלוי, ולא פוליטי. מטרותיו הן לסייע לעיצובה של המדיניות הציבורית לרווחתם של 
תושבי ישראל באמצעות מחקר וחינוך בנושאי מדיניות חברתית, ולתרום למעורבות 

ידי העשרת הדיון הציבורי המתלווה, או צריך להתלוות, -הציבור בעיצוב המדיניות על
מדינה. המרכז שואף לתרום גם להבהרת הבעיות החברתיות לתהליך קבלת ההחלטות ב

של ישראל לידידי ישראל בחו"ל. בעבודתו של המרכז מושם דגש מיוחד על שילוב אמיץ 
ת המדיניות הציבורית. אין המרכז נוקט יישל הממדים החברתיים והכלכליים בהתוו

יניות והשלכותיהם אלא מציג ומסביר את סוגיות המד ידיו-עמדה בסוגיות הנידונות על
 של הפתרונות המוצבים להן, ומעלה הצעות חלופיות לפתרון בעיות.

פרסום זה, ככל פרסומי המרכז, הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד. אין בו 
כדי לחייב את המרכז, את חבר הנאמנים שלו, את עובדיו האחרים, ואת התומכים 

 בפעולותיו.
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 פתח דבר

ההתפתחויות הכלכליות בשנה החולפת מסמנות אפשרות של התאוששות 
משום שבחודשים ,  הדבר נאמר ב נימה מסויגת.  המשק מהמיתון הממושך

ובכל זאת נרא ה כ י  , האחרונים של השנה הייתה שוב האטה בצמיחה
.  לעומת השנים הקודמות, לחיוב, השנה בכללותה עשויה להיות תפניתית

בתנאים הכלכליים המשתנים , ללא ספק, ו קשוריםהשינויים הלל
וביניהן ההפחתה בעוצמת פיגועי הטרור , ובנסיבות משלימות אחרות

 היא ראשיתה  של  2004כיוון שכך לא ניתן לקבוע  אם שנת .  בתוך ישראל
תח ושת ,  כ ך או כך. התאוששות או שמא אין  ז ו אלא אתנח תא זמנית

בקט עים , היפוכו של דבר. תיההקלה הכלכלית לא הורגשה במישור החבר
 .  אינו מבשר המשך טובות2005והתקציב לשנת , שונים חלה החמרה

רמת האבטל ה הגבוהה התמידה גם כ אשר המשק  הגיע לצמיחה 
שתהליך יציאה ממיתון בא לידי ביטוי בנתוני , אמנם, ייתכן. ניכרת

. ואולם הדבר טעון עדיין מעקב הדוק, התעסוקה בפיגור מסוים
ה היא אחד הנושאים המרכזיים שבהם הזיקה בין כלכלה וחברה התעסוק

הן , ח הנוכחי הוקדשה לכך תשומת לב מיוחדת"בדו. הדוקה ביותר
בהצגה המאוירת של האינדיקטורים בפתח הספר והן בחלק השני של  

צבי זוסמן   ' גם פרופ. צורי-בפרק של רונ י בר, בסוגיות התחומיות, הספר
 .השכר הנמוך והעוני הגובר במשפחות עובדותחיקת דן בנושא בפרק על ש

, מערכת החינוך זוכה השנה לכיסוי רב בתקשורת ובפעילות הציבורית
,  בין היתר בעקבות עבודתה של ועדה מיוחדת בראשותו של שלמה דוברת

ח המלא "ובימים הקרובים צפוי להתפרסם הדו, שפעלה במהלך השנה
חיים '  בראשותו של פרופ,דיונים בצוות החינוך של מרכז טאוב. שלה
בו הוא מציע מודל , ר דן שרון"ידי ד-הובילו למאמר שנכתב על, אדלר

רבים מדגישים את  חשיבותו של החינוך . הספר-נוסף בהפעלתו של בית
אולם נראה כי בינתיים הפערים בתוך  , לעניין צמצום הפערים בחברה

.  סגר מאליהםוהם אינם צפויים להי. החינוך גופו אינם ממהרים להיסגר
קידום היעד של שוויון ההזדמנויות מצריך מא מצים רבים יותר   

 .ופיתוח כלים משלימים ותכליתיים, מהמושקעים בכך כיום
פרק זה נכתב השנה . בניתוח התקציב החברתי, כרגיל, הספר פותח

-ידי יעקב ליפשיץ על בסיס ניתוח נתוני התקציב וההוצאה בפועל על-על
השנה .  יואל בלנקט ויוליה קוגן–וסק בכך במרכז ידי הצוות הקבוע הע

אשר נטלה חלק מרכזי גם בהכנת ה הצגה , הצטרפה אליהם מרינה קונין
אך  ,   הוגש לכנסת2005תקציב המדינה לשנת .  המאוירת בר אשית הספר
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בהצעת התקציב מתוכננת הפחתה  . הצעת התקציב נדחתה ברוב קולות
, וחלטים והן במונחים יחסייםהן במונחים מ, ריאלית בהוצאה החברתית

 .למשל כאחוז מהתוצר של המשק
ידי צוות -של הספר הוכנה על'  סקירת השירותים המוצגת בחלק א

מרינה קונין , יואל בלנקט, שכלל את נחום בלס בתחום החינוך, נרחב
יוסי קטן בתחום שירותי ' פרופ, רניחובסקי בתחום הבריאות'דב צ' ופרופ

.  צורי שסקרה את נתוני  הביטוח הלאומי-י ברורונ, הרווחה האישיים
בהשלמה לניתוח האובייקטיבי של התקציב ושל ההתפתחות הפיזית  

המציג את  עמדות   , בשירותים השונים מופיע הסקר החברתי של המרכז 
ידי מכון  -שבוצע עבורנו על, הסקר. הציבור בנושאים החברתיים השונים

, שרון-דלית נחשון, נחום בלס, ידי הצוות יואל בלנקט-עוצב על, רפי סמית
ארנון גפני מסכם . אשר גם ניתחו את תוצאותיו, ויוליה קוגן, מרינה קונין

 .את מכלול המאמרים בפתיחה של הספר
החלק השני של הספר כולל סוגיות נבחרות בתחומי הכ לכלה והחברה 

 ר דן"וד,  צורי-רוני בר, צבי זוסמן' ידי פרופ- על– כאמור לעיל –שנכתבו 
אבנר ' ידי פרופ-שנכתב על, וכן פרק על הרפורמות בבריאות הנפש, שרון

 .מרדכי שני' ופרופ, יעקב לרנר' פרופ, ר יהודה ברוך"ד, אליצור
ידי -חות של שני חלקי הספר נערכו והוכנו לדפוס על"המאמרים והדו

יהודית אגסי הדפיסה את הפרקים וטרחה על עיצובם . שרון-דלית נחשון
 .לורה ברס מרכזת  את הכנת הגירסה האנגלית.  הסופיתעד לגירסתם

כולל דיון , במהלך השנה התקיימו דיונים בפורומים שונים של המרכז
ראוי  . בעמודי השערמובאים לעיל ששמות חבריהם , של כל צוותי המרכז

לאזכור מיוחד הדיון בבית הנשיא באירוחו ובהשתתפותו הפעילה של  
מ ראש הממשלה ושר התעשייה " מכבוד נשיא המדינה ובהשתתפות

נגיד  בנק , שר הרווחה מר זבולון  אורלב, והעבודה מר אהוד אולמרט
ב דיון החשוב הזה  . ר יוסי בכר"ל האוצר ד"ר דוד קליין ומנכ"ישראל ד

השתתפו מרבית חברי הצוותים של המרכז וכן אורחים אחרים מתחומי 
 .החברה והכלכלה

ולכולם , איש איש לפי תחומו, תודה לצוות המרכז המסו ר על פועלם
.  שבשיתוף פעולה הדוק הביאו למוצר המוגמר המוגש בז ה, יחדיו כקבוצה

תודה גם לכל התורמים להעלאת הסוגיות החברתיות לסדר היום  
שקיימנו , הן בכתיבת פרקים לספרנו השנתי והן בדיונים בעל פה, הציבורי

 .קרב  לבלכל אחד לחוד ולכולם יחדיו תודה מ. על פני השנה

 יעקב קופ
 2004נובמבר , ה"כסלו תשס, ירושלים



 סיכום הממצאים

 ההתפתחויות הכלכליות וההוצאה הממשלתית

שראשיתה במחצית השנייה  ,  חלה התאוששות במשק2004במהלך שנת . 1
התפנית  . לאחר שנתיים של ירידה חדה בפעילות הכלכלית, 2003של 

בתעשיות , ידי התאוששות בכלכלה העולמית-החיובית נתמכה על
 . יפור מסוים במצב הביטחוניידי ש-ועל, הטכנולוגיה העילית בעיקר

בעקבות  . חידוש הצמיחה לא הביא בינתיים לתפנית במצב התעסוקה. 2
התעסוקה של , אמ נם, צמצום חד במספר העובדים הזרים במשק גדלה

-אולם שיעור האבטלה ב, 2003- אחוזים ב2.5-ישראלים במגזר העסקי בכ
יחה תימשך אם הצמ, 2005רק בשנת .  אחוזים10 עדיין עולה על 2004

 .עשויה האבטלה לרדת באופן משמעותי, בהתאם לתחזיות
אך  הצעת התקציב נד חתה ,  הוגש לכנסת2005תקציב המדינה לשנת . 3

בהצעת התקציב מתוכננת ירידה בהוצאה החברתית של  . ברוב קולות
בשיעור ההוצאה החברתית בתוצר של , ראשית,   והדבר מתבטא, הממשלה
א ך   , ג" אחוז מהתמ21.3-הוצאה החברתית ל הגיעה ה2001בשנת : המשק

הירידה . 2005 אחוז בתקציב 18.3- ול2003- אחוז ב20-מאז חלה ירידה לכ
 –מתבטאת גם  בנתוני ההוצאה במונחים מוחלטים במחירים קבועים 

ח " מיליארד ש97-ההוצאה החברתית הכוללת תסתכם השנה בפחות מ
 של ההוצאה החברתית  חישוב. 2001 מיליארד בשנת 106-לעומת יותר מ

 אחוז במהלך חמש השנים 15בממוצע לנפש מצביע על ירידה מצטברת של 
 . הללו

אך זאת   ,  אחוזים בשכר הריאלי2- מסתמנת עלייה של כ2004בשנת . 4
 .2002-2003 אחוזים בשנים 10-לאחר ירידה מצטברת של קרוב ל

ההשפעה המצטברת של הגידול באבטלה והקיצוצים בקצבאות  . 5
 הגיע שיעור 2003בשנת : תבטאת  בחריפות בנתונים על ממדי  העונימ

 אחוז מכלל  19.3-המשפחות שהכנסתן הפנויה נמוכה מקו העוני ל
פער ההכנסות  (והמשפחות העניות נעשו עניות יותר , המשפחות בישראל

 אחוז לעומת  31 על 2003הממוצע מקו העוני למשפחה ענייה עמד בשנת 
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 בתחום 2004-שההתפתחויות ב, ההערכות הן). 2001 אחוז בשנת 26
הקצבאות והמסים יובילו להתרחבות נוספת בממדי  העוני ולהעמקת  

 .הפערים בהכנסה
 1985המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל מאז תכנית הייצוב של . 6

ולהפנות משאבים  , ג"חתרה להקטין את חלקה של הממשלה בתמ
 –קיימא  -י להבטיח צמיחה בתכלכליים לפעילותו של המגזר העסקי כד
.   אחוז51- ל63-ג ירד עקב כך   מ"היחס בין הוצאות הממשלה ובין התמ

ג עלה  "כאשר היחס בין הוצאות הממשלה לתמ, 2001-המגמה השתנתה ב
 חלה ירידה והיא  2004-אולם ב, 2003רמה שנשמרה עד ,  אחוז55-לכ

 .2005צפויה להימשך גם לפי הצעת התקציב לשנת 

 ח ברתיים יש י ריםשירותים 
 חינוך 

הגידול של מערכת החינוך במגזר הער בי מתמיד ועולה במידה ניכרת  . 1
ואילו , מקורו של הגידול בעיקר בריבוי הטבעי.   על זה של המגזר היהודי

יסודי תורמת לכך גם העלייה בשיעורי -הילדים ובחינוך העל-בגני
 .הלמידה

י דול שלה במערכת האוכלוסייה החרדית בולטת גם היא בקצב הג. 2
 . 2003- אחוז ב24 חלקה בכלל החינוך היסודי היהודי עלה לכדי –החינוך 

כנובע מן הפיצול ההולך וגובר בין  , ספר קטנים-בישראל מאות בתי. 3
פיצול זה משקף את היענות המערכת לבחירה  . זרמים וקהילות בחברה

, תיותהד, של אזרחי ישראל בחינוך התואם את הש קפותיהם הלאומיות
אך הוא גם  יוצר קשיים גדולים בהפעלה , החברתיות-האידיאולוגיות

כי רבים מצביעים על , ראוי עם זאת  לציין. יעילה של מערכת החינוך
במיוחד האווירה החינוכית , ספר קטנים-יתרונות חינוכיים של בתי

 .  האינטימית יותר שהם מציעים
בישראל בו לטת הצפיפות הרבה של הכיתות בחטיבות הביניים . 4

.  היא יוצאת דופן וכמעט בלתי מ וכרת בארצות מפותחות דומות, במיוחד
 .אין ספק שקיומן של כיתות גדולות בגיל זה פוגע בפעילות החינוכית
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 בריאות 
השחיקה של תמיכת המדינה בתקציב הבריאות והרחבת מסגרות  . 1

 – הציבורית המשולבות במערכת השירותים, המימון הפרטי
הביאו לשינוי  –ויות בתשלום והביטוחים הפרטיים מרצון ההשתתפ

על שירותי   וצאה הפרטיתהה :של מערכת הבריאות בהרכב המימון
 1995 אחוז בשנת 26-עלתה מ .בריאות ללאומית הוצאהההרפואה מסך 

   . 2003 בשנת  אחוז31- כלכדי
ה  ייביצועי מערכת הבריאות הישראלית ושביעות רצון האוכלוס. 2

אולם השינויים בדפוסי המימון שחלו , מרשימים נחשבו כתמהמער
. בשנים האחרונות הביאו להרעה מסוימת בשביעות הרצון מהמערכת

הרעה בבריאות האוכלוסיות לבמימון יביאו גם קיים חשש שהשינויים 
 . אשר נגישותן היחסית לשירותי הרפואה פוחתת,החלשות

 היה כמעט כפול 2002שנת בבעלי הביטוח הפרטי באוכלוסייה שיעור . 3
שני החמישונים ב וכלוסייהמא  אחוז 50-כאולם , 1995 בשנת םמשיעור

 בלבד בשני  אחוז20עומת ל, התחתונים אינם מבוטחים בביטוח פרטי
הגידול בביטוחים המשלימים ובהשתתפויות  .עליונים המישוניםהח

רות בוצות החזקות מנצלות את השי הק.בתשלום פגע בעליל בשוויוניות
, כך נמצא. יותר מהקבוצות החלשות  הביטוח הפרטיבאמצעות

 .הםהאחרונות מסבסדות את  החזקות בהסדרי הביטוח למיניש

 שירות י רו וחה  אישיים 
התפתחות שירותי הרווחה האישיים משקפת בצורה ברורה את   . 1

. תהליכי הצטמצמותה של מדינת הרווחה הישראלית בשנים האחרונות
וחה אישיים צומצמה בשל קיצוצים הן בהוצאה ההוצאה לשירותי רו

והדבר פגע ביכולת  , הממשלתית והן בהשתתפות הרשויות  המקומיות
 . השירותים לספק מענים הולמים לצורכי אוכלוסיות שונות

שוויון בהיקף וברמת   -שירותי הרווחה האישיים מתאפיינים באי. 2
 ההשתתפות  עקב הבדלים ברמות, השירותים הניתנים ביישובים שונים

התקציבית הממשלתית והמקומית והיקפים שונים של פעילות של 
 ).עסקיים-וולונטריים ופרטיים, ציבוריים(ארגונים שונים 

ומרבי ת  , תהליכי החקיקה בתחום הרווחה נבלמו בשנים האחרונות. 3
ידי חקיקה כלשהי או מעוגנים בחקיקה -השירותים אינם מכוסים על
, וא כן. ספציפי של שירותים בטווח זמן קבועשאינה מבטיחה אספקת סל  
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הקיצוצים התקציביים בשנתיים האחרונות פגעו בעיקר בשירותים  
 .שאינם מעוגנים בחקיקה

  מערכת הביטוח הלאומי –תשלו מי הע ברה 
בשנים האחרונות גוברות הטענות נגד המדיניות של תשלומים . 1

ובע בעיקר בשל  הדבר נ. אוניברסליים הנוהגת במערכת הביטוח הלאומי
, הנטל הגבוה והגידול העצום שחל בהוצאות הביטוח הלאומי לקצבאות
. וגוברת הנטייה למיקוד וייעוד הקצבאות רק לאוכלוסייה הנזקקת להן

אולם צעד זה ל א   ,  בשנים האחרונות בוצע קיצוץ משמעותי בקצבאות
תר  שנפגעו יו,  בהפעלת תכניות חלופיות של סיוע לאוכלוסיות חלשותהלוו

 .מאחרות מהשינויים במדיניות הרווחה  בישראל
 התרכז אצל מקבלי הבטחת הכנסה 2002-2004עיקר הפגיעה בשנים . 2

שלא , חוק ביטוח אבט לה בישראל, יש להדגיש כי. ומקבלי דמי  אבטלה
היה נדיב מלכתחילה בהשוואה לחוקים מקבילים במדינות מערביות 

השינויים לא הביאו בחשבון . 2002-2003הוקשח עוד יותר בשנים , אחרות
ואת  הקטנת סך ה ביקוש , 1996-את ההאטה  ששררה במשק שהחלה ב

 .לעובדים
קיצבת הזיקנה נשחקה ביחס לרמת החיים הממוצעת והיא ירדה         . 3
,  הופעל בחקיקהמכלול שינויים. 1989- אחוז מרמ תה ב85 לכדי 2003-ב

השחיקה   את להגביר צפוי והוא ,הן לגבי הקצבאות והן בזכא ות לפנסיה
גם גימלאות . של קשישים לאחר הפרישה מהעבודהההכנסה רמת ב

ד סוף ע אחוזים 4  בשיעור מצטבר של2003-הסיעוד הופחתו רוחבית ב
2006.  

קצבאות הנכות הן היחידות אשר לא רק שלא נפגעו במהלך ההפחתה . 4
אלא , שות אחוזים במסגרת התכנ יות הכלכליות החד4הרוחבית של 

, הדבר הושג בין היתר. חל בהן גידול ניכרבמהלך השנים האחרונות ש
שזכה לתמיכה ציבורית , הודות למאבק הציבורי של ארגוני הנכים

  .ותקשורתית נרחבת
בעקבות המדיניות הכלכלית שנוקטת   , הפגיעה בקצבאות ילדים. 5

ישראל  שיעור הילדים העניים ב לגידול בתרמה, הממשלה זה שלוש שנים
 צפוי להמשיך ולגדול אם תימשך זהשיעור . 2004- אחוז ב28רמה של ל

 .  המדיניות הנוכחית
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  2004 –הסקר החב רתי 
שמרבית הציבור אינו תומך במדינ יות , סקר מרכז   טאוב מצביע על כך. 1

" במידה רבה"שיעור המתנגדים ,  יתרה מזאת. הכלכלית של הממשלה
 32" (במידה רבה"דים במדיניות הוא כמעט פי שלושה משיעור המצד

והיא , ההתנגדות רבה יותר בקרב השכבות החלשות).   אחוז12לעומת 
 .פוחתת בקרב בעלי השכלה גבוהה ובעלי הכנסה גבוהה

,  בולט בעוצמתו ואפילו חריג מהמקובל  בסקרי דעת  קהל, רוב מכריע. 2
 שהממשלה משקיעה מעט מדי משאב ים לטיפול בעוני, סבור,  אחוז83

שגם בק רב הקבוצות  החזקות בחברה , המעניין הוא. ובמשפחות עניות
 .בשיעורים דומים וגבוהים, נמצאו סבורים כך

שפני המדינה הם לכיוון הרחבת , הציבור נוטה בעקביות להעריך. 3
 אחוז מהציבור סבורים שהפערים צפויים  14רק . הפערים החברתיים

 . ים שהם יגדלובעוד שיותר ממחצית הציבור סבור, להצטמצם
שחלקים נרחבים בציבור הישראלי אינם , עוד מצביע הסקר על כ ך. 4

וחוששים מפני האפשרות שהם או )  אחוז60(בטוחים במקום עבודתם 
ממצאים אלה הועלו בעוצמה דומה . מישהו מבני משפחתם יהיה מובטל

 .גם בשנים הקודמות

 סוגיות תחומיות 
 בר  במשפחות עו בדות שחיקת השכר  הנ מוך וע וני  גו: כלכלה

שבהם , המשק הישראלי הוא בין המשקים המפותחים המעטים .1
התרחבו מאז סוף שנות השמונים פערי השכר בין עובדים מיומנים ובעלי 

כמו כן  . לבין עובדים בלתי מיומנים ובעלי השכלה נמוכה, השכלה גבוהה
שיעור העובדים בעלי שכר נמוך בישראל גבוה מזה שבמדינות אירופה 

פער השכר בין עובדים בתחתית התפלגות השכר לבין עובדים . מערביותה
 . בחלק העליון שלה גם הוא גבוה בישראל

המסוגלים , בישראל ננקטה מדיניות שכוונה לנתק אנשים בגילי עבודה. 2
אולם הצעדים . ולדחיפתם לשוק העבודה, ממערכת הרווחה, לעבוד

מי אבטלה ו להבטחת  צמצום התמיכה והגבלת הזכאות לד –שננקטו 
והם עלולים , שלא הוכחו,  היו מושתתים על שורה של הנחות–הכנסה 

כמעט  . להביא לתוצאות הפוכות מאלה שהתכוונו אליהם קובעי המדיניות
,  שבהם אמורה לטפל מערכת הרווחה בישראל, מחצית מכלל העניים
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ן עבודה בי-ולא תוצאה של אי, מקורם בעוני עקב תמורה נמוכה לעבודה
 .אם בגיל העבודה ובין אם בגיל הזיקנה

יש להנהיג לאלתר מדיניות ממשלתית נמרצת לניתוק הקשר בין עבודה  . 3
מבין הכלים שעומדים לרשות הממשלה להשגת  . בלתי מיומנת ועוני

מטרה זו יש חשיבות רבה לסבסוד תקציבי של עובדים בעלי שכר נמוך 
ג בהצלחה במספר מדינות  כפי שהונה, ידי הנהגת מ ס הכנסה שלילי-על

 .מערביות

 אבטלה ו מדיני ות ר ווח ה, תעס ו קה: עבודה
בתכניות שונות להקטנת העוני שהועלו לאחרונה חסרה ראייה . 1

מערכתית כוללת המתייחסת לתלות שבין שוק העבודה ובין מערכות  
התכניות מצדדות בהגדלת התמיכה בשכבות החברתיות החלשות  . אחרות

אך הן מלוות בהמלצות לקיצוצים , רי התעסוקהידי הגדלת שיעו-על
ובהיבט , בתקציב הממ שלה ולהקטנת מספר המו עסקים במגזר  הציבורי

 .זה הן עשויות לתרום להגדלת האבטלה
הקרובה       , האבטלה בישראל יציבה בתקופות האחרונות ברמה גבוהה. 2
כי הממשלה תציב יעד לשיעור , בין היתר, במאמר מוצע.  אחוז11-ל

כחלק מהאחריות , אשר יבטא  א ת מחויבותה לתעסוקה, האבטלה
בדומה ליעד , שיוגדר יעד של גובה אבטלה שנתי, הכוונה לכך. החברתית
תוך  ק ביעת , וייקבע טווח זמן להשגתו, או יעד הגיר עון, האינפלציה

 .האמצעים והדרכים

 הספר העל יסודי -היערכ ות חינ וכית ח דשה בבית :  חינוך
ההצעה המובאת   . כי מתבצע בעיקרו בכיתות הלימודהתהליך החינו. 1

שלפיה הכיתה מוסיפה להיות מרכז ערכות חינוכית יהבפרק זה בוחנת 
 כחלק מהתארגנות שתת רום  קבוצות לימודאך משולבות בה, הפעילות

העלאה ול ,צמצום משמעותי בפעריםל, העמקת איכות החינוךל
 .הבגרותתעודת משמעותית של מספר הבוגרים בעלי 

, תתיתיא ת יום הלימודים מיום שכולו הוראה כהתכנית המוצעת תסב . 2 
 לפחות .הכולל הוראה בקבוצות ושיחות אישיות,  משולבלימודיםליום 

 .הספר יהיה בקבוצות-כרבע מזמן שהותו של התלמיד בבית
  של קבוצותכמוביליםוהן  השונים מקצועותביפעלו הן  המורים. 3

סטודנטים ידי -על,  ידי מורים- ייעשה עלהטיפוח בקבוצות. הלימוד
 .יפעלו בהנחייתם של המוריםיוכשרו לכך ו אשר ,בוגריםתלמידים ו
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 ההישגים הבלתי לרמתכי אחד המקורות העיקריים , יש להדגיש. 4
כמו גם , מספקת של תלמידי ישראל בשורה של מבחנים בינלאומיים

 הגבוה השיעורא הו,  ההערכה הפנימית של מערכת החינוך שלנותסגרבמ
 חברתיותשרובם יוצאי שכבות , משיגים במערכת- תתתלמידים מאד של
 . מן הפריפריה החברתית בישראל חלשות

 הרפו רמות בבריאו ת הנפש : בריאות
המיועדת לצמצם את הטיפול , הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. 1

למרות  , האשפוזי ולהדגיש את הטיפול הקהילתי מתקדמת ב עצלתיים
כמו ירידה במספר החולים ובאחוז , גו הישגים חשובים תוך כדישהוש

הרפורמה נבחנת מתוך ר אייה . החולים הנשארים באשפוז מעל שנה
 .כוללנית של רצף השירותים לבריאות הנפש

יש חשיבות רבה לממד הביטוחי ) המבנית(לצד המשך החלת הרפורמה . 2
.  החולים-ל קופות שילוב שירותי בריאות הנפש בתוך המערך הכללי ש–

, החולים לאספקת השירותים-המשמעות היא הטלת אחריות על הקופות
הצלחת הרפורמה המבנית . כדי לקיים רצף טיפול בין האשפוז והקהילה

קשורה עם הצלחתה של הרפורמה הביטוחית להסדרת   מערך שיר ותים 
 ישפיע על תהליך שנמצא 2005עיכוב בהשלמת הרפורמה במהלך . זה

 . ויפגע בציבור חולי הנפשבראשיתו
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ש יעור י   ה ש ת ת פ ו ת  ש ל   העו ל ים  : ותיקים ועולים בכ וח  העבודה
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 על י י ה  רצ ו פ ה   נ מ ש כת  מ א מ צע שנ ו ת   ה ת ש עים: אבטלה
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OECDאחו ז בל ת י   מ ו עסקים ב י שרא ל  גבו ה   ל עו מ ת   מ די נ ו ת   : אבטלה
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ע ל י י ת   ה ה שכל ה   מק ט ינ ה  א ת   ה ס יכ ו ן  : אבטלה לפי  השכלה
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י שרא ל  נ ו ת נ ת   ה עדפה   ל פ י צ ו י  ע ל  : דמי אב טלה ועידוד תעסוקה
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ה חשש  מ אבטל ה   י רד א מ נ ם :   התחושה בציבור–ח ש ש  מ א בטלה 
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ר ו ב  ה צ יב ו ר סב ור כי צריך :  התחושה בציבור–שכ ר מ ינימ ום 
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 ש ל י ש   מ ה צ יב ו ר מ דו וח  על  קוש י  : התחושה בציבור–קשיי קיום 
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  ב יש ראל  ש י עור ה נ ש ים בקרב :נ שים בקרב המועסקים
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 הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים

 תקציב ה מדינ ה כמכשיר מרכזי  לביצוע מדיניות ה ממ ש לה . 1

תקציב המדינה מהווה מכשיר מרכזי לביצוע מדיניות הממשלה בתחומי  
גודלו , נתוני הצעת התקציב המוגשים לאישור הכנסת. פעילותה השונים

 משקפים את מדיניות הממשלה ואת סדר , והרכבו של התקציב
, המתפרסמים בתום השנה, בעוד שנתוני הביצוע, העדיפויות שלה

הבדלים גדולים בין התכנון ובין . מלמדים על מימוש המדיניות בפועל
אך בה במידה הם , הביצוע עשויים להיות פועל יוצא מהשתנות הנסיבות

 . מימוש המדיניות וסדר העדיפויות הרצויים-גם יכולים ללמד על אי
 הוכנסו שינויים גדולים יחסית בהיקף התקציב בשנים האחרונות
שינויים כאלה מקשים על מימוש תכניות העבודה  . ובהרכבו במהלך השנה

והם עלולים להתבטא בתת  ביצוע , של משרדי הממשלה השונים ביעילות
פי הצעת התקציב לשנת  -על, לדוגמא , כך. ובסדרי עדיפויות משובשים

 ההוצאות –ם נתוני ביצוע  השנה האחרונה שלגביה קיימי– 2003
, ח" מיליארד ש98.4-החברתיות בתקציב הרגיל היו אמורות להסתכם ב

. ח" מיליארד ש95.6- ב–ולאחר שינויים שונים שהוכנסו במהלך השנה 
 92.5- ב2003ההוצאות החברתיות בתקציב הרגיל הסתכמו בשנת , בפועל

בד מהתכנון  אחוז בל94הביצוע בפועל היה אפוא . ח בלבד"מיליארד ש
 .כפי שעודכן במהלך השנה,  אחוז מהתקציב97-המקורי וכ

הסטיות בביצוע לעומת התקציב המעודכן היו גדולות יותר בהוצאה 
ובתוכם  , על שירותים חברתיים ישירים מאשר בהוצאה להבטחת הכנסה

הייתה סטייה גדולה יותר ב הוצאה על בריאות ועל שירותי רווחה אישיים  
בהוצאות על שירותים ישירים ). 1ראה לוח ( חינוך מאשר בהוצאה על

. הסטייה העיקרית הייתה בסעיפים הקשורים לקליטת עולים, אחרים
שיעורי תת הביצוע של התקציב המעודכן מעוררים חשיבה כי סדרי   

 .העדיפויות שתוכננו לא נשמרו בפועל
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פי הצעת -על, 2003ההוצאות החברתיות בתקציב הרגיל לשנת . 1לוח 
 התקציב המעודכן והביצוע בפועל, תקציבה

 )ח ואחוזים"מיליארדי ש(           
  -הסטייה בביצוע מ

התקציב 
 המעודכן

הצעת 
 התקציב

הביצוע 
 בפועל

התקציב 
 המעודכן

הצעת 
 התקציב

 
 

 סוג ההוצאה

 הכל -סך 98.4 95.6 92.5 -6.0 -3.2
 הבטחת הכנסה 42.7 41.0 40.1 -6.1 -2.2
 שירותים ישירים 55.7 54.6 52.4 -5.9 -4.0

 :מזה     
 חינוך 31.5 30.5 29.8 -5.4 -2.3
 בריאות 16.2 15.9 15.3 -5.6 -3.8
 שירותים אישיים 5.5 5.4 5.2 -5.5 -3.7

 שירותים אחרים 2.5 2.8 2.1 -16.0 -25.0

 המצב הכלכלי ומש ק לו היחסי ש ל תקציב ה מדינ ה במש ק . 2

  ובמחצית השנייה של 2003לית נעצרה במהלך ההידרדרות בפעילות הכלכ
ג גדל  "התמ, לאחר שנתיים של ירידה רצופה. השנה חלה תפנית חיובית

בשנתיים הקודמות נרשמו ( אחוזים 1.7- אחוזים והתוצר העסקי ב1.3-ב
). בכל שנה, בהתאמה,  אחוזים3-ירידות בשיעור של כאחוז אחד ושל כ

, אוששות שחלה בכלכלה העולמיתידי ההת-התפנית החיובית נתמכה על
ידי שיפור מסוים במצב -ועל,  בתעשיות הטכנולוגיה העילית–בכלל זה 
ההתרחבות בפעילות הכלכלית הואצה במחצית הראשונה של . הביטחוני

 אחוזים  5-ג והתוצר העסקי ב"ברבע הראשון של השנה גדלו התמ. 2004
 5- וכ4-צמיחה של כובשנה כולה צפויה , במונחים שנתיים,  אחוזים7-וב

 מצביעות על המשך ההתרחבות  2005-התחזיות ל. 1בהתאמה, אחוזים
 .בפעילות הכלכלית אם כי בשיעורים נמוכים במקצת

בעקבות . חידוש הצמיחה לא הביא ב ינתיים לשיפור במצב התעסוקה
צמצום חד במספר העובדים הזרים במשק גדלה אמ נם התעסוקה של  

אולם שיעור  ) 2003 אחוזים בשנת 2.5-בכ(ישראלים במגזר העסקי 

                                                 
 . המספרים מעוגלים 1
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 אחוז בשנת 10.3 לעומת 10.7- ל2003-עלה ב, בממוצע שנתי, האבטלה
  אחוז10.9-שיעור האבטלה אף ה גיע ל, 2003ברבע האחרון של . 2002

 מודד  –וחלקם של המובטלים שחיפשו עבודה במשך יותר  מחצי שנה 
לה נזקף   חלק מתוספת האבט. אף גדל–המלמד על עומק האבטלה 

 2004במהלך שנת . לעצירת הגידול במספר המ ועסקים במגז ר הציבורי
, ככל הנראה.  אחוז10אך היא עדיין  עולה על ,  במידת מההאבטלה פחתה 

יש פיגור מסוים בתגובה של שוק העבודה גם כאשר חלה התרחבות 
 לא צפוי עדיין צמצום של 2004גם עד סוף שנת , לכן. בפעילות הכלכלית

,  אם הצמיחה תימשך בהתאם לתחזיות, 2005ורק בשנת , ממש באבטלה
 10-לאל מתחת , לראשונה זה זמן רב, עשוי שיעור האבטלה לרדת

 . אחוזים
 נמשכה השחיקה בהכנסה הריאלית של 2003בשנת  ; זאת וגם  זאת 

 2.8השכר הריאלי למשרת שכיר ירד בשיעור של : העובדים השכירים
בחודשים הראשונים של  . 2002 אחוזים בשנת 6אחוזים לאחר ירידה של 

 הסתמנה אמנם תפנית כלפי מעלה בהתפתחות השכר אב ל  2004שנת 
 .פעמיים העלייה הייתה קטנה ביותר-חדבניכוי גורמים 

ההשפעה המצטברת של גידול באבטלה ושחיקה בהכנסות השתקפה 
במונחים של צריכה פרטית   . ברמת החיים הממוצעת של האוכלוסייה

 אחוזי ם  1.4-ירדה רמת החיים הממוצעת בכ, 2003- ל2001בין שנת , לנפש
 2002בשנת : העוניניתן למצוא בממדי , חריף יותר, ביטוי אחר. ריאלית

 אחוז 18-לכ, שהכנסתן הפנויה נמוכה מקו  העוני, הגיע שיעור המשפחות
יתר על . אחוז 19.3-עלה ל 2003לשנת השיעור ו, מכלל המשפחות בישראל

פער ההכנסות הממוצע מקו  :  המשפחות העניות נעשו עניות יותר, כן
 אחוז 26אחוז לעומת  31לרמה של  2003וני למשפחה ענייה עלה בשנת הע

 . 2001בשנת 
ההתפתחויות הללו בתחומי האבטלה והעוני בישראל הן הרקע שראוי 
שיעמוד לנגד עיניהם של קובעי המדיניות הכלכלית וישפיע על קבלת  

ועל ההחלטות הקשורות בהוצאות החברתיות של , ההחלטות בכלל
הראשונה : ניתן לבחור בין שתי חלופות, לכאורה. שלה בפרטהממ

מתוך כו ונה , מדגישה צעדים לחידוש והאצת הצמיחה הכלכלית במשק
והשנייה מתמקדת   ; להרחיב את מעגל התעסוקה ולהגדיל את ההכנסות

וחותרת להקל את מצוקתן , שמצבן הוחמר, בשכבות החלשות בחברה
וניתן לשלב ביניהן במינון ,  כמובן,אלה הן שתי חלופות קצה. במישרין

 . כזה או אחר
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בה היא התמידה זה שנתיים  , 2002המדיניות שנקטה הממשלה בשנת 
בעקבותיה חלה . הראתה העדפה ברורה לחלופה הראשונה, תמימות

:   ג" ירידה במשקלן היחסי של הוצאות הממשלה למטרות חברתיות בתמ
      20.8 – 2003- ו2002שנים  אחוז ממ נו ואילו ב21- הן היוו כ2001בשנת 

 צפוי משקלן היחסי של הוצאות  2004בשנת . בהתאמה,  אחוז20.1-ו
 . 2ג" אחוז מהתמ20הממשלה למטרות חברתיות לרדת לכדי 

אך בעת כתיב ת שורות אלה ,  הוגש לכנסת2005תקציב המדינה לשנת 
על פי הצעת התקציב . אף לא בקריאה ראשונה, עדיין לא אושרה ההצעה

ההוצאות : פויה ירידה בהוצאות החברתיות של הממשלה כדלקמןצ
 מיליארד 97- בפחות מ2005יסתכמו בשנת , במחירים קבועים, החברתיות

בתוך חמש שנים תצטבר . 2001 מיליארד בשנת 106-ח לעומת יותר מ"ש
השינוי בהקצאת המשאבים .  אחוז15של , בממוצע לנפש, אפוא ירידה

 20-ות שהיקפן בממוצע לנפש פחת כמעט  בבולט יותר ב תחום הקצבא
 .אחוז

ג של המשק עמד  "חלקן היחסי של ההוצאות החברתיות בתוך התמ
 2003- אחוז ב20-ומאז חלה ירידה לכ, ג" אחוז מהתמ21.3 על 2001בשנת 

 .2005פי התקציב לשנת - אחוז  על18.3-וצפויה ירידה נוספת ל
טת  לנוכח העלייה מגמת  ההתפתחות בתחום ההוצאות החברתיות בול

המדיניות . שחלה במשקלן היחסי של כלל ההוצאות הממשלתיות במשק
 חתרה להקטין את חלק ה של 1985הכלכלית מאז תכנית היי צוב של 

הגישה המקובלת על כל הממשלות שכיהנו בשני . ג"הממשלה בתמ
שיש להפנות משאבים כלכליים לפעילותו של , העשורים האחרונים הייתה

משלהי שנות ,  אכן. קיימא-ק י   כדי    להבטיח   צמיחה   בת המגזר  העס
תוך , ג" ירד היחס שבין הוצאות הממשלה והתמ2000השמונים ועד שנת 
כאשר , 2001המגמה השתנתה בשנת .  אחוז51- ל63-מכ, תנודות מסוימות

ג  "בשנה זו ובשנה שאחריה עלה היחס שבין הוצאות הממשלה ובין התמ
לשינוי במגמה .  הוא נותר באותה רמה בקירוב2003ובשנת ,  אחוז55-לכ

מצד , וגידול ר יאלי בהוצאות הממשלה, מצד אחד, תרמו צמיחה  שלילית
ג להיות " צפוי היחס שבין הוצאות הממשלה ובין התמ2004בשנת . אחר

 . מצביעות על ירידה נוספת2005והתחזיות לשנת ,  אחוז53
  

                                                 
 מתבססות על התקציב המעודכן 2004הוצאות הממשלה לשנת , לאורך הסקירה כולה 2

 .2004לחודש ספטמבר 
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 ות עיק ריים ההוצאה המ משל ת ית  לפי תחומ י פעיל. 3

 אחוז מההוצאה הממשלתית הכוללת לפירעון חובות  32 הופנו 2003בשנת 
,  אחוז24 –ביטחון ,  אחוז54 –והיתרה התחלקה בין הוצאות חברתיות 

 גדל במידת מה ח לקה היחסי של 2004בשנת . אחוז 22 –וכלכלה ומינהל 
ובתוכה ירד חלקן של ההוצאות  , ההוצאה הממשלתית הפנויה

ו אילו , חלקן של הוצאות הביטחון נותר קבוע פחות או יותר, החברתיות
 .חלקה של ההוצאה לכלכלה ומינהל עלה

חלקן של ההוצאות החברתיות  עולה על  מחצית ההוצאה הממשלתית  
 נמשכה 2001כאשר עד , 1992מאז שנת  ) לאחר החזר חובות" (הפנויה"

 2003- ו2002 בשנים.  אחוז56עד לשיא של , עלייה רצופה בחלקן היחסי
-ל,  צפויה ירידה נוספת2004ובשנת , אחוז- נקודות2-ירד חלקן היחסי ב

חלוקה זו לא אפיינה את ההוצאה הממשלתית מאז ומ תמיד   . אחוז53
ובמבט ארוך   טווח חל שינוי ניכר בהתפלגות לפי תחומ י פעילות עיקריים 

 השינוי הבולט ביותר ק שור לגידול בחלק היחסי של). 2ראה לוח (
בעיקר על חשבון ירידה בחלק היחסי של , ההוצאה למטרות חברתיות

 .הוצאות הביטחון

 )אחוזים(התפלגות הוצאות הממשלה לפי תחומים עיקריים . 2לוח 

2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980  
 הוצאה ממשלתית       

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל-סך
 

30.7 
 

32.0 
 

30.0 
 

29.9 
 

33.0 
 

43.4 
 

24.5 
החזר  : מזה

 חובות
 הוצאה ממשלתית פנויה       

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל-סך
 חברה 31.7 32.1 45.2 52.4 55.0 54.1 53.1
 ביטחון 39.5 40.2 31.3 24.6 24.0 24.3 24.1
 כלכלה ומינהל 28.8 27.7 23.5 23.0 21.0 21.6 22.8

 החזר חובות 
 חלה – פירעון קרן ותשלומי ריבית –בהוצאה הקשורה לחוב הממשלתי 

זוהי תוצאה ישירה של המדיניות . ירידה חדה מאז אמצע שנו ת השמונים
שהביאה לירידה בגודלו של החוב  , הנמרצת להגבלת הגירעון התקציבי

  אחוז 90- בשנות השמונים הראשונות לכ3 עד 2מפי , הכולל יחסית לתוצר
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 107-תוצר עלה לכ-והיחס חוב,  התהפכה המגמה2001בשנת . 2000בשנת 
כשם שהירידה בממדי החוב ובהוצאות הקשורות בו . 2003אחוז בשנת 

כך הגידול ב שנים , שיחררה משאבים לפעולות בתחומים אחרים
האחרונות צפוי להגביר את נטל החוב ולצמצם את המשאבים הפנויים  

 עומד החלק הפנוי בהוצאות הממשלה 2004בשנת . של הממשלה בעתיד
 . אחוז בלבד66- על כ– 2005ובתקציב המתגבש לשנת  , אחוז69-על כ

 ביטחון 
הוצאות הביטחון הגיעו לשיא באמצע שנות השבעים ומאז משקלן היחסי  

י תרה  . תוך תנודות מסוימות, בתוצר ובהוצאה הממשלתית יורד בהתמ דה
יוע הביטחוני שמקבלת ישראל בשנים האחרונות ג דל היקף הס, מזאת
כתוצאה מהפניית חלק ממענקי הסיוע הכלכלי האמריקני (ב "מארה

ונוצרה אפשרות לשחרר משאבים גדולים יותר במטבע  מ קומי , )לביטחון
חלקן היחסי של הוצאות הביטחון במטבע  . מביטחון לפעולות אחרות

וצאות כל ה-מקומי הצטמצם אפוא יותר מכפי שעולה מן הנתונים על סך
 .הביטחון

הוצאות הביטחון כוללות מרכיב גדול יחסית של הוצאות קבועות 
 הוצאות הקשורות לתכניות פיתוח –וכן , לאחזקת סדר הכוחות

 לא  1973מאז שנת , טווח-בהסתכלות ארוכת, לכן. שנתיות-והצטיידות רב
ניכרת זיקה ישירה בין השינויים ברמת הוצאות הביטחון ובין אירועי 

ן השוטפים או ההתנהלות הפתלתולה של התהליך המדיני  הביטחו
חלה , בהתייחסות פרטנית לשנים האחרונות, מאידך. התיכון-במזרח

עלייה מסוימת בהוצאות הביטחון לנוכח ההתמודדות מול הטרור  
חלקן היחסי של הוצאות  , 2001בהשוואה לשנת . הפלסטיני המתמשך

אחוז - נקודות1.8-ל בכהביטחון מתוך ההוצאה הממשלתית הפנויה גד
 .אחוז אחת-ואילו בשנתיים הבאות הוא ירד בנקודת, 2002בשנת 

 כלכלה ומינה ל
מצד   . ההוצאה לנושאי כלכלה ומינהל כוללת מגוון רחב   של פעילויות

פעולות מחקר  , המיועדים לעודד השקעות הון, תמריצים כלכליים, אחד
פעולות שעניינן , חרומצד א, סובסידיות לחקלאות ועוד, ופיתוח וייצוא

קידום יחסי  , טיפוח איכות הסביבה, שמירת הסדר הציבורי ואכיפת חוק
 .החוץ של המדינה ועוד

 אחוז ויותר מההוצאה 30-ההוצאה על פעולות אלו נטלה כ 
והיא ירדה לרבע לערך  , הממשלתית הפנויה בתחילת שנות השמונים
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רונות הקצו ובשנים האח, בשנות התשעים חלה ירידה נוספת. בסופן
, מן הסתם. הכל ההוצאה הפנויה-למטרות האמורות כחמישית מסך

ואין הכרח להגדיל  , בחלק מתחומי הפעילות מתקיימים יתרונות לגודל
לעומת . את ההוצאות במקביל לגידול האוכלוסייה או לצמיחת המשק

בתחומי פעילות מסוימים פוגע הצמצום היחסי במשאבים בהיקף  , זאת
 .שלתיים ובאיכותםהשירותים הממ

 הוצאות חברת יות 
משקלן היחסי של ההוצאות החברתיות בתוך ההוצאה הממשלתית 

אחוז - נקודות10-ובכ, אחוז בשנות השמונים- נקודות13-הפנויה גדל בכ
 . נוספות מאז ת חילת שנות התשעים ועד לשנים האחרונות

ההוצאות החברתיות מממנ ות את  מכלול הפעולות המקדם ומניע א ת  
הן כוללות שירותים שהממשלה . דיניות החברתית של הממשלההמ

שירותים של מוסדות ציבוריים ופרטיים , מספקת לציבור במישרין
וכן סוגים  , שהממשלה משתתפת במימונם באופן מלא או חלקי, אחרים

. שונים של תשלומי העברה לאוכלוסייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי
שירים של הממשלה נכללים תחומי  במסגרת  השירותים החברתיים הי

השיכון וסיוע לעולים , שירותי הרווחה האישיים, הבריאות, החינוך
קצבאות  , תשלומי ההעברה העיקריים כוללים קצבאות ילדים. חדשים

 .דמי אבטלה וגמלאות להבטחת הכנסה, קצבאות לנכים, זיקנה ושאירים
 100.9- הסתכמה ההוצאה בפועל למטרות חברתיות ב 2003בשנת 

.   במסגרת  התקציב הרגיל– אחוז 92- כ–מרביתה , ח"מיליארד ש
בשיעורים ,  חלה ירידה ריאלית בהוצאות החברתיות2002-2003בשנתיים 

בכך באה . 2003 אחוזים נוספים בשנת 2.5- ו2002 אחוזים בשנת 2.7של 
לאחר שבשנ ת  , לידי ביטוי תפנית חדה במדיניות ההוצאות של הממשלה

במחצית השנייה של שנות ,  אחוזים8-הוצאות החברתיות בכ גדלו ה2001
ובמחצית הראשונה של העשור ,  אחוזים בממוצע לשנה2.3- ב–התשעים 

בהתחשב בגידול האוכלוסייה בשנים האחרונות .  אחוזים8.5- ב–הקודם 
לעומת רמה קבועה , ירידה חדה בהוצאה הממוצעת לנפש, אפוא, נרשמה

ייה של שנות התשעים וגידול במחצית פחות או יות ר במחצית ה שנ
 אחוזים בהוצאות 1.1 מסתמן גידול  ריאלי של 2004בשנת  .הראשונה
לא מ יותר לחזור ולציין את הפער בין התכנון  ובין , עם זאת. החברתיות

פער ; ) לעיל1ראה סעיף  (2003שעולה מן הנתונים הסופיים לשנת , הביצוע
ת הירידה בהוצאות החברתיות   ימשיך את מג מ2004בשיעור דומה בשנת 

 .בפועל שמסתמנת בשנים האחרונות



                          77                                                        הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים              

 

 אספק ת שי רותים ותש לומי העברה :  הוצאות חברתיות. 4
בין שירותים המסופקים לציבור  , כאמור, ההוצאות החברתיות נחלקות

בעוד שהאספקה של שירותים היא . ובין תשלומי העברה) שירותים בעין(
ינם נכללת במלואה בתקציב  באחריות משרדי הממשלה וההוצאה בג

ידי המוסד  לביטוח -מרבית תשלומי  ההעברה מבוצעים על, המדינה
ותקציב המדינה נושא בהפרש שבין סך התשלומים ובין , לאומי

כמו למשל מימון  (התקבולים מדמי הביטוח הלאומי הנגבים מהציבור 
לקבלת תמ ונה ). קצבאות לעולים קשישים שלא שילמו כלל ביטוח לאומי

אינו ) והנתונים בנספח(הדיון בהמשך , מה של ההוצאות החברתיותשל
כל תשלומי ההעברה -ומתייחס לסך, מבחין בין מקורות המימון השונים

 .לציבור) לרבות המוסד  לביטוח לאומי(מהממשלה 
, ח" מיליארד ש100.9- הסתכמו ההוצאות החברתיות ב2003בשנת 

ח " מיליארד ש40-תים וח מזה הופנו למימון השירו" מיליארד ש60.9
- יסתכמו ההוצאות החברתיות ב 2004בשנת  .לתשלומי העברה שונים

מיליארד   63.3מזה , )2003במחירים קבועים של (ח " מיליארד ש102.1
 .ח למימון תשלומי העברה"מיליארד ש 38.8-ח למימון השירותים ו"ש

לאורך השנים ניכרת מג מה כללית של ירידה בחלק היחסי של 
ומנגד חלה עלייה בחלק היחסי של תשלומי העברה  , ה על שירותיםההוצא

סטייה בולטת מהמגמה  הכללית נרשמה בראשית שנות ). 3ראה לוח (
מ "ברה(בעת שהגיע גל העלייה הגדול ממדינות חבר העמים , התשעים
הצורך לספק שיכון למאות אלפי עולים הגדיל את ההוצאה על ). לשעבר

 71-וחלקם היחסי הגיע ל, תקציב הפיתוחשירותים ישירים במסגרת  
- נקודות10-החלק היחסי של ההוצאה על שירותים ירד בכ, מאז. אחוז
 . והחלק היחסי של תשלומי ההעברה עלה במקביל, אחוז

השינויים בחלקים היחסיים של השירותים הישירים ושל תשלומי 
י העברה בסך ההוצאות החברתיות משקפים הבדלים משמעותיים בשיעור

, 1993-2003בעשור . 3הגידול הריאליים של שני הרכיבים לאורך זמן
בעוד  ,  אחוז בלבד0.4ההוצאה על שירותים גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 

באותה העת  .  אחוזים5.9תשלומי ההעברה גדלו בשיעור שנתי ממוצע של 
ההוצאה על .  אחוזים2.5האוכלוסייה גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 

ופירושו של דבר כי  , א הדביקה אפוא את גידול האוכלוסייהשירותים ל

                                                 
י במדד מחירי הצריכה ידי ניכו-השינויים הריאליים בהוצאות על שירותים חושבו על 3

 .ידי מדד המחירים לצרכן-ואילו בתשלומי ההעברה על, הציבורית
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תשלומי ההעברה בממוצע לנפש , לעומת זאת. חלה ירידה בהוצאה לנפש
 . אחוזים לשנה3.3-גדלו בכ

 )אחוזים(ההוצאות החברתיות לפי רכיבים ראשיים . 3לוח 
  הכל-סך שירותים ישירים תשלומי העברה

30.7 69.3 100.0 1980 
41.0 59.0 100.0 1985 
42.4 57.6 100.0 1989 
28.9 71.1 100.0 1992 
34.1 65.9 100.0 1995 
39.1 60.9 100.0 2000 
39.7 60.3 100.0 2003 
38.0 62.0 100.0 2004 

 

 

ציור 3. הוצאה חברתית - 2004

שירותים 
ישירים
62%

תשלומי 
העברה
38%

סך ההוצאה: 102 מיליארדי ש"ח 
(מחירי 2003)

39 מיליארדי ש"ח
63 מיליארדי ש"ח
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כי הירידה בחלק היחסי של ההוצאות הישירות מאפיינת   , יש לציין
ה לא  הממשל. שנים בהן הממשלה החליטה לקצץ בהוצאה החברתית

ידי כללים -היות שהן מוגנות יותר על, יכלה לקצץ בקצבאות באותו אופן
וההוצאה , קיימת  קשיחות מסוימת בתשלומים אלה, כלומר. וחוקים

הכוללת מתעדכנת באופן כמעט אוטומטי עם הגידול במספר מקבלי 
 .הקצבאות

הגידול הריאלי בתשלומי העברה נמשך זה שני עשורים וקצב הגידול  
בשנות השמונים שיעור הגידול השנתי הממוצע היה קרוב .  והואץאף הלך

תשלומי ההעברה הגיעו .  אחוזים7-כ,  אחוזים ואילו בשנות התשעים6-ל
.  אחוז13לאחר שחל גידול נוסף בשיעור של כמעט , 2001לשיא בשנת 

ונרשמה ירידה ריאלית  , נבלמה המגמה, 2002-2003, בשנתיים הבאות
וככל , 2004מגמה זו נמשכה בשנת .  אחוזים4- של כבשיעור שנתי ממוצע

ההתפתחות של השנים . אחוזים 3-הנראה יחול צמצום נוסף של כ
שלפיה הגידול הרצוף והמהיר , האחרונות מבטאת את  מדינ יות הממשלה

שנועדו להגביל את הזכאות   , ואת הצעדים שנקטה, לא יכול להימשך
ה בפרק העוסק בקצבאות  ראה בהרחב(לקצבאות ואף לצמצם את גודלן 

 ). הביטוח הלאומי

 הש ירותי ם החברתיי ם היש ירים  .5

השינויים בהרכב ההוצאה על השירותים החברתיים הישירים בשני 
הושפעו במידה רבה  מגל העלייה הגדול ) 4ראה לוח (העשורים האחרונים 

במיוחד  , הגידול בהוצאה על קליטת עולים. של תחילת שנות התשעים
בא לביטוי בעליית החלק היחסי של המקבץ  , לה בשיכוןהשקעות הממש

את תקציבי משרד  , בין היתר, הכולל, "הוצאה על שירותים אחרים"
ובשנים האחרונות השפעתו הולכת , השיכון והמשרד לקליטת עלייה

בולטים היציבות בחלק היחסי , בניכוי ההשפעה של גל העלייה. ופוחתת
 על שירותים בשנות השמ ונים כמחצית ההוצאה(של ההוצאה לחינוך 

ירידה בחלק היחסי של ההוצאה לבריאות  , )ובתחילת שנות האלפיים
כשליש מההוצאה על שירותים בשנות  השמונים ורבע לערך בתחילת (

ועלייה הדרגתית בחלק  היחסי של ההוצאה על שירותי , )שנות האלפיים
 .במיוחד מאז אמצע שנות התשעים, הרווחה האישיים
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 )אחוזים(רכב ההוצאה על שירותים חברתיים ה. 4לוח 
 

 אחר
שירותי 
רווחה 
 אישיים

 
 בריאות

 
 חינוך

 
 הכל-סך

 

13.6 5.7 32.8 47.9 100.0 1980 
9.4 5.4 34.9 50.3 100.0 1985 
9.1 7.0 33.7 50.2 100.0 1989 

39.4 4.6 21.0 35.0 100.0 1992 
23.5 5.9 26.6 44.0 100.0 1995 
18.1 7.4 24.6 49.9 100.0 2000 
15.9 8.5 25.4 50.2 100.0 2003 
19.6 8.2 25.0 47.2 100.0 2004 

 חינוך . א
ההוצאה לחינוך מהווה את הסעיף הגדול ביותר בהוצאה הממשלתית על 

 30.6 הוציאה הממשלה לחינוך 2003בשנת . שירותים חברתיים ישירים
חוז לעומת שנת  א0.8כאשר חל גידול ריאלי בשיעור של , ח"מיליארד ש

במחירים , ח" מיליארד ש29.9 צפויה הוצאה של 2004ובשנת , 2002
לעומת   אחוזים 2.2שתבטא ירידה ריאלית בשיעור של , 2003קבועים של 

 . 2003שנת 
כאשר הייצוב הכלכלי דרש קיצוץ , מאז אמצע שנות השמונים, למעשה

טלו חד בהוצאות הממשלה ועקב כך הוקט ן מספר שעות הלימוד ובו
.  גדלה ההוצאה הממשלתית לחינוך בהתמדה, מקצועות לימוד מסוימים

במונחים ,  גדלה ההוצאה הממשלתית לחינוך2003- ו1987בין השנים 
גידול מהיר במיוחד נרשם  .  אחוזים4.5בשיעור שנתי ממוצע של , ריאליים
 לנוכח הצורך לקלוט במערכת  – אחוזים לשנה 8- כ– 1989-1996בשנים 

. למידים חדשים שהגיעו בגל העלייה בתחילת שנות הת שעיםהחינוך ת
 אחוזים 1.4-ועמד על כ,  הואט קצב הגידול במידה ניכרת1997משנת 

 .לשנה בלבד
בניתוח התפתחות ההוצאה לחינוך לאורך זמן ברצוננו לעמוד על 

חלקה של הממשלה בתוך סך ההוצאה ) 1: (ארבעה ממדים עיקריים
היכולה להיחשב ,  ההוצאה הממוצעת לתלמידרמת) 2(; הלאומית לחינוך

היקף ההוצאה לחינוך בתקציב  ) 3(; כמדד גולמי   כולל לאיכות החינוך
כמציין של התאמת התשתית ה פיזית של מערכת החינוך לשנים , הפיתוח
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שינויים בהתפלגות ההוצאה בין רכיביה השונים של מערכת   ) 4(; הבאות
 . יותהחינוך כביטוי למדיניות ולסדרי עדיפו

 חלקה של הממשלה בת וך סך ההו צאה הלאומית ל חינוך ) 1 (
ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאות בכל מוסדות הח ינוך 

יסודי עד ל מוסדות  -ממוסדות החינוך הקדם, הציבוריים והפרטיים
הוצאות של משקי בית  לשיעורים פרטיים ולספרי לימוד  , ההשכלה גבוהה

על פי . ת מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציודוכן הוצאות לבניי, וכדומה
בעשור האחרון גדל , )ס"הלמ(אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

 אחוזים 9-ג מפחות מ"משקלה היחסי של ההוצאה הלאומית לחינוך בתמ
בתוך כך חלו . 2002 אחוזים בשנת 10-בתחילת שנות התשעים ליותר מ

 ה הוצאה הלאומית תנודות מסוי מות בחלקה של הממשלה במימון
 .  לחינוך

להבחנה בין המימון הממשלתי ובין המימון של הרשויות המקומיות  
ולכן הנתונים בהמשך מתייחסים למימון משני , יש משמעות מוגבלת
בסוף שנות השמונים מימנו הממשלה והרשויות  . המקורות הללו ביחד

ה       וחלקן היחסי על,  אחוז מההוצאה הלאומית לחינוך76המקומיות 
 ואילך נרשמה ירי דה 1998משנת .  אחוז בא מצע שנות התשעים80-לכ

 עמד חלקן של הממשלה והרשויות המקומיות 2001-2002ובשנים , מתונה
לנוכח הגידול המתון בהוצאות  , בשנים האחרונות.  אחוז78-על כ

יש לשער שנמשכת הירידה בחלקה של הממשלה , הממשלה לחינוך
,  אם תימשך, זו" הפרטה"מגמת .  לחינוךבמימון ההוצאה הלאומית

 להרחיב –ובטווח רחוק יותר , עלולה לאיים על האוניברסליות של החינוך
 .השוויון בחברה הישראלית-את אי 

 ההוצאה  הממוצעת  לתלמיד) 2 (
בחטיבות , בחינוך היסודי, ילדים ציבוריים-מספר התלמידים בגני

 ג דל  –ת החינוך בישראל  רובה של מערכ–הביניים ובחטיבות העליונות  
 גידול מצטבר   – 2002/03 אלף בשנת 1,673- ל1994/95 אלף בשנת 1,402-מ

ההוצאה השוטפת הקשורה לחלקיה העיקריים של מערכת   .  אחוז19.3של 
,  יוצא אפוא. במונחים ריאליים,  אחוז34.5-החינוך גדלה באותן שנים ב

 .  אחוז12.7-כי בתקופה הנדונה גדלה ההוצאה בממוצע לתלמיד בכ
גידול בשיעור גבוה יחסית בהוצאה הממוצעת לתלמיד עשוי , כשלעצמו

כדי להעריך את מלוא , עם זאת. על שיפור באיכות החינוך, כאמור, להעיד
יש להביא בחשבון , למשל. המשמעות של הגידול נדרשים פרטים נוספים

 שינויים בהתפלגות התלמידים בין מסג רות הלימוד השונות והבדלים
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 לא חל 2003בשנת ,   כך או כך. בעלות הממוצעת לתלמיד בכל מסגרת  ועוד
למרות  , גידול נוסף ב הוצאה השוטפת הקשורה לרכיבי המערכת לעיל

 צפויה ההוצאה 2004בשנת . שהגידול במספר התלמידים לא נעצר
 . לערך2001השוטפת האמורה לחזור לרמה שהייתה קיימת בשנת 

   של מערכ ת החינו ך השקעות  בתשתית  הפי זית) 3 (
והיא מיועדת  , מרבית ההוצאה הממשלתית לחינוך נכללת בתקציב הרגיל

שיפוצם וציודם , ספר-ההוצאה לבניית בתי. למימון שכר ופעולות שוטפות
ובשנים האחרונות חלקה בהוצאה הממשלתית  , נכללת בתקציב הפיתוח

ת בתחילת שנות האלפיים הקצו לפיתוח התשתי. לחינוך הולך ופוחת
 .  אחוזים בלבד מההוצאה הכוללת2-3הפיזית של מערכת החינוך 
הוצאות , 2003במחירים קבועים של שנת , בסכומים מו חלטים
, 2001- ו2000ח בכל אחת מהשנים " מיליארד ש1.1-הפיתוח הסתכמו בכ

 2003ח בשנת " מיליוני ש725-ל, 2002ח בשנת " מיליוני ש830-והן ירדו ל
-בהשוואה רב. ח" מיליוני ש460-ידה נוספת לכ צפויה יר2004ובשנת 
ההשקעה בפיתוח הפיזי של מערכת החינוך בשנים האחרונות , שנתית

נמוכה כדי חמישית לערך מהרמה הממוצעת שאפיינה את שנות התשעים 
 שהושפעו מהגידול שנבע – 1994- ו1993 –להוציא שנתיים חריגות (

הקטנת ההשקעות  , החינוךבהתחשב בגידול הטבעי של מערכת ). מהעלייה
 .עלולה ליצור פער מסוכן בין הצרכים ובין התשתיות הזמינות

 התפלגות ההוצאה הש ו טפת בין רכיב יה הש ונ ים ש ל המערכת  ) 4(
פני עשור ויותר לא חלו שינויים גדולים בהתפלגות ההוצאה השוטפת -על

 הגידול בחלק). 5ראה לוח (בין הרכיבים העיקריים של מערכת החינוך 
ילדים משקף את  החלת חוק החינוך החובה -היחסי של ההוצאה לגני

 3-4 אחוז מהילדים בני 80-בשנים האחרונות מתחנכים כ (3-4לגילאי 
עד שנת (והגידול בחלק היחסי של החינוך הגבוה , )ילדים ציבוריים-בגני

התרבות מסג רות  (משקף את התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה ) 2003
,  לעומתם. וממילא גם את הגידול במספר הלומדים) הלימוד החדשות

חלה ירידה בחלק היחסי של ההוצאה להכשרה מקצועית וההוצאה 
כתוצאה מביטול כפילויות עם העברת התקציב , ככל הנראה(לישיבות 

 בחלק היחסי של ההוצאות  –וכן , )ממשרד הדתות למשרד החינוך
ות היחסית על פני היציב). שינוי שעשוי ללמד על התייעלות(הכלליות 

כי התפלגות ההוצאות הושפעה בעיקר  , תקופה ארוכה מעוררת מחשבה
בעוד שהמדיניות וסדרי , ")הטייס האוטומטי("מהמגמות הטבעיות 

 . העדיפויות התבטאו בעיקר בשוליים
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 )אחוזים( רכיבים ע יק ריים –התפלגות הה וצאה ה שוטפת לחינו ך . 5לוח 

2004 2003 2000 1995 1990  
 הכל-סך 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 הוצאות כלליות 7.8 7.1 7.0 6.5 6.9
 ילדים-גני 4.9 4.6 6.1 7.2 6.9

 יסודי 26.7 28.5 26.4 27.5 29.0
 יסודי-על 34.5 34.6 35.5 34.6 35.2
 חינוך גבוה 17.2 17.4 18.3 18.7 17.1

 הכשרה מקצועית 3.1 3.0 2.6 2.4 2.7
 ישיבות 5.8 4.8 4.1 3.1 2.2

 

. הוצאות הממשלה לחינוך בתקציב 2004 ציור 4
התפלגות באחוזים

ישיבות
2% הוצאות כלליות

7% גני-ילדים
7%

הכשרה 
מקצועית

3%
חינוך גבוה

17%

חינוך על-יסודי
35% חינוך יסודי

29%
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 בריאות . ב
 מיליארד  15.5- הסתכמה ההוצאה הממשלתית לבריאות ב 2003בשנת 

 2004בשנת . 2002לזה של שנת , במונחים ריאליים, סכום דומה, ח"ש
 2.7גידול ריאלי של , )2003במחירי (ח "מיליארד ש 15.9צפויה הוצאה של 

, 2000בשנת להוציא סטייה כלפי מטה , למעשה. 2003אחוזים לעומת 
, במונחים ריאליים, עומדת ההוצאה הממשלתית לבריאות על סכום דומה

 .1997מאז שנת 
התפתחות ההוצאה הממשלתית  , 1980מאז שנת , במבט ארוך  טווח

הייתה , 1980-1989, בתקו פה ראשונה: לבריאות נחלקת לשלוש תקופות
רי במחי(ח " מיליארד ש10.6הרמה השנתית הממוצעת הייתה ; יציבות

 אחוזים ב שנה 5לא עלו על , בשני הכיוונים, והסטיות מהממוצע, )2003
ההוצאות גדלו   ; חל גידול מהיר, 1990-1996, בשבע השנים הבאות. כלשהי

 1996ח בשנת " מיליארד ש 16- ל1989ח בשנת " מיליארד ש10.8-מ
 ועד 1997מאז .  אחוזים6-או בשיעור שנתי ממוצע של כ, )2003במחירי (

 15.5הרמה השנתית הממוצעת הייתה ; שוב הייתה יציבות, 2003
) מהממוצע(ולהוציא סטייה כלפי מעלה , )2003במחירי (ח "מיליארד ש
 אחוזים 5- וכלפי מטה בשיעור של  כ1999 אחוזים בשנת 2-בשיעור של כ

ניתן . בכל השנים האחרות הסטיות היו פחות מאחוז אחד, 2000בשנת 
רוכת  הטווח של ההוצאה לבריאות  אפוא לסכם את  ההתפתחות א

, לאחר יציבות מתמש כת, במח צית הראשונה של שנות הת שעים: כדלקמן
-גבוהה יותר בכ , טיפסו ההוצאות הממשלתיות לבריאות למדרגה חדשה

 .קרוב לעשור, ללא תנודות כמעט, והם נותרו בה,  אחוז50
רמה ריאלית קבועה של הוצאות לאורך שנים גוררת ירידה בהוצאה 

המחירים של שירותי בריאות נוטים לעלות  , יתר על כן. הממוצעת לנפש
  1997-2003בשנים , למשל. מהר יותר מ אשר מדד ה מחירים הכללי

העלייה המצטברת במדד המ חירים של שירותי  , )התקופה השלישית לעיל(
 אחוז 15-הייתה גבוהה יותר בכ) הנכללים בסל הצריכה הפרטית(בריאות 

היציבו ת  , ביחד. ד הכללי של המחירים לצרכןמזו שנרשמה במד
ההשפעה של גידול האוכלוסייה ושל העלייה במחירים  , בהוצאות

 הייתה  1997היחסיים של שירותי הבריאות מביאים להערכה כי מאז 
 אחוז באספקה של שירותי בריאות לציבור במימון  30-שחיקה של יותר מ

 . הממשלה
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,  הוצאה הלאומית לבריאותבעשור האחרון גדלה ה;   זאת ועוד

ההוצאה . 4 אחוזים4.4בשיעור שנתי ממוצ ע של , במונחים ריאליים
הלאומית לבריאות כוללת את ההוצאות על כל שירותי הבריאות הניתנים  

וכן , שירותי רופאים פרטיים ורופאי שיניים, החולים-בב תי, במרפאות
שלתי על מחקר  ומינהל ממ, הוצאה על תרופות ומכשירים רפואיים

הגידול . והשקעות במבנים ובציוד במוסדות הבריאות, בתחום הבריאות
הריאלי המתמשך התבטא  בעליית משקלה היחסי של ההוצאה הלאומית  

 8-עלה לכ, 1993- אחוזים ב7.4היחס עמד על : ג"לבריאות מתוך התמ
 . 2003- אחוזים ב8.8-והגיע ל, אחוזים במחצית השנייה של שנות התשעים

חלקה היחסי של הממשלה במימון ההוצאה הלאומית , בה בעת
- החליף מס הבריאות את דמי החבר לקופות1995-ב. לבריאות הלך וירד

על מנת  לשמור על עקביות עם השנים . ששילמו משקי הב ית, חולים
הוספנו את דמי ה חבר האמורים לחלקה של הממשלה במימון , הבאות

הנתונים המותאמים . תההוצאה הלאומית לבריאות גם בשנים הקודמו

                                                 
 .ס" לפי אומדני הלמ 4

. הוצאה ממשלתית לבריאות   ציור 5
מיליארדי ש"ח, מחירי 2003
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 אחוז מסך   ההוצאה הלאומית 68 מימנה הממשלה 1993-כי ב , מראים
ומאז הוא ירד , 1996 אחוז בשנת 75חלקה היחסי עלה עד , לבריאות

 . 2003 אחוז בלבד בשנת 66-ברציפות לכ
בהתחשב בגידול שחל בהוצאה , מנקודת ראו תם של משק י הבית

 ובירידת חלקה של הממ שלה ,מצד  אחד, הלאומית הכוללת לבריאות
 ועד 1997הם הגדילו את הוצאותיהם לבריאות מאז , מצד אחר, במימון

התפתחות זו מעידה , מן הסתם. במונחים ריאליים,  אחוז55- בכ2003
ומתקפת את   הטענות בדבר השחיקה שחלה באספקת שירותי בר יאות  

 .במימון ממשלתי
יאות במימו ן מתקבלת אפו א תמונה של מעבר הדרג תי למשטר ב ר

קיימת  , בין הש אר. לכת-שינוי כזה טומן בחוב ו השלכות מר חיקות. פרטי
ידי -השוויון בצריכת שירותי בריאות ע ל-סכנה של התרחבות אי 

סקרים שערך מרכז טאוב הצביעו על שיעור גדול  , אכן. האוכלוסייה
שנמנע מצריכת שירות רפואי כלשהו במשך השנה בשל  , מהציבור

 .דרש לשלם בעבורוהתשלום שהוא נ
בתוך ההוצאה הממשלתית הכוללת לבריאות נכללות השקעות 

 מיליוני 655- עמדו ההשקעות על כ1993-1996בשנים . במבנים ובציוד
ח " מיליוני ש344-לכ, והן ירדו בח צי לערך, לשנה) 2003במחירי (ח "ש
בשנים האחרונות מהוות  . 1997-2003בשנים , לשנה) 2003במחירי (

כפי שנאמר בהקשר לתחום .  אחוזים בלבד מסך ההוצאה1-2 ההשקעות
רמה נמוכה מדי של השקעות שוחקת את התשתית הפיזית של  , החינוך

ועלולה להתבטא באיכות נ מוכה של השירותים  , מערכת שירותי הבריאות
 .בעתיד

 –למעשה , ההוצאה השוטפת נחלקת בין השתתפות בביטוח רפואי
ובין , ממשלתיים-ידי מוסדות לא-קים עלמימון שירותי בריאות המסופ

לאורך השנים הייתה ירידה  . הוצאות ישירות לאספקת שירותי בריאות
בחלק היחסי של ההשתתפות בביטוח רפואי ועלייה בחלק היחסי של  

הירידה בהעברות  ). 6ראה בלוח (ההוצאות הממשלתיות הישירות 
 .1997בשנת למוסדות אחרים נובעת בחלקה מביטולו של המס המקביל 

במסגרת  ההוצאות הישירות בולטת  הירידה בהוצאה הקשורה 
ולעומת זאת היו עליות מתונות בשני סעיפי ההוצאה , לאשפוז כללי

 .  לטיפול פסיכיאטרי ולטיפול ממושך–העיקריים 
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 רכיבים עיקריים –התפלגות ההוצאה השוטפת לבריאות . 6לוח 
 )אחוזים(

2004 2003 2000 1995 1990  
 הכל-סך 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 השתתפות בביטוח רפואי 71.2 70.0 66.0 65.1 68.0
 הוצאות ישירות 28.8 30.0 34.0 34.9 32.0

 הכל- סך–הוצאות ישירות  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 אשפוז כללי 10.0 11.9 3.4 3.0 3.2

 טיפול פסיכיאטרי 21.9 23.2 22.6 24.5 23.8
 טיפול ממושך 17.1 17.2 20.8 21.9 22.7
 בריאות הציבור 14.0 17.2 22.1 17.8 17.0
 *שונות 37.0 30.5 31.1 32.8 33.3

, נכללות" שונות"בסעיף . כולל הוצאות בריאות שלא במסגרת תקציב משרד הבריאות* 
לטיפול רפואי בנפגעי , הוצאות של המוסד לביטוח לאומי לאשפוז יולדות, בעיקר
 .דה ועודעבו

 שיר ותי  רוו חה אישיים . ג
ידי משרד הרווחה והלשכות -שירותי הרווחה האישיים מופעלים על

 הסתכמה ההוצאה 2003בשנת . לרווחה של הרשויות המקומיות
,  אחוזים פחות2-כ, ח" מיליארד ש5.2-הממשלתית על שירותים אלו ב

 אה  צפויה הוצ2004בשנת . 2002בהשוואה לשנת , במונחים ריאליים
 ).2003במחירי (בהיקף דומה 

הסתכמה , 1988עד לחקיקת חוק הסי עוד בשנת , בשנות השמונים
ללא תנודות  , )2003במחירי (ח לשנה " מיליארד ש1.7-ההוצאה בכ

ורמת ההוצאה השנתית  , מאז חלה עלייה רצופה. משמעותיות בין השנים
 .בקירוב, שולשה

לקת לשתי קבוצות  ההוצאה הממשלתית לשירותי רווחה אישיים נח
לרבות  , ושאר השירותים,  אחוז45-המהוות כ, גמלאות סיעוד: עיקריות

טיפול באוכלוסיות מיוחדות  , טיפול בזקנים, שירותי רווחה לילדים ונוער
ושירותים מרכזיים וקהילתיים ) מפגרים, נכים ומוגבלים, נוער מנותק(

 .לרווחת הפרט והמשפחה
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 ביטוח לאומי מערכת ה–תשלומ י העברה . 6

תשלומי ההעברה לציבור באמצעות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו ב שנת 
לאחר עלייה ריאלית רצופה במשך שני עשורים , ח" מיליארד  ש40- ב2003
. 2002החל בשנת , ותפנית חדה שהביאה להקטנתם, 2001עד לשנת , ויותר

 38.8-תשלומי ההעברה יסתכמו ב:  נמשכת הירידה הריאלית2004בשנת 
 . אחוזים 3.2-ירידה נוספת בשיעור של כ, )2003במחירי (ח "מיליארדי ש

ביחד עם מערכת  , תשלומי העברה, מרכיב זה של  ההוצאה החברתית
המסים משקפים את מעורבות המדינה בחתירה להשיג צדק חברתי  

בנוסף .   השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק-באמצעות השפעה על אי
 –נסה מסוימת לחלקים החלשים בחברה הם מבטיחים רמת הכ, לכך

 ובכך הם ממלאים תפקיד של רשת –מובטלים וכדומה , נכים, זקנים
התחשבותה של -תשלומי העברה מפצים על אי, לבסוף. ביטחון חברתית

וכן מתקנים כשלי שוק מסוימים בתחומי , מערכת המס בגודל המשפחה
היות גם השלכות  לתשלומי העברה עלולות ל, עם זאת. החיסכון והביטוח

. גימלאות סיעוד בסך שירותי רווחה אישיים ציור 6
התפלגות באחוזים
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ציור 7. הוצאה על תשלומי העברה
מיליארדי ש"ח, מחירי 2003
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במיוחד נשמעות טענות לגבי התמריצים השליליים להשתתפות  . שליליות
כמו גם לגבי ההשפעות הרגרסיביות של חלק  , בכוח העבודה שהם יוצרים

אולם הקושי העיקרי נעוץ . מהקצבאות שאינן מותנות במבחני הכנסה
כללי הזכאות וגודל הקצבאות המעוגנים בחוק : בנטל התקציבי הכבד

, חייבו לתקצב מדי שנה סכומים הולכים וגדלים בשיעורים גבוהים
והגבילו את יכולתה של הממשלה לצמצם את הגירעון התקציבי לממדים 

 .המקובלים בכלכלות יציבות
ההגבלות על הזכאות והקיצוצים בגודל הקצבאות שעליהם החליטה 

  אחוזים בהיקף 8-הביאו לירידה ריאלית של כ, 2002הממשלה בשנת 
הקיצוצים לא היו ). 2003- ו2002בשנים (תשלומי ההעברה בתוך שנתיים 

 35 –והירידה הייתה חדה במיוחד בהוצאה לדמי אבטלה , בשיעור אחיד
 12.8 – אחוז ולגמלאות הבטחת הכנסה 24.5 –לקצבאות ילדים , אחוז
באותו כיוון טר ם  , מאוחרות יותר, החלטות נוספות, יתר על כן. אחוז

 מסתמנת ירידה נוספת של 2004בשנת , כאמור. י מלא בנתוניםמצאו ביטו
 . אחוזים 3-כ
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גם אם לא נית ן להתעלם מהנימוקים התומכים בבלימת מגמת  הגידול 
באיזו  , יש מקום לב חון,  בהקטנתם–ואפילו , המהיר בתשלומי העברה

לפיה , מידה הקיצוצים עלו בקנה אחד עם התפיסה החברתית היסודית
ורות להבטיח לקבוצות אוכלוסייה שונות הכנסת מינ ימום הקצבאות אמ 

המבחן הנדרש איננו אפוא . ביחס מתאים לרמת החיים הכללית בחברה
מוחלט אלא יחסי וצריך להתחשב בהתפתחויות שחלו בסביבה שבתוכה 

 .חיים מקבלי הקצבאות השונות
לצורך זה חושבו היחסים בין תשלומי ההעברה לסוגיהם בממוצע 

כפי שהיא משתקפת בצריכה הפרטית  , בין רמת החיים הממוצעתלמקבל ו
טרם באה  , 1989שנת , בנקודת הזמן הראשונה. בשלוש נקודות זמן, לנפש

בשל זמינות (לידי ביטוי השפעת גל העלייה הגדול ממדינות חבר העמים 
, 1990נקודת הייחוס הראשונה לגבי קצבאות ילדים היא שנת , נתונים

 קדמה להחלטות הממשלה  2001שנת ). 1991 שנת –ולגבי דמי אבטלה 
ואילו  , ששינו את מגמת ההתפתחות ארוכת הטווח של תשלומי ההעברה

השינויים שחלו .  היא האחרונה לגביה קיימים נתוני ביצוע מלאים2003
ביחסים האמורים מוצגים במונחי מדד  כאשר נקוד ת הזמן הרא שונה 

 ).7ראה לוח (מהווה בסיס 

 )אחוזים(ות ממוצעות ביחס לרמת החיים הממוצעת קצבא. 7לוח 

2003 2001 1989  
 זיקנה ושאירים 100 92 85
 ילדים *100 76 58

 נכות כללית 100 106 110
 דמי אבטלה **100 111 108

 הבטחת הכנסה 100 94 76
 1990שנת *   
 1991שנת ** 

ותר  היחס המחושב נמוך י, להוציא נכות כללית, בכל סוגי הק צבאות
 הוא נמוך יותר  –ולהוציא גם את דמי האבטלה , 2001 לעומת 2003בשנת 
הירידה התלולה ביותר .  גם בהשוואה לנקודת הזמן הראשונה2003בשנת 

אף שמדובר בחישובים . חלה בקצבאות ילדים ובגמלת הבטחת הכנסה
כי , לא ניתן להימנע מההתרשמות, שאינם נעדרי חסרונות, גולמיים

 .הקיצוצים לא נבחנו לפי תפיסת היחסיות שתוארהההחלטות על 
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 )אחוזים( רכיבים עיקריים –ההתפלגות והשינוי בקצבאות . 8לוח 
 שיעור שינוי
 שנתי ממוצע

-2001 
 2004   

-1990 
  2001 

 
2004 

 
2003 

 
2001 

 
1995 

 
1990 

 

 הכל-סך 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.8 -3.9
 זיקנה ושאירים 44.6 40.5 37.0 38.8 40.9 6.0 -0.7

 ילדים 22.2 22.8 18.5 15.2 12.4 6.0 -15.7
 נכות כללית 11.3 11.6 14.4 17.6 18.5 10.2 4.5

 
11.8- 

 
12.5 

 
13.2 

 
14.2 

 
17.1 

 
12.6 

 
10.6 

אבטלה והבטחת 
 הכנסה  

 אחר 11.3 12.5 13.0 14.2 15.0 9.2 0.8

קצבאות הז יק נה  הן הרכיב הגדול ביותר בתשלומי ההעברה 
בגודל , בעיקר, היקף ההוצאה בסעיף זה תלוי). 8ר אה לוח (והשאירים 

 בשכר הממוצע –ועד להחלטות האחרונות ; האוכלוסייה הרלבנטית
ובחלק היחסי של מקבלי , )שהקצבה הבסיסית עודכנה לפיו(במשק 

בשנות התשעים הגידול בהוצאה הושפע . השלמת הכנסה בקרב הקשישים
מה גם שחלק  ניכר , ות של קשישים שבאו בגל העלייה הגדולמהצטרפ

 משקפת 2002הירידה בהוצאה מאז . מהם נזקקו להשלמת הכנסה
 אחוזים ב קצבאות ושינויים מסוימים בגיל   4הפחתה כללית בשיעור של 

כמו כן  . ידי גידול במספר מקבלי הקצבאות-שקוזזו חלקית על, הזכאות
 ה מחירים לצרכן במקום ל שכר הוחלט להצמיד את  הקצבאות למדד

אך השינוי בכללי העדכון טרם בא לביטוי ב היקף  , הממוצע במשק
 . ההוצאות

בשנות .  את  המקום השני במדרגקצבאות הילדיםברוב השנים תפסו 
התשעים גדלה ההוצאה בסעיף זה בהשפעתם המצטברת של שלושה 

ני  ביטול ההקפאה של הקצבאות לילד ראשון וש: שינויים עיקריים
יוצאי "החלת הזכאות המלאה גם על משפחות של מי שאינם , במשפחה

ההחלטות שקיבלה הממשלה מאז   . וחוק משפחות ברוכות ילדים" צבא
לרמה שהייתה  , במונחים ריאליים,  החזירו את היקף ההוצאה2002

היות שבמסגרת המדיניות  , יתרה מזאת. מקובלת באמצע שנות התשעים
פני שבע -הקצבאות לכל הילדים בהדרגה עלהחדשה הוחלט להשוות את 

צפויה ירידה נוספת , ) באופן מיידי2003ולילדים שנולדו לאחר יוני (שנים 
 .או גידול איטי ביותר בהוצאה גם בשנים הבאות
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,  גדלה לאורך כל התקופה בקצב מהירקצבאות נכ ות ההוצאה על 
 הכללית  נוספו לקצבת הנכות1995ביוני . במיוחד מאמ צע שנות התשעים

זהו  , למעשה.  אחוזים מכוח החוק לצמצום העוני והפערים בהכנסות7
 2002התחום היחיד שמדיניות  הקיצוצים בקצבאות שהונהגה בשנת 

 נוספו גימלה מיוחדת למי שסובל 2002בנובמבר , להפך. פסחה עליו
השתכרות גב והה -קיצבה נוספת לנכים בעלי דרגת אי, ממוגבלות ק שה
 . לד נכהוקצבה נוספת לי
  גדלה  בשנות התשעים דמי אבטלה  וג מלת הבטחת  הכנסהההוצאה על 

. מהר יותר מכל הרכיבים העיקריים האחרים של תשלומי ההעברה
הגידול החד משקף את ההידרדרות במצב הכלכלי והתרחבות ממדי  

הגידול  . אך גם עלייה במודעות הציבור לזכאותו בתחומים אלו, האבטלה
תשעים התרחש למרות החמרות מסוימות  בדמי אבטלה בשנות ה

חייבים לקבל ) 35עד גיל ( מובטלים צעירים 1995-החל ב, למשל. שהונהגו
.  הוגבלו דמי  האבטלה המרביים1999-והחל ב, כל עבודה שמוצעת להם

 הביאו לירידה חדה 2002ההחלטות שהתקבלו מאז , לעומת זאת
לום וגובה במסגרת  המדי ניות החדשה הוגבלו מש ך התש. בהוצאות

וכן הוחמרו תנאי האכ שרה לקבלת דמי , התשלום למובטלים חוזרים
ובנוסף הוחמרו ,  אחוזים4-גמלת הבטחת הכנסה הופחתה ב. אבטלה

היות . כללי הזכאות לגימלה ושונו מבחני ההכנסה ושיעורי הגימלה
הפגיעה במצבם  , לא חל שיפור במצב התעסוקה במשק, כאמור, שבינתיים

ידי עלייה בהכנסות  - אבטלה והבטחת הכנסה לא קוזזה עלשל מקבלי דמי
 .ממקורות אח רים כפי שקיוו קובעי המדיניות



 הגדרות ומקורות, נספח לוחות
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 ל שירותים חברתייםע אינדיקטורים למשקל ההוצאה .1-לוח נ
               הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל

  - מ-%הוצאה לרווחה כ
  הוצאה ממשלתית ג"תמ

  הכל-סך ללא פירעון חוב 
 )פיתוח+רגיל  (כל התקציב-סך. 1

17.8 31.7 23.9 1980 
15.5 32.1 18.2 1985 
16.4 42.0 26.1 1989 
18.6 45.2 30.3 1990 
20.2 52.4 36.7 1995 
21.2 53.2 36.8 1996 
20.5 53.7 37.3 1997 
20.2 54.0 37.1 1998 
20.3 55.1 38.6 1999 
19.7 55.0 38.5 2000 
21.3 56.1 39.2 2001 
20.8 54.2 38.4 2002 
20.1 54.1 36.8 2003 
19.7 53.1 36.8 2004 

 תקציב רגיל. 2
15.1 30.4 26.4 1980 
14.4 32.3 24.6 1985 
15.6 42.8 34.0 1989 
16.2 43.6 35.2 1990 
17.3 50.6 42.1 1995 
18.1 51.3 43.3 1996 
18.1 52.4 44.4 1997 
18.1 53.1 44.9 1998 
18.2 53.9 46.0 1999 
17.8 54.3 46.0 2000 
19.3 55.4 47.5 2001 
19.1 54.0 46.4 2002 
18.4 54.2 45.5 2003 
17.7 52.8 44.0 2004 
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 )אחוזים( לפי שימושים,  התפלגות ההוצאה הממשלתית.2-לוח נ
  הכל-סך :מזה ללא פירעון חוב

שירותים  ביטחון אחר
 חברתיים

  -סך
 הכל

פירעון 
 חוב

  

 )פיתוח+ רגיל (כל התקציב -סך. 1
28.8 39.5 31.7 100.0 24.5 100.0 1980 
27.7 40.2 32.1 100.0 43.4 100.0 1985 
24.9 33.1 42.0 100.0 37.8 100.0 1989 
23.5 31.3 45.2 100.0 33.0 100.0 1990 
23.1 24.6 52.4 100.0 29.9 100.0 1995 
22.3 24.5 53.2 100.0 30.8 100.0 1996 
21.6 24.7 53.7 100.0 30.5 100.0 1997 
21.2 24.8 54.0 100.0 31.3 100.0 1998 
21.2 23.7 55.1 100.0 29.9 100.0 1999 
21.0 24.0 55.0 100.0 30.0 100.0 2000 
20.3 23.6 56.1 100.0 30.2 100.0 2001 
20.4 25.4 54.2 100.0 29.2 100.0 2002 
21.6 24.3 54.1 100.0 32.0 100.0 2003 
22.8 24.1 53.1 100.0 30.7 100.0 2004 

 תקציב רגיל. 2
25.0 44.5 30.4 100.0 13.3 100.0 1980 
24.1 43.6 32.3 100.0 24.1 100.0 1985 
21.8 35.4 42.8 100.0 20.6 100.0 1989 
21.8 34.6 43.6 100.0 19.3 100.0 1990 
21.7 27.7 50.6 100.0 16.7 100.0 1995 
21.1 27.6 51.3 100.0 15.5 100.0 1996 
20.3 27.3 52.4 100.0 15.3 100.0 1997 
19.7 27.2 53.1 100.0 15.4 100.0 1998 
20.2 25.9 53.9 100.0 14.6 100.0 1999 
19.6 26.1 54.3 100.0 15.3 100.0 2000 
18.8 25.7 55.4 100.0 14.4 100.0 2001 
18.3 27.6 54.0 100.0 14.2 100.0 2002 
19.2 26.6 54.2 100.0 16.0 100.0 2003 
20.4 26.7 52.8 100.0 16.8 100.0 2004 
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 לפי רכיבים ראשיים, הוצאה על שירותים חברתיים. 3-לוח נ
            הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל

 *) 2003מחירי, ח"מיליוני ש(           

 )פיתוח+ רגיל  (כל התקציב-סך. 1
                                                                                    שירותים ישירים

    שיכון   קליטה   חינוך       בריאות    רווחה     עבודה      כ     "סה
הבטחת 
 הכנסה

 -סך
 הכל

 

3,808 291 259 1,816 10,539 15,384 32,096 10,784  42,881 1980 
2,196 327 248 1,590 10,280 14,831 29,471 14,064 43,535 1985 
1,838 696 362 2,215 10,739 16,017 31,868 18,888 50,756 1989 
6,128 2,849 360 2,358 11,181 17,045 39,921 19,102 59,023 1990 

10,548 1,894 508 3,247 14,709 24,317 55,222 27,321 82,543 1995 
11,294 1,884 466 3,375 16,039 27,780 60,838 29,204 90,043 1996 

9,078 1,776 526 3,576 15,752 28,089 58,796 31,505 90,301 1997 
8,774 1,796 531 3,805 15,733 27,958 58,599 34,128 92,727 1998 
9,065 1,968 603 4,116 15,796 29,304 60,853 35,798 96,650 1999 
8,155 2,061 582 4,449 14,721 29,873 59,841 38,709 98,550 2000 
8,959 1,795 608 4,805 15,425 31,101 62,693 43,646 106,339 2001 
7,866 1,550 658 5,289 15,461 30,331 61,156 42,363 103,519 2002 
7,717 1,269 680 5,194 15,454 30,572 60,886 40,050 100,937  2003 
9,932 1,654 800 5,171 15,864 29,914 63,334 38,768 102,102 2004 

 )אחוזים( ממוצעים שיעורי שינוי שנתיים
10.4- 2.4 0.8- 2.6- 0.5-  0.7-  1.7- 5.5 0.3 1985-1980 

4.3- 20.8 9.9 8.6 1.1  1.9 2.0 7.6 3.9 1989-1985 
29.6 15.3 3.7 6.2 5.9 8.2 9.7 6.4 8.5 1996-1989 

7.8- 2.3 5.7 7.2 2.1- 1.8 0.4- 7.3 2.3 2000-1996 
5.1 5.4- 8.3 3.8 1.9 0.0 1.4 0.0 0.9 2004-2000 

                                                           
 בתקציב כל יתר הרכיבים, ההוצאה להבטחת הכנסה מנוכה במדד המחירים לצרכן *

ההוצאה בתקציב פיתוח מנוכה במדד  .הרגיל מנוכים במדד צריכה ציבורית אזרחית
 .מחירי הבנייה
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 המשך. 3-לוח נ
                                                   

                                        
 
 תקציב רגיל. 2

                                                                                   שירותים ישירים
    שיכון   קליטה   חינוך       בריאות    רווחה     עבודה      כ     "סה

הבטחת 
 הכנסה

 -סך
 הכל

 

180 291 259 1,789 10,270 4,954 27,743 10,784  38,527 1980 
157 327 248 1,569 10,105 14,607 27,013 14,064 41,078 1985 
286 696 362 2,198 10,616 15,813 29,972 18,888 48,859 1989 
233 2,849 360 2,342 11,035 16,757 33,576 19,102 52,678 1990 
322 1,894 508 3,218 14,356 23,421 43,718 27,321 71,039 1995 
325 1,884 466 3,334 15,167 26,537 47,713 29,204 76,918 1996 
299 1,776 526 3,545 15,249 26,819 48,214 31,505 79,719 1997 
279 1,796 531 3,780 15,442 26,879 48,708 34,128 82,836 1998 
281 1,968 603 4,071 15,460 28,202 50,586 35,798 86,384 1999 
261 2,061 582 4,415 14,295 28,749 50,363 38,709 89,072 2000 
284 1,795 608 4,767 15,058 30,009 52,521 43,646 96,167 2001 
256 1,550 658 5,254 15,177 29,501 52,396 42,363 94,760 2002 
230 1,269 680 5,162 15,255 29,847 52,444 40,050 92,495  2003 
270 1,654 800 5,130 15,617 29,451 52,921 38,768 91,689 2004 

 )אחוזים( ממוצעים ורי שינוי שנתייםשיע
2.7- 2.4 0.8- 2.6- 0.3- 0.5- 0.5- 5.5 1.3 1985-1980 

16.2 20.8 9.9 8.8 1.2 2.0 2.6 7.6 4.4 1989-1985 
1.8 15.3 3.7 6.1 5.2 7.7 6.9 6.4 6.7 1996-1989 
5.3- 2.3 5.7 7.3 1.5- 2.0 1.4 7.3 3.7 2000-1996 
0.8 5.4- 8.3 3.8 2.2 0.6 1.2 0.0 0.7 2004-2000 
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 )אחוזים( התפלגות ההוצאה על שירותים חברתיים .4-לוח נ
 שירותים ישירים

 *הכל      חינוך       בריאות    אחרים-סך
הבטחת 
 הכנסה

  הכל-סך

 )פיתוח+ רגיל (כל התקציב -סך. 1
17.3 21.1 30.9 69.3 30.7 100.0 1980 
10.5 19.9 28.6 59.0 41.0 100.0 1985 
10.1 19.0 28.4 57.6 42.4 100.0 1989 
20.8 17.1 26.1 64.0 36.0 100.0 1990 
19.9 17.3 28.7 65.9 34.1 100.0 1995 
18.8 17.5 30.3 66.7 33.3 100.0 1996 
16.4 17.2 30.6 64.2 35.8 100.0 1997 
15.9 16.8 29.9 62.5 37.5 100.0 1998 
16.1 16.2 30.1 62.3 37.7 100.0 1999 
15.3 15.1 30.5 60.9 39.1 100.0 2000 
15.0 14.8 29.8 59.6 40.4 100.0 2001 
14.6 15.0 29.4 59.0 41.0 100.0 2002 
14.7 15.3 30.3 60.3 39.7 100.0 2003 
17.4 15.7 29.6 62.7 37.3 100.0 2004 

 תקציב רגיל. 2
5.8 23.7 34.5 64.0 36.0 100.0 1980 
4.8 20.9 30.2 55.8 44.2 100.0 1985 
6.6 19.7 29.3 55.5 44.5 100.0 1989 

10.1 19.3 29.3 58.7 41.3 100.0 1990 
8.2 19.7 32.2 60.1 39.9 100.0 1995 
7.7 19.4 33.9 61.0 39.0 100.0 1996 
7.6 18.8 33.1 59.5 40.5 100.0 1997 
7.6 18.4 32.1 58.1 41.9 100.0 1998 
7.9 17.7 32.3 58.0 42.0 100.0 1999 
8.3 16.1 32.5 56.9 43.1 100.0 2000 
7.9 15.9 31.7 55.5 44.5 100.0 2001 
8.2 16.0 31.2 55.4 44.6 100.0 2002 
7.9 16.5 32.3 56.7 43.3 100.0 2003 
8.7 17.2 32.5 58.3 41.7 100.0 2004 

 

                                                           
 .קליטה ושיכון, שירותי רווחה: המרכיבים העיקריים הם*  
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 לפי מרכיבים ראשיים,  ההוצאה להבטחת הכנסה.5-לוח נ
 *)2003מחירי , ח"מיליוני ש              (

נפגעי 
 נאצים

ביטוח 
לאומי 
 אחר

חוק 
הבטחת 
 הכנסה

אבטלה נכות 
 כללית

זיקנה  ילדים
ושאירים

-סך
 הכל

 

342 958 - 196 1,185 3,257 4,847 10,785 1980 
273 999 469 367 1,836 3,637 6,483 14,064 1985 
434 1,690 574 1,408 2,195 4,352 8,235 18,888 1989 
437 1,716 634 1,396 2,156 4,235 8,528 19,102 1990 
723 2,703 1,616 1,819 3,169 6,219 11,073 27,321 1995 
923 2,932 1,725 2,027 3,513 6,496 11,588 29,204 1996 
988 3,091 1,920 2,712 3,865 6,813 12,117 31,505 1997 

1,081 3,301 2,307 3,137 4,289 6,956 13,057 34,128 1998 
1,157 3,478 2,601 3,207 4,635 7,357 13,362 35,798 1999 
1,241 3,892 3,091 3,182 5,335 7,466 14,501 38,709 2000 
1,346 4,345 3,717 3,736 6,277 8,059 16,167 43,646 2001 
1,411 4,509 3,723 3,556 6,849 6,764 15,551 42,363 2002 
1,340 4,337 3,242 2,428 7,063 6,088 15,551 40,050 2003 
1,435 4,390 2,955 2,161 7,159 4,826 15,843 38,768 2004 

 )אחוזים (שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים
4.4- 0.9 .. 13.3 9.1 2.2 6.0 5.5 1985-1980

12.3 14.0 5.2 40.0 4.6 4.6 6.2 7.6 1989-1985
11.4 8.2 17.0 5.3 6.9 5.9 5.0 6.4 1996-1989

7.7 7.3 15.7 11.9 11.0 3.5 5.8 7.3 2000-1996
3.7 3.1 1.1- 9.2- 7.6 10.3- 2.2 0.0 2004-2000

 

                                                           
 .לצרכןההוצאה להבטחת הכנסה מנוכה במדד המחירים *  
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 )אחוזים( התפלגות ההוצאה להבטחת הכנסה .6-נלוח 
 

נפגעי 
 נאצים

ביטוח 
לאומי 
 אחר

חוק 
 הבטחת
 הכנסה

אבטלה נכות 
 כללית

זיקנה  ילדים
ושאירים

-סך
 הכל

 

3.2 8.9 - 1.8 11.0 30.2 44.9 100.0 1980 
1.9 7.1 3.3 2.6 13.1 25.9 46.1 100.0 1985 
2.3 8.9 3.0 7.5 11.6 23.0 43.6 100.0 1989 
2.3 9.0 3.3 7.3 11.3 22.2 44.6 100.0 1990 
2.6 9.9 5.9 6.7 11.6 22.8 40.5 100.0 1995 
3.2 10.0 5.9 6.9 12.0 22.2 39.7 100.0 1996 
3.1 9.8 6.1 8.6 12.3 21.6 38.5 100.0 1997 
3.2 9.7 6.8 9.2 12.6 20.4 38.3 100.0 1998 
3.2 9.7 7.3 9.0 12.9 20.6 37.3 100.0 1999 
3.2 10.1 8.0 8.2 13.8 19.3 37.5 100.0 2000 
3.1 10.0 8.5 8.6 14.4 18.5 37.0 100.0 2001 
3.3 10.6 8.8 8.4 16.2 16.0 36.7 100.0 2002 
3.3 10.8 8.1 6.1 17.6 15.2 38.8 100.0 2003 
3.7 11.3 7.6 5.6 18.5 12.4 40.9 100.0 2004 
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 לפי מרכיבים עיקריים, ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל. 7-נלוח 
 *)2003מחירי , ח"מיליוני ש(              

 
ישיבות הכשרה 

מקצועית
חינוך 
 גבוה

-על
 יסודי

-גני יסודי
 ילדים

הוצאות 
 כלליות

  הכל-סך

261 516 3,352 4,430 4,254 580 1,562 14,954 1980 
557 494 3,017 4,733 3,738 692 1,377 14,607 1985 
757 488 2,867 5,545 4,162 799 1,196 15,813 1989** 
971 528 2,879 5,775 4,472 829 1,303 16,757 1990 

1,115 711 4,073 8,097 6,683 1,079 1,664 23,421 1995 
1,158 763 4,756 9,415 7,077 1,473 1,894 26,537 1996 
1,225 708 4,650 9,659 7,168 1,573 1,836 26,819 1997 
1,187 729 4,505 9,771 7,304 1,556 1,827 26,879 1998 
1,160 790 5,105 10,146 7,385 1,636 1,980 28,202 1999 
1,168 739 5,256 10,210 7,584 1,768 2,023 28,749 2000 
1,184 771 4,923 10,868 8,180 1,962 2,121 30,009 2001 
1,099 805 4,751 10,579 8,127 2,013 2,126 29,501 2002 

938 715 5,582 10,322 8,215 2,144 1,931 29,847 2003 
660 782 5,039 10,379 8,552 2,023 2,017 29,451 2004 

 )אחוזים (שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים
16.3 0.8- 2.1- 1.3 2.6- 3.6 2.5- 0.5- 1980-1985 

8.0 0.3- 1.3- .. .. .. .. 2.0 1989-1985 
6.3 6.6 7.5 7.9 7.9 9.1 6.8 7.7 1996-1989 
0.2 0.8- 2.5 2.0 1.7 4.7 1.7 2.0 1996-2000 

13.3- 1.4 1.1- 0.4 3.0 3.4 0.1- 0.6 2000-2004 

                                                           
   . במדד צריכה ציבורית אזרחיתהמנוכההוצאה לחינוך  *

  לא ניתן להשוות  -1987עקב שינויים במבנה תקציב משרד החינוך ב. סיווג מחדש  **
 . לנתונים המקבילים בשנים קודמות2-5הנתונים בטורים 
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 לפי מרכיבים עיקריים, ההוצאה לבריאות בתקציב הרגיל. 8-לוח נ
  *)2003מחירי , ח"מיליוני ש(            

 
 -סך  השתתפות בביטוח רפואי ירותהוצאות יש

 הכל 
 

בריאות  **שונות
הציבור 
 ואחרות

טיפול 
ממושך

טיפול 
 -פסיכי
 אטרי

אשפוז 
 כללי

העברות 
 אחרות

השלמת
 ביטוח

מס 
 מקביל

  

1,408 625 439  806  1,165 1,653  ..  4,175  10,270 1980 
1,264 504 407 571 477 1,208 178 5,496 10,105 1985 

973 442 527 642 143 297 780 6,812 10,616 1989 
1,176 445 543 694 317 569 821 6,471 11,035 1990 
1,310 741 741 999 512 211 2,355 7,487 14,356 1995 
1,406 696 784 1,117 206 1,159 2,052 7,747 15,167 1996 
1,432 876 845 1,056 68 878 9,230 865 15,249 1997 
1,454 946 907 1,058 102 1,619 9,297 59 15,442 1998 
1,409 1,122 973 1,076 102 1,148 9,632 0 15,460 1999 
1,510 1,072 1,009 1,100 167 545 8,890 0 14,295 2000 
1,547 975 1,145 1,202 470 467 9,251 0 15,058 2001 
1,538 944 1,153 1,273 258 665 9,346 0 15,177 2002 
1,744 945 1,167 1,303 161 779 9,156 0 15,255 2003 
1,664 855 1,138 1,197 163 845 9,755 0 15,617 2004 

 )אחוזים( ממוצעים שיעורי שינוי שנתיים
2.1- 4.2- 1.5- 6.7-  16.4- 6.1-  .. 5.7 0.3- 1985-1980 
6.3- 3.2- 6.7 3.0 25.9- 29.6- 44.6 5.5 1.2 1989-1985 
5.4 6.7 5.8 8.2 5.3 21.5 14.8 1.9 5.2 1996-1989 
1.8 11.4 6.5 0.4- 5.0- 17.2- 44.3 .. 1.5- 2000-1996 
2.5 5.5- 3.0 2.1 0.7- 11.6 2.3 .. 2.2 2004-2000 

 

                                                           
   . במדד צריכה ציבורית אזרחיתהמנוכ ההוצאה לבריאות  *

 .אות שלא במסגרת תקציב משרד הבריאות כולל הוצאות ברי **
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 תקציבי פיתוח כאחוז מהתקציב הכולל. -9לוח נ
 )אחוזים (            בשירותי חינוך ובריאות

 
 הכל-סך חינוך בריאות

 חינוך 
 בריאותו

 

4.3 4.7 4.5 1980 
2.6 2.3 2.4 1985 
1.6 1.8 1.7 1989 
1.7 2.2 2.0 1990 
2.6 3.9 3.4 1995 
5.5 4.6 4.9 1996 
3.2 4.6 4.1 1997 
1.8 3.8 3.1 1998 
2.1 3.7 3.2 1999 
2.8 3.6 3.3 2000 
2.2 3.3 3.0 2001 
1.8 2.6 2.3 2002 
1.3 2.4 2.0 2003 
1.6 1.6 1.6 2004 

 





 

 הגדרות ומקורות

 הגדרות

ההוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים כוללת את סך ההוצאות של 
,  בריאות, משרדי הממשלה ושל המוסד לביטוח לאומי בתחומי חינוך

. תעסוקה וק ליטה, שיכון, )שירותים אישיים(רווחה , הבטחת הכנסה
תקציב  הרגיל בבמסגרת  הניתוח כללנו את כל ההוצאות המתוקצבות 

התייחסנו להוצאה ). השקעות(ובתקציב הפיתוח ) צאה השוטפתההו(
דהיינו סך ההוצאה אחר הפחת ת   , הממשלתית במונחי הוצאה נטו

כגון השתתפות מקבלי השירותים  (ההכנסה המיועדת מגורמי חוץ 
 ).במימונם

הן להוצאה עבור , הניתוח מתייחס להוצאה הממשלתית הכוללת
והן להוצאה  ) צריכה ציבורית(משלה ידי המ-שירותים שסופקו ישירות על

כגון ק צבאות הביטוח , על תמיכות והעברות לענפים אחרים במשק
-ספר לא-תמיכה בבתי, תמיכה ממשלתית במוסדות  בריאות, הלאומי

את  פעילות הממשלה , אפוא, הנתונים משקפים. ממשלתיים וכדומה
יהיה אשר יהיה הגוף  , כמממנת של השירותים החברתיים השונים

 .מספק את השירותים בפועלה
הנתונים הכספיים מתייחסים לשנות כספים החופפות את השנים 

לפיה שנת כספים ,  נהגה הגדרה1990עד שנת ). דצמבר-ינואר(הקלנדריות 
. החלה באפריל של שנה נידונה ונמשכה  עד סוף מרס של השנה שלאחריה

חודשים אושר תקציב עבור תשעה , 1991שנת התקציב , לתקופת המעבר
כדי להקל על ההשוואה עם נתונים משנים . בלבד) דצמבר-אפריל(

באופן ,  למונחי שנה שלמה1991את הוצאות תקציב " תרגמנו", קודמות
 .ליניארי

ניכוי . 2003הנתונים מוצגים במחירים קבועים של שנת התקציב 
במדד המחירים לצרכן או במדד  , לפי העניין, הערכים המוחלטים נעשה

במסגרת   , הוצאות עבור השקעה.   נגזר לצריכה ציבורית אזרחיתמחירים
 .נוכו במדד מחירי תשומות בבנייה, תקציב הפיתוח
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 סיווג הוצאות רווחה

,  סיווג ההוצאות על שירותי הרווחה נעשה בהתאם לחלוקה פונקציונלית
ללא התייחסות ליחידה ) 'בריאות  וכו, חינוך(לפי תחומים עיקריים  

חלוקה זו שונה מהמקובל בתקציב ה מדינה . ירותהמספקת את  הש
שבהם מסווגות ההוצאות לפי יחידות מינהליות , ח החשב  הכללי"ובדו

שבמסגרת ת חום החינוך כללנו , כדוגמה ניתן לציין). מחלקה, משרד(
,  )הכשרה מקצועית(משרד העבודה , הוצאות מתקציבי משרד החינוך

רטת של הסעיפים שנכללו בכל  להלן רשימה מפו). ישיבות(ומשרד הדתות 
 .תחום ותחום

 בהוצא ות החינוך כללנו את הוצאות משרד החינוך והתרבות :חינוך
-חינוך על, יסודי-חינוך על, חינוך יסודי, ילדים-גני(עבור רשתות החינוך 

השתתפות הממשלה , הוצאות כלליות עבור מערכת החינוך, )תיכוני
ממשלה על הכשרה מקצועית וכן הוצאות ה, בתקציבי ההשכלה הגבוהה

ובנוסף על כך נ כללו , )משרד הדתות(ועל ישיבות , )משרד עבודה ורווחה(
ע ד  , יסודיים מן הגבייה במסגרת  היטל החינוך-ספר על-העברות לבתי

 .1987-ביטולו ב
 בת חום הבריאות נכללו הוצאות משרד הבריאות על שירותי : בריאות 

, הכשרה מקצועית, פסיכיאטריטיפול ממושך ו, אשפוז כללי(הבריאות 
וכן , השתתפות הממשלה במימון סל הבריאות, שירותי בריאות הציבור

כולל השתתפות משרד  ) תשלומי העברה למוסדות רפואיים ציבוריים
כן כללנו את  הוצאות המ וסד -כמ ו. הביטחון בתקציב משרד  הבריאות
נפגעי  טיפול רפואי ב, אשפוז יולדות(לביטוח לאומי בתחום הבריאות 

החולים -הוצאות בריאות במ סגרת חוק סי עוד והעברות לקופות, עבודה
נכללו גם הוצאות  ). 1997-מן הגבייה במסגרת מ ס מ קביל עד ביטולו ב

כדי לאפשר השוואה . בריאות של היחידה לטיפול בנפגעי רדיפות הנאצים
לא כללנו בהוצאות הממשלה את מס   , עם הנתונים לשנים הקודמות

ידי האזרחים במסגרת  חוק ביטוח בריאו ת  -משולם עלה, הבריאות
-אלא התייחסנו אליו כמחליף את תשלום משקי הבית לקופות, ממלכתי

 .חולים שהיה נהוג בשנים הקודמות
 ההוצאות על הבטחת הכנסה כוללות את  תשלומי :הבטחת הכנ סה

להוציא ביטוח שירות מילואים וסעיפים הנכללים (המוסד לביטוח לאומי 
 .ואת התגמולים לנפגעי רדיפות הנאצים) י רווחה אחריםבתחומ
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 בסעיף זה כללנו את הוצאות הממשלה  :שירות י רו וחה אחרים
הוצאות משרד העבודה (בתחומי השירותים החברתיים האישיים 

וכן תחום העבודה , נכים ומפגרים, זקנים, והרווחה לטיפול בילדים
אות המוסד לביטוח לאומי  כמו כן כללנו בסעיף זה את רוב הוצ. בקהילה

;  )הוצאות משרד הבינוי והשיכון(השיכון ; )במסגרת חו ק הסיעוד
תיכנון , הוצאות משרד  העבודה והרווחה בתחומי יחסי עבודה(התעסוקה 

הוצאות המשרד לק ליטת (וקליטה ) ובטיחות בעבודה, והכוונת כוח אדם
 ).העלייה

 מקורות

תיים מתבססים על נתוני ההוצאה הממשלתית על שירותים חבר
נתוני שנת (משרד החשב הכללי באוצר , חות הכספיים של הממשלה"הדו

 2005נתוני שנת ; ח" הם נתוני תקציב המעודכנים למועד הכנת הדו2004
ועל הרבעונים , )הם נתוני הצעת התקציב המקורית שהוגשה לכנסת

 הם אומדן  2004נתוני שנת (הסטטיסטיים של המוסד לביטוח לאומי 
- מתייחסים לתחזית תקבולים ותשלומים שהוכנה על2005ונתוני , צועבי

כן נעזרנו -כמו). ידי מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי
חות השנתיים של ב נ ק   "בדברי ההסבר הנלווים לתקציב המדינה ובדו

בחישוב ההוצאה הריאלית השתמשנו במדדי  . ישראל לשנים הנידונות
להלן פירוט . ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמחירים המתאימים ש

 .המקורות לנתונים

 
 .שנים שונות, ח בנק  י שר אל"דו, בנק ישראל

שנים  , שנת ון סטטיסטי  לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 . שונות

  סד רת עלונים בסטטיסטיקה של ,ההוצאה  הלאומית  לבריאות, --
 . שנים שונות, חשבונאות לאומית

סדרת עלונים בסטטיסטיקה של  , ומית לחינוךההוצאה הלא, --
 .שנים שונות, חשבונאות לאומית

 .תקופות שונות, הירחון הס טטיסטי ליש ראל, --
 .תקו פות שונות, ירחון לסטטיסטיקה של  מחירים, --

 .ש נים שונות, סקירה שנת ית, המוסד לביטוח לאומי
 .תקופות שונות, רבעון סטטיסטי ,--
 .שנים שונות,  הסבר הנלוויםתקציב תפעולי ודברי, --
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 .ירושלים, שנים שונות,  ח שנתי "דו, מבקר המדינה
הקצאת מ שאבים לשירו תים   , המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל

 .שנים שונות, ירושלים, חברתיים
שנים ,  הצעה לתק ציב המדי נה  ודברי הסבר  הנלווים לה, משרד האוצר

 .שונות
 .שנים שונות, ידין וחשבו ן  כספ, החשב הכללי, --

גף לכלכלה , המנהל לכלכלה ולתקציבים, משרד החינוך והתרבות
שנים ,  ירושלים,מערכת החינוך בראי המספרים, ולסטטיסטיקה

 .שונות
 



 
 

 מערכת החינוך 

החלק הראשון של הפרק מוקדש לסק ירת ההתפתחות הכמותית של 
הממד הראשון הוא הגידול . מערכת החינוך בכמה ממ דים מרכזיים

;   במספר התלמידים והשינויים בהתפלגותם בין מגזריה של המערכת 
הספר  - בתי –הממד השני הוא ההתפתחות בגודלן של מסגרות  החינוך 

.  ניד ון על רקע ההתפלגות בין מגזרי המער כתגם ממד זה. והכיתות
הספר -פיצולה של מערכת החינוך בין זרמים וקהילות משתקף  בריבוי בתי

הממד השלישי הוא תקצוב מערכת   .  תופעה זו נידונה בהרחבה–הקטנים 
והממד הרביעי עוסק ; החינוך והשינויים שחלו בו לפי רמות החינוך

 . וח האדם במערכת החינוךבהתפתחויות מרכזיות שאפיינו את כ
בחלק השני של הפרק אנו מעלים לדיון שני נושאים מרכזיים 

העלייה שחלה בחלקה של ההוצאה  : המעסיקים את החברה בישראל
ובמיוחד  , "מקורות אחרים"ידי -או מימון המערכת על, הפרטית לחינוך

 פערים, השוויון בהישגים-  אי –והנושא השני  . באמצעות תשלומי ההורים
בהקשר זה אנו מתייחסים ליכולת הפעולה של . לימודיים והקשר ביניהם

צמצום הפערים בין תלמידים יוצאי שכבות חברתיות  מערכת החינוך ל
 הכרוכה  ,מפצה פעילות חינוכית אנו מעלים הצעה ליוזמה ו.שונות

 ,אוכלוסייהאותן קבוצות  כלפי ,בהקצאת משאבים כספיים עודפים
כלכליים -ם לכלל מיצוי בשל מאפיינים חברתייםשהישגיהן אינם מגיעי

שיביאו להעלאת רמת ההישגים ההצעה היא לבחור בפעולות . מסוימים
 . השוויון בין חלקיה-צמצום איתוך , של כלל האוכלוסייה
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 התפתחות מערכת החינוך: א

  הגידול במספר התלמידים. 1

ה בישראל   בכלל האוכלוסיי0-17בשנים האחרונות ירד חלקם של גילאי 
בהן , אך טרם הגענ ו למצב השורר בחלק לא  מבוטל של ארצות אירופה

גם כיום  . הצטמצמו ההיקפים המספריים המוחלטים של מערכת החינוך
אם כי בחינוך , יש בישראל גידול ריאלי במספר הכולל של התלמידים

חלה ירידה , יסודי-היסודי והעל, דתי-הממלכתי והממלכתי, היהודי
השינויים המערכתיים , מכל מקום. 1פרי התלמידיםמוחלטת במס

החשובים בהרכב התלמידים מתבטאים בשינוי היחסים המספריים בין 
ובמיוחד הגידול , חלקיה השונים של המערכת ולא בהיקפיה הכוללים

 .המשמעותי בחלקם היחסי של המגזר הערבי והמגזר החרדי
ורי הגידול הגידול של מערכת החינוך במגזר הערבי מתמיד ושיע

אנו . במספרי התלמידים גבוהים במידה ניכרת לעומת המגזר היהודי
עדים בשנים האחרונות להאצה של הגידול במערכת החינוך הערבי בכל 

הילדים -כאשר בגני, מקורו של הגידול בעיקר בריבוי הטבעי. שכבות הגיל
שתי   . יסודי תורמ ת לכך גם   העלייה בשיעורי הלמידה-ובחינוך העל

–אולם אליהן הצטרפה תופעה חדשה בעליל , עות אלה אינן חדשותתופ
ההצטרפות של תלמידים שלא נולדו בתחומי ישראל למערכת החינוך 

 תלמידים בשכבות 700- ל500בשנים האחרונות מדובר על בין . הערבית
שכבת הגיל הממוצעת בחינוך (הספר היסודי -הגיל הנמוכות של בית
לכן מדובר בתוספת  של   בין   ,   אלף תלמידים26-היסודי הערבי  מונה  כ 
קביעתנו זאת מתבססת  על השוואת מספרי ).   שניים לשלושה אחוזים

.  התלמידים בכיתה בוגרת יותר למספר התלמידים בכיתה הנמוכה ממנה
שהצטרפו למערכת החינוך , יש עדויות לכך כי תלמידים אלה, אגב

.  ם בהסתגלותם למערכתמתקשי, הישראלית במהלך לימודיהם היסודיים
קשיים אלה הם חמורים במיוחד מכיוון שהם אינם מוכרים לממסד   

 . החינוכי בישראל

                                           
 נתונים שפורסמו לאחרונה מעידים על חוסר עקביות בדיווח הבסיסי השוטף הנוגע  1

מעבר להסברים הנוגעים . הילדים בחינוך היסודי במגזר היהודי-לשיעורי הלמידה בגני
, שהיו זניחות בעבר, ייתכן שישנה גם השפעה לשתי תופעות, לגודל אוכלוסיית הילדים

 מסוימים באוכלוסייה לחנך את ילדיהם בבית וכוונתנו לנטייה קיימת בקרב חלקים
וכן  החלטתם של חלק  מהזרמים החרדים לא להיכלל כלל במערכת , הספר-ולא בבית

 .אפילו לא במוסדות הפטור, החינוך הישראלית
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גם הגידול של האוכלוסייה החרדית במערכת החינוך בולט במידה  

 אחוז מכלל תלמידי החינוך היסודי 24- ל2003-חלקה עלה והגיע ב. רבה
האם הגידול , השאלהנשאלת ). כל המערכת- אחוז מסך20-ולכ(היהודי 

הזה מציין מעבר מהחינוך הממלכתי א ל החרדי או משקף גידול  טבעי 
שמערכת החינוך הממלכתי  , שמספר התלמידים,  מראה1לוח . בלבד

. איבדה לטובת מעין החינוך התורני ֶנטו לא עלה על מאה תלמידים לשנה
) 478למען הדיוק (לגבי החינוך העצמאי מדובר בלא יותר מחמש מאות 

כאשר התופעה הולכת ומצטמצמת  ובין השנים , 2000- ל1999בין השנים 
 . תלמידים בלבד21 היה פער של 2002-2003

 גם כאן –דתי לחינוך החרדי -באשר למעברים בין החינוך הממלכתי
מספר העוברים ֶנטו לרשת מעין החינוך התורני . המספרים נמוכים מאד

ם ֶנטו לרשת החינוך העצמאי לא ומספר העוברי, 200מדי שנה לא עלה על 
, נראה. כאשר בשנה האחרונה לבדיקה הוא היה פחות ממאה, 400עלה על 
שהגידול במספר התלמידים בחינוך החרדי נובע בעיקר מגידול , אפוא
הנתונים , ראשית: לקביעתנו זאת יש לצרף שתי הסתייגויות. טבעי

וך החרדי מצליח אולם ייתכן שהחינ, ספר-מעידים על מעברים בגיל בית

. גידול במספר התלמידים בחינוך הערבי    ציור 1
שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים, 2004-2000

אחוזים
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גני ילדים יסודי על-יסודי 
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. ו הוא עושה זאת על חשבון החינוך הממלכתי, לגייס ילדים כבר בגיל הגן
 . במקרה זה ההתמדה בתוך מ ערכת החינוך תפעל לטובת החינוך החרדי

ההתייחסות לנתוני המעבר ֶנטו מ סתירה מעברים מקיפים יותר , שנית
.  לגביווככל שהזרם קטן יותר שיעורי המעברים משמעותיים יותר, ברוטו

,  אלף תלמידים15-מונה כ, למשל, היות שרשת מעין החינוך התורני
 אחוזים 10אפשר לראות שהיקפי תחלופת התלמידים ברשת זו עו לים על 

 .מעלל התלמידים מדי שנה

, מספר התלמידים העוברים מחינוך ממלכתי לחינוך חרדי. 1לוח 
למעט (די  חינוך יסו– 1997-2003, ומחינוך חרדי לחינוך ממלכתי

 ) תלמידים בכל השנים ביחד25-מעברים שכללו פחות מ

 *קבוצת מגזר   1998  2000   2001 2002   2003

12,491 13,554 13,940 14,265 11,338 
כל -סך

 המעברים

 'ד לממ"ממ 2,033 1,703 1,500 1,665 1,387
 ד"לממ' ממ 1,407 1,497 1.295 1,252 1,126

 'ן למממעי 121 172 152 153 109
 למעין' ממ 164 186 203 161 182
 'עצמאי לממ 209 386 496 489 444
 לעצמאי' ממ 505 864 755 642 465
 ד"מעין לממ 328 540 448 346 307
 ד למעין"ממ 378 459 643 417 350
  ד"עצמאי לממ 506 583 562 554 556
 ד לעצמאי"ממ 686 908 994 786 622
 מאי למעיןעצ 265 325 378 355 397
 מעין לעצמאי 277 647 723 479 473

 ;ד" ממ–דתי -ממלכתי; מ" מ–ממלכתי : להלן הסבר לקיצורים* 
 . מעין–                                        מעין החינוך התורני 
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 ספר וגודל כיתה-גודל בית. 2

 ספר-גודל בית. א

 תלמידים  300על שגודלם הממוצע עולה , ספר- בתי4,000-בישראל יש כ
-מסתיר הבדלים גדולים בין בתי , מעצם טיבו, ממוצע זה. 2ספר-לבית
הממוקמים בטווח שבין פחות ממאה תלמידים עד למעלה מאלף , ספר

, ספר-בתי, כלומר(ספר קטנים -מסתבר כי קיים ריבוי של בתי. תלמידים
) .  יסודי- בחינוך העל400תלמידים בחינוך היסודי ועד  250שבהם עד 

מן הפריסה הדמוגרפית והגיאוגרפית של , בין היתר, תופעה זו נובעת
אך הסיבה העיקרית היא הפיצול ההולך וגובר בתוך מערכת   , האוכלוסייה

הפיצול משקף את בח ירתם של אזרחי . החינוך בין זרמים וקהילות
, הדתיות, התואמות את   השקפותיהם הלאומיות, ישראל במסג רות חינוך

אך הוא  ג ם יוצר קשיים גדולים בהפעלה , החברתיותהאידיאולוגיות ו
, המדיניות  של ממשלות ישראל לדורותיהן. יעילה של מערכת החינוך

לבחור בין מסגרות  , לאפשר לכל אזרח להלכה ולכל אזרח יהודי למעשה
-מייצרת מאות בתי , חינוך שונות במימון מלא או כמעט מלא של המדינה

 . 3ספר קטנים
-הספר היסודי היה לפי מספר הכיתות בבית-ל ביתכל עוד התקצוב ש

אך גם  . הדבר גרם לבזבוז משאבים ניכר, הספר ולא לפי מספר התלמידים
עדיין , )ולא לכיתה(כאשר המערכת עברה לשיטת תק צוב לתלמיד , היום

והמדינה פורסת , מסוגם ביישוב" בודדים"ספר -קיימת התחשבות בבתי
 .  שר הם קטנים מאדגם כא, להם רשת ביטחון תקציבית

 תלמידים בחינוך 250- מציג את מוסדות החינוך המונים פחות מ2לוח 
בחינוך המוכר  , הרגיל הרשמי יסודי- תלמידים בחינוך העל400-היסודי ו

. 4לפי פירוט של קט גוריות שונות ולפי רמות חינוך, ובמוסדות הפטור
נים פחות      ספר יסודיים המו- בתי763מהלוח עולה כי בישראל מצויים 

המונות פחות  ,  חטיבות ביניים עצמאיות40כמו כן יש .  תלמידים250-מ

                                           
 .ספר-  המספרים אינם מדויקים בשל הבדלים בהגדרת בתי2
הוא , וכר שאינו רשמי אם אזרח ערבי בוחר לשלוח את ילדו ללמוד במוסד חינוך מ3

הדבר נכון רק במידה חלקית לגבי . כמעט תמיד נפגע  ברמת התקצוב לה זוכה ילדו
כאשר מוסדות החינוך של רשתות מעין החינוך התורני והחינוך , המגזר היהודי

 . דתי -העצמאי זוכות למימון  כמעט שווה לזה של החינוך הממלכתי והממלכתי
, מדובר בכל המוסדות הרשמיים:  מוסדות חינוך4,304  הלוח מבוסס על קובץ הכולל4

 .בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, המוסדות המוכרים שאינם רשמיים ומוסדות הפטור
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,  תלמידים400-בהם פחות מ, שנתיים- מוסדות שש448,  תלמידים250-מ
המונים , שנתיים-ספר תיכוניים ארבע- חטיבות עליונות או בתי619-ו

 .   תלמידים400-פחות מ

  2003-2004, *ללפי גוד, ספר קטנים-התפלגות בתי . 2לוח 
 חטיבה עליונה 

 ) תלמידים400עד (
חטיבת  שש שנתי

 ביניים
חינוך 
 יסודי

 תלמידים

 הכל-סך 763 40 448 619

 50עד  30 1 45 72
211 39 9 104 50-100 
138 60 10 181 101-150 

79 77 7 237 151-200 
50 59 13 211 201-250 
23 70   251-300 
31 52   301-350 
15 46   351-400 

הספר המוגדר -יסודי לגבי קטגוריות בית-ישנו הבדל מקובל בין חינוך יסודי וחינוך על* 
לפי קטגוריות אלה גזרנו את הנתונים מהלוח הכולל בקובץ של . 'מאוד וכו-קטן, קטן

 . משרד החינוך על מוסדות חינוך

-מסתבר כי גם אם מתבוננים בבתי, לגבי ההתפלגות בין המגזרים
בחינוך ,   תלמידים400-המונים פחות מ, שנתיים לבדם- הששהספר

: מקבלים את התמונה הבאה) דתי-הממלכתי והממלכתי(הרשמי 
 42כלומר ,  מוסדות536 מתוך 226-מדובר ב) יהודי וערבי(בממלכתי 

,   אחוז94כלומר ,  מוסדות281 מתוך 265-דתי מדובר ב -בממלכתי, אחוז
 מצביע על אחוז 3לוח .  אחוז59 –   מוסדות829 מתוך 492-הכל ב-ובסך

שהחינוך , דומה. לפי סוגי פיקוח) מתוך כלל התלמידים(התלמידים 
כולל החינוך החרדי בשיעור , דתי מוביל  על שאר המגזרים-הממלכתי

 .הספר הקטנים אצלו-בתי
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לפי גודל ,  תלמידים400ספר המונים עד -שיעור התלמידים בבתי. 3לוח 
 )   אחוזים מכלל התלמידים( 2003-2004, ספר וסוג פיקוח-בית

ממלכתי דתי-ממלכתי אחר  הספר-גודל בית הכל-סך
 הכל-סך 38.9 27.1 62.6 66.5

 50עד  0.8 0.6 1.1 1.9
9.9 3.4 1.1 2.6 51-100 

11.9 8.1 1.4 3.8 101-150 
14.6 11.7 2.1 5.1 151-200 

9.9 13.6 3.1 5.5 201-250 
6.4 16.0 4.5 6.4 251-300 
6.7 11.5 6.6 7.3 301-350 
5.3 7.4 7.7 7.3 351-400 

     

 

. שיעור התלמידים בבתי-ספר המונים עד 400  ציור 2
תלמידים 

אחוז מכלל התלמידים
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ספר קטנים  -שבתי,  הספר עולה לדיון מתוך הגישה-שאלת גודל בית
מדי הם בלתי יעילים מבחינה כלכלית וגם מציעים פחות אפשרויות 

אולם מחקרים רבים מ צביעים על היתרונות החינוכיים . מבחינה חינוכית
היתרון העיקרי הוא האווירה ). אלת הגודל היא יחסיתהגם שש(שלהם 

באשר ליתרונות . ספר אלה מציעים-החינוכית האינטימית יותר שבתי
ומכירת  המבנה הישן , תחזוקת המבנה(ספר גדולים  -הכלכליים של בתי 

גם כא ן יש נימוקים כבדי משקל  נג ד   , )או מסירתו  לשימוש נחוץ אחר
גם אם הדבר אפשרי מבחינה  (ר קטנים ספ-מהלך גורף וכולל לסגירת בתי

 ). חברתית ופוליטית
ב לי , והוא מיושם באופן בלתי מתפשר, כאשר התקצוב הוא לפי תלמיד

הרי בחלק המכריע של עלויות , ספר קטנים-לבתי" רשת ביטחון"לתת 
ספר של - כמעט ואין יתרון לבית–וִמנהלה , ניהול,  הוראה–הספר -בית
-סג ירת בית, יתרה מזאת.  תלמידים200 של ספר- תלמידים על בית400

עלויות של הסעות לטווחים , ספר כרוכה לעיתים קרובות בעלויות ניכרות
וזאת ל לא , הספר הקולטים-של תוספת הבינוי בבתי, ארוכים בעיקר

הספר -ידי שימוש חלופי או מכירה של בתי-אפשרות לקזז את ההוצאה על
ספר -חלק מהמקרים סגירת בית ייתכן שב, לאור האמור לעיל. המתפנים

ובמקרים א חרים היתרונו ת  , תהיה יקרה יותר מאשר  המשך החזקתו
ספר -כאשר הקושי הציבורי הכרוך בסגירת בתי , והחסרונות מתקזזים

 . עלול להיות גדול יותר מן התועלת הכלכלית

 גודל כיתה. ב

. היחידה הבסיסית בה מתבצעת העבודה החינוכית השוטפת היא הכיתה
דל הכיתות בדרגי החינוך ובמגזרים השונים הוא משתנה בעל חשיבות גו

בשיח הציבורי בישראל . רבה הן מבחינה חינוכית והן מבחינה כלכלית
ואף מציינים זאת  , שהכיתות במערכת החינוך גדולות, מקובל לדבר על כך

 . העומד כאבן נגף בפני שיפור החינוך בישראל, כמכשול מרכזי
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לפי שלבי וסוגי , וממוצע התלמידים בכיתה, כיתות, תלמידים. 4לוח 
  2003-2004, החינוך השונים

חטיבה 
 עליונה

חטיבת 
 ביניים

  הכל-סך יסודי

 תלמידים    
 הכל -   סך 1,347,037 762,382 242,892 341,763
 חינוך רגיל 1,313,258 737,416 236,726 339,116

 :חינוך מיוחד    
 משולב ברגיל 17,466 12,298 5,168 

 נפרד 16,313 12,668 998 2,647
 כיתות    

 הכל -   סך 48,082 27,601 7,291 13.069
 חינוך רגיל 44,230 24,732 6,793 12,705

 :חינוך מיוחד    
 משולב ברגיל 1,746 1,247 499 

 נפרד 2,106 1,622 120 354
 ממוצע התלמידים בכיתה

 הכל -   סך 28.0 27.6 32.8 27.6
 חינוך רגיל 29.7 29.8 34.9 26.7

 :חינוך מיוחד    
 משולב ברגיל  10.0 9.9 10.4 

 נפרד 7.8 7.8 8.3 7.3

הדיווח על גודל הכיתה הממוצע במערכת החינוך בישראל מסתיר 
. ספר בעלי אפיונים שונים-ובין בתי, הבדלים גדולים בין המגזרים השונים

סודי ובחטיבות הביניים יש כיתות נפרדות שבחינוך הי, הוא גם לוקה בכך
ולעתים יש בכך כדי להטות  , הנספרות במניין הכיתות, לחינוך המיוחד

ממוצע התלמידים , למשל, כך. את הגודל המ מוצע של הכיתות כלפי מט ה
 תלמידים לכיתה כאשר החינוך המיוחד משולב בחינוך 28הכולל הוא 

. ידים אותו מן החינוך הרגיל כאשר מפר30-הרגיל אך הוא מגיע כמעט ל
בחטיבות הביניים הממוצע גבוה במידה  ניכרת לעומת החינוך היסודי 

 תלמידים 30ארצי של -ממוצע כלל, כלומר. ולעומת החטיבה העליונה
 .לכיתה מסתיר שונות רבה בין מרכיביה של המערכת
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 2003-2004, )כולל כיתות מקדמות(כיתות במערכת החינוך . 5לוח 

 חטיבה הכל-סך
 עליונה

גודל  יסודי חטיבת ביניים
 כיתה

אחוז 
כ"מסה

מספר         
כיתות        

אחוז 
כ"מסה

מספר     
כיתות     

אחוז 
כ"מסה

מספר     
כיתות     

אחוז 
כ"מסה

מספר         
כיתות        

 

 כ"סה 25,888  7,110  12,629  45,627 
0.3 144 0.6 82   0.2 62 1-5 
1.3 606 2.6 327   1.1 279 6-10 
3.7 1,687 8.7 1,094   2.3 593 11-15 
7.1 3,232 16.5 2,086 0.3 23 4.3 1,123 16-20 

17.0 7,776 17.8 2,249 3.2 230 20.5 5,297 21-25 
22.0 10,031 15.3 1,933 9.0 640 28.8 7,458 26-30 
27.6 12,609 18.2 2,299 39.1 2,780 29.1 7,530 31-35 
19.8 9,032 16.2 2,049 48.3 3,437 13.7 3,546 36-40 

1.1 510 4.0 510     41+ 
 

חטיבהחט"ביסודי
עליונה 

10

15

20

25

30

35

. ממוצע תלמידים בכתה בחינוך רגיל לפי רמת חינוך ציור 3
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מתוכם   ,  תלמידים26-בשבעים אחוז מכלל הכיתות לומדים יותר מ
 אחוז מהכיתות 12-ולעומת זאת ב ,  תלמידים ומעלה36 – אחוז 20-ב

יש . רמת  הצפיפות שונה מאד  בשלבי הגיל השונים.  תלמידים25-פחות מ
למיפוי התלמידים  , לכך סיבות רבות הקשורות לדרך התקצוב

 .ולהתפתחויות היסטוריות שונות בכל אחד משלבי הגיל
היא , בולטת במיוחדהצפיפות הרבה של הכיתות בחטיבות הביניים 

של  , תופעה זו. יוצאת דופן וכמעט בלתי מו כרת בארצות  מפותחות דומות
במיוחד , כיתות גדולות ועמוסות תלמידים מקשה על הפעילות החינוכית

המקובל ממילא על כלל המחנכים כאחד הקשים , בגיל זה של התלמידים
 .ביותר לילדים ולמורים

 27ות ירידה בצפיפות לרמה של בחטיבה העליונה חלה בשנים האחרונ
רמה דומה  לצפיפות שהייתה בראשית  שנות  , )בממוצע(תלמידים לכיתה 

התהליך התבטא בהקטנה רבה מאוד של הצפיפות במגזר   . השמונים
אחד ההסברים לכך הוא . הערבי ועלייה מסוימת בצפ יפות במגזר ה יהודי

א וצמ צום מגמת  ההחדרה של החינוך הטכנולוגי למגזר הערבי מ חד גיס
הסב ר אחר הוא  ההשקעה הניכרת   .  חלקו במגזר  היהודי מאידך גיסא

 .יסודי במגזר  הערבי-בפיתוח החינוך העל
כל דיון ברמת צפיפות הכיתות בישראל גולש כמעט  תמיד לשאלת  
הכדאיות והישימות הכלכלית והחינוכית של תכנית כלל ארצית להורדת  

ם שיש לעשות כל מאמץ על אנשי חינוך רבים סבורי. הצפיפות בכיתות
,  25- ל15ינוע בין '  מנת להגיע לכך שגודל הכיתות לילדי גן  ועד כיתה ב

 הנחת  . 30- במטרה לרדת ל35- ל20ואילו בכיתות הבוגרות יותר בין 
הפחתה ה ש,של התומכים בהפחתת מספר התלמידים בכיתות היא היסוד

ון זה נעשו ויניסיונות בכ.  ה הוראה וההישגים הלימודייםתשפר את
הקטנת   ב התומכיםלאחרונה קיבלו . ב"ובעיקר בארה ,במדינות שונות

ניסוי מבוקר רחב כאשר ,  מספר התלמידים בכיתה חיזוק לטענותיהם
תחושות  לש הוכיח, ב"בארה  שנערך במדינת טנסי, ממדים

, האינטואיטיביות בדבר היתרונות של צמצום מספר התלמידים בכיתה
 .5יש בסיס במציאות

                                           
 15-ל 23-אשר הוקטנו מ', ג-'חשוב לזכור שבמסגרת ניסוי זה השתתפו רק כיתות א 5

   .      Fettler, 1997: ראה, כיתהבממוצע לתלמידים 
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חשוב  , של מורים והורים והאינטואיציה, ומת ממצאיו של ניסוי זהלע
במא ות   ההתלמידים נבדק השפעת גודל הכיתה על הישגיש, ךלהצביע על כ

 :הבאותהמסקנות על חוקרי החינוך מקובלות בשלב זה וש, מחקרים
הקטנת הכיתה הוא מהתנאי לקבלת תוצאות חינוכיות משמעותיות  .1

וגם אז אין ההישג , 20- מיפחתוקטנת שמספר התלמידים בכיתה המ
 ,תלמידים 40- ל25 בהן ביןכיתות ב מחקרים שונים הראו כי .6מובטח

 .7 על ההישגיםלגודל הכיתה אין השפעה משמעותית
 . יותר בכיתות הצעירות בחינוך היסודימשפיעההקטנת הכיתות  .2
 .8"טעוני טיפוח "לתלמידיםספר -הקטנת הכיתות יעילה במיוחד בבתי .3
 רבהשפעת גודל הכיתה על ההישגים הלימודיים מותנית במידה  ה .4

ואיכות , תכניות הלימודים,  כגון שיטות ההוראה,נוספיםבגורמים 
 .9סגל המורים וההוראה

על בסיס הידע , שני  קווים מנחים לפעולה, אם כן, ראוי להדגיש
שינחו את החתירה להקטנת צפיפות התלמידים , שהצטבר בתחום

יש לתת  , ושנית, להתמקד בגילאים הצעיריםרצוי , תרא שי: בכיתות
יש , במקביל. ספר המשרתים אוכלוסיות חלשותה-בתיבכיתות העדפה ל

 של "הפסד"הקטנת הכיתות לא ייצא במ" רווח"לפעול כדי להבטיח שה
, ובנוסף. 10לדוגמא, כפי שהדבר קרה בקליפורניה, הורדת רמת  המורים

פות בכיתות יש לשקול חלופות בעת שחושבים על מהלך להקטנת הצפי
 כגון תכניות ,ל"נוספות לשיפור המערכת שהוכיחו את יעילותן בארץ ובחו

  היקף כוח של בהגדלההן זולות יותר ואינן כרוכות ש, חונכות שונות
 גורמים שוניםההוראה ואף משלבות אינטראקציה חיובית ומועילה של 

 .)סטודנטים ואחריםכמו  (למערכת החינוך
 
 
 

                                           
/   שנה ניסוי שבמסגרתו ירד היחס מורה12 במדינת מיסורי ערכו במשך בעיר קנזס 6

ולמרות זאת הישגי , והועלה בצורה משמעותית שכר המורים, 1:13-תלמיד ל
 .     Paul Ciotti , 1998,: ראה.והניסוי נזנח, התלמידים לא השתפרו

7 Ellis, Thomas, 1978 
8 Jeremy D.Finn, 1998  
9
 Eric A., 1998 Hanushek, 

OECD, 1998 10 
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 תקצוב מערכת החינוך. 3

מערכת החינוך בישראל מפעילה שיטות תקצוב שונות לכל אחד משלבי 
שאימץ את שיטת   , ח שושני"שנה לאחר הפעלת דו, זאת ג ם היום, החינוך

עליה המלצנו מספר פעמים , התקן הדיפרנציאלי לתלמיד בחינוך היסודי
 . 11בעבר

מ שרד  . חובה מתוקצבים באמצעות שכר לימוד מדורג-גני טרום
 אחוז מההפרש בין שכר הלימוד המלא לתשלום שנקבע 75החינוך  מכסה 

תקצוב  .  אחוז הנותרים25-ואילו הרשות המקומית משתתפת ב, להורה
והוא מתחשב באפיונים גיאוגרפיים  , הגנים מבוסס על מספר הילדים בגן

למעט הבדל זעיר בין (כלכליים -שונים אך לא בנתוני רקע חברתיים
 ). ילדים ברשויות מקבלות מ ענק לעומת רשויות נטולות מענק-ניתקצוב ג

ח שושני אך חלק "בחינוך היסודי התקצוב מושתת על עקרונות דו
הספר ולמימון כוחות העזר - בעיקר החלק הנוגע לתפעול בית–מהתקציב 

בחטיבות הביניים יש שילוב של תקצוב .   מועבר עדיין בשיטה הקודמת–
כלומר חלק האר י של שעות התקן מוענק לכיתה , דלפי כיתה ולפי תלמי

ובחטיבה העליונה התקצוב הוא לפי  ,ויתרה בהתאם למספר התלמידים
, מקצוע הלימודים של התלמיד, ולפי קריטריונים של דרג הכיתה, תלמיד

-הספר ורמת השירות שבית-פרופיל הוותק וההשכלה של המורים בבית
 ).   בדות וכדומהלמשל מע, כמו(הספר מעניק לתלמידיו 

ולמרות שחלקים גדולים של המערכת  , למרות השוני בשיטות התקצוב
המושג , במונחים שקליים, בלשון אחרת, מתוקצבים בשכר לימוד או

. העולה בכל דיון על התקציב הוא עדיין מושג השעות השבועיות, הרווח
המבטא את ע לותה של שעת הוראה שבועית , למעשה זהו מושג תקציבי

כאשר מעריכים שעה שבועית . בשלבי הגיל השונים" מורה ממוצע "של
 שקל בחינוך 4,240-מדובר על כ, 2004במערכת החינוך במחירי תקציב 

המשמעות .  בחטיבה העליונה5,375-ו,  בחטיבת הביניים5,020, היסודי
בכל אחד " ממוצע"שזו עלות נגזרת  משכרם השנתי של המורה ה, היא

 . משלבי החינוך
 

                                           
 .1999, ראה הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 11



                                                                 הקצאת משאבים והתפתחות השירותים–' חלק א                                                            

 
 

124

הן של הוראה  " שעות שבועיות"הספר המתוקצבות ב-עלויות בית
ואינן כוללות את עלויות התפעול , כולל תפקידים שונים, 12וניהול בלבד

, מזכירות, הסעות(וההחזקה היכולות להגיע לסכומים גדולים מאד 
 ). 'דואר וכו, חימום וקירור, שרתים

סועפת על חיי ספר הוא נושא מורכב ובעל השפעה רבה ומ-תקצוב בתי
הנחיות . הספר אך הוא לא זכה עד כה לתיעוד שיטתי ומחקרי נאות-בית

-אך בד רך, של משרד החינוך קובעות אמנם את הק ריטריונים לתקצוב
והם לרוב פרי של , כלל אין הנמקה חינוכית או מנהלית לקריטריונים אלה

קבות   וקיצוצים חוזרים ונשנים בע, תוספות שונות, שינויים, משא ומתן
מן הראוי לגבש ק ריטריונים ברורים לקביעת סל   . אילוצים תקציביים
שיכלול הן את רמות  השירות הפדגוגיות לשלבי הגיל  , שירותים לתלמיד

התפעוליים והמנהליים , והן את הרכב השירותים התומכים, השונים
כי השימוש במונח שעות  , לעתים נטען. המוענקים לכל תלמיד במ דינה

הנובעים , הספר-יר למעשה הבדלים גדולים בתקצוב בתישבועיות מסת
-ספר של תלמידים מרמו ת חברתיות -מהבדלים במאפייני המורים בבתי

ספר הממוק מים באזורים גיאוגרפיים שונים -כלכליות שונות או בבתי 
 ). למ של, פריפריה לעומת מרכז(

 ) ח"ש( 2003-2004, עלות שכר ממוצע  למורה לפי מגז ר ופיקוח. 6לוח 

 מגזר הכל-סך יהודי ערבי בדואי דרוזי
 ממלכתי 7,935 8,273 6,998 6,608 7,501

 דתי-ממלכתי 8,299 8,299   
 

שעלות שכרם של המורים במגזר הערבי  נמוכה במידה ,  מלמד6לוח 
ושאין הבדל בעלות השכר בין מורים בחינוך , רבה משכרם במגזר היהודי

שאולי אין , מכאן). היהודי (דתי למורים בחינוך הממלכתי-הממלכתי
כלכלית של תלמידי -לייחס את הפערים בשכר להבדלים ברמה החברתית

 הספר -כלכלית של  התלמידים בבתי-היות שהרמה  החברתית(הספר -בתי

                                           
 אחוזים ויותר מעלות השכר  10-ספר קטנים לכ- עלויות הניהול יכולות להגיע בבתי12

משרד החינוך . יהיה לתלמיד ולא לכיתהוהעלות תגדל כאשר התקצוב , הספר-בבית
 2.25-וב, ב"ש לכיתה בחינוך היסודי ובחט" ש2-מתקצב היום את שעות הניהול ב

 אחוזים מתקציב 4-5-ב, כלל-בדרך, מדובר, לפי תקצוב זה. ש בחטיבה העליונה"ש
כאשר רוב , אולם שכר המנהל כפול לרוב משכר המורים. הספר-ההוראה של בית
, שליש-בין משרה ושליש למשרה ושני, ם בהיקפים העולים על משרההמנהלים עובדי

 .לכן עלויות הניהול יכולות להגיע להיקפים בהם נקבנו לעיל. ספר קטנים-גם בבתי
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וככל הנראה ; )הספר הממלכתיים-דתיים נמוכה לעומת בתי-הממלכתיים
דתיים שכיחים -הספר הממלכתיים-היות שבתי, גם לא לריחוק מהמרכז

כי מקור  הפערים אינו נובע , נראה גם. ותר בפריפריה מאשר הממלכתייםי
חציון הוותק של . מפערים מקבילים בוותק ובהשכלה של המורים

ושיעור , המורים במגזר הערבי זהה כמעט לחציון הוותק במגז ר העברי
 אחוז לעומת קצת מעל 50- על כ2000האקדמאים במגזר זה עמד בשנת 

הבדלים אלה אינם יכולים להסביר את  , לכן. די אחוז במגזר היהו60
ההבדלים בשכר נובעים בעיקר , להערכתנו. הפערים הגדולים בשכר

כגון ג מולי , מהבדלים במספר ההשתלמויות או במספ ר הגמולים האחרים
הניתנים  , ספריים-תפקיד למיניהם הניתנים מתוך  סלי  השעות הבית

 . 13למורים במגזרים השונים
שכל עוד המערכת כולה לא עברה לשיטת , נראה, עיללמרות האמור ל

הכוללת בתוכה את כל ההוצאות (תקצוב אחידה במונחים כספיים 
יהיה מוצדק להמשיך ולהתבונן  , )לתלמיד ולא רק את  הוצאות ההוראה

דהיינו במושגים של , בהקצאת השעות לתלמיד ולכיתה כפי שעשינו עד כה
 : 14"שעות שבועיות"

במגזר  היהודי הייתה יציבות יחסית בהקצאת שעות כי , אפשר לראות
. 15והפערים בין מגזר  ז ה למגזר הערבי הצטמצמו; הוראה לכיתה

מסתבר כי  הקצאת מש רות מורה לכיתה , בהשוואה בין רמות החינוך
. יסודי גבוהה  בהרבה מהקצאת משרות  מ ורה לחינוך היסודי-בחינוך העל

יסודי גבוה   -בחינוך העל) של תלמידים(זאת משום שמספר שעות הלימוד 
) של מורה(וכן משום שמספר שעות ההוראה המהווה משרה מלאה , יותר

 .יסודי נמוך יותר-בחינוך העל

                                           
,  של דרגה וותק בשכר המורים הוא בסדר גודל של כשני שליש" האוטומטי" המרכיב 13

אצל . וגמולים אחרים, השתלמויות, בעוד שהשליש הנותר הוא מרכיב תלוי תפקיד
ר  אחוז מהשכ50-חלק מהמורים ובמיוחד אצל הוותיקים המרכיב יכול להגיע לכ

 .ברוטו
ס גבוהים במידה ניכרת "ידי הלמ-הספר והמתפרסמים על- הנתונים המתקבלים מבתי14

, ככל הנראה, זאת. מנתוני התקן של משרד החינוך)  אחוז15בסדר גודל של עד (
-ס מתחשבים בכל השעות ובכל המורים הנמצאים בבית"שבדיווחים ללמ, מכיוון
ומורים המועסקים על , שירות לאומימורות במסגרת , כולל מורות חיילות, הספר

 .חשבון הרשויות המקומיות ותשלומי ההורים
הספר -ובתי, ידי משרד החינוך-כאמור מדובר כאן רק בשעות תקן המוקצות על15 

מורות חיילות ומורות , מההורים, מקבלים תקציבים נוספים מרשויות מקומיות
 .מגזריםמגדילה את הפערים בין ה,  הוספת שעות אלה. מתנדבות
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 1980-200316, לכיתה) מלאות(מספר משרות מורים . 7לוח 

2003 2000 1990 1980  
 חינוך יסודי    

 עברי 1.4 1.3 1.6 1.5
 ערבי 1.2 1.2 1.5 1.5

 בינייםחטיבת     
 עברי 2.4 2.1 2.2 2.3
 ערבי 1.9 1.8 2.1 2.1

 חטיבה עליונה    
 עברי 2.4 2.4 2.4 2.5
 ערבי 1.5 2.0 2.4 2.4

 
שחלה עלייה ניכרת בחלקו של החינוך הערבי , מהאמור לעיל עולה

 וזאת אף מע בר –ובמיוחד בחטיבה העליונה , בתקציבי החינוך בכל שלביו
, יש בכך ביטוי למדיניות המכוונת. למידיםלעלייה בחלקו בכלל הת
לתיקון הקצאת המשאבי ם החסרה  למגזר   , שננקטה בשנים האחרונות

כאשר , ח שושני"מדיניות זו התחזק ה בעקבות יישומו של דו. הערבי
 אחוזים שהושת על מערכת החינוך 6למרות הקיצוץ הרוחבי בשיעור של 

ו כלל או שקיבלו אפילו ספר רבים במגזר הערבי לא נפגע-בתי, ד"בתשס
שלמרות ההישגי ם  , יחד  עם זאת חשוב להדגיש. תוספת שעות ניכרת

בתחום צמצום הפערים עדיין קיימים פערים בין חלקה של האוכלוסייה 
היות ,  בנוסף לכך. הערבית בכלל התלמידים לחלקה בכלל התקציב

כלכלית של התלמידים הערבים נמוכה בהרבה -שהרמה החברתית
, הרי שכדי להגיע לשוויון אמיתי,  מרמת התלמידים היהודים)בממוצע(

חלקו של המגזר הערבי בתקציב ה יה צריך להיות גבוה מ חלקו  
 . באוכלוסייה

                                           
: ראה. יסודי- שעות בחינוך העל24- שעות בחינוך היסודי ו30משרה מלאה היא  16

 .8/27 לוח 54' מס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2003, ס"הלמ
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 כוח אדם בחינוך. 4

 אלף מורים 125-ס כ"יסודי היו בשנת הלימודים תש-בחינוך היסודי והעל
 במספר  עלה הגידול1999- ל1992בין .  גננות12,000-ועוד למעלה מ

המורים על הגידול במספר התלמידים במידה ניכרת אך ישנם הבדלים 
הפער בין הגידול במספר התלמידים . 17בין חלקים שונים של המערכת

להלן כמה מן  . לגידול במספר המורים בולט במיוחד במגזר הערבי
ההתפתחויות במאפייני המורים וההשפעה של חלק מהם על מערכת  

 .18החינוך

 לפי מגזר ודרג החינוך , 1999- ו1992,  והתלמידיםר המוריםמספ. 8לוח 
מספר התלמידים 

 )אלפים(
  מספר המורים

אחוז 
 גידול

אחוז  1992 1999
 גידול

1999 1992  

19 1,295.0 1,090.5  הכל-סך 90,874 124,13319 37
 חינוך עברי            

16 1,010.5  הכל-סך 78,066 104,127 33 874.8
 יסודי 40,375 49,650 23 511.2 563.8 10
 יסודי-לע 37,691 54,477 45 363.5 446.7 23

 חינוך ערבי            
 הכל-סך 12,808 20,006 56 215.7 284.5 32
 יסודי 7,345 11,645 59 137.6 182.5 33
 ייסוד-על 5,463 8361 53 78.1 102.0 31

 

                                           
 ואין נתונים 2000ס מבוססים על הסקר האחרון שנערך בשנת " הנתונים של הלמ17

 .מעודכנים יותר 
הלשכה : ם על ציבור המורים בישראל שני גופים עוסקים באיסוף ובניתוח נתוני18

. ומינהל מערכות מידע ותקשוב במשרד החינוך, )ס"הלמ(המרכזית לסטטיסטיקה 
יש , היות שאיסוף הנתונים נעשה לצרכים שונים ומתנהל על פי הגדרות שונות

הדיון שלנו במערכת החינוך בכללותה  . לעיתים קרובות אי התאמה בין הנתונים
כפי שפורסמו בסקר כוחות  , ה המרכזית לסטטיסטיקהמתבסס על נתוני הלשכ

והדיון במורים ובגננות עובדי המדינה מתבסס על נתונים ; 2002, ס"הוראה תש
 . שהעמיד לרשותנו המינהל למערכות מידע במשרד החינוך

ועל כן מספר  , ספר אחד-המלמדים ביותר מבית,  אחוזים מהמורים7- מספר זה כולל כ19
 .  אלף121-רק כהמורים בפועל הוא 
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 גודל המשרה . א

רים יש חשיבות אסטרטגית  עליונה לגודל המשרה הממוצע של המו
התנודות בהיקף עבודתם של המורים משפיעות . בתכנון מערכת החינוך

ועל היכולת למשוך מו רים טובים יותר , על היצע המורים מחד גיס א
 .  להוראה מאידך גיסא

כאשר דנים במשרת המורה הממוצע נוהגים להשתמש בשתי שיטות 
טת חישוב אחת מתייחסים לשכרו  בשי. המביאות לתוצאות שונות, חישוב

המתאים לשכר של משרה מלאה , ולפיה כל המקבל שכר, של המורה
זאת גם   . נחשב כעובד במשרה מלאה, למורה בדרגתו וברמת הוות ק שלו

הסכם השכר מאפשר  , אם בשל בגלל מצבו המשפחתי או מסיבות אחרות
,   מא לדוג, כך קורה. לו לעבוד פחות שעות ממה  שהוגדר כמ שרה מלאה

תקבל שכר עבור משרה מלאה  , 14שהיא אם לילד עד גיל , 54שמורה בת 
- שעות בחינוך העל18- שעות בחינוך היסודי וכ23גם אם היא תעבוד 

.  20) שעות גיל4-ו,  אחוזים תוספת שכר עבור היותה מורה אם10(יסודי 
ולפיה המשרה , גישה זאת לחישוב נוהגת במשרד האוצר ובמשרד החינוך

 . אחוז90בסביבות , לצורך זה,  של המורים בישראל היאהממוצעת
היקף המשרה של מורה נקבע על פי מספר שעות  , לפי הגישה השנייה
 שעות בחינוך היסודי   30משרה מלאה היא . הספר-העבודה בפועל בבית

שעות הגיל והאם אינן מחושבות , כלומר. יסודי- שעות בחינוך העל24-ו
כמו  ,  של המורה אלא רק שעות התפקידכשעות עבודה לצורך משרתו

 לפי גישה זו המשרה –ריכוז שכבה ואחרים ,   גמול בגרות, שעות החינוך
שיעור זה  .  אחוז71 הייתה בשיעור של 1999-הממוצעת במערכת החינוך ב
והוא גם היה , יסודי מאשר בחינוך היסודי-היה גבוה יותר בחינוך העל

 . היהודיגבוה יותר במגזר הערבי מאשר במגזר 
-המשרה הממוצעת לא הושפעה כמעט מהעלאות השכר הגדולות ב

המורים  ב מגזר   , וגם בעשר השנים שקדמו לכ ך, באותה התקופה. 1994
בו  , ואילו במגזר הערבי,  שעות22 עד 19היהודי העדיפו לעבוד בהיקף של 

 מספר שעות העבודה הממוצע של המורים –שיעור הגברים גבוה יותר 
במסגרת המש רה נכנסות שעות תפקיד רבות .  שעות24- ל23היה בין 

.  וכדומה, שעות גיל, שעות אם, כגון שעות חינוך, ושעות פרופסיונאליות

                                           
מורה . ששעות אלה אינן בהכרח שעות הוראה פרונטאליות בכיתה,  חשוב אף להדגיש20

וכמו כן מורה המכינה תלמידים לבחינות בגרות  ,  שעות פחות3תעבוד , למשל, מחנכת
הספר יכולים להקדיש -גם נושאי תפקידים שונים בבית). בהתאם לרמת הבחינות(

 .תפקידים שהוטלו עליהם ולא להוראה בכיתותחלק משעות עבודתם למילוי ה
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נע " מורה הממוצע"כתוצאה מכך היקף שעות המגע עם התלמידים שיש ל
- בחינוך העל21.2- בחטיבות הביניים ו20.1-ל,  בחינוך היסודי22.7בין 
 .21יסודי

ים חשובים מבחינים בין מורים המוכנים להגדיל את שלושה משתנ
המצב , ראשית. 22משרתם לבין מורים המעדיפים לעבוד באופו חלקי

מס פר הילדים עד גי ל   , שנית; בהבדל ניכר בין מורים ומורות, המשפחתי
מורות שהן אימהות לילדים . תפקיד המורה במערכת, ושלישית;  בבית14

 –אך מורות  ב עלות תפקידים , שרתןקטנים נוטות להקטין את  היקף מ
מורים ;   נוטות לעבוד שעות רבות יותר–בעיקר  , מנהל-מנהלות וסגניות

 .גברים נוטים לעבוד שעות רבות יותר מנשים
,  משתנים מבניים של המערכת, ישנם משתנים נוספים בעלי השפעה

,  כגון ריבוי א ו מיעוט מורים באזור וא פשרויות התעסוקה החלופיות
-מספר בתי (נתוני היישוב , )גודלו ותכנית הלימודים שלו(הספר - ביתנתוני

מקצוע , )ספר אחד-הספר והאפשרות של המורה לעבוד ביותר מבית
 שעות בשבוע 19.3ישראל לימדו בממוצע -מורים ללימודי ארץ(ההוראה 

 . ועוד, ) שעות בשבוע25.7בשעה שמורים ללימודי האיסלם לימדו בממוצע 
ים לגרום למורות להגדיל את היקפי משרותיהן יש דומה שאם רוצ

סי דורים מתאימים  : כגון, לפעול במישורים נוספים להעלאת השכר
כדי ליצור אפשרויות תעסוקה  , הספר-הגדלת בתי, וזולים לילדי המורים

ידי חלוקת שעות -על(הרחבת מספר נושאי התפקידים בחינוך , רבות יותר
כי שינוי ב מבנה , יש הטוענים. 'וכו, )רותהחינוך בין מספר רב יותר   של מו

כמקובל ,  שעות40המבוסס על מעבר לשבוע עבודה בן , עבודת המורים
יביאו , במשולב עם העלאות שכר משמעותיות, במקצועות אחרים במשק

 .23לשיפור בתנאי העבודה של המורים ובאיכותם

                                           
 .עבור הסתדרות המורים, ידי חנוך סמית- מורים על450נתונים מסקר שנערך בקרב  21
 .ס" על בסיס סקר המורים האחרון של הלמ2003ח שלנו לשנת " נושא זה נידון בדו22
,  סייה אנו חולקים על הצורך בהארכה גורפת וכוללת של יום הלימודים לכלל האוכלו23

ידי הוועדה הציבורית לבחינת יום -ומעדיפים את ההצעה שהועלתה בזמנו על
שהמליצה על הפעלת יום לימודים ארוך , חיים אדלר' לימודים ארוך בראשות פרופ

לקבוצות אוכלוסייה ספציפיות בשילוב עם הפניית משאבים ייחודיים לפעילויות  
 .חונכות לקבוצות תלמידים חלשות
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 עליית הגיל והוותק . ב
 40.3- ל1980- ב33.2- העברי עלה מחציון הגיל של המורים בחינוך היסודי

,  גם במגזר הערבי המגמה דומה.  שנים1.6- הוא עלה ב1992מאז , 1999-ב
בחינוך  . 1999- ב35.7- ו1980- ב 29.5כאשר המספרים המקבילים עמדו על 

שם חציון הגיל בחינוך העברי עומד , יסודי השינוי בולט עוד יותר-העל
 . 37.3 ובחינוך הערבי על 43.6כבר על 

 

כמתבטא גם בוות ק , לעליית גיל המורים משמעות רחבה ביותר
 אחוז מהמורים מרוכזים בקבוצות 35- מצביע על כך שכ5ציור . שלהם

 אחוז מתפלגים שווה פחות או יותר בי ן  55-כ,  שנים5-14הוותק של 
 אחוז הנותרים הם בעלי ותק של מעל 12- ו15-29-ו, 0-4קבוצות הוותק  

 ומעלה וכדאי 50 היו בני 2003-למעלה מרבע המורים ב.  שנה בהוראה30
מסתבר . 5424להזכיר שגיל הפרישה הממוצע של המורים הוא בסביבות 

.  מורים צפויים לפרוש בחמש השנים הקרובות 30,000-שקרוב ל, אם כן

                                           
עובדה זאת יכולה לסייע למימוש מדיניות של צמצום מספר , סלי באופן פרדוק24

 .והעלאת שכרם של המורים הנותרים מאידך גיסא, המורים מחד גיסא

. התפלגות המורים לפי גיל ציור 4

20-24
2%

25-29
10%

30-49
62%

50+
26%
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תופעה זאת איננה ייחודית לישראל אלא אופיינית לרוב ארצות העולם  
. OECD25ח האחרון של "ה בולטת בדוהמפותח והיא אף זכתה  להדגש

 .ח מתריע מפני החשש של מחסור הולך וגובר במורים"הדו

 השכלה . ג

הגידול העצום באחוז בעלי ההשכלה האקדמית בין  המורים הוא אחת  
בחינוך . ההתפתחויות הבולטות שאפיינו את המורים בעשור האחרון

,   אחוז65-רוב ל לכדי ק2003-היסודי הגיע שיעור המורות האקדמאיו ת ב 
.  אחוז78- ל–ובחטיבה העליונה ,  אחוז84- כמעט ל–בחטיבת הביניים 

השכלת המורים היא אחד המרכיבים  , ישראל כבשאר ארצות תבל
ועל כן כל גידול בממוצע ההשכלה של  , המרכזיים בקביעת תנאי שכרם

 . המורים מביא בעקבותיו עלייה בהוצאות על השכר
 

                                           
25 OECD, 2003. 

. התפלגות המורים לפי ותק ציור 5
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 המורים ניזונה הן ממהלך יזום של משרד עליית רמת ההשכלה של
והן מכך שמו רים ,  החינוך לאקדמיזציה של המוסדות להכשרת מורים

רבים נטו להרחיב את השכלתם האקדמית בעשור האחרון לנוכח 
האפשרויות הרבות שנפתחו בפניהם עם התרחבות מערכת ההשכלה 

המורים  יש לציין כי הרחבת האפשרויות שעמדו בפני . הגבוהה בישראל
שיצרו מסלולים , כללה גם את השלוחות של אוניברסיטאות זרות

תהליכים אלה לוו בלא מעט חריגות  בכל . מהירים להשגת תואר א קד מי
הקשור לרמת הדרישות וכיום מתנהל מאמץ מרוכז מ צד משרדי החינוך 

 .26והאוצר להגביל את ההכרה בתארים שהושגו במוסדות  אלה

 סוגיות במימון החינוך: ב
  תשלומי  ההורים  –ההוצאה הפרטי ת לחינוך . 1

מתוך ההוצאה ) המשפחות(חלקה של ההוצאה הפרטית של משקי הבית 
 .1999- אחוז ב22-והגיע לכדי כ הלאומית לחינוך עלה בשנים האחרונות

-מפני שבתי, ששינוי זה תורם להגדלת פערים, ההערכה המקובלת היא
יות חלשות אינם יכולים ספר המשרתים תלמידים יוצאי שכבות חברת

. הספר בקרב האוכלוסיות המבוססות-לגייס משאבים בהיקף דומה לבתי
ייתכן מצב שב ו הגידול בחלקם של משקי הבית במ ימון , מצד שני

ההוצאה הלאומית לחינוך מעיד על הגדלת השוויון הכללי במערכת 
דבר זה מתרחש כאשר ההוצאות של משקי הבית גדלות בשלבי . החינוך

ינוך שאינם כלולים בחוק לימוד חובה ואשר הנגישות של השכבות הח
 . החלשות אליהם הייתה בעבר פחותה מזו של השכבות המבוססות

כי חלקם של משקי הבית  , בבחינה לפי רמות  חינוך מסתבר, ואמנם
, 1999- אחוז ב27- ל1996- אחוז ב25-יסודי עלה מ-במימון החינוך הקדם

ובמימון המוסדות ,  אחוז29- ל27- מ–טאות  במימון החינוך באוניברסי
חלקם של  , לעומת זאת.  אחוז53- ל48- מ–האחרים להשכלה גבוהה 

וחלקם , ) אחוזים7-כ(משקי הבית במימון החינוך היסודי לא השתנה 
גידול חלקה של . 27 אחוז20- ל21-יסודי אף יר ד מ -במימון  החינוך העל

                                           
ב מצביעים על כך שרוב בעלי התארים השני והשלישי "נתונים שנאספו במסגרת המיצ 26

 של האוניברסיטאות הספר היסודיים קיבלו את תואריהם מהשלוחות-מבין מורי בתי
 .הזרות או מאוניברסיטאות שונות במזרח אירופה

ס כוללת בו מרכיבים "מפני שהלמ,  להערכתנו המספר מוטה כלפי מעלה במידה רבה27
 ). כגון קורסים למבוגרים(יסודי -שאינם שייכים כלל למימון החינוך העל
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,   הגדלת פערים בחינוךהכרחבההוצאה הפרטית לחינוך אינו מבטא אפוא 
. והוא יכול לשקף כניסה מואצת של בני שכבות חלשות להשכלה הגבוהה

ככל שיגדל חלקם של יוצאי השכבות החברתיות החלשות  , יחד עם זאת
בקרב הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה יגדל גם הצורך לאתר דרכים 

 .חדשות ויצירתיות למימון החינוך האקדמי שלהם
בטאת  גם בקיו מם של הבדלים משמעותיים בין חמישוני התופעה מת

ההכנסה בהוצאה לחינוך והפערים גדולים יותר בתחומים שאינם כלולים 
ההבדלים ). החינוך האקדמי והמשלים, הגיל הרך(בחינוך חובה 

משום שהחמישונים התחתונים הגדילו , הצטמצמו במקצת בחינוך הגבוה
כאשר המימון של המדינה , וםמכל מק. את הוצאותיהם במידה ניכרת

הרי ההורים מהשכבות המבוססות  , שוויוני במערכות החינוך הפורמליות
משקיעים משאבים נוספים במסגרות  ובתחומים בהם המדינה אינה 

בדרך זו את   " עוקפים"ההורים המבוססים . משקיעה או משקיעה פחות
-ה עלהמוענקת במסגרות  החינוך החוב, יחסית, נקודת הפתיחה השווה

בחינוך המשלים ובמימון  , ידי השקעה נוספת בחינוך ילדיהם בגיל הרך
שיש להשקיע את  , המסקנה האופרטיבית היא. 28הלימודים הגבוהים

יכולתן של -כדי לפצות על אי, המשאבים הציבוריים באורח דיפרנציאלי
ברמה  , השכבות החלשות לגייס את המשאבים הנחוצים לחינוך הילדים

 .נה לילדים בני השכבות המבוססותובאיכות הזמי
אולם למעשה ההורים ,  הוא לכאורה חינם5-16החינוך לגילאי 

אמנם מימון  . הספר והגנים-מממנים חלק לא מבוטל מההוצאות של בתי
זה מיועד בעיקרו להוצאות שאינן הוראה אולם הן מממנות חלקים  

מיד את   ההורים מממנים ת. הספר-חשובים של התכנית החינוכית של בית
סל התרבות ופעילויות חברה ותרבות , המסיבות, הוצאות הטיולים

כמו  כן הם משתת פים לעתים קרובות במימון רכישה של ציוד . אחרות
השתתפות . וציוד אור קולי  למיניהו, כגון מחשבים, קבוע ומתבלה

ואת הרווחה " הנשמה היתרה"ההורים מאפשרת לעיתים קרובות את   
ר איננה נובעת מתקציבי משרד החינוך אש, הספר-המעטה בבית

 .  מכאן חשיבותו הרבה של מימון ההורים. והרשויות המקומיות
                                           

לגבי השתתפות  , ךשעולה מדוחות בקרת התקן של משרד החינו, מעניין לציין ממצא28 
-כי השתתפות ההורים בבתי, מסתבר. הספר-ההורים במימון החינוך היסודי בבתי

נראה . מבוססים-הספר הלא-הספר המבוססים גבוהה רק במעט מזאת שבבתי
ולא באמצעות הגדלת , שההורים מעדיפים להקנות את היתרון לילדיהם באופן ישיר

 .הספר-המשאבים העומדים לרשות בתי
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ידי חוזר של  -השתתפות ההורים במימון אמורה להיות מוסדרת על
הקובע את תשלומי ההורים המירביים המותרים , ל משרד החינוך"מנכ

, חובהתשלום : החוזר מפרט את  סעיפי התשלום המותרים. לגבייה
) ן"תל(תשלום על תכנית לימוד ים נוספת , תשלומי רשות, תשלום מיוחד

 ).כאשר באחרון גובה התשלום איננו מוגבל(ורכישת שירותים מרצון 
ספר רבים ונכללות בה הוצאות לרכישת  -הגבייה בסעיף זה נהוגה בבתי

הן בשעות הוראה הן בקניית  ציוד (הספר -סיוע לבית, ספרים מרוכזת
. מוגבלים) ובכללם התשלום המיוחד(תשלומי החובה והרשות ). ובאחזקה

ל נהלים מחייבים הנוגעים "נקבעו בחוזר מנכ, נוסף על תשלומים אלה
שהפעילות בה מוגבלת לשלוש שעות , )ן"תל(לתכנית לימודים נוספת 

 .   שבועיות וגובה התשלום השנתי בגינה מוגבל גם הוא
 1.8והם נעים בין , פות ההוריםקיימים אומדנים שונים של דמי השתת

למרות  חוק לימוד חובה , כך  או כך). תלוי בהגדרות(ח " מיליארד ש2.7-ל
והם  , תשלומי ההורים מהווים חלק חשוב במימון מוסדות החינוך, חינם

מופנים לרוב למימון מרכיבי פעולות ורכישות שמעבר לשעות הלימוד 
יותר במגזר הדתי והחרדי  כי התשלומים גבוהים , יש לציין. הפורמליות

 .מאשר במגזר  היהודי הממלכתי וכמעט אינם נהוגים במגזר הערבי

 והקש ר ביניהם , פערים לימו דיים, הישגי ם. 2
, הפערים בהשכלה בין מגזרי האוכלוסייה השונים ממשיכים להתקיים

. אולם לאורך זמן מתקיים תהליך איטי של צמצום, והם גדולים למדי
 הגדלת שיעורי הלמידה וצמצום הפערים בתחום זה  במיוחד בולט תהליך

ג ם הפערים בתקצוב בין המג זר היהודי למגזר  . 29בין המגזר הי הודי לערבי
 מצביעה 1996 עם נתוני 2002השוואת נתוני : הערבי הולכים ומצטמצמים

על התקדמות רבה בצמצום הפערים בזכאות לבגרות בין חלקי 
והפער בין , ה המוחלטים עלו שיעורי ההצלח–האוכלוסייה השונים 

שיעורי הזכאות של תלמידי ם ביישובים מבוססים לת למידים ביישובים 
יחד עם זאת הפערים הלימודיים בין . הבלתי מבוססים הצטמצם

ובחלק מהמקצועות הם אף , השכבות השונות ממשיכים להתקיים
שבודקים הישגים לימודיים , ב"גם תוצאות מ בחני המיצ. מתרחבים

                                           
 ראה אדלר  – 2003ח לשנת "השוויון במערכת החינוך נידונה בהרחבה בדו-יית איסוג 29

 .   2003, ובלס
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ספר לפי רמה -מצביעות על פערים בין בתי, ספריים אחרים-ם ביתומשתני
 .כלכלית של תלמידיהם-חברתית

יש הסבורים שהעלאת ההישגים הלימודיים של כלל תלמידי מערכת  
החינוך צריכה להיות מלווה בהכרח בהגדלת הפערים הלימודיים בין  

יים מחקרים בינלאומ. אנו שוללים גישה זאת מכל וכל. קבוצות שונות
שאין מתאם בין  הישגיהם של תלמידי מדינות שונות במב חנים , מלמדים

ידי  -מחקר שנערך לאחרונה על .30ובין רמת הפערים הלימודיים בתוכן
 :חוקרי אונסקו מצביע על הממצאים הבאים

סטנדרטים גב והים בהישגים חינוכיים אינם עומדים בסתירה לרמות  •
 .שוויון-נמוכות של אי

השוויון החינוכי במדינה לבין ההוצאה -ן רמת איאין קשר פשוט בי •
 . השוויון בהכנסות-מספר התלמידים למורה או אי, לתלמיד

,  בכל המדינות קיים קשר  חזק בין הישגים חינוכיים לבין העיסוק •
החינוך והמצב הכלכלי של הורי התלמיד אם כי עוצמת הקשר משתנה 

בחינוך משקף שוויון -תהא זו טעות להסיק שאי. ממדינה למדינה
הספר ולממשלות יש -השוויון בחברה ככלל וכי לבתי-בפשטות את אי

במערכות חינוך מסוימות נעשה יותר . השפעה מועטה בלבד על כך
 . השוויון-ובאחרות פחות על מנת להקטין את אי 

הנתונים של אונסקו מצביעים על כך שישנן מדינות , באופן כללי
המדינות . חינוכי לעומת אחרותשוויון -המיטיבות להתמודד עם אי 

ידי כך שהן -השוויון על-מגבילות את איהמובילות בהישגיהן הלימודיים 
 בעודאינן מאפשרות לתלמידים החלשים לפגר בהרבה מאחורי הממוצע 

אין , לרוע המזל .מדינות בתחתית מאפשרות פתיחת פערים גדוליםה
צם א ת   הסבר ממוקד באשר להבדלים בין המדינות בהצלחתן לצמ

  . הפערים
המתאים גם למציאות הישראלית הוא , אחד ההסברים הנפוצים

.  במיוחד כאשר מדובר במדינות הגירה, הטרוגניות רבה של האוכלוסייה
ההצלחה של מדינות הגירה מסוימות מצ ביעה על כך שיש ,  יחד עם זאת

הדבר מותנה במידה רבה במדיניות ההגירה  . חשיבות למדיניות החינוכית
הכלכלית ובהשכלת -ברמה החברתית, ) מורשה להיכנס למדינהמי(

מידת העזרה הניתנת לתלמידים (ובמדיניות החינוכית כלפיהם , המהגרים
 ). המהגרים בעיקר בתחום רכישת השפה

                                           
 ".  "Innocenti Report Card: בנושא זה נעשתה עבודה רחבה במסגרת אונסקו 30
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ישראל אינה נמנית עם המדינות המיטיבות  להתמודד עם , לסיכום
  -תיותסוגיית הפערים הלימודיים בין תלמידים יוצאי שכבות חבר

, למשל, פינלנד או בקוריאה, לילד המתחיל ללמוד בקנדה. כלכליות שונות
ישנם סיכויים גבוהים יותר להגיע לרמת הישגים חינוכיים נתונה וכן 
קיימת לגביו סבירות נמוכה יותר לפגר בהרבה אחרי הממוצע מאשר 

 .ב"הונגריה וארה, יוון, גרמניה, דנמרק, כגון ישראל, במדינות

 ם להעלאת רמ ת הה ישג ים  של כלל האוכלוסייה ת וךדרכי. 3
 השוויון -צמצום אי    

 ,הצעהזה שנים רבות שמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית מציע 
 לתלמידים  פרטני לסיוע ארצי מערך הקמת הוא המרכזי שתוכנה

 בדבר  רחבה הסכמה יש החינוך אנשי בקרב. 31בלימודיהם המתקשים
 יש תלמיד שלכל מסכימים גם המחנכים .התלמידים בין הרבה השונות
 ללמוד מנת על שונ ה זמן משך  דרוש תלמיד ולכל, ייחודי למידה סגנון
, המקובלת החינוכית הפרקטיקה לפי ,זאת ובכל. נתון לימודי חומר
.    זמן פרק  באותו החומר כל את יקלטו בכיתה התלמידים כל כי מצפים
 בלתי  היא התוצאה אך ביותותקצי מנהליות ,ארגוניות  הן  לכך  הסיבות
 בהישגיהם התלמידים בין וגדלים הולכים פערים של קיומם – נמנעת

 משבוע, ליום מיום, לשיעור משיעור נצברים אלה פערים .הלימודיים
 ויוצרים ומעמיקים נצברים הם. לשנה ומשנה לחודש מחודש, לשבוע
 בקרב  במיוחד גדול התסכול. רבים תלמידים בקרב עמוק תסכול

, היו הלימודיות המשימות עם בהצלחה להתמודד שסיכוייהם למידיםת
אחד . גורמי חסך שונים בגלל, עמיתיהם משל יותר נמוכים, מלכתחילה

 בסולם ישראל שלהנמוך  מ יקומה הוא המצטבר החינוכי לכשלים ביטויה
ומקומה  , לאומייםנהבי ההישג במבחני המשתתפות המדינות של הדירוג
 . תלמידים בין הלימודיים םהפערי ברמתהגבוה 

  בשכבות דווק א מסיבית השקעהידי -ניתן להתמודד עם תופעה זאת על
לצורך ההמחשה ביצענו סימולציה על תוצאות  . החלשות התלמידים

). TIMMS(ישראל במבחנים המשווים הישגים לימודיים בין מדינות 
רב   לשיפור להביא יכול החלשים התלמידים של הישגיםה ששיפור התברר
 ):ראה הלוח (הבינלאומיים במבחנים ישראל של היחסי במיקום

                                           
המרכז גם עסק בפיתוח תכנית חינוכית להגברת המרכיב של ההתייחסות הפרטנית  31

 .ח זה"במדור הסוגיות בדו, ן שרוןר ד" ראה המאמר של ד–לכל תלמיד 
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 שינוי במיקום של ישראל על פי תכנית פעולה. 9לוח 

 ציון  'תכנית א 'תכנית ב
 מקורי

 חמישון תלמידים
  לפי ציונים

   שיעור שיפור ציון שיעור שיפור ציון
 חמישון תחתון 52 1.22 64 1.25 65
 חמישון שני 63 1.15 73 1.20 76
 חמישון שלישי 71 1.10 78 1.13 80
 חמישון רביעי 80 1.00 80 1.05 84
 חמישון עליון 92 1.00 92 1.03 95
 מיקום ב ינלאו מי  27  20  14

  אחוז 15, התחתון חמישוןאצל ה בלבד  אחוז20 של שיפור, למשל, כך
ראה תכנית  (השלישי חמישוןאצל ה  אחוזים10-ו, השני חמישוןאצל ה

 ישראל  את מביא היהעליונים ה החמישונים שניאצל  שיפור ללא ,)'א
 ון תחתה חמישוןאצל ה  אחוז40 של ,יותר משמעותי שיפור. 20-ה למקום
כמו תכנית  , תכנית אינטנסיבית יותר. השביעי למקום אותה מביא היה
תקדם את החמישונים כך שהישגיהם במשולב יביאו את כלל ', ב

 . בין המדינות14התלמידים בישראל למקום 
 למידה זמן של פרטנית בהתאמה לצורך באשר להסכמה בדומה
 סיוע של ליעילותו באשר הסכמה גם קיימת, תלמיד לכל הוראה ושיטות
, )תלמידים חמישה עד של ק טנות בקבוצות הוראה ,למצער, או (פרטני

    ולצמצום הלימודיים ההישגים לקידום ,רבה צמהוע בעל כמכשיר
, הכוללים מיוחדים צוותים ידי-על להינתן יכול הפרטני הסיוע .32פערים
,  יותר  בוגרים תלמידים, עמיתים תלמידים, ולצרכים לנסיבות אמהבהת

 פערים על התגברות. מהשורה מקצועי מורה  בהכוונת זאת כל – חונכים
 הלימודיות המטלות עם והתמודדות, הבית שיעורי הכנת, מצטברים
, לימודיהם במהלך התלמידים על המוטלות ,והמזדמנות השוטפות
 השיגו  לא שאותו הידע את להשלים כךל הנזקקים לתלמידים תאפשר
 שתאפשר  דרך חיפשנו לעיל האמור לאור. הרגילים השיעורים במהלך
 אוכלוסייה  משכבות תלמידים בין לימודיים פערים של אפקטיבי צמצום
 .סבירה כספית עלותב שונות

                                           
32 H.M.Levin, 1988; Cohen, P. A., J. A. Kulik, and C.L. Kulik, 1982; Fitz-

Gibbon, C. T. ,2000.  
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 נמוכים הלימודיים שהישגיו תלמיד כל, המוצעת לתכנית בהתאם
 הלימודי החומר על להשתלט מנת על, לו נזק ק הואש הז מן את יקבל
. מש לימה במסגרת או הרגילה הכיתתית במסגרת  ,בכיתתו הנלמד

 שיעורי  בהכנת סיוע באמצעות תיעשה המשלימות במסגרות ההוראה
 חסרים תהשלמ כולל (האחרות ה לימודיות המטלות ומילוי הבית

 צוות בעזרת)  ומחשוב, כמותית חשיבה, הנקרא הבנת בכישורי מצטברים
 תיאום  תוך תיעשה זאת פעילות. מקצועיים מורים ידי-על ונחהיו ודרךשי

 אותו  המלמדים ,)המקצועיים והמורים המחנך( התלמיד מורי עם הדוק
 . השוטף הלימודים יום במהלך

 ה הצעה  עיקרי
 בין  פעולה שיתוף על יתבססש ,עזר שיעורי למתן ארצי  מערך הקמת . 1

 .וחברתיים חינוכיים פרויקטים בניהול שהתמחו ארציים גופים מספר
 תלמידים( שונים מסוגים של הדרכה שילוב עליתבסס  מערךה . 2

 .)מקצועיים ומורים פרופסיונאליים-פרה מורים, עמיתים
 חמישהעל שלא תעלינה  לימוד בקבוצות או פרטניתתהיה  הוראהה . 3

 .תלמידים
-וחד שוטפות בחינות לקראת הכנה, בית שיעורי בהכנתיתמקד  הסיוע . 4

 .מצטברים חסרים השלמתבו, פעמיות
 על דגש  שימת  תוך, הספר-בי ת מורי עם הדוק פעולה שיתוףיתקיים  . 5

 ומצבו   גיסאמחד הלימודים לתכניות באשר מידע של שוטפת הזרמה
 של והדרכה הנחיה גם יכלול פעולהה וףש ית.  גיסאמאידך התלמיד של
 . הבית שיעורי וטיב כמות ,אופי בנושא הספר-בית מורי

 ותיקים מורים בידייונחו  העזר שיעוריהמלמדים את  המורים .6
 .בנושא המתמחים, ומנוסים

 רשויות – משנה סוכני של רחב מגוון בידיתופקד  שוטפתה הפעלה .7
  .פרטיים וגורמים, אחרים יםציבורי גופים, ם"מת נסי, מקומיות

 .מרכזי ארצי גוף ידי-על והערכה מעקב, בקרה, הכוונה .8

הישגיה של ישראל הם תולדה של המצב שבו שיעור כה גבוה של 
 תת משיגי ם   –תלמידינו הם יוצאי שכבות חברתיות חלשות ופריפריאליות 

 ומכאן שכל המבקש . במבחנים בינלאומיים ובמבחנים הפנימיים בישראל
להעלות את  מקומה של ישראל במסדר  ההישגים הבינלאומי חייב לטפל 

 .טיפול נמרץ ועתיר משאבים בקידומה הלימודי של אוכלוסייה זו
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 שירותי בריאות

 מבוא וסיכום

  שירותי  הבריאות  בישראל  פועלים  במסגרת  חוק  ביטוח  בריאות 1995מאז  
 הייביצועי  מערכת  הבריאות  הישראלית  ושביעות  רצון  האוכלוס.  ממלכתי

רמת אמצעות  משיגה  זאת  בהמערכת    .מרשימיםמשירותי  הבריאות  
האתגר   .אדםהכוח  בתחום  בעיקר  ,  איכותית  והבלתי  מבוטלת  המקורותה

 שינויים  במערכת  המימוןבהתמודדותה  עם  ה,  העומד  בפני  המערכת
. הוא  לשמר  את  הקיים  תוך  ניסיון  לשפרו,  לטובת  המימון  הפרטי  ,בעיקר

 מסתמנת  הרעה  מסוימת  בשביעות  הרצון  מהמערכתבעקבות  השינויים  
בבריאות יחסית  הרעה  למימון  יביאו  גם  הרכב  הקיים  חשש  שהשינויים  בו

 . אשר נגישותן היחסית לשירותי הרפואה פוחתת, החלשותהאוכלוסיות
  אשר  העניק  זכות ,לחוק  ביטוח  בריאות  ממלכתי  השנה  ימלא  עשור  

והסדיר  את  מערכת  המימון   יסוד  לסל  שירותי  רפואה  לכל  תושב  בישראל
החוק  הוא  נדבך  ראשון   .  בצורה  הוגנת  ושוויוניתהמבטיחה  זכות  זו

ות  הישראלית  כפי  שהוצעה  במקור במאמצי  הרפורמה  של  מערכת  הבריא
נדבכי  רפורמה ".  עדת  אמוראיו"ידי  -ולאחרונה  על"  ועדת  נתניהו  "ידי-על

 אשר    הם  נושאים,  אשר  נוגעים  לחוק  באופן  ישיר  ועקיף,חשובים  אחרים
  אנו .אינם  מגיעים  לידי  מימוש  על  אף  שהמערכת  עוסקת  בהם  רבות

 .כאלהשלושה נושאים בחלקו השני של הפרק  מעלים השנה
בביצועי  מערכת החלק  הראשון  של  הפרק  הוא  סקירה  המתמקדת  

   עולים  מהנתונים  העומדיםשהםכפי  ,  בתקופה  האחרונההבריאות  
נציג ,  ראשית:  מישוריםנדונים  בכמה    מערכת  הבריאות    ביצועי.לרשותנו

 תתוך  התייחסו,  כמה  ממדים  של  רמת  הבריאות  של  האוכלוסייה  בישראל
". בריאים"לתוחלת  חיים  ולתוחלת  חיים  ,    בגילים  שוניםלשיעורי  תמותה

, השינויים  החלים  בהםו  ,ההוצאה  לבריאות    גובה  והרכבנעמוד  על,  שנית
  נציג  את ,שלישית  .ובתקציב  המשפחה  במשק  ,מבחינת  הפרטי  והציבורי

  את  התפתחות ונבחן,    במערכתהשוויוניותהשפעות  השינויים  במימון  על  
היקף  הרופאים  המועסק שינויים  בכמו  ,  סיסיותהתשומות  הריאליות  הב
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 שביעותל  של  חלק  זה  נתייחס  בסעיף  הרביעי.  אשפוזהובמיטות  במערכת  
 .ביחס לשירותי הבריאות שהוא מקבל הציבורשל  רצוןה

אנו  דנים  בשלוש  בעיות  יסוד  של ,  כאמור,  בחלקו  השני  של  הפרק
ראשון  הוא ה  הנושא.  שטרם  הגיעו  לכלל  פתרון,  מערכת  הבריאות

  מרבית  כספי המנתב  את  ,או  מנגנון  ההקצאה  לשירותי  רפואה  הקפיטציה
הנושא  השני  נוגע .  עודכן  זה  עשורלא    לא  שופר  והמנגנון.  הציבור
לפחות ,  החולים-בתיאגוד  י  בלתי  נלאים  ומתסכלים  להביא  לתתלניסיונו

משרד  הבריאות     על  מנת  לשפר  את  תפקודהחולים  הממשלתיים-בתי
שירותי  רפואה  פרטיים   –  הנושא  השלישי  שנוי  במחלוקת.  תוהמערכ

לו   אשר  מוקדש  ,  מתחום  הבריאותנושא  אחר.  במסגרת  הציבורית)  פ"שר(
 הרפורמה  בתחום  הוא  ,)במדור  הסוגיות  התחומיות  (פרק  מיוחד  בספר  זה

 .שירותי בריאות הנפש בישראל

 מגמות במערכת הבריאות: א
 בריאות האוכלוסייה.  1

רבית  הארצות  חלו  שיפורים  משמעותיים  בבריאות בישראל  ובמ
תוחלת ,  תמותת  תינוקות,  ידי  שיעורי  תמותה-כנמדד  על,  האוכלוסייה

אין  בהכרח  להסיק  משינוים  אלה  על  מידת .  ותוחלת  חיים  בריאים,  חיים
. משום  שהקשר  המדויק  אינו  ברור,  האפקטיביות  של  שירותי  הבריאות

אשר ,  רותי  הריפוי  והמניעהזולת  שי,  קיימים  גורמים  אחרים  רבים
סביבתיים  וכאלה ,    גורמים  גנטיים–  תורמים  לשיפור  המודדים  המוזכרים

  . ולהרגלי התזונה, לסגנון החיים, הקשורים לתרבות

 שיעורי תמותה  .א
ישראל  מדורגת  בקבוצת  המדינות בהן ,  בהשוואה  בין  המדינות  המפותחות
, יפן(  רק  במדינות  ספורות  בעולם  .שיעורי  התמותה  נמוכים  ביותר

. שיעורי  התמותה  נמוכים  לעומת  ישראל)  לדוגמא,  איטליה,  אוסטרליה
בקבוצת (שיעורי  התמותה  בקרב  גברים  בישראל  ,  בדומה  למדינות  אחרות

  לאלף 9.8  –גבוהים  כמעט  פי  שניים  מהשיעורים  בקרב  נשים  )  15-60הגיל    
) 15-60(רות  בישראל  בקבוצה  זו  מרבית  הפטי.  בהתאמה,  5.3נפש  מול  

הסיבה  השנייה ).  שאתות  ממאירות(מתרחשות  עקב  גידולים  ממאירים  
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. שיעורי תמותה בקבוצת גיל 60-15 ציור 1
גברים, 2002, שיעורים ל-1000 נפש

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

שוודיה
אירלנד

אוסטרליה
שוויץ
הולנד
קנדה
יפן

איטליה
ישראל
ניו זילנד
נורווגיה
בריטניה
איסלנד
אוסטריה
גרמניה

יוון
לוקסמבורג

ספרד
דנמרק
בלגיה
פינלנד
צרפת
ארה"ב
פורטוגל
צ'כיה

כאשר  השיעור  אצל  גברים  גבוה  יותר ,  לתמותה  בגיל  זה  היא  מחלות  לב
 . מפי שלושה בהשוואה לשיעור אצל הנשים

 
בחישוב ,  להבדיל  משיעורי  התמותה  הנמוכים  יחסית  בגילי  הביניים

ישראל  נמצאת  בפיגור ,  תמותה  אצל  ילדים  עד  גיל  חמששל  שיעורי  ה
מכל  אלף  בנות  עד  גיל  חמש  מתות  בישראל .  בהשוואה  למדינות  מפותחות

  לאלף 4-  ו3בפינלנד  ובאירלנד  שיעור  זה  עומד  על  .  7  –ולכל  אלף  בנים  ,  5
ב  שיעור "בארה.    השיעור  הנמוך  מבין  המדינות  המפותחות–בהתאמה  

  לאלף 9-  לאלף  בנות  ו7ין  הגבוהים  ומגיע  עד  התמותה  עד  גיל  חמש  הוא  ב
 .1 לבנות4.6- לאלף נפש לבנים ו5.5כאשר הממוצע האירופי הוא , בנים

  לאלף  לידות  חי  עדיין  גבוה  בישראל תמותת  תינוקותגם  שיעור  
  שיעור  זה  עמד  בישראל 2002בשנת  .  בהשוואה  לממוצע  במדינות  אירופה

הממוצע  של  ישראל .  ירופיות  לאלף  במדינות  א4.5  לאלף  לעומת  5.4על  
–מורכב  משתי  קבוצות  האוכלוסייה  העיקריות  הנבדלות  זו  מזו  ברמתן  

                                                      
 .   האירופי המדינות הוותיקות באיחוד15 כאן ובהמשך הכוונה לממוצע אריתמטי של 1
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 4הנתונים  בשנת  ההשוואה  לעיל  היו  (האוכלוסייה  היהודית  והערבית  
רק  במדינות  ספורות  שיעור ).    בקרב  הערבים8.6-לאלף  בקרב  היהודים  ו

ובינן ,  תמותת  התינוקות  נמוך  יותר  מאשר  בקרב  היהודים  בישראל
 .יפן וספרד, פינלנד, שוודיה, איסלנד

אמנם  שיעורי  התמותה  בישראל  נמצאים  במגמת  ירידה  אצל  שתי 
אולם  השיעורים  במגזר  הערבי  עודם  גבוהים ,  הקבוצות  באוכלוסייה

הן  בהשוואה  למגזר  היהודי  והן  בהשוואה  למדינות  מפותחות ,  בהרבה
  לאלף  לידות 4.9  היה    שיעור  תמותת  תינוקות  בישראל2003בשנת  .  אחרות

 . 8.2 – לאלף אצל היהודים ויותר מפי שניים אצל הערבים 3.6 –חי 
הגורם  העיקרי  לתמותת  תינוקות  עד  גיל  שנה  הוא  סיבוכים  בעת 

שכיחות .  הן  באוכלוסייה  היהודית  והן  באוכלוסייה  הערבית,  הלידה
,   לאלף  לידות  חי2.6הסיבוכים  בעת  הלידה  במגזר  היהודי  עומדת  על  

הסיבה  השנייה  השכיחה  לתמותת  תינוקות  היא .  2.8במגזר  הערבי  על  ו
בעניין  זה  קיים  הבדל  משמעותי  בין  קבוצות  האוכלוסייה .  מומים  מולדים

  בקרב  קבוצות 2.5  לאלף  לידות  חי  אצל  היהודים  לעומת  0.9(בישראל  
 ).האוכלוסייה האחרות

אשר ,  המחקר  של  המחלקה  לגנטיקה  קהילתית  במשרד  הבריאות
חלה  ירידה )  2001מאז  (כי  בשנים  האחרונות  ,  מלמד,  2004פרסם  ביוני  הת

. משמעותית  בשכיחות  הלידות  עם  מומים  מולדים  קשים  במערכת  עצבים
. המומים  המולדים  אשר  נסקרו  נקראים  מומים  פתוחים  בתעלת  העצבים

מומים  מסוג  זה  גורמים  להפלה  או  למוות  מיד  אחרי  הלידה  או  לנכות 
את  הירידה  בשכיחות  התופעה  להחלטה  של  משרד המחקר  קושר  .  קשה

-1999בשנים  .  הבריאות  להמליץ  על  שימוש  בחומצה  פולית  כטיפול  מונע
שיעור  המומים  הפתוחים  בתעלת  העצבים ,  לפני  פרסום  ההמלצה,  2000

  השיעור 2002-2003בשנים  .    לאלף  לידות  חי1.46בכלל  האוכלוסייה  היה  
רים  הגבוהים  במיוחד  בקרב המחקר  מתייחס  גם  לשיעו.  1.03-ירד  ל

ידי  סיבות  גנטיות  ואולי  גם -המוסברים  על,  האוכלוסייה  הבדואית  בנגב
המחקר  מצביע  על .  בשימוש  השונה  במזונות  המעושרים  בחומצה  פולית

  של  מדיניות  משרד  הבריאות  על  מודדים  של פוטנציאליתה  ההשפעה
 .בריאות הציבור
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 ם תוחלת חיים ותוחלת חיים בריאי. ב
. ישראל  מדורגת  במקום  גבוה  בין  המדינות  לפי  אורך  החיים  הממוצע  בהן

מיקום  זה  מושפע  במידה  רבה  מתוחלת  החיים  הגבוהה  של  גברים 
ניתן  להצביע  על ,  ככלל.  ישראליים  בהשוואה  לגברים  במדינות  אחרות

בתחילת  שנות :  עלייה  נמשכת  בתוחלת  החיים  אצל  נשים  וגברים  בישראל
  היא 2002-וב,  72.1חיים  הממוצעת  לגברים  הייתה  השמונים  תוחלת  ה

באותו  פרק  זמן  העלייה  בתוחלת .    שנים5.4  תוספת  של  –  77.5-הסתכמה  ב
 2002-  ב81.5-  ל1980-  ב75.7-  מ–החיים  של  נשים  הייתה  מהירה  יותר  

 74.7  –תוחלת  החיים  במגזר  הערבי  נמוכה  יותר  בהשוואה  למגזר  היהודי  (
ללא  התייחסות   (2002החישוב  הכללי  לשנת  ).    לנשים77.9-שנים  לגברים  ו

 79.4כי  תוחלת  החיים  בישראל  הייתה  ,  מלמד,  )להבדל  בין  המינים
המדינות  הדומות .    שנים  במדינות  אירופה78.6בהשוואה  לממוצע  של  

 ). 79.7(ואיטליה ) 79.6(ספרד , )79.4(לישראל במודד זה הן אוסטריה 
מבוגרת  עלתה  בצורה גם  תוחלת  החיים  המחושבת  לאוכלוסייה  ה

  היו 60  בסוף  שנות  השבעים  גברים  בני  –משמעותית  בתקופה  האחרונה  
  מספר 2000ולקראת  שנת  ,  19.4  –  שנים  ונשים    17.6צפויים  לחיות  עוד  

ההסבר  העיקרי  לשינוי  זה .  בהתאמה,  22.6-  ו20.2-השנים  הנוסף  עלה  ל
ה  זו יריד.  הוא  הירידה  שחלה  בשיעורי  הפטירה  כתוצאה  ממחלות  לב

הראשונה  היא  הירידה .  משקפת  שתי  התפתחויות  משלימות  או  מפצות
והשנייה  היא  שיפור  היעילות  של ,  בשכיחות  התחלואה  במחלות  לב

ידי  טיפולים -אם  על,  הטיפול  במחלה  ועליית  ההישגים  במניעת  תמותה
 .תרופתיים ואם באמצעים כירורגיים ברמות שונות

 60פקודי  של  אנשים  בגיל  הוא  המצב  הת,  הנוגע  לעניין,  מדד  אחר
להאריך ,  ללא  ספק,  אחת  השאיפות  של  המערכות  החברתיות  היא.  ומעלה

אבל  חשוב  מאד  שהארכת  החיים  תהיה  מלווה  ביכולת ,  את  חיי  האדם
ארגון  הבריאות  העולמי  אוסף  נתונים .  לתפקד  באופן  עצמאי  או  קרוב  לכך

  לשיטה הכוונה  היא.  Hale)"  (  החיים  הבריאיםתתוחל"המציינים  את  
על ,  המחשבת  את  מספר  שנים  אשר  האדם  צפוי  לחיות  בבריאות  טובה

בסיס  תוחלת  החיים  בלידה  עם  תיקון  לזמן  החיים  בבריאות  לא  טובה       
)time spent in poor health(2  . הנתונים  שנאספו  לגבי  מדינות  מפותחות

                                                      
  :של ארגון הבריאות העולמי לגבי שיטת המחקר ראה בפרסום  2

 WHO, 2004, The World Health Report, statistical annex, p.94. 
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כי  תוחלת  החיים  הבריאים  במדינות  אלה  התארכה  אמנם ,  מלמדים
, כלומר.  אחרונות  אך  תוחלת  החיים  הכללית  התארכה  עוד  יותרבשנים  ה
 .לא משתפרת בהכרח עם הארכת החיים" ממוצעת"בריאות 

כי  הגברים  מדורגים  במקום  השישי  והמכובד ,  לגבי  ישראל  עולה
הם ,    בהגיעם  לגיל  זה–  60בעולם  בחישוב  תוחלת  החיים  הבריאים  בגיל  

הגברים היפנים והאיסלנדים . בה שנה בבריאות טו16.8צפויים  לחיות  עוד 
 .60 שנה בגיל 17.5מובילים בעולם במודד החיים הבריאים עם תוחלת של 

  מבין 17  מקום  –ישראל  מדורגת  הרבה  יותר  נמוך  "  בליגת  הנשים"
  שנה  של  חיים 18.2-אישה  בישראל  תזכה  בממוצע  ל.  המדינות  המפותחות

אצל .  תר  מאשר  הגבר  כשנה  וחצי  יו–  60סדירים  ועצמאיים  בהגיעה  לגיל  
, 60היפניות  מדורגות  במקום  הראשון  בתוחלת חיים בריאים בגיל ,  הנשים

, ניתן  לומר,  באופן  כללי.  בינן  לבין  הישראליות  פער  של  שלוש  וחצי  שנים
נשים  אמנם  זוכות  לחיים  ארוכים  יותר ,  בדומה  לשאר  מדינות,  כי  בישראל

  צפויות 60  נשים  בגיל  ,לדוגמה,  בישראל.  מהגברים  אך  הן  גם  חולות  יותר
,   שנים  יותר  מאשר  גברים  אך  התקופה  שהן  צפויות  בה1.8לחיות  
 .יםר אצל גב0.8 שנה לעומת 1.2 –לבריאות ירודה ארוכה יותר , בממוצע

ציור 2. פטירות ממחלות לב בגיל 74-65 
שיעורים ל-1000 נפש
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. תוחלת חיים בריאים בגיל 60 ציור 3
2002, גברים

0 5 10 15 20

הונגריה
תורכיה
פולין
צ'כיה

מקסיקו
אירלנד
פורטוגל
דנמרק
ארה"ב
הולנד

בריטניה
בלגיה
פינלנד
גרמניה
ניו זילנד

יוון
לוקסמבורג

קנדה
אוסטריה
נורווגיה
ספרד
איטליה
צרפת
ישראל

אוסטרליה
שוויץ

שוודיה
איסלנד

יפן

. תוחלת חיים בריאים בגיל 60 ציור 4
2002, נשים

0 5 10 15 20 25

תורכיה
הונגריה

פולין
מקסיקו
צ'כיה

דנמרק
אירלנד
פורטוגל
ארה"ב
בריטניה

יוון
ניו זילנד
ישראל
הולנד
איסלנד
פינלנד
נורווגיה
גרמניה
בלגיה

אוסטריה
קנדה

איטליה
אוסטרליה

שוודיה
ספרד
צרפת
שוויץ
יפן



                                                                פתחות השירותים הקצאת משאבים והת–' חלק א                                                     148

 
 

 השפעת מימון שירותי הבריאות על שוויוניות. 2

השחיקה  בשיעור  הגידול  של  תמיכת  המדינה  בתקציב  הבריאות  והרחבת 
 –  השירותים  הציבוריתהמשולבות  במערכת  ,  מסגרות  המימון  הפרטי

הביאו  לשינוי   –ההשתתפויות  בתשלום  והביטוחים  הפרטיים  מרצון  
על  שירותי   וצאה  הפרטיתהה  :של  מערכת  הבריאות  בהרכב  המימון
 2003 בשנת  אחוז31-  כ  לכדי1995  אחוז  בשנת  26-עלתה  מרפואה  בישראל  

 מדינות  בבוהיםהג  מןא  הויעור  זה  ש  .3בריאות  ללאומית  הוצאהההמסך  
סעיפים  הבולטים  ביותר ה  .ירותי  רפואהשל    ציבוריתתואן  יש  זכהשב
ול  ההוצאה  הפרטית  על  שירותי  רפואה  בכל  חמישוני  ההכנסה  הם ידבג
   ).1997-2000-לפי נתונים ל ("תרופות"ו" ביטוחים משלימים"

 

 

                                                      
 . 2004, )ס"למ(לשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ה 3

. הוצאה לאומית לבריאות לנפש, לפי מגזר מממן ציור 5
ש"ח, מחירי 2000 ואחוזים
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, ההוצאה  הלאומית  לבריאות  עלתה  בקצב  גדול  מהגידול  בתוצר
וצאה  זו  בתוצר  המקומי  הגולמי  לשנת חלקה  של  ה.  1998מאז  במיוחד  

המגמה .  1998  בשנת    אחוזים8.0  לעומת    אחוזים8.8-ב    נאמד2003
  מעוררת  דאגה  לגבי  ההוצאה  לנפש השנה  האחרונההנשקפת  מנתוני  

  יש  ירידה ,בשיעור  ההוצאה  הלאומית  לבריאות  למרות  העלייה.  בעיקר
 2000  מחירי  ב  אחוז1.25עור  של  י  בש,2003-ל  2002בין    בהוצאה  לנפש

קשה ,  היינו  .  במונחי  אותם  מחירים  אחוז0.5-כירידה  בתוצר  לנפש  של  ו
עליית  המחירים ,  לעומת  זאת  .להצביע  על  הירידה  בתוצר  כמקור  לתוצאה

ראוי  לציין .    לעומת  עליית  מחירי  התוצר1998בבריאות  גבוהה  מאז  
בעיקר  אם ,  בריאותלשגידול  לא  מרוסן  בחלקה  של  ההוצאה  הלאומית  

כיוון ,  יכול  לפגוע  בצמיחה  כלכלית  ובתעסוקה,  מלווה  באינפלציה  הוא
בחיסכון  משקי  הבית  לצד  עלייה  פוטנציאלית   שהוא  מבטא  ירידה

 .בעלויות עבודה
התמורות  בהרכב  המימון  מוצאות  ביטוי  בצמצום  בחלקו  של  המימון 

החולים  אשר  נשענות  יותר  ויותר  על -הציבורי  בתקציבן  של  קופות
במקביל  חל  שינוי  בחלקה  של   .)6ציור    (פויות  עצמיותהכנסות  מההשתת

  בשנת   אחוזים3.8-עלתה  מש  ,ההוצאה  על  בריאות  בתקציב  משקי  הבית
שיעור  הגידול  בהוצאה  לשירותי  הרפואה .  2002  בשנת    אחוזים4.8-  ל1977

  בעוד  ששיעור   אחוז85-במשך  התקופה  בשני  העשירונים  התחתונים  היה  כ
 .4 אחוז64-עליונים היה כהגידול בשני העשירונים ה

ריאות   ביטוחבבזיקים  מחרבעים  מהאוכלוסייה  בישראל  -ושהלשכ
חרי מסלים  וביטוח  וח-אמצעות  קופתב,  2001מימון  פרטי  בשנת    בצוןמר
  אחוז 66  החזיקו  2002  בסוף  שנת  .5צעות  חברת  ביטוח  מסחריתאמוב

-מ    ריות  .תר  מאשר  בשנה  קודמתו  י  אחוזים4  –בביטוח  משלים  מהציבור  
 .6שלים  ומסחרימ  –  מהאוכלוסייה  החזיקו  בשני  סוגי  הביטוח    אחוז20

                                                      
 .2004 ,משרד הבריאות, מדינת ישראל 4
, גרוס):  א  אם  מצוין  אחרתאל(  נתוני  הביטוח  הפרטי  לקוחים  מהמקורות  הבאים  5

    Gross, Brammli-Greenberg, 2004.; 2003, מכון הלאומיה; 2001 ,גרינברג-ברמלי
 ).2004, ס"למ( בישראל אין ביטוח משלים 20+ אחוז מבני 30-ס ל"לפי הלמ  6
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בעלי  הביטוח  הפרטי  באוכלוסייה  היה  כמעט  כפול שיעור    2002שנת  ב
שני  החמישונים ב  וכלוסייהמא  אחוז  50-  כ.1995  בשנת  םמשיעור

  בלבד  בשני   אחוז20עומת  ל,  התחתונים  אינם  מבוטחים  בביטוח  פרטי
 . םעליוני המישוניםהח

 
הגידול  בביטוחים  המשלימים  ובהשתתפויות  בתשלום  פגע  בעליל 

גם  אם ,  גם  התשלומים  וגם  פרמיות  הביטוח:  האנכית  בשוויוניות
  נגיסת  התשלומים  השונים  לבריאות  בתקציב .7רגרסיביםהם  ,  קבוצתיות

  החמישונים  התחתונים אצליותר  והתופעה  בולטת  ,  המשפחה  העמיקה

                                                      
ם  שונה וורסת  חיוב  בתשלג  –    שירותי  הרפואהןמוימורה  לש  הק–"  וניות  אנכיתיווש  "  7

יכך  השתית  חוק פל.  וגרסיביפרמצעות  מיסוי  באבעיקר  ,    כלכלית  שונהעלי  יכולתלב
ביטוח  הבריאות  את  מערכת  המימון  על  מסים  כלליים  ועל  מס  בריאות  שהם 

  גורסת  נגישות   –רותים  שי  פקתסלהורה  קשה  –"  וניות  אופקיתישוו".    פרוגרסיביים
ההקצאה  של החוק  את  ת  יכך  השתילפ.  לטיפול  ושירות  שווים  לבעלי  צרכים  שווים
החולים  מקבלות  תקציב -במנגנון  זה  קופות.  כספי  החוק  על  מנגנון  הקפיטציה  לפי  גיל

אין .  יםאבבלי  תלות  במקור  המש,  לפי  גודל  האוכלוסייה  והתפלגות  הגילים  שלה
 .בהקצאה תנאי מספיק לשוויוניות אופקית

. הכנסות של קופות-החולים מהשתתפות עצמית  ציור 6
כאחוז מסך ההוצאות

5.7 5.3 5.6
6.2

7.6
8.1

8.8
9.6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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לפחות  בתחום  הביטוחים ,  יתרה  מזו.  ן  לעילכפי  שצוי,  עליוניםבמאשר  
  הביטוח שמאפשרבוצות  החזקות  יותר  מנצלות  את  השירות    הק,הפרטיים

אלה  האחרונות  מסבסדות  את ,  כלומר.  הפרטי  יותר  מהקבוצות  החלשות
 .החזקות בהסדרי הביטוח למיניהם

הנגישות  של :  שוויוניות  האופקיתהמצב  הדברים  החמיר  את  בעיית  
בפריפריה  לשירותי  רפואה  הייתה  בעייתית של  תושבים  ת  וקבוצות  חלשו

כיום .  הבעיות  קיבלו  ממד  חריף  יותר  מאז.  19988גם  קודם  לשנת  
יתור  על  שימוש  בטיפול  רפואי  בעיקר והשתתפויות  בתשלום  מביאות  לו

  מהזקוקים  לתרופות  במרשם   אחוז16  ,ס"לפי  הלמ.    קבוצות  חלשותבבקר
 ,  שאין  להם  ביטוח  בריאות  משלים,חוז  א50-  ורופא  ויתרו  על  התרופות

ממצאים  אלה  עלו  גם  בסקר .  9מוותרים  עליו  בגלל  קשיים  כלכליים
  אחוז  מן  הציבור  ויתרו  על  ביקור 22-שמצא  כי  כ,  הרווחה  של  מרכז  טאוב

 תמונה  זו  עולה  גם.  10או  שירות  רפואי  בשנה  האחרונה  בשל  עלותם
  החמישונים מהאחוז  הנמוך  יחסית  של  מחזיקי  ביטוח  פרטי  בשני

  הנגישות  של  קבוצות  חלשות כאשרהבעיה  חמורה  במיוחד    .התחתונים
לשירותים  בביטוח  הממלכתי    מותנית  בצורה  זו  או  אחרת  בהחזקת 

  בין ,  במיוחד  הנוהג  בישראל  השילוב  הגבוהזאת  בשל,  ביטוח  פרטי
 .הציבורי והפרטי בנקודות מתן השירות

 התפתחות התשומות במערכת הבריאות. 3

את  רמת קושי  לשייך    בשל  הלבחון  פריון  במערכת  הבריאות  בפרטקשה  
לפיכך  אנו  מסתפקים  בדיון  על  התפתחות   .שירותי  רפואה    לרמתבריאותה

 .התשומות במערכת בהיבט בינלאומי

  רופאים .א
   אלף  רופאים  עד  גיל  24.4  אלף  מתוך  21.7  בישראל  הועסקו  2002בשנת  

  פחות  מתשעים ,דהיינו.  ישראלשיון  לעסוק  ברפואה  ביקיבלו  ר  אשר  65
הזמינים   מפני  שרוב  הנתונים,  נקודה  זו  חשובה  .שיוןירהאחוז  מבעלי  

  הטיה ישנהולא  לעובדים  בפועל  ולכן  ,  65מתייחסים  לרופאים  עד  גיל  

                                                      
 .2004 ,רניחובסקי ואחרים'צ 8
 .ב2004, ס" הלמ9

 .ח זה" ראה סקר הרווחה בדו10
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 2002-  בישראל  בשהועסקושיעור  הרופאים  ,  לדוגמא.  מסוימת  כלפי  מעלה
 .3.7 היה 65בזמן ששיעור הרופאים עד גיל   לאלף נפש3.3היה 

 
,   אלף24.6-שיון  לירב  שהחזיקו  65מספר  הרופאים  עד  גיל  עלה    2003-ב

, מעניין  לציין.  1989  אחוז  עולים  שהגיעו  לישראל  אחרי  40  ומתוכם
רופאים  עולים  מהווים  כמעט ,  )45עד  גיל  (שבקרב  הרופאים  הצעירים  

 ). אחוז47(מחצית 
ת  בהן  שיעור ישראל  נמנית  עם  המדינו,  OECDבהשוואה  למדינות  

ה יהבע  .  לאלף  נפשה  יותר  משלוש–    ביותר  גבוה  המועסקים  הרופאים
כמה   :11הייהישראלית  הוא  פיזורם  באוכלוס  במערכת  ,אפוא,  הבסיסית
קטנו   אחרים  בישראל  לאזוריםבחנו  האם  הפערים  בין  הדרום  מחקרים  

  הפערים  בין  הדרום  ליתר  הארץ  נותרו  גם ,  שבמרבית  ההיבטים,נמצאו
מצביעים  על   נתונים  המתייחסים  למחוז  הדרום  .12עלת  החוקלאחר  הפ

כולל ,    שנות  התשעיםבמהלך  שלמרות  הגידול  בכוח  אדם  רפואי  ,כך

                                                      
 .2003, רניחובסקי ואחרים'ראה צ11 
 .  2003, רנחובסקי ואחרים'צ; 2001, ואחריםניראל  12

ציור 7.  רופאים מועסקים  
שיעורים ל-1000 נפש, 2002
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עדיין  יחסי  כוח ,  מאז  החלת  חוק  ביטוח  בריאות  ממלכתיהתקופה  ש
הפערים ,    יתרה  מזו.13  נחותים  בדרום  לעומת  המרכזהלאוכלוסייהאדם  

,   פריפרייםבאזוריםת  של  כוח  אדם    הזמינות  הנמוכה  יחסי.לא  הצטמצמו
  בביקושים  היחסיים מתבטאת,  לאור  צרכים  גבוהים  יותר  באזורים  אלה

 עמוסותרשימות  חולים  יש  לרופאים  בדרום  ובצפון  :    בלחץ  על  רופאיםאו
רופאים  בדרום  רואים  יותר  חולים  מאשר  רופאים ו,  יותר  מאשר  במרכז

באזורי .    מיטות  אשפוזרתמונה  דומה  נמצאה  גם  לגבי  מספ.  במרכז  ובצפון
אביב  וחיפה  נמצא -תל,  כמו  ירושלים,    )סביב  הערים  הגדולות(המרכז  

, "חלשים"שיעור  גבוה  של  מיטות  כלליות  לאלף  נפש  בהשוואה  לאזורים  ה
   על  יחסהצביעו  הנתוניםלאורך  כל  שנות  התשעים  .  כמו  דרום  וצפון

   .מיטות אשפוז לרעת מחוז הדרום

 מערכת האשפוז. ב

הכלליות בשיעור  המיטות  במהלך  השנים  ניתן  לראות  את  מגמת  הירידה  
קיימת  עלייה ,  לעומת  זאת  .והמיטות  לבריאות  הנפש  בממוצע  לאלף  נפש

בתחומים ,  +65לאלף  בני  ,  ומה  שחשוב  יותר,  בשיעור  המיטות  לאלף  נפש
 .קוםשל מחלות ממושכות ושי

  חולים לפי סוג מיטה -שיעור המיטות בבתי. 2לוח 
מחלות ממושכות 

 ושיקום
בריאות 
 הנפש

אשפוז 
 כללי

  הכל-סך

שיעורים  לאלף נפש 
 65בני 

  שיעורים לאלף נפש

18.4 2.2 3.0 6.7 1980 
20.3 1.8 2.8 6.5 1985 
22.0 1.5 2.6 6.0 1990 
24.8 1.2 2.4 5.9 1995 
30.2 0.9 2.2 6.1 2000 
32.1 0.8 2.1 6.1 2003 

 
מבטאת  את  ,  2המוצגת  בלוח  ,  ההתפתחות  הנבדלת  בשיעור  המיטות

מחלות (בתחום  הגריאטרי    .השינויים  הרבים  בכל  אחד  מתחומי  האשפוז
התנופה  בשיעור  המיטות  באה  לפצות  על  החסר  אשר  שרר ,  )ממושכות

                                                      
 .2001, ניראל ואחרים הנתונים להלן עד סוף הפיסקה מבוססים על 13
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עילות  של תנופה  זו  משקפת  גם  את  הגברת  הפ.  בתחום  מאז  שנות  השבעים
בתחום  בריאות  הנפש  אנו  רואים  על  פני  שני .  המגזר  העסקי  בתחום

  אחוז  בשיעור  המיטות  בממוצע 50-העשורים  האחרונים  ירידה  של  יותר  מ
ירידה  זו  בוודאי  אינה  תולדה  של  ירידה  מקבילה .  לנפש  באוכלוסייה

אשר  הציבה  לה ,  ניתן  להסביר  אותה  ברפורמה.  בשכיחותן  של  מחלות  נפש
לגבי  המיטות .  החולים  לקהילה-  את  העברת  הטיפול  מבתילמטרה

  הירידה  נובעת  מן  הירידה  בשיעור  המיטות  במחלקות  גדולות –הכלליות  
 40(כירורגייה  כללית  ,  )  אחוז  מאז  שנות  השמונים13ירידה  של  (  פנימית  –

 ). אחוז52(ילדים , ) אחוז33(יולדות , )אחוז
ישראל ,  ליות  לאלף  נפשבהשוואה  בינלאומית  של  שיעור  המיטות  הכל

,  בהשוואה  זו,  יחד  עם  זאת.  OECDנמצאת  במקום  נמוך  למדי  בין  מדינות  
חשוב  לקחת  בחשבון  את  השוני  בהרכב   ,שהיא  בעייתית  ביותר  לכשעצמה

" המבוגרות"כי  המדינות  ,  אין  ספק  .מבחינת  מבנה  גילים  האוכלוסייה
בריאות  של חייבות  מערכת  האשפוז  גדולה  יותר  כדי  לספק  את  צורכי  ה

 .אוכלוסייה מבוגרת
הצמצום  של  מספר  המיטות  הכלליות  והמיטות  לחולי  נפש  בא  בד  בבד 

לעומת .    במהלך  שני  העשורים  האחרוניםהשהייה  הממוצעתעם  ירידת  
במחלקות  למחלות  ממושכות  ובמחלקות  השיקום  השהייה ,  זאת

-השהייה  הממוצעת  בבתי).  במקביל  לגידול  במספר  המיטות(התארכה  
  בבריאות 100.6,    במחלקות  כלליות4.2  הייתה  2003-ים  בארץ  בהחול
ההשוואה  הבינלאומית .    בשיקום44.6-  במחלות  ממושכות  ו171.2,  הנפש

כי  ישראל  נמצאת  בין ,  של  שהייה  ממוצעת  במחלקות  כלליות  מגלה
כי  ברוב ,  צריך  לציין.  המדינות  בהן  משך  האשפוז  הוא  הקצר  ביותר

. קות  כלליות  התקצרה  בעשור  האחרוןהמדינות  שהייה  ממוצעת  במחל
שם  משך  האשפוז  הממוצע ,  כיה'השינוי  הגדול  ביותר  התרחש  בשוויץ  ובצ

אך  עדיין  השהייה ,    ימים  בהתאם3.7-  ו4.2-  ב1990התקצר  מאז  
בישראל  ההתקצרות  הייתה .  הממוצעת  במדינות  אלה  היא  גבוהה  מאוד

 . יום0.7-ב
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. שיעור מיטות כלליות ל-1000 נפש ציור 8
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  רפואי –לים  להיות  בשני  מישורים       ההסברים  להתקצרות  האשפוז  יכו
, ללא  ספק,  אשר,  במישור  הרפואי  בתקופה  האחרונה  חלו  שינויים.  וכלכלי

, חל  שיפור  בטכנולוגיות  רפואיות,  ראשית.  השפיעו  על  משך  האשפוז
עלתה  היעילות  של  שירותי ,  שנית.  שהעלה  את  יעילות  הטיפול  הרפואי

יעל  גם  את  הטיפול דבר  שי(כמתבטא  באבחון  מוקדם  ,  הרפואה  בקהילה
ובשחרור ,  החולים-במציאת  סידור  חליפי  לאשפוז  בבית,  )במהלך  האשפוז

מוקדם  יחסית  של  מאושפזים  והרחבה  רבה  שחלה  במחלקות  לאשפוז 
 .יום

 

ידי -מגמת  הירידה  בשהייה  הממוצעת  מוסברת  על,  במישור  הכלכלי
ידי  שיטת  התגמול  של -ועל,  החולים-הגברת  הבקרה  בה  נוקטות  קופות

המבוססת  על  תשלום  לפי  קבוצות ,  החולים  עבור  חלק  מהאשפוזים-בתי
במחיר  קבוע ,  )תשלום  עבור  ניתוח  מעקפים  בלב,  לדוגמא(טיפול  

התגמול  איננו  מביא  בחשבון  את  משך  השהייה .  לפרוצדורה  הניתוחית
  תופעה –הגורם  הנוסף  הוא  מחסור  במיטות  בחלק  מהמחלקות  .  בפועל

ולים  חותר  לקצר  את  משך  האשפוז  באותן הח-שיכולה  להביא  לכך  שבית

. שיעור המיטות ושהייה ממוצעת במחלקות כלליות ציור 10
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שיעור  תפיסת  מיטות ,  כך.  על  מנת  לפנות  מיטות  לחולים  חדשים,  מחלקות
  על –במחלקות  עור  ומין  ,    אחוז106  על  2003-במחלקות  פנימיות  עמד  ב

.   אחוז102  על  –  אחוז  ובטיפול  מיוחד  ביילוד  114  על  –ביולדות  ,    אחוז118
 190(  במחלקות  ההשהיה  2003א  בשנת  שיעור  התפוסה  הגבוה  ביותר  נמצ

מגמות  מצביעות  על  התייעלות  מערכת  האשפוז  והיענות ה,  ככלל  ).  אחוז
 .כמו לשינויים טכנולוגיים, לצרכים

  ממערכת הבריאותשביעות רצון. 4

בסקר  של .  טובה  היא  בישראלככלל  שביעות  הרצון  ממערכת  הבריאות  
כי  מחצית  מהנשאלים  סבורים  שמערכת  הבריאות  היא ,  מרכז  טאוב  נמצא

גם  נתונים  של   .ושליש  נוסף  מעריך  אותה  כסבירה,  טובה  ואף  טובה  מאד
בשנים  האחרונות  חלה  נסיגה  מסוימת משרד  הבריאות  מצביעים  על  כך  ש

 ). 11ציור (ביחס למערכת הבריאות בשביעות רצון הציבור 
 

 

. שביעות רצון משירותי קופות חולים  ציור 11
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ל  קיימת  שביעות  רצון  גבוהה  ממערכת  הבריאות  ושביעות  רצון בישרא
אירופי -מתוצאות  הסקר  החברתיגם  כך  עולה  .  14נמוכה  ממערכת  החינוך

המרואיינים  בכל   .200215  דצמבר-ספטמבר  ב  מדינות22-נערך  בש,  2003
מצב  שירותי על  המדינות  התבקשו  לציין  מה  דעתם  על  מערכת  החינוך  ו

 10כאשר  ,  10-  ל0-דורגו  על  פני  סולם  הנע  מהבריאות  היום  והתשובות  
טווח  הציונים  הממוצעים  גדול   ".מאד  רע"  מבטא  0-ו"  מאד  טוב"מבטא  

כלומר .  מערכת  הבריאותל  6.6-  ל3.4מערכת  החינוך  ובין  ל  7.8-  ל3.9  בין  –
 יש  מדינות  בהן  מערכת  החינוך  והבריאות  זוכות  להערכה  גבוהה  לעומת

. רכות  אלה  נתפס  כלא  טוב  ואפילו  גרועמדינות  אחרות  בהן  מצבן  של  מע
הציונים  הממוצעים ,  למעט  ישראל  וספרד,  בכל  המדינות,  באופן  כללי

  .אלו של מערכת הבריאותבהשוואה ללמערכת החינוך גבוהים 
לבחינת  מידת  ההתאמה  בין  שביעות  הרצון  משתי  המערכות  נעשתה 

י  נקודת רמה  גבוהה  או  נמוכה  על  פ(הבחנה  על  פי  רמת  שביעות  הרצון  
 : מאפשרת לאפיין את המדינות על פי ארבעה טיפוסיםה ,)אמצע הסולם

, מדינות  סקנדינביה(החינוך  ות  הבריאות  ושביעות  רצון  גבוהה  ממערכ .1
 ).שוויץ והולנד

החינוך   גבוהה  ממערכתושביעות  רצון  נמוכה  ממערכת  הבריאות   .2
 ).סלובניה, הונגריה, כיה'צ, אירלנד, אנגליה(

החינוך   נמוכה  ממערכתווהה  ממערכת  הבריאות  שביעות  רצון  גב .3
 )ישראל וספרד(

 ).פולין, יוון, פורטוגל(החינוך ות הבריאות ורצון נמוכה ממערכ שביעות .4

                                                      
 .  2003, אפשטיין-לוין, אורן,  בר14
הוא  פרי  יוזמה  של   ESS (European Social Survey)  – 2003 סקר  חברתי  אירופי  15

במימון  ועידוד  הקרן  האירופית  למדע  והאיחוד )  כולל  ישראל(מחקר  באירופה   צתקבו
השתתפות  ישראל  בסקר  הינה  פרי  יוזמה  ומימון  של  האקדמיה  הלאומית  .יהאירופ

ידי  מכון -  עלובכך  נעש עבודת  השדה  בישראל  וההכנות  הכרוכות.  הישראלית  למדעים
היגוי  עם  נציגים  הנחיית  ועדתב,  אביב-י  כהן  למחקרי  דעת  קהל  באוניברסיטת  תל.ב

   .מאוניברסיטאות ומדיסציפלינות שונות
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 בעיות יסוד של מערכת הבריאות: ב

  16 בחוק ביטוח בריאות ממלכתינוסחת הקפיטציה. 1

מלווה  את  מערכת     המקורותההקצאה  שלנוסחת    שינוי  ועדכוןסוגיית  
הן     בהרחבהנידונהא  י  והליישומהכמעט  מהיום  הראשון    הבריאות

והן  בוועדה  לבחינת )  עד  לסוף  שנות  התשעים(בוועדת  העבודה  והרווחה  
  .17הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה

  לחוק  ביטוח  בריאות  ממלכתי  פרט  את  דרכי  הקצאת  מקורות 17סעיף  
הקצאה  נעשית ה,  משנה  זו.  1995ינואר  ב  החל  החולים-קופותהחוק  בין  

  לפי ,בכל  קופה  על  בסיס  נוסחה  המשקללת  את  מספר  הנפשות  המבוטח
  את  ההבדלים קפוישש  ,משקלות  יחסייםנקבעו    להם  תשע  קבוצות  גיל

 .לפי גילעלויות השימוש ב
  על החולים-קופותנוסחת  הקצאה  נועדה  לחלק  את  מקורות  החוק  בין  

יש   .הםשל  ת  יותרחלוקה  יעילה  וצודק  ליצורו,  רכי  המבוטחיםופי  צ
על   חוק  הייתה  מבוססת  ברובהל  קודם  הקצאת  המקורות  כי,  לזכור

הייתה   בחוק  הכלולה  לנוסחת  ההקצאה  .הכנסות  המבוטחים  בכל  קופה
 החולים-קופותשל  התמריצים    לצמצם  ולהחליש  את  ,גם  מטרה  נוספת

 " .טובים" מבוטחים או לסנן לעצמןמפלה באופן  לבחור את המבוטחים
עם  כניסת  חוק  ביטוח  בריאות  לתוקף כאמור  נוסחה  נקבעו  משקלות  ה

בעקבות  העברת  האחריות  למימון  אשפוז ,  1997בינואר    לראשונהושונו  
   כלל 1997בשנת  שינוי  ה.    למוסד  לביטוח  לאומיהחולים-קופותיולדות  מ

דפוס (  מבוססת  הנוסחההייתה  תשתית  הנתונים  שעליהם  של  עדכון    גם
  לנתונים ,)והתפלגות  הגילאים,  וסי  הוצאהדפ,  שירותי  בריאותצריכת  

 .1995 נתוני –אותה עת בהעדכניים ביותר שהיו זמינים 
נפרדת   התחשבנותקיימת  ,    גיללפיבנוסף  להקצאת  מקורות  החוק  

, טלסמיה,  גושה,  דיאליזה:  מחלות  הקשות  הבאותהחולים  בעבור  
 עםההתחשבנות    .  מחלת  האיידס1999נוספה  בשנת  ועליהן  ,  המופיליה
   לפינעשית  על  בסיס  מספר  החולים  במחלות  אלו  בכל  קופההקופות  
במחלות חולים  עבור  ה  הנפרד  שנקבע  לקופותפיצוי    ה.קבועתעריף  

                                                      
הכתוב  הוא  על .  משרד  הבריאות,  ל  למחקר"סמנכ,  נון-ידי  גבי  בן-  סעיף  זה  הוכן  על16

 .דעת צוות הבריאות של המרכז
, זמורה:  וראה  בהרחבה  גם  במאמר  שפורסם  במרכז  טאוב,  2002,  ועדת  אמוראי  17

 .2003, רניחובסקי ושמואלי'צ
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  ושהתחלואה ,נובע  מהעובדה  שהטיפול  במחלות  אלו  יקר  וממושךהקשות  
  התקצוב  למחלות  הקשות  נוטל .  אינה  קשורה  בהכרח  לגיל  המבוטחבהן
חולקו  על  בסיס   אחוז  95-כאשר  כ,  החוקות  כל  מקור-  אחוזים  מסך5-כ

  . המבוטחות בקופותנפשות מתוקננות
בחוק  על הכלולה  מציג  את  השפעת  נוסחת  ההקצאה  להלן  הלוח  

 :2002 בסוף שנת החולים-קופות ןחלוקת המקורות היחסית בי
  כ"סה כללית לאומית מכבי מאוחדת

 :התפלגות באחוזים    

   מבוטחים 100.0 55.5 10.0 23.5 11.0
 מקורות החוק  100.0 61.0 9.2 20.6 9.2

לאורך  השנים  הועלתה  הטענה  שיש  לעדכן  את  המשקלות  שנקבעו  לכל 
( בדפוס  צריכת  שירותי  הבריאות  הן    שינויים  היות  שחלו,  קבוצת  גיל

  והן  בחלקה ,החולים-קופותהן  בדפוסי  ההוצאה  של  ,  )באשפוז  ובקהילה
  לפי  בדיקה  שנעשתה  במשרד .וסייהאוכלבהיחסי  של  כל  קבוצות  גיל  

את  תשתיות  הנתונים  של  נוסחת באופן  מיידי    ניתן  לעדכן,  הבריאות
 .2002על בסיס נתוני כיום  הקיימת ההקצאה

הועלו ,  מעבר  לדרישה  לעדכון  תשתית  הנתונים  של  נוסחת  ההקצאה
מעבר   (הבנוסח  הכללת  משתנים  נוספים  לאורך  השנים  הצעות  שונות  לגבי

אשר  יבטאו  באופן  מדיוק  יותר  את  הצרכים ,  )להגי  למשתנה
הצעות  קבוצה  אחת  של  .  ם  של  המבוטחים  בכל  קופהייפרנציאליהד

את  הצורך  לכלול  בנוסחה  משתנים  המשפיעים  על  הביקוש  הציגה  
כלכלי -החברתימצב  ה,  )תחלואה(בריאות  המצב    כגון  ,לשירותי  בריאות

לכלול    ת  הצורךציגה  אהצעות  הקבוצה  אחרת  של    .ועוד  ,)תעסוקה(
גיאוגרפי   הכגון  הבדלים  בפיזור,  השירותים  צעיהמשתנים  המשפיעים  על  

 . הבדלים במחירי התשומות ועוד, יתרונות לגודל, שירותיםשל 
על  המשך  הקצאת  מקורות  החוק     המליצה  ועדת  אמוראי2002בשנת  
עדכון המלצתה  כללה  קריאה  ל  .קשותהמחלות  הגיל  ו  הקבוצות  על  בסיס
בנוסף   .נקבעים  משקלות  קבוצות  הגיל  בסיסם  הנתונים  שעל  תשתיות

קבוצת     פיצול(המליצה  הוועדה  על  פיצול  והרחבת  קבוצות  הגיל  בקצוות  
 +).85- ו75-84- ל,+75ופיצול קבוצת הגיל , 1-4 ו 0-1 , לשתי קבוצות0-4

לתיקון  מיידי  של   צ"  כללית  בגשירותי  בריאות  הגישה  2003בשנת  
הדיונים  שהתקיימו  בנושא  מינה  שר   בעקבות  ו,נוסחת  הקפיטציה
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, )משרדי  הבריאות  והאוצר(משרדי  -  צוות  בין2003הבריאות  בנובמבר  
 . צוות זה טרם הגיש את המלצותיו. לבחינת אופן הקצאת מקורות החוק

קובעת ,    שנוסחת  ההקצאה  על  בסיס  קפיטציה,חשוב  לצייןלסיכום  
  כל  שינוי .החולים-ופותק  רמת  מקורות  נתונה  בין  ה  שלחלוקהאופן  את  

 יותר  לקופה  אחת(משנה  את  חלקה  היחסי  של  כל  קופה  במקורות    בנוסחה
שלון  כל  הניסיונות י  עובדה  זו  מסבירה  במידה  רבה  את  כ).פחות  לאחרת=  

 .1997או שינוי הנוסחה מאז /לעדכון ו

 18חולים-בתיתיאגוד . 2

סדר   הממשלתיים  עומדת  על  החולים-בתיהבעלות  וצורת  הניהול  של  
  השנים  האחרונות 15במהלך  .  זה  למעלה  משני  עשורים  היום  הציבורי

עם  סמכויות  שונות  והשאלה     ועדות  ציבוריותשלושעסקו  בנושא  זה  
  בנושאים בהם  דנו,  כנושא  מרכזי  במספר  כנסים  מובילים  נבחרה

  .19חברתיים וכלכליים
  הממשלתיים החולים-בתי.  לכאורה  פשוט    הואהחולים-  בתיתיאגוד

  בנוסף  לכך .  משרד  הבריאותידי-עלאים  בבעלות  הממשלה  מנוהלים  הנמצ
  ופיקוח על  קביעת  מדיניות  סטריון  האמוןימשרד  הבריאות  משמש  כמינ

כפל  תפקידים  זה   .החולים-בתי  על  הוא  המפקחבמסגרת  זאת  .  על  יישומה
-בתימכיל  בתוכו  ניגוד  אינטרסים  ברור  גם  בפעילות  של  המשרד  מול  

מצד הקופות  נמצאות  .  החולים-קופות  המשרד  מול    וגם  בפעילותהחולים
בין ש  משא  ומתן  הן  חולקות  ִאתואחד  בפיקוח  משרד  הבריאות  ומצד  שני  

זאת הגדרת הבעיה כאשר בוחנים את משרד . שירותיםהלקוח  לבין ספק ה
 ,החולים-  בתי–    נתקלים  בבעיה  נוספתהחולים-  לגבי  בתי.הבריאות

הגיאוגרפי  מנוהלים  לפי  אותם באופיים  ובמיקומם  ,  השונים  בגודלם
 .ו של זה בביצועיזהכללים ותלויים 

  צריכים  להביא  בחשבון  נושאים ההפתרונות  השונים  לשתי  בעיות  אל
חייבים  להדגיש  את הם  אך  חשוב  מכל  ,  ונושאים  של  יחסי  עבודה  כלכליים

המשך  אחריותה  הגלובלית  של  המדינה  לטיפול  רפואי  איכותי  ומספק  בכל 
 .מבחן יעילות התפעולאו המבחן אינו מבחן כלכלי   כלומר.שוב במדינהיי

                                                      
הכתוב  הוא  על  דעת  צוות .  ל  הדסה"מנכ,  יוסף-שלמה  מור'  פרופידי  -  הסעיף  נכתב  על18

 .הבריאות של המרכז
המלח -כמו  כנס  קיסריה  של  המכון  הישראלי  לדמוקרטיה  או  כנס  ים  מדובר  בכנסים  19

 . רותי הבריאות ומדיניות הבריאותישל המכון הלאומי לחקר ש
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 החולים-בתילדאוג  ל    חייבתהמדינה,  או  הפרטה  גם  במסגרת  תיאגוד
הם ש  חשוב  למדינה  כאשר,  אשר  אינם  יכולים  להגיע  לאיזון  תקציבי

רמת  הרפואה  הגבוהה  הקיימת  בארץ  תמשיך עליה  להבטיח  ש.  יתקיימו
מרכזים  הרפואיים יינתנו  לשעידוד  בתמיכה  ובוזאת    ,להתקיים

ואשר ,  הקובעים  את  הסטנדרט  הרפואי  במדינה,  םייהאוניברסיטא
 .את כלל המערכת לרמות הגבוהות של הטיפול הרפואי מושכים

עדות  אשר  הטביעו  את  חותמן  על  מערכת  הבריאות  במדינת ואחת  הו
חקירה הועדת  "במידה  רבה  לחוק  הבריאות  היא      אשר  אחראית,ישראל

" בדיקת  תפקודה  ויעילותה  של  מערכת  הבריאות  בישראלממלכתית  לה
 .1990-ב  אשר  פרסמה  את  מסקנותיה  ,בראשות  השופטת  שושנה  נתניהו

, מטעמים  אלה  ":משמעית-ברורה  וחדהייתה  בנושא  התיאגוד  עמדתה  
  הללו  לניהול  עצמאי  בהתאם החולים-בתיעדה  על  העברת  ווממליצה  ה

 . 20"לעקרונות שיפורטו בהמשך
עדה והו"  פרסמה  ,2002  בשנת  ,  שנים  מאוחר  יותרעשרה-שתים

בראשותו  של  עדי  אמוראי ,  "לבחינת  הרפואה  הציבורית  ומעמד  הרופא  בה
:   הייתה"ועדת  אמוראי"  של  7'  המלצה  מס.  את  מסקנותיה  בנושא  זה

רותי  בריאות  כללית ישל  שהחולים  -בתי  הממשלתיים  והחולים-בתי"
שנתיים   ."למטרות  רווחיועברו  למעמד  של  תאגידים  עצמאיים  שלא  

, ועדה  לבחינת  תפעולוה"  מסקנות  2004במאי      התפרסמו,מכןלאחר  
  בראשותו  של  מר ,"  הממשלתייםהחולים-בתיתקצוב  והבעלות  על  ,  ניהול

הפרדת ל  שיש  לפעול,  הייתההמסקנה  העיקרית  של  ועדה  זו  .  משה  ליאון
הפיכת   שלהפתרון  הוצע  גם  כאן  .    מתפעול  ישיר  של  המדינההחולים-בתי
 חולים-בתיל  )ממשלתיים  ושל  הקופותה(    הכללייםהחולים-בתיכל  

 . הפועלים כתאגידים עצמאיים ללא מטרות רווח,ציבוריים
המומחים     בהן  השתתפו  מיטב,  ועדות  מכובדות  אלולשלושמעבר  

  נדרש  לנושא  גם ,בארץ  בתחום  מנהל  מערכות  בריאות  וכלכלת  בריאות
ק  מערכת  הבריאות  אינו  שוק   ששוהעובדה  ,ולדעת  .מבקר  המדינה

אולם  כל  עוד  הגורם ,  פיקוח  הממשלתיהחשיבות    מגבירה  את  משוכלל
 הרי,    הממשלתייםהחולים-בתי  הוא  גם  הבעלים  של  –  המשרד  –המפקח  

 .21שאלת יכולתו למלא תפקידו כמפקח נותרת בעינה

                                                      
 .128'  עמ, דעת הרוב, ראשוןכרך, 1990, ח ועדת נתניהו" דו 20
-מחיר  שירותי  בריאות  בבתי:  2003לשנת  ,  ב54ח  שנתי  "דו,  2004,    מבקר  המדינה21

    ).  468עמוד (החולים הכללים 
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ועדות  השונות  והדיונים ודיוני  הבה  התקיימו    ,תקופההבמהלך  
  גיבשה  גם  ההסתדרות  הרפואית  בישראל ,ים  השוניםבפורומים  האקדמי

היא  משקפת  הסכמה  מסוימת  על  הגדרת .  את  עמדתה  בנושא)  י"הר(
י "במסמך  שהגישה  הר  .פתרוןהבעיה  בצד  העקרוני  וכך  גם  באשר  ל

י  סבורה  כי "גם  הר"נכתב  )  חולים-בתי  תיאגוד  7פרק  (  "ועדת  אמוראי"ל
 החולים-בתילהנהלות  מת  של  אחריות  וסמכות  מהממשלה  יהעברה  מסו

י  במסמך "גם  למסקנות  ועדת  ליאון  התייחסה  הר  ".יכולה  להביא  תועלת
ברמה  הלאומית  וברמת ,  ו  מחירלצד  המציג  את  יתרונות  התיאגוד  ,נרחב
 .העובד

-בתי  הפרדת    לענייןמול  המסקנה  הכמעט  אחידה  הנשמעת  מכל  עבר
  עמדת "נוקט  משרד  האוצר  ,  ותיאגודם  ממשרד  הבריאות  החולים
  היא החולים-בתיהמגמה  העיקרית  של  תיאגוד  "לגישתו  .  22"מיעוט

תפקיד  הכפול הכלומר  ,  "החולים-בתימתפעול  וניהול    הינתקות  הממשלה
רק "  –    אולם  פתרון  האוצר  הוא  שונה,בעייתינתפס  כשל  משרד  הבריאות  
  יאפשר  ריסון החולים-קופות  לאחריות  החולים-בתימהלך  שיכפוף  את  

,   באופן  כלכליהחולים-בתיתוך  ניהול    ,לבריאותאמיתי  של  ההוצאה  
 ".רכי המערכתוה כוללת של צייבמסגרת תקציב נתונה ותוך רא
עדות  השונות  לאורך  השנים  והקונצנזוס ואחידות  ההמלצות  של  הו

-בתי  מדוע  הפרדת  ,  השאלהמעורר  אתבשטח  ביחס  לפתרון  המועדף  
 ? ה  הממשלתיים ממשרד הבריאות לא התבצעהחולים
 : עיקריותכך שלוש סיבותיש ל

מהלך  ידרוש  משאבים  רבים  וזאת  משום ה  ביצוע  .סיבה  כלכלית )1
  ציבוריים  או  של  תאגידי  בריאות  היא חולים-בתישהחבות  הכספית  של  

 :  סעיפים  עיקריים4-ב  במיוחד,    ממשלתייםחולים-בתי  משלגדולה  יותר  
וד הפרשת  המעביד  לפנסיה  והסבס,  ביטוח  רשלנות  רפואית,  מס  מעסיקים

  אשר  הוגשה ,לפי  הערכת  משרד  הבריאות.  הישיר  הקיים  היום  במערכת
-בתי("    לשנהח"שליון  י  מ900-של  כ  מדובר  בתוספת  עלות,  ועדת  ליאוןול

עדה  יש ובמסגרת  עבודת  הוזה  ו  בהיקף  2002  סובסדו  בשנת  החולים
  הבטחת ידי-עלאם    זרמי  המקורות  הנדוניםהעברתם  של  להבטיח  המשך  

יש  לזכור ").  ידי  התאמת  מחירים  במערכת-או  על  עתיד  בזההיקף  סבסוד  
  שחלק  גדול  מהכספים מפני,  כי  תוספת  עלות  זו  היא  בעיקרה  מלאכותית

                                                      
עמדת "  הוא  ו  המסכם  את  עמדת,  משרד  האוצרמטעםהפרסום  היחיד  שהופץ  לציבור    22

ועדת "ח  "  לדו1'  נספח  ג,"  לחברות  ממשלתיותהחולים-בתיהמיעוט  לעניין  הפיכת  
 ".ליאון
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חבות  הקיימת ה  הורדת  ידי-על  מיסים  או  ידי-עלהללו  חוזרים  לממשלה  
  כי  כספים  אלו  מוצאים ,יש  גם  לזכור.  היום  לפנסיה  ולרשלנות  רפואית

כלומר  הם   (לה  תחת  סעיפים  אחרים  הממשידי-עלבכל  מקרה  היום  
הצורך מ  נובעתהעלות  האמיתית  .  )יוצאים  מכיס  אחד  וחוזרים  לכיס  אחר

הציבוריים  ושל (  האחרים  החולים-בתילתת  תנאים  שווים  בסעיפים  אלו  ל
ניתן  להעריך  את  ההוצאה  הנוספת  בסעיף  זה ).  רותי  בריאות  כלליתיש

 . ח לשנה"בכמיליארד ש
נושא  נתפס  בעיני  רבים  כמורכב ה.  ודהסיבה  ארגונית  ויחסי  עב )2

לפתרון  וההתעסקות  בו  מרתיעה  את  הגורמים  השונים   ובעייתי  ביותר
למרות  שבמשק  הישראלי  כבר  בוצעו  מהלכים  מורכבים ,  בכךמלעסוק  

העובדים  במגזרים  השונים  מבינים .  הבעיה  המרכזית  היא  של  אמון.  מזה
 .יים  הוא  כלכלי  הממשלתהחולים-בתיהממשלה  להיפטר  מהמניע  של  כי  

  כמו ,כאשר  העובדים  מסתכלים  על  תאגידים  קיימים  במשק  הבריאות
 שיש,    הם  רואים  בעלים  פעילים,  ציבוריים  אחריםחולים-בתיו  "הדסה"

 מלווה  בתחושה  של  ואילו  תהליך  התיאגוד  ,  אחריות  לנעשהלהם  תחושת
 .החולים-בתיהבעלים מהינתקות 
  בכל  מסגרת   ותתקייםתמשיךבות  המדינה  לשירותי  האשפוז  ימחו
לכן  חשוב  שהמדינה  תצהיר  זאת  מעל  כל  במה  ובצורה  מאוד .  ארגונית

  כי  במקרה  של  אי ,מעבר  לזה  המדינה  חייבת  להבהיר  .ברורה  ומפורטת
תפרוס     המדינה,  מעבר  להחלפת  ההנהלה  והדירקטוריון,יציבות  כלכלית
 . בטחת הזכויות הבסיסיות של העובדיםהרשת ביטחון ל
  הצלחתם ,החולים-בתי  כי  גם  לאחר  השלמת  תיאגוד  ,רחשוב  לזכו

הסכמי :    הממשלה  וזו  משתי  סיבות  עיקריותידי-תיקבע  עלהכלכלית  
תיאגוד  עובדים  ומעסיקים   בכל  צורתוהממשלה  ידי  -עלהשכר  נחתמים  

מכלל   אחוז  75-כהשכר  מהווה  כאשר  ,  חתומים  על  הסכם  קיבוצייהיו  
המדינה  וכך  כנראה ידי  -עלעים  התעריפים  נקב  גם  .החולים-ביתהוצאות  

ממתן   הן    מהכנסות  התאגיד  אחוז90  כי  ,יש  לזכור.  יהיה  גם  בעתיד
  גם  בעתיד  החלטות ,כלומר.  שירותים  רפואיים  הקשורים  לתעריפים  אלו

הממשלה  מול  נציגות  העובדים  מצד  אחד  ובגיבוש  מדיניות  התעריפים 
 . את הצלחתו הכללית של התאגידהן שייקבעומצד שני 

מהלך  מורכב   בכדי  להעביר.  פוליטית  מתאימה    סביבהדרהע )3
אוצר משרדי  ה  המקצועית  בהן,  מנהיגי  המערכתעל  ,    כזהומסובך

  במהלך  זה  נושא  בעל  חשיבות  ממדרגה לראות  ,  הפוליטיתהןו  בריאותהו
  לשם  כך  את  המשאבים  הכספיים  של  המדינה  אך לגייס  עליהם.  ראשונה
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נושא  בראש  סדר  היום  הלאומי ה  להעמיד  את  את  הזמן  הדרוש  בכדי  גם
 .בתחום הבריאות

כללי "  התאמת  מצריך  החולים-  של  בתיתיאגודהקידום  ,  לסיכום
אשר  מצד  אחד  תדגיש  את ,  ומנהיגות  מקצועית  ופוליטית"  המשחק

 .תהליךהצד שני תנהל את וממחויבות המדינה לשירותי האשפוז 

         23)פ"שר(שירות רפואי פרטי . 3

  הממשלתיים  ושל  שירותי  בריאות החולים-בתיפ  ב"סוגיית  קיום  השר
ארגוניים  ואתיים  של  בעלי ,  וכוללת  שיקולים  כלכליים  כללית  מורכבת

זכתה  לדיונים  רבים  ולוהטים  עוד  בדיוני הסוגיה  .  ן  וברמה  הלאומיתייענ
מוצתה  במובן  של  הנהגת  מדיניות   והיא  טרם    שנה15-ועדת  נתניהו  לפני  כ
 .  ברורה והחלטית

מעבר  למסים  ותשלומי  הביטוח (ישראל  מממנים  מכיסם  אזרחי  
חלק .  למעלה  משלושים  אחוז  מההוצאה  הלאומית  לבריאות)  הלאומי

ובעיקר ,  החולים-בתיממקורות  אלה  מיועדים  לממן  שירות  רפואי  פרטי  ב
הציבוריים  הירושלמיים החולים  -בתיב  .הקדמת  תור  או  בחירת  מנתח

  הממשלתיים  נאסר החולים-בתיב  ופ  רשמי"נהוג  שר)  הדסה  ושערי  צדק(
-בתישל  "  קרנות  המחקר"אך  הוא  מנוהל  במסגרת  ,  על  הסדר  כזה

מחוץ ,  פרטיים  רשאים-הלאהחולים  -בתירופאים  ב,  עם  זאת.  החולים
לקבל  חולים  במרפאות  ולבצע  ניתוחים  במתקנים   ,לשעות  העבודה

מסך   ים  כעשרה  אחוזופ  מהו"בהדסה  ובשערי  צדק  ניתוחים  בשר.  פרטיים
במקרים  רבים .    סוגי  הניתוחיםלפי  רבה  שונותאך  קיימת  ,  יתוחיםהנ

 .הביטוח המשלים משלם חלק מההוצאה

 פ"הביקוש לשר
. תוצאות  הטיפוללגבי  וודאות  -איב,  בין  היתר,  טיפול  רפואי  מאופיין 

ואולם  במצבים   במקרים  רבים  הסכנה  מטיפול  באיכות  נמוכה  אינה  רבה
איכות  הטיפול  חשובה ,    רפואי  חודרנישל  בעיות  בריאות  קשות  ושל  טיפול

והחולה  ירצה  לשפר  ככל  האפשר  את  התוצאות  הבריאותיות ,  מאד
 .ידי  בחירת  מנתח  והקדמת  תור-להקטין  ככל  האפשר  את  הסיכונים  עלו

                                                      
אוניברסיטה בס  לבריאות  הציבור  "ביה,    עמיר  שמואליר"ידי  ד-  הסעיף  הוכן  על23

 .הכתוב הוא על דעת צוות הבריאות של המרכז.  ומכון גרטנר,העברית
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הטיפול  הציבורי  אינו  יכול  להתיר  בחירת  מנתח  או  הקדמת  תור שהיות  
  פרטיים  תמורת ווצר  ביקוש  לשירותיםיצפוי  לה,  במסגרת  הסל  הציבורי

. ביקוש  זה  הוא  לגיטימי  וצפוי  במסגרת  ריבונות  הצרכן.  תשלום  נוסף
שביקוש  זה  הוא  מורכב  יותר ,  עם  זאת,  מחקרים  שנעשו  לאחרונה  מראים

משיגים   פ"כמו  כן  אין  עדויות  כי  מנותחי  השר.  ממה  שאפשר  היה  לצפות
 .  תוצאות בריאותיות טובות יותר מאשר מנותחים ציבוריים דומים

  הציבוריים     החולים-בתיפ ב"נימוקי המצדדים בהנהגת שר
  הציבוריים  ותקל החולים-  לבתימקורות  הכנסהתיצור  פ  "הנהגת  שר .1

חולים  המשתמשים ,  באופן  זה.  על  המצוקה  התקציבית  בה  הם  מצויים
 .את החולים המשתמשים בסל הציבורי פ יסבסדו בעקיפין"בשר

  התשתיות ניצולל  את  צ  והערב  תגדי"פ  בשעות  אחה"הנהגת  שר .2
ותקטין  את  ההוצאה  הממוצעת ,  הציבורייםהחולים  -בתיהרפואיות  ב

של  ההוצאה  הקבועה יגדל  משקלה    ככל  שתתעצםהקטנה  זו  .  ליום/לחולה
 . על תשתיות פיסיות ואנושיות בסך ההוצאות

  הציבוריים  תתמרץ  את  הרופאים החולים-בתיפ  ב"הפעלת  שר .3
,   הציבוריהחולים-ביתית  זמנם  בלבלות  את  מרבם  מבוקשיה  ,הבכירים

במסגרת  הסל  הציבורי  וכן  המתמחים המטופלים  הנו  גם  החולים  ייוכך  
 .   וכך החברה כולה והדורות הבאים,החולים-ביתב
לפי   ידואלייוופ  תאפשר  הנהגת  סולם  השתכרות  אינד"הפעלת  השר .4

 . מערכת הציבוריתבטובים הרופאים ה תשמור עלוכך , ביצועים ומוניטין
  הממשלתיים  ושל החולים-בתי  התיאגוד  של  ייתסוגל  פ  קשור"השר .5

, תאגידים  עצמאייםל  החולים-בתי  עם  הפיכת.  שירותי  בריאות  כללית
  ועם  מבטחים החולים-קופותעם  ,  ת  בינם  לבין  הצוות  הרפואייוההתקשרו

קשה  יהיה  אז  להצדיק  את   (  אופי  פרטני  ותחרותיות  בעלתהיינהאחרים  
בתאגידים   פ  המסורתי"  אלה  לעומת  השרחולים-בתיפ  ב"השר  איסור

 .)בירושליםותיקים וה
  הציבוריים  תקטין  את  היקפו  של  השוק החולים-בתיפ  ב"הנהגת  שר .6

קיומם  של  שווקים .    הציבורייםהחולים-בתיוהאפור  בשירותי    השחור
והם  בעלי  תרומה  שלילית ,  אלה  נובע  מלחצי  ביקוש  כפי  שנדון  לעיל

 .  את בריאות החוליםלרווחה החברתית ומסכנים לעתים

  הציבורייםהחולים-בתיפ ב"נימוקי המתנגדים להנהגת שר
:   של  המערכתהזלת  ידופ  נובעים  מא"חלק  מהנימוקים  להנהגת  השר .1
או  מניעת החולים  -בתיפיקוח  על  נוכחות  הרופאים  בשעות  העבודה  בה
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הם  נושאים  לפיקוח  ואכיפה  ולא )  שוק  שחור(תשלומים  ישירים  לרופאים  
 .פ"נהגת שרהב ייפתרו

  הציבוריים  תתמרץ  רופאים  להסיט החולים-בתיפ  ב"שר  הנהגת .2
פ  תחליף  את  הפעילות "פעילות  השר,  כלומר.  פ"פעילות  בוקר  לשר

, דבר  שיגרום  להארכת  התורים  לניתוחים  במערכת  הציבורית,  הציבורית
פיקוח  על  כמויות .  פ  וחוזר  חלילה"שתביא  מצידה  להגדלת  הביקוש  לשר

 . ים קשה לביצועשני סוגי הניתוח
-בתימעבר להסטתם מ(פ  תביא  להגדלת מספר הניתוחים "הנהגת  השר .3

ה  בהוצאה ייפ  ולעל"ביוזמת  מנתחי  השר)    פרטיים  לציבורייםחולים
 . )חלק מהניתוחים יהיו מיותרים מבחינה רפואית (הלאומית לבריאות

 ,באותו  ניתוחהציבוריים  והפרטיים  שוויון  בין  המנותחים  -ווצר  אייי .4
 . ה מעבר לזהות המנתחיעם חשש לאפל, באותו זמןן חולים-ביתתו באו

לשיפור פ  בכירורגיה  תביא  ללחצים  להסדרים  דומים  "הנהגת  השר .5
 .     של הבכירים גם באגפים אחרים ובמקצועות רפואיים אחריםמעמדם

ההתמחות  של  הרופאים   ובקצב  תכן  פגיעה  ברמתיבטווח  הארוך  ת .6
 . פ"ם למסגרת השרהצעירים עם הסטת יותר ניתוחי

שוק  פרטי  בתוך  מוסד  ציבורי   ווצרותיתפתח  פתח  לה  פ"הנהגת  השר .7
זמות  אלה  אמורים  להוות  חלק ומוצרים  וי.  למוצרים  רפואיים  נוספים

-קופות  על  שירותי  האשפוז  המוצעים  לחברי  החולים-בתימהתחרות  בין  
 .   במסגרת הציבוריתהחולים

או מפורשת  לאסור  לחוסר  ההחלטה  ה  המרכזית  הסיבה,  לסיכום
) למשל,  כפי  שקורה  בקנדה(  הציבוריים  החולים-בתיפ  ב"את  השרלהתיר  
מערכת  פיקוח ב  על  הצורך  מסכימים  ו  כי  גם  המצדדים  בהנהגת,היא

, פ"  השרלהפעלתנוספים    מספר  סייגים  הצדדים  מסכימים  על.  מפותחת
תתקיים  הפרדה ש,  לא  תיפגע  כדי  להבטיח  שהפעילות  במסגרת  הציבורית

ושלא  תתאפשר  הקדמת  תור  שלא ,    ההתחשבנות  הפרטית  והציבוריתבין
 . מסיבות רפואיות

, טעונה  בשיקולים  כלכליים  וחברתיים  פ"אין  ספק  שסוגיית  השר
וההחלטה  תעצב  במידה  רבה  את  דמותה  של  מערכת  האשפוז  והבריאות 

פ "  כי  למרות  שנימוקי  המצדדים  בהנהגת  שר,נראה.  בעתיד  הישראלית
הסייגים  להבטחת  המסגרת   הרי  ,הם  מוצקים  ציבורייםההחולים  -בתיב

ומערימים ,  הציבורית  שתפעל  בצידה  של  מסגרת  פרטית  הינם  קריטיים
 . קשיים שלא ניתן להתגבר עליהם בשלב זה
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 החולים-  בתיתיאגודמנושא  תכן  כי  הפתרון  לסוגיה  הוא  בלתי  נפרד  יי
 תות  כללי  הממשלתיים  ושל  שירותי  בריאהחולים-בתיכאשר    .הציבוריים

פ  בהם  תהיה  הרבה  פחות "הנהגת  השרהרי  ,  יהפכו  לתאגידים  עצמאיים
לאסור  עליהם  נוהג  המקובל  זה  שנים   לא  יתאפשר  ,בנוסף  .בעייתית

  הציבוריים  יהיו החולים-בתיכאשר    .תיקים  הירושלמייםותאגידים  הוב
-ההתקשרויות  בינם  לבין  הרופאים  המועסקים  על,  תאגידים  עצמאיים

  ומבטחים החולים-קופותובינם  לבין  ,    ואופי  עבודתםידם  על  היקף
יהיו  פתוחות  למשא  ומתן  עניני ,  אחרים  על  היקף  וסוג  השירות  הנקנה

 .         ותחרותי
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 שירותי רווחה אישיים

שירותי הרווחה האישיים מהווים נדבך מרכזי וחיוני של מערכת הרווחה 
הם מסייעים לקשת רחבה של קבוצות אוכלוסייה בעלות צרכים . בישראל
, יומיים-המתקשים בניהול חייהם היום, זקנים מוגבלים ובודדים: שונים

 מנותקים ממסג רות  בני נוער, ילדים ובני נוער במצבי סיכון נפשי ופיסי
עולים , מפגרים, נכים , נשים מוכות, משפחות במשבר, לימודים ועבודה

בני נוער ומבוגרים המכורים לסמים , המתקשים בקליטה, חדשים
משפחות  , יחידים ומשפחות הנתונים במצוקה כלכלית קשה, ולאלכוהול

 .אסירים משוחררים ודרי רחוב
צעות מחלקות הרווחה השירותים מסופקים לאוכלוסיות אלה באמ

הנותנות חלק מן השירותים באופן ישיר וחלקם , ברשויות המקומיות
השירותים ניתנים הן בקהילה והן במסג רות . באמצעות אר גונים אחרים

שיש בו מענה לצרכים ובעיות של , קיים מגוון רחב של שירותים. מוסדיות
סיות אלה והוא נועד לסייע לאוכלו, של משפחות ושל קבוצות, יחידים

רבים מן  הצרכים . בהתמודדות  עם המצוקות ולשפר את  איכות חייהן
הם משתנים הן כתוצאה  . ומהבעיות של הקבוצות השונות אינם קבועים

חברתיות  , מהתפתחויות במצבם הפרטי והן כתוצאה מתמורות כלכליות
.  המתרחשות בארץ או בקהילה הספציפית הרלבנטית, ודמוגרפיות שונות

, לעוצמת האבטלה, לשינויים במצב הכלכלי והביטחוני, משלל, הכוונה
כמו  , לשינויים בהרכב האוכלוסייה ובגודלן של קבוצות גיל ספציפיות

ולשינויים במדיניות הממשלה וברמת הסיוע שהיא , זקנים וילדים
מעת  לעת עולים על פני השטח צרכים . מספקת דרך   הרשויות המקומיות

רותי הרווחה המקומיים או לא זכו  שלא היו מוכרים לשי, חדשים
 .לתשומת לב הולמת מִצדם

דחיפותם והשינויים המתרחשים בהם , עוצמתם, תמהיל הצרכים
מציבים בפני שירותי הרווחה האישיים אתגרים ולחצים מתמידים  

מצב זה מקשה על קביעה ברורה של סוגי הצרכים  . המחייבים התייחסות
ועל מיקומם בס ולם , חוצה לוהנכללים בטווח פעולתם או מצויים מ

שבו ייקבעו דפוסים מוגדרים וברורים של הקצאת משאבים , עדיפויות
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שצרכים רבים הם  דחופים ומחייבים , העובדה. ופיתוח תכניות שונות
כיבוי "מענה מיידי מביאה במקרי ם רבים לעיסוק של שירותי הרווחה ב

ילויות ולצמצום מעורבותם בבעיות יסודיות  יותר ובפע" שריפות
יתר על  . המיועדות לטפל בגורמים המביאים להיווצרות מצוקות שונות

המופנה אל שירותי הרווחה האישיים  , עומס הבעיות והצרכים, כן
" כסות"מקשה עליהם ל, וההיקף המוגבל של משאבים העומדים לרשותם

. וחלקם נותר ללא מענה הולם, את מכלול צורכי האוכלוסיות הנזקקות
 .י בולט במיוחד בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכוןהכיסוי החלק

,  היישובים בישראל שונים זה מזה בתמהיל הצרכים המאפיין אותם
ממי קומם הגיאוג רפי , כנובע מהבדלים בהרכבם החברתי והדמוגרפי

הם שונים גם בהיקף ה משאבים המוקצה  . ומחוסנם החברתי והכלכלי
המסוג לים ,  אר גוני סיועלרווחה בכל אחד מהם וב הבדלים במארג של

לחבור למחלקת הרווחה באספקת השירותים ולתרום לרמת ההיענות של 
 .מערכת הרווחה הכוללת ביישוב לצרכים השונים של תושביהם

הסקירה מתמקדת בבחינה של המרכיבים המשפיעים על תפקודה של 
מערכת שירותי הרווחה האישיים ברמה הארצית והמקומית ועל יכולתה 

.  בצורה הולמת באתגר של מתן מענה הולם לצורכי האוכלוסייהלעמוד 
היקף המשאבים הכספיים : להלן נתרכז בשלושה מרכיבים עיקריים

התשתית החוקית של , העומד לרשות שירותי הרווחה האישיים
תפקידיהם ויחסי , והארגונים המעורבים באספקת השירותים, השירותים

 . הגומלין ביניהם

 ים העומדים לרשות השירותיםהמשאבים הכספי. 1

התקציב הממשלתי מהווה מקור מימ ון עיקרי של שירותי הרווחה 
ועל כן שינויים בהקצאת הממשלה לתחום זה עשויים להשפיע , האישיים

 מת אר את  השינויים שחלו בהיקף  1לוח . בצורה משמעותית על תפקודם
הלוח . 2004- ל1980ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים בין 

מבחין בין ההוצאה של משרד הרווחה למימון שירותים לאוכלוסיות 
לבין , מפגרים ומשפחות, נכים, זקנים, בני נוער, ילדים:  כמו, שונות

המממן טיפול ביתי לזקנים מוגבלים , ההוצאה של המוסד לביטוח לאומי
הוצאה זו נכללת במסגר ת    (1988-במסגרת חוק  ביטוח סיעוד אשר הוחל ב

המסופק לאוכלוסייה , תי הרווחה האישיים בהיותה שירות בעיןשירו
 ).בדומה לשירותי הרווחה האישיים האחרים
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 1980-2004,   הוצאה לשירות י רו ו חה אישיים. 1לוח 
 )ח"מיליוני ש               (

 שנה הכל-סך שירותי רווחה שירותי סיעוד
- 1,789 1,789 1980 
- 1,569 1,569 1985 

585 1,757 2,342 1990 
964 2,253 3,218 1995 

1,718 2,698 4,415 2000 
2,006 2,761 4,767 2001 
2,326 2,927 5,254 2002 
2,281 2,881 5,162 2003 
2,337 2,929 5,266 2004 

 : כמה מגמות ע יקריות בולטות מנתוני הלוח לעיל
  אחוז14-חל קיטון של כ, 1985- ל1980בין , בראשית שנות השמונים *

- ל1985בין ,  שנה15לאורך  תקופה של , מכן-ברמת ההוצאה אך לאחר
 אחוז בהוצאה הכוללת לשירותי רווחה 150-חל גידול של כ, 2000

 .1988-הגידול נבע בעיקר מהפעלת חוק ביטוח הסיעוד החל ב. אישיים
כאשר עד   , היו תנודות בהוצאה, 2004- ל2000בין , בשנים האחרונות *

,  שנים20-לראשונה זה כ, 2003-וב,  אחוז19- בכ גדלה ההוצאה2002
 חל שוב גידול קטן   2004-ב.  אחוזים ברמת ההוצאה2-חל קיטון של כ
  .ביותר בהוצאה

לשירותי הסיעוד נתח הולך וגדל בהוצאה הכוללת לשירותי הרווחה   *
 2000- חלקם בהוצאה היה כרבע בלבד הרי ב1990- אם ב–האישיים 

 אחוז מ ן 45 חלה עלייה נוספת לכדי 2004-וב,  אחוז40-מדובר על כ 
חלקה של ההוצאה לשירותי הסיעוד ניכר בהשוואה של . ההוצאות

קצב הגידול שלה לקצב הגידול של כלל ההוצאה לשירותי הרווחה 
בתקופה זו עלתה ההוצאה . 2004- ל1990האחרים בתקופה שבין 

- גדלה בכ לערך ואילו ההוצאה לשירותים אחרים4פי לשירותי סיעוד 
כי  קצב הגידול  של ההוצאה , עם זאת, ראוי לציין.  אחוז בלבד70

 אף 2003- ל2002לשירותי סיעוד הולך וקטן בשנים האחרונות ובין 
 .לראשונה מאז הוחל בהפעלתם, חלה ירידה מסוימת
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בשנים האחרונות חל אפוא שינוי משמעותי במגמה שאפיינה שנים 
בחינת . י הרווחה האישייםרבות את ה תפתחות ההוצאה לשירות

-2002(השינויים לפי תחומי השירותים השונים בשלוש השנים האחרונות 
מצביעה על קיטון בהוצאה לשירותים מוסדיים לילדים ולבני נוער ) 2004

להעסקת עובדים , לשירותים מוסד יים וקהילתיים לזקנים, במצוקה
,  לעומת זאת. לעבודה קהילתית ולשירותים למשפחה, במחלקות הרווחה

חל גידול בהוצאה לשירותי  הקהילה לילדים ולבני נוער ולשירותים 
הגידול או הקיטון בהוצאה היו . מוסדיים וקהילתיים למפגרים ולנכים

 אחוז בהוצאה  25-להוציא גידול בשיעור של כ, עם זאת מצומצמים
 .2004- ל2003לשירותים קהילתיים לילדים בין 
ממשלתית חלו בשנים האחרונות שינויים במקביל לשינויים בהוצאה ה

ישנן עדויות  . משמעותיים גם בהוצאה לרווחה של הרשויות המקומיות
ארצית בהשתתפות של הרשות המקומית  -רבות המצביעות על ירידה כלל

והיא ניכרת במיוחד ביישובים החלשים מבחינה כלכלית וחברתית  
). ר בפריפריהיישובים ערביים ויישובים יהודיים הממוקמים בעיק(

, מחלקות רווחה רבות מדווחות על ירידה בתקציבים העומדים לרשותן
לפגיעה . המאלצת אותן לצמצם בשירותים המסופקים לאוכלוסיות שונות

בשירותי הרווחה יש משמעות מיוחדת לנ וכח הגידול הניכר שחל בשנים 
 , לדוגמא(במספר הנזקקים לשירותי הרווחה , האחרונות ביישובים רבים

-הוא עלה מ,  כמעט והוכפל2002- ל1992שבע מספר הנזקקים בין -בבאר
 ).36,000- ל19,000

שחלו בשנים האחרונות בהוצאה , שגם לפני השינויים, ראוי לציין
שירותי הרווחה כיסו רק חלק מהצרכים של , הממשלתית והמקומית

 אך מצב זה הוחמר בשנים, )כמו  ילדים ובני נוער(אוכלוסיות מסוימות 
הפגיעה של הקיצוצים בשירותי הרווחה נבלמה , עם זאת. האחרונות

ממשלתיים -במידה מסוימת בשל הרחבת המעורבות של גורמי ם לא
בזירת שירותי ) ארגונים פרטיים עסקיים וקרנות, ארגונים וולונטריים(

בהמשך נתייחס גם להוצאה ). הסוגיה תיבחן בהמשך הסקירה( הרווחה 
גידו ל כתוצאה מ היותם של השירותים מעוגנים  בה נמשך ה, על סיעוד

 .ידה-בחקיקה ומוגנים על
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 התש תי ת  החוקית  ש ל שירותי ה רווחה האישיים . 2

עיגון שירותים חברתיים בת שתית חוקית  הוא אחד המרכיבים הבסיסיים 
,  ראשית: לתשתית זו כמה תרומות עיקריות. של מערכת שירותי הרווחה

זכות של האזרח שעל המדינה לכבדה היא קובעת שקבלת שירותים היא 
היא מחייבת את  המדינה להקצות , שנית;  והיא איננה מתת חסד 

, ושלישית; המעוגנים בחוק, משאבים לצורך אספקת  השירותים הללו
ומסייעת בכ ך  , היא קובעת אמות מידה אחידות להקצאת השירותים

 .להשגת מידה רבה יותר של שוויוניות בהקצאתם
החוק  : אישיים בישראל מעוגנים במספר חוקיםשירותי הרווחה ה

מחייב כל רשות מקומית   , 1958 –חוק שירותי הסעד , הבסיסי ביותר
. להקים מחלקת רווחה ולספק שירותים שונים לאוכלוסיות הנזקקות

המנחים את פעילות שירותי , במהלך השנים נחקקו חוקים נוספים
שירותי : ירות כגוןומכסים מגוון רב של תחומי ש, הרווחה ועובדיהם

טיפול בילדים בעלי בעיות התפתחותיות  , טיפול ביתי בקשישים מוגבלים
הגנה , טיפול במפגרים ובנכים, סיו ע לנשים מוכות, ובילדים במצבי סיכון

ההתפתחויות . על דיירים במעונות וטיפול בבני נוער  על סף הידרדרות
 :בתחום החקיקה מצביעות על כמה מגמות עיקריות

 מהווה נדבך בסיסי  של שירותי 1958-ק שירותי הסעד שנחקק בחו *
והוא קובע את הע יקרון של א חריות מקומי ת , הרווחה האישיים

חוק זה וגם רוב מכריע של החוקים  . לאספקתם של שירותים אלה
אך הם , שיש לספק שירותים שונים לאזרחים, האחרים אמנם קובעים

 השירותים הקונקרטיים אינם מגדירים בצורה ברורה ומחייבת את
הדבר . שהאזרחים יהיו זכאים לקבלם ואת טוו ח הזמן בו יש  להעניקם

משפיע על היקפם ורמתם של השירותים והמשאבים הכספיים 
 .והאנושיים המופנים אליהם ביישובים שונים

חוק ביטוח סיעוד הוא החוק היחיד המגדיר בצורה ברורה סל   *
,  ישנו חוק נוסף. די אספקתםשאותו יש לספק ואת מוע, שירותים

המחייב השמת ילדים הסובלים מעיכובים בהתפתחותם במסגרות  
 .טיפוליות אך הוא אינו מפרט את השירותים הספציפיים הנדרשים

השירותים המעוגנים בחוקים מכסים רק חלק מהצרכים של  *
שירותים האמורים לספק מענה לצרכים אחרים , אוכלוסיות שונות
, מדובר.  בחוקים וזוכים לכל היותר לכיסוי חלקיאינם מעוגנים

שלא הוכרו כזכאים במסג רת חוק ביטוח , בטיפול בקשישים, למשל
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סיוע לבני נוער במצוקה והקצאת  , סידור מפגרים בהוסטלים, סיעוד
,  הסעות לטיפולים רפואיים: כמו(סוגים שונים של עזרה אחרת 

ט יפול במכורים , הקצאת אביזרי ריהוט בסיסיים למשפחות במצוקה
נראה שמידת החיוניות ). לסמים ועבודה קהילתית באזורי מצוקה

שאינם , והדחיפות של רבים מן הצרכים של קבוצות אוכלוסייה שונות
אינה נופלת מהצרכים , מכוסים בחקיקה המחייבת הענקת שירותים

 .שהחוקים הקיימים נותנים להם מענה
י מידת העיגון שלהם בחקיקה הבחנה בין סוגים שונים של צרכים לפ *

משתקפת בשוני במידת ההיענות של מערכת שירותי הרווחה לצרכים 
משאבים רבים ביותר מופנים לצרכים המעוגנים בחוקים . אלה

,  כמו שירותי סיעוד לזקנים(המחייבים הענקת שירותים קונקרטיים 
). הנוטלים נתח גדול ביותר  בהוצאה הממשלתית לשירותי רווחה

שני ניצבים שירותים המעוגנים בחוקים שאינם מגדירים במקום 
ובמקום אחרון ; בצורה ברורה ומחייבת את השירותים שיש להעניקם

 הקיצוצים –שאינם מעוגנים בחקיקה , ניצבים הצרכים הרבים
 .התקציביים בשנתיים האחרונות פגעו בעיקר בשירותים אלה

תים נוספים בחקיקה ניסיונות שונים שנעשו במהלך השנים לעגן שירו *
, בטווח זמן מוגדר וקבוע, שתחייב אספקת סל של שירותים קונקרטי

ביטוח סיעוד והשמה (למעשה שני החוקים שצוינו לעיל . לא נשאו פרי
ולו , הם היחידים שעונים) במעונות של ילדים מעוכבי התפתחות

 .על ציפיות אלה, בצורה חלקית

של חוקים חברתיים המכוונים שבישראל יש תשתית רחבה , אפוא, נראה
חוקים אלה עשויים היו להשפיע . את פעילות שירותי הרווחה האישיים

שתהלום את צורכי , על עיצוב מערכת שוויונית יותר של שירותי רווחה
, ותבטיח את פריס ת השירותים במרכז ובפריפריה, האוכלוסיות השונות

 .השגת היעדיםאך אופיים של רבים מהחוקים פוגע ביכולתם לתרום ל
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  זירה רֻווית ארגונים –שירותי הרווחה האישי ים  . 3

הנוהגת בשנים האחרונות בתחום שירותי , מדיניות ההפרטה החלקית
ממשלתיים את   -מבקשת להעביר לארגונים לא, הרווחה האישיים

אך  לשמור  בידי , האחריות לאספקת שירות ים ממלכתיים ועירוניים
על ,  הא חריות על מימון השירותיםהמדינה והרשויות המקומיות את

על קביעת תוכן השיר ותים ובקרה על  , בחירת הזכאים לקבלתם
מדיניות זו הביאה לגידול רב במספרם של הארגונים . הספקתם

המעורבים באספקת שירו תי רווחה א ישיים והתפקידים אותם הם 
-בתחום שירותי הסיעוד לזקנים פועלים כ, לדוגמא. ממלאים התרחבו

מספר רב של ארגוני ם  . 320-רגונים ובתחום השירותים לילדים כ א150
ריבוי הארגונים הנוטלים חלק . פועל גם בתחום השירותים לנכים

באספקת שירותי רווחה הוא אחד המאפיינים העיקריים של מערכת 
 .שירותי הרווחה האישיים בישראל

 הארגונים  המעורבים בא ספקת שירות י רווחה  אישי ים. א

הפועל בתחום שירותי הרווחה ,  ובעיקר משרד הרווחהשלהמשרדי המ מ 
האחריות לאספקת שירותי הרווחה מופקדת אמנם בידי . האישיים

הרשויות המקומיות אך ל משרד הרווחה השפעה רבה על פעולתם של 
מימון  : המשרד פועל באמצעות שלושה כלים עיקריים. שירותים אלה

אחריות על הפעלת , הנתח העיקרי של תקציבי הרווחה המקומיים
החוקים החברתיים המנחים את פעילות הרשויות המקומיות בת חומי 

ל משרד  "ידי מנכ-וההוראות הנשלחות מעת לעת על, רווחה שונים
הכוללות הנחיות ספציפיות באשר , הרווחה למחלקות הרווחה המקומיות

משרד הרווחה פועל באמצעות לשכות מחוזיות ומפקחים . לתכני הפעילות
מערך ז ה  . לווים באורח צמוד את  פעילות מחלקות הרווחה המקומיותהמ

של מימון ופיקוח מקנה לממשלה מידה רבה של השפעה על פעילות 
 .הרשויות המקומיות

 אחר איות לספק שירותי רווחה לאוכלוסייה הרשוי ות המ קומי ות
פעילותן מלווה במעורבות  , אך כפי שצוין לעיל, המקומית מת וקף החוק

בשנים , ברשויות מקומיות לא מעטות גוברת הנטייה.  צמודהממשלתית
המשתקפות בפיתוח , לפתח יוזמות עצמאיות בתחום הרווחה, האחרונות

ידי הגדלת ההשתתפות העצמית של -הן על, שירותים נוספים ובמימונם
ידי גיוס עצמ אי של אמצעים -והן על, הרשות בתקציבי הרווחה המקומיים



                                                                הקצאת משאבים והתפתחות השירותים –' חלק א                                                      178

 
 

). וכדומה, עמותות תורמים, מגזר עסקי, תקרנו(מגורמים נוספים 
תהליכים אלה של ביזור וחיזוק האוריינטציה המקומית מאפיינים יותר 

הממוקמים ב רובם במרכז  הארץ ופחות את   , את היישובים החזקים
ועל כן הם יוצרים מידה רבה , היישובים החלשים הממוקמים בפריפריה

ותים המסופקים לאזרחים ברמה וב איכות השיר, שוויוניות בהיקף-של אי
 .ביישובים שונים

ארגונים  ללא מטרות ר ווח הוקמו הן . )עמו ת ות(ארגונים  וולונ טריים 
לשם קידום ושיפור השירותים המיועדים , בעלי צרכים, ביוזמת אזרחים

והן  , )ם וניצן"אקי, כמו אגודת חירשים אילמים(להם או לבני משפחתם 
  כמו העמותות המקומיות לתכנון ,ביוזמת הממ שלה והרשויות המקומיות

ידי אזרחים בעלי -ארגונים נוספים הוקמו על. ופיתוח שירותים לזקנים
כמו המועצה לשלום (מחויבות חברתית כדי לסייע לאוכלוסיות נזקקות 

חלק מהארגונים האלו אף מתריע ים על מחדלים שונים בפעילות ). הילד
ות ואספקת השירותים האחראיות על קביעת המדיני, רשויות וסוכנויות
כלל בתחום -הארגונים הוולונטריים מתמחים בדרך. בתחום הרווחה

, לעיוורים ולחירשים, למפגרים, לילדים, כמו שירותים לזקנים, מסוים
תמחוי ומרכזי סיוע נוספים לאוכלוסיות במצוקה כלכלית -והפעלת בתי

 .קשה ולחסרי דיור
ת לאספקת מרבית שהעבירו את האחריו, תהליכי ההפרטה החלקית

, ממשלתיים-שירותי הרווחה הממלכתיים והעירוניים לידי ארגונ ים לא
גברו בשנים האחרונות והגדילו במידה ניכרת את מ ספרן של העמותות   
הפועלות בזירת הרווחה ואת חלקן באספקת שירותי רווחה לאוכלוסיו ת  

 מאות ולמוגבלים פועלות, לילדים ולבני נוער, בשירותים לזקנים. שונות
ונוכחותם משקפת , שרובן הוקמו בשני העשורים האחרונים, עמותות

 .היטב את התהליכים האלה
אספקת שירותים : הארגונים הוולונטריים פועלים בכמה צורות
אספקת שירותים , ממלכתיים ועירוניים במימון הממשלה והרשויות

במימון מענקי  ממשלה ורשויות מקומיות ומקורות מימון נוספים 
 .ומכירת שירותים לצרכנים) תרומות וכדומה(

, מעורבותם הגוברת של הארגונים מושפעת לא רק  ממדינ יות הממשלה
אלא ג ם   , המבקשת להפקיד בידיהם את האחריות לאספקת שירותים

ידי הצרכים הגדלים של -המונחות במידה רבה על, מיוזמות עצמאיות
:   לדוגמ א . הרשויותידי המדינה ו-שאינם מכוסים על, אוכלוסיות שונות

שנבעה , בשנים האחרונות, התמחוי בכל רחבי הארץ-הקמת עשרות בתי 
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בפעילות זו הארגוני ם  . מהגידול במצוקה הכלכלית של אזרחים רבים
את החללים שנוצרו בשל הנסיגה , במידה חלקית, הוולונטריים ממלאים

 .במעורבות הממשלתית בזירת שירותי הרווחה האישיים
,  חד רו גם הם  לזירה זו בשנים  האחרונותעסקיים-ם ארגונים פרט יי

, לילדים, כמו שירותים לזקנים, והם פועלים במגוון רחב של תחומים
ארגונים אלה פועלים במתכונת דומה  לזו של הארגונים . למפגרים ולנכים

אספקת  שירותים ממלכת יים ועירוניים במימון  ממש לתי : הוולונטריים
הים להם או שירותים נוספים תמורת  או עירוני ואספקת שירותים ז

במקביל לפעילות הארגונים הפורמליים ממשיכות . תשלום של הצרכנים
רשתות  , המשפחה: לפעול בזירת הרווחה מסגרות הסיוע המסורתיות

 .פורמליות אחרות וקבוצות שונות לעזרה עצמית-תמיכה לא

 איש י ים יחסי גו מלי ן בין  הגורמ ים  הפועלים בזי רת שיר ותי  ה רווחה ה. ב
המשתייכים , הבנויה מארגונים כה ר בים, למערכת שירותי רווחה אישיים

יחסים . מרקם מור כב של יחסי ג ומלין שהתהוו ביניהם, למגזרים שונים
 :אלו והשפעתם על תפקוד מערכת שירותי הרווחה האישיים יתוארו להלן

  מהווים מרכיב  הקשרים  בין  הממ שלה ל בין  הרשו יות  המק ומי ות
ארגוניים המורכבים המאפיינים את שירותי  -סכת  היחסים הביןמרכזי במ

הם מעוגנים בהסדרים ארוכי שנים שהתבססו על . הרווחה האישיים
שהרשויות המקומיות אחראיות  על אספקת השירותים לאזרחים , ההבנה

ועל מימון חלקי שלהם והממשלה מממנת את הנתח העיקרי של תקציבי  
עובדי מטה המשרד והמפקחים . הפעילותהרווחה המקומיים ומכוונת את 

למעקב ולבקרה , מקיימים קשר שוטף לייעוץ) לשכות המחוזיות(מטעמו 
אך בנוסף לקשרים הפורמליים , עם מחלקות הרווחה המקומיות
תמהיל הקשרים . פורמליים מגוונים-מתקיימים ביניהם גם קשרים לא

ות שונה פורמליים והשלכותיו על פעילות המחלק-הפורמליים והלא
לרבות היקף המשא בים , והוא מתב טא בצורות  שונות, מרשות לרשות
 .והתמיכה בפרוייקטים מקומיים שונים, המופנה לרשויות

-הקשרים ב ין  הממשלה וה רשוי ות המק ו מיות לבי ן ה ארגונים הלא
אך   ,   התקיימו זה מכבר בתחום שירותי הרווחה האישייםממשלתיים

.  תחזקות תהליכי ההפרטה החלקית כיום הם מהווים נדבך מרכזי עם ה
 :קשרים אלה מתבטאים בכ מה צורות
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בין הממשל ה או הרשויות המקומיות  לבין הארגונים ק שר חו זי  קיום )1

. ממשלתיים העוסקים באספקת שירותים ממלכתיים ועירוניים-הלא
והם , החוזים מגדירים את הזכויות והחובות של כל אחד מן הצדדים

בסטנדרטים לגבי היקף ואיכות השירותים דורשים מהארגונים לעמוד 
החוזים מוגבלים לתקופה קבועה מראש וחידושם מותנה . המסופקים

. בנכונות שני הצדדים ובעמידה של ספקי השירותים בתנאים שונים
ממשלתיים -חוזים משפטיים בין הממשלה והרשויות לבין ארגונים לא

 .זירת הרווחהארגוניים ב-מהווים כיום בסיס לרבים מהקשרים הבין
רבים מהארגונים הוולונטריים . מענקים  וצו ר ות ת מיכה  נ וספות )2

מהנחות במיסוי , המספקים שירותי רווחה נהנים ממענקים כספיים
התמיכות . ומתמיכה אחרת של משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

מיועדות לסייע למכלול הפעילות שלהם והם נדרשים לדווח על 
 .נים לבקרה ממשלתיתפעילותם לגורם המממן ונתו

 ב שנים האחרונות הולך וגדל מספר השותפויות בין רשויות  .שותפוי ות )3
. מקומיות לב ין ארגונים  וולונטריים וארגונים פרטיים עסקיים

המנוהלים , השותפות באה לידי ביטוי בהקמת מיזמים משותפים
ידי צוות -אך מונחים על, ממשלתיים-ידי ארגונים לא-כלל על-בדרך

הארגונים והרשויות גם . ו משתתפים נציגי הרשות והארגוןהיגוי ב
השותפויות הן גם אחד הכלים . משתתפים במימון פרוייקטים אלה

 .לשתף תמיכה של גורמים מהמגזר העסקי בפרוייקטים השונים
מדיניות ההפרטה החלקית יצרה מערכת מורכבת ומס ובכת של יחסי 

-ת  ובין ארגונים לאתלות הדדיים בין הממשלה והרשויות המקומיו
הנושאים כיום  , מצד אחד קיימת תלות בארגונים אלה. ממשלתיים

ובלעדיהם , בעיקר הנטל של אספקת שירותי רווחה לאוכלוסיות שונות
, הרשויות לא תהיינה מסוגלות למלא את המחויבות כלפי האוכלוסייה

המהווה נתח משמעותי , הארגונים תלויים במימון הממשלתי, ומצד שני
 .ובתנאים שהציבו להם הממשלה והרשויות, תקציביהםב

). עסקיים-וולונטרי ים ו פרטיים(ממשלתיים  -קשרים בי ן ארגונים לא
ליחסי הגומלין בין הארגונים השונים השפעה ניכרת על אופיים של 

 : כמתבטא בתחר ות ביניהם אך גם בשותפויות, שירותי הרווחה האישיים
ל קבלת חוזים לאספקת הארגונים מתחרים ביניהם ע. תחרות )1

 .לאורך זמן" שמירתם"על משיכת לקוחות ועל , שירותים
לרבים מהארגונים  העוסקים באספקת שירותים . שותפות  אינט רסים )2

גם אם קיימת תחרות  (ממלכתיים ועירוניים יש אינטרסים זהים 
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:   כמו, המניעים אותם לפעילות משותפת בנושאים ספציפיים) ביניהם
קציבים ממשלתיים המיועדים לשירותים שהם מאבק נגד קי צוץ בת

או רצון להשפיע על דרישות הממשלה בחוזים הנחתמים עם , מספקים
 .הארגונים

-וולונטריים ופרטיים(חלק מהארגונים . שותפות בפ רוייקט ים )3
לעיתים שותפות ג ם  , מפעילים פרוייקטים משותפים) עסקיים

 .מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

אחת  ההתפתחויות המאפיינות את החברה . יםמעורבות  הצ רכנ
הישראלית בשנים האחרונות היא התגברות מעורבות הצרכנים בקביעת  
המדיניות ודפוסי הפעולה של ארגוני ם הפועלים כספקי שירותים 

מעור בות : כגון, התפתחות זו משתקפת בת חומים שונים. חברתיים
התארגנויות , םהספר בהם לומדים ילדיה-הולכת וגדלה של הורים בבתי

של תושבי שכונות למען שיפור איכות חייהם ופעילויות שונות של 
התפתחויות אלה תואמות את ה מגמה   . משפחות הנתונות במצוקת דיור

להעצים את כוחם של צרכני השירותים ולאפשר להם להטביע א ת   
הנותנים , חותמם על דפוסי הפעילות של ארגוני הרווחה לא רק כיחידים

אלא גם במסגרת א רגונים החולקים  , רכיהם האישייםביטוי לצו
כי אחת  ממטר ותיה , ראוי לציין. אינטרסים  ע ל בסיס צרכי ם משותפים

של הפרטת השירותים היא לאפשר לצרכנים לבחור את  הארגו נים 
 .שיספקו להם שירותים וגם בכך להעצים את כוחם

ם הם ביטוייה של מעורבות הצרכנים בתחום שירותי הרווחה האישיי
 אגודת חרשים אילמים –מספר אר גונים וולונטריים : עדיין מוגבלים

 –וארגונים נוספים של נכים , ם"אקי, האגודה למען העיוור, .)א.ח.א(
-הן על, במגמה לספק מענה לצורכיהם, ידי פרטים ו משפחות-הוקמו על

ידי השפעה על מדיניותם של -ידי אספקה י שירה של שירותים והן על
לארגונים אלה יש ללא ספק השפעה . לכתיים ועירונייםגורמים ממ

. מסוימת על התייחסות המדינה והרשויות לאוכלוסיות אותן הם מייצגים
המרחיב את   , שריבוי  הארגונים ה מספקים שירותים,  יש אף עדויות לכך

אפשרויות הבחירה מחזק גם   א ת יכ ולת ההשפעה על פעילותם של 
עם זאת מעורבות מ רבית ).  הרחבה להלןנושא זה יידון  ביתר(הארגונים 

 . הצרכנים בשירותי הרווחה האישיים היא מוגבלת ביות ר
ניתן למקד א ת  המאפיינים של מבנה שירותי הרווחה , לסיכום

האישיים מתוך הסקירה על המרקם הארגוני המורכב באמצ עותו 
 :מסופקים השירותים
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ן רחב של התחום רֻווי בארגונים רבים העוסקים באספקת מגוו *

 . ממשלתיים-מרביתם ארגונים לא, שירותים
הנתח העיקרי של ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים  *

 .ממשלתיים-מנותב כיום לארגונים לא
 .בין הארגונים השונים התפתחה מסכת מורכבת של יחסי גומלין *
ארגונים וולונטריים מרחיבים במידה ניכרת את מעורב ותם באספקת  *

או הרשויות המקומיות מממנ ות וקובעות את /ותים שהממשלה ושיר
ופועלים על פי תנאים שנקבעו בחוזים הנחתמים בינם לבין , תוכנם

 .הממשלה והרשויות
קיים שוני רב בין יישובים ואף בין אזורים בתוך היישובים במספר  *

 .במשאביהם ובהיקף השירותים הקיים, הארגונים הפועלים בהם
ממשלתיים ממלאים תפקיד מרכזי  בייזום ובפיתוח -אארגונים ל *

שירותים בתחומים בהם מעורבות הממשלה והרשויות המקומיות 
ואספקת ציוד ) בתי תמחוי(כמו שירותי הזנה , הייתה מוגבלת מעיקרה

 .ביתי חיוני למשפחות במצוקה
הקיצוצים בהוצאה הממשלתית והמקומית לשירותי הרווחה  *

הביאו להסתמכות רבה יות ר  , יים  האחרונותבעיקר בשנת, האישיים
של הממשלה והרשויות המקומיות על מימון חלקי של תכניות ושל 
שירותים ממשאבים שארגונים וולונטריים מגייסים ומתרומות של 

 .המגזר העסקי ומקרנות שונות
משרד הרווחה ובמיוחד הרשויות המקומיות יוצאים בהדרגה  *

 . קדים כאחראיים לקניית שירותיםמתפקידם כספקי שירותים ומתפ
ארגונים פרטיים עסקיים רבים משנים את תחומי פעילותם ובנוסף  *

הם מעורבים באספקת , לעיסוקם במכירת שירותים ללקוחות
 .ידי המדינה והרשויות-שירותים הנקבעים וממומנים על

הארגונים השונים פועלים בסמיכות רבה ותוך התחככות מתמדת   *
 .תאום ושיתוף פעולה, תחרות: סים שונים של קשר הדדיהמולידה דפו

ידי הפרטה -במקביל למערכת אספקת  השירותים המאופיינת על *
ידי הפרטה -חלקית התפתחה מערכת שירותים מקבילה המאופיינת על

 ).הארגונים מספקים שירותים לאזרחים בעבור תשלום(מלאה 
 .גבלת ביותרמעורבות הצרכנים עצמם בזירת השירותים היא מו *
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ההשפע ה של המ בנה על יכולת ההיע נ ות של מערכת . 4 
 הרווחה לצורכי האוכלוסיות הנ זק קות 

המבנה המורכב והמגוון ש ל מערכת שיר ותי הרווחה האישיים משפיע על 
תפקודה ועל יכולתה להגיע לאוכלוסיות הנזקקות ולספק מענה הולם 

 . הממשלתית והמקומיתבמיוחד בעידן זה של צמצום בהוצאה , לצורכיהן
, בחינת ההשלכות מבוסס ת על כמה מחקרים  שבחנו ארגונים

, את קשרי הגומלין ביניהם, העוסקים באספקת שירותי רווחה אישיים
ודיווחים על פעילות , ראיונות שנערכו עם עובדים בארגונים שונים

רשויות מקומיות וכמה אר גונים וולונטריים , ארגונים ממ שלתיים
התמונה המוצגת היא חלקית ומטילה אור (עסקיים -פרטייםוארגונים 

 ).ראשוני על תמונת המצב בזירת שירותים זו
צמצום מעורבות הממשלה והרשויות . איכות השיר ו תים ופריסת ם .א

ממשלתיים רבים  -באספקה ישירה של שירותים וכניסת ארגונים לא
חות לתחום זה לא פגעו באיכות השירותים המוצעים לפרטים ולמשפ

לארגונים עצמם יש . ובפריסתם ביישובים שונים במרכז ובפריפריה
הן כתוצאה מתחרות ביניהם על , מחויבות לספק שירותים א יכותיים

התקשרויות חוזיות עם הממשלה והרשויות המקומיות ועל משיכת 
עם , קיימות. והן מהבקרה שמפעילים הגורמים הציבוריים, צרכנים
בעיקר בתחום , כות נמוכה של שירותיםעדויות מעטות על אי, זאת

 .המוסדות הסיעודיים לזקנים
הפעילות של מספר ארגוני ם .  אפשרויות  בחירה  ותחרות   בין ארגו נים .ב

שירותים מוסדיים , כמו שירותי סיעוד, המספקים שירותים זהים
מאפשרת , או הוסטלים לחולי נפש ומתחרים ביניהם, לזקנים

ו הם מעוניינים או לעזוב ספק  לצרכנים לבחור את ספק  השירות ב
 . ממנו אין הם מרוצים ולבחור באחר

קיימות עדויות לא מעטות המצביעות על כך שאפשרות הבחירה 
וכי היא מגבירה את נכונות הארגונים לספק שירותים , אכן מתממשת 

כדי לשפר את  כוח משיכת ם ואת זיק ת   , ברמה ובאיכות הולמים
ע את המ משלה והרשויות והן על מנת לשכנ, הלקוחות אליהם

קיימות במקביל , עם זאת. המקומיות להמשיך בהתקשרות עימם
עדויות לגבי  קיומה של ת חרות חריפה בין אר גונים על משיכת  

כמו מתן  שירותים ללא , הכוללת שימוש בפיתויים שונים, צרכנים
. את הלקוח" ללכוד"וזאת על מנת , תשלום לתקופת זמן מוגבלת
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אך היא מונעת , געת בהכרח באיכות  השירותיםתחרות זו אי נה פו
המבוססת על אי סוף מידע על , "אמיתית"במקרים רבי ם בחירה 

. איכות תפקודם של ספקים שונים וקבלת החלטה על בסיס זה
 .תופעה זאת מאפיינת במידה רבה את המצב בתחום שירותי הסיעוד

 הע ברת האחריות. אספקת שיר ותים לאורך  זמ ן  ובהי קף  הנדר ש .ג
ממשלתיים -לאספקת שירותים ממלכתיים ועירוניים לארגונים לא

הייתה מלווה בחשש שהם יתקשו לעמוד במשימה  המורכבת של 
, אספקת מגוון  רחב של שירותים למספר גדול של פרטים ומשפחות

הניסיון . ולהתמיד בכך לאור ך זמן, המתגוררים במרכז ובפריפריה
ממשלתיים עמדו היטב -כי הארגונים הלא, שהצטבר עד כה מלמד

ו הם מצליחים לספק מגוון  רחב של שירותים לקבוצות , באתגר זה
שירו תי הסיעוד המסופקים כיום . אוכלוסייה גדולות ולהתמיד בכך

המדינה , יתר על כן.  זקנים הם דוגמא מובהקת לכך115,000-לכ
והרשויות המקומיות לא נ תקלו בכל קושי באיתור א רגונים המוכנים 

 .ידן-ותים בתחומים שונים בתנאים שנקבעו עללספק שיר
הדעה המקובלת היא שאספקת שירותים . עלות השיר ו תים .ד

ממשלתיים מוזילה את  -ידי ארגונים לא-ממלכתיים ועירוניים על
על העובדה שההקצאה , בין   השאר, דעה זו מסתמכת. עלות השירותים

לאחזקת זקנים במרכזים גריאטריים ממשלתיים  , הממשלתית
עולה במידה ניכרת על , לאחזקת מפגרים במעונות ממשלתייםו

התשלום לאחזקתם במ סגרות שבבע לות ארגונים פרטיים א ו 
 2001הפרטת שירותי  האומנה לילדים באמצע , יתר על כן. וולונטריים

הביאה לגידול במספר הילדים המועברים למשפחות אומנה במקום 
היות שאחזקת ילדים  , לחיסכון כספי ניכר,  ובעקבות זאת, למוסדות

 .במוסדות יקר ה יותר
-ידי ארגונים לא-אספקת השירותים בעלות נמוכה יותר על

שימוש יע יל : ממשלתיים מושגת בא מ צעות שני כלים עיקריים
ותנאי שכר  ) משאבים כספיים ועובדים(וחסכוני יותר בתשומות 
אמנם תנאים אלו עלולים להשפיע לרעה . ועבודה נמוכים של העובדים

על המוטיבציה של העובדים ועל איכות עבודתם אך העדויות לכך עד  
 .כה הן מעטות

מערכת מורכ בת של שירותי .   מיצוי  הפוטנצ יאל של החבר ה האזרחית .ה
רווחה הכוללת לא רק ארגונים ציבוריים אלא גם ארגונים וולונטריים 

הפועלים ברמה הארצית והמקומית וכן   , עסקיים-וארגונים פרטיים
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, שכנים וחברים, המורכבות מבנ י משפחה, פורמליות- סיוע  לארשתות
".  החברה האזרחית"עשויה להביא למיצוי הפוטנציאל הרב של 

המצוידים בהון , שקיים פוטנציאל בקרב הפרטים, הכוונה לכך
ומגלים נכונות להתנדב למען קהילתם ולהושיט סיוע לפרטים , חברתי

, בים כס פיים מקומייםוקיימים  משא, הזקוקות לכך, ולמשפחות
מיצוי פוטנציאל  . אותם ניתן להפנות לפיתוח תכניות רווחה שונות

אנושי וחומרי זה עשוי להיות בעל חשיבות מיוחדת בעידן של קיצוצים 
 . במשאבים הציבוריים המופנים לשירותי הרווחה

פורמליות -ממשלתיים רבים ורשתות סיוע לא-כניסת ארגונים לא
חה מיתנה במידה חלקית את פגיעת הקיצוצים לזירת שירותי הרוו

בהוצאה הממשלתית והמקומית והביאה להרחבת היקף פעילותם של 
כמו מרכזי הז נה , המיועדים לאוכלוסיות חלשות, שירותים שונים

ושירותי , מרכזים לחלוקת ציוד חיוני כמו ב גדים ור יהוט, )בתי תמחוי(
 .סיוע נוספים לפרטים ולמשפחות במצוקה

ממשלתיים  -התרחבות זו בתפקידי הארגונים הלא, תעם זא
היא מסייעת לממשלה לצמצם , ראשית: מעוררת שתי בעיות עיקריות

את מעורבותה באספקה שירותים תוך צמצום האחריות החברתית  
קיים שוני רב בין יישובים בפוטנציאל המצוי  , ושנית. הכוללת לרווחה

, ועל כן מערכת, )יותקיום הון חברתי והתארגנויות וולונטר(בהם 
המעודדת מיצוי פוטנציאל זה הן כתחליף והן כתוספת לשירותים 

בהיקף וברמת  , השוויוניות בין יישובים-מגבירה את  אי , הציבוריים
 . השירותים המוצעים לתושביהם

השוויוניות בין יישובים ולעיתים אף -אי.  שוויו ני ות ט ריטוריאלית-אי .ו
 יישובים מתבטאת  בכך שפרטים בין אזורים שונים בתוך אותם

מקבלים שירותים  שונים בהיקפם , בעלי צרכים דומים, ומשפחות
השוויוניות נובעת לא רק מ השוני -אי. ובאיכותם בשל מקום מגורי הם

אלא אף  , המצוי בהם" החברה האזרחית"בין יישובים בפוטנציאל 
כמו הבדלים בהשתתפות הממשלתית , מכמה גורמי ם נוספים

הבדלים במחויבות , בתקציבי הרווחה המקומייםוהמקומית 
ראשי עיריות ומועצות ומנהיגים (החברתית של מנהיגות היישובים 

והבדלים בכושר היזמות וביכולת לגייס משאבים אנושיים , )נוספים
 ).ראשי מחלקות רווחה ועובדים נוספים(נוספים ביישוב 
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זקים הפועלים בעיקר לטובת יישובים ח, ישנם גורמים שונים
והם מציעים לתושביהם שירותים בהיקף ובאיכות , כלכלית וחברתית

 .טובים יותר מאלו המוצעים לתושבי יישובים חלשים בפריפריה
רמה גבוהה יותר של שוויוניות מאפיינת שירותים כמו שירותי 

המחייבת אספקת ס ל , המעוגנים בתשתית חוקית, סיעוד לזקנים
בחלק קודם של הסקירה מספרם של אך כפי  שצוין , שירותים לזכאים

 .שירותים אלה הוא מועט ביותר
גם א ם  , ה מעבר. שינ ויים  בתפקידי  הממ שלה והר שוי ות  המקומ יות .ז

הדרגתי וחלקי של הממשלה והרשויות המקומיות מא ספקת שירותים 
לקניית שירותים מסמן שינוי מהותי במטרותיהם ובתפקידיהם בזירת  

לאפשר לממשלה , י זה הייתהאחת המטרות  של שינו. הרווחה
ולמחלקות הרווחה להשתחרר מהנטל הכבד של אספקת שירותים 

בייזום תכ ניות מיוחדות , בתיאום, ולהתרכז בקביעת מדיניות
עדויות שונות מצביעות על כך שבמספר יישובים יעד זה . ובבקרה

המורכבות הארגונית המאפיינת  את  , אך ב מקביל, הושג במידה  חלקית
המספר הרב של הארגונים הפועל בה והצורך , תי  הרווחהזירת שירו

לקיים יחסי גומלין עמם מטילים על  רשויות מקומ יות רבות ועל  
המקשה עליהם את מ לאכת הניטור , עובדיהן עומס מנהלי רב

עומס זה משתקף במיוחד בעבודתם של חלק . וההכוונה של המערכת
עם הארגונים מעובדי מחלקות הרווחה האחראים על קיום קשרים 

העוסקים באספקת השירותים והחייבים למלא משימות מנהליות  
ביצוע וקיום משא ומתן וגיו ס  , חות"בדיקת דו, בקרה:  כמו, שונות

משימות אלו , יתר על כן. משימות אליהן לא הוכשרו, משאבים
מרחיקות עובדים אלו ממילוי תפקידים מקצועיים ומקיום קשר ישיר 

 .עם פרטים ומשפחות
כמו שירותים קהילתיים ומוסדיים  , בכמה תחומי שירות מרכזיים 

ידי -הקשר הישיר עם  מרבית הפונים נעשה על, לזקנים ולמפגרים
-ולא על, המספקים את השירותים, ממשלתיים-עובדי הארגונים הלא

קיימות כמה עדויות המצביעות על כך . ידי עובדי מחלקות הרווחה
 .של חלק מהעובדים מעבודתםששינוי זה פוגע בשביעות הרצון 

-שינ ויים  בתפקידי  הארגונ ים הו ולונטר יים ו הארגוני ם הפרטיים .ח
המ עבר של הממשלה והרשויות מאספקת ש ירותים לקניית .  עסקיים

שירותים מלווה במעבר מ קביל של אר גונים וולונטריים וארגונים 
מאספקה עצמאית של שירותים אותם , לא מעטים, עסקיים-פרטיים
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-שנקבעו על, מם יזמו לאספקת שירותים ממלכתיים ועירונייםהם עצ
ארגונים  לא   . ידן-ידי הממשלה והרשויות המקומיות ומ מומנים על

ממשלתיים אלו פועלים תוך קיום קשר הדוק ורצוף עם הארגונים 
ותוך התחככות הדדית רבה , המממנים ומכוונים את פעילותם

 .ביניהם
ממשלתיים לספק -ארגונים הלאנכונותם של ה, כפי שצוין לעיל  

שירותים ממלכתיים לא פגעה באיכות השירותים ובפריסתם 
עם , עדויות שונות מצביעות. ובמקרים לא מעטים אף שיפרה אותם

על כך שהזיקה ההדוקה של ארגונים וולונטריים לממשלה , זאת
ידי החוזים -המתבטאות בפעילות המוכתבת על, ולרשויות המקומיות

ובהתחככות המתמד ת עם ארגונים ,  במימון הממ שלתיבתלות, עימם
שחקו את ההבדלים בין ארגונים א לו לבין , עסקיים-פרטיים

ארגונים וולונטריים רבים אימצו ד פוסי התנהגות . הארגונים האחרים
, ביורוקרטיים ואוריינטציה עסקית והתרחקו ממאפייניהם הייחודיים

,  מתן מ ענה לצרכים,התרכזות בפיתוח שירותים חדשים: הכוללים
וייצוג אינטרסים של קבוצות , ידי ארגונים אחרים-שאינם מכוסים על
הממשיכים  , ישנם ארגונים וולונטריים לא מעטים. אוכלוסייה חלשות

 .למלא תפקידים ייחודיים אלו
בהתאם  , המעורבות באספקת שירו תים ממלכתי ים ועירוניים  

חוללה אף שינוי , ותידי המדינה והרשוי-לסטנדרטים הנקבעים על
הנוטים  , עסקיים לא מעטים-בדפוסי תפקודם של ארגונים פרטיים

לשלב את מניעיהם הרווחיים עם הקפדה על איכות השירותים אותם 
 .הם מספקים

התפקיד  . מימו ש  יעדים  חברתיים  ו ש מירת  האינט רסים הציב ור יים .ט
ותי הדומיננטי אותו מילאו המ משלה והרשויות המקומיות  בזירת  שיר

הרווחה האישיים נתפס  כערובה להשגתם של יעד ים חברתיים 
כמו אספקת שירותים באיכות , ושמירת אינטרסים ציבוריים שונים

פריסת שירותים במרכז  , דאגה מיוחדת לאוכלוסיות חלשות, גבוהה
מעורבות משמעותית של . והקצאה שוויונית של שירותים, ובפריפריה

-ובמיוחד של ארגונים פרטים, ממשלתיים בזירה זו-ארגונים לא
ההנחה . עסקיים נתפסה כגורם העשוי להקשות על השגת יעדים אלו

, המנחים את פעילותם של ארגונים אלו, הייתה שמניעים רווחיים
 .אינם עולים בקנה אחד עם שמירת האינטרסים הציבוריים
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שהמערכת המורכבת של , העדויות שצוינו לעיל מצביעות על כך
-ממשלתיים ובכללם ארגונים פרטיים-בה ארגוני ם לא, חהשירותי הרוו

יתר   . לא פג עה באינטרסים הציבוריים, עסקיים ממלאים תפקיד  מרכזי
ממשלתיים ובמיוחד ארג ונים וולונטריים תרמו   -ארגונים לא, על כן

מכיוון שחלק , למילוי חללים שונים במערך השירותים שהתהווה
. וצאה הממשלתית והמקומיתמשירותי הרווחה נפגעו מהקיצוצים בה

כמו מרכזי ה אכלה , ארגונים וולונטריים אף יזמ ו הקמת שירו תים חדשים
ומרכזים לאספקת ציוד ב יתי חיוני שנועדו לספק מ ענים )  בתי תמחוי(

אין להתעלם עם זאת מ כמה עדויות המראות כי הס כנה . לצרכים חיוניים
.  יים אכן קיימתשל פגיעה באינטרסים הציבוריים ובהשגת יעדים חברת

בין עדויות אלו ניתן להזכיר את התחרות  האגרסיבית ב ין ספקי שירותים 
-תנאי עבודה ירודים של עובדים בארגונים לא, על גיוס צרכנים

והתארגנות ארגונים המספקים שירותים בתחומים  . ממשלתיים
על מנת להג ן על האינטרסים ) כמו שירותי ס יעוד לזקנים(ספציפיים 
 .שלהםהכלכליים 

 ההשלכות החיוביות והשליליות של המבנה המורכב והמגוון של 
 .2מערכת שירותי הרווחה האישיים מוצגת בצורה מסכמת בלוח 

, למבנה המורכב והמגוון של  מערכת שירותי הרווחה יש יתרונות רבים
המדיניות של העברת האחריות לאספקת שירותים . אך גם כמה חסרונות

ממשלתיים הוכחה בדרך כלל -ידי ארגונים לאממלכתיים ועירוניים ל
א ך יש ללוות  תהליך זה בהפעלה יעילה של מנגנוני  בקרה , כמוצדקת

, שונים על פעילות הארגונים שיבטיחו את שמירת האינטרסים הציבוריים
. ובכללם הקפדה על איכות השירותים ופריסתם במרכז ובפריפריה

הארגונ ים לצורך ייזום במקביל יש לעודד את התי אום והשותפות בין 
על הממשלה והרשויות גם להמשיך ולמלא תפקיד . שירותים שונים

מרכזי במימו ן השירותים ולהשתמש בכלי זה על מנת לסייע במי וחד 
ליישובים חלשים מבחינה חברתית כלכלית שהמרקם הארגוני הפנימי 

 .שלהם הוא רופף
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 ליו ת השלכות חיו ביות  ושלי-מבנה  שירות י הר ווח ה . 2לוח 

  השלכות חיוביות השלכות שליליות
כמו (בתחומי שירות מעטים 

מספר מוסדות סיעודיים 
איכות השירותים היא ) לזקנים
 .ירודה

במרבית תחומי השירות 
איכות השירותים לא נפגעה 

ובמקרים לא מעטים היא אף 
 .שופרה

 איכות השירותים

מימוש חלקי בלבד של 
 .אפשרויות הבחירה

אפשרויות הרחבה ניכרת ב
 הבחירה של הצרכנים

-בחירת ספקים על
 ידי הצרכנים

קיום מקרים של תחרות 
 .חריפה

תחרות בין ארגונים  .חיזוק התחרות בין ארגונים
  על גיוס צרכנים

 
 
 

ממשלתיים -ארגונים לא
עומדים באתגר של אספקת 

שירותים ממלכתיים בהיקף 
 .נרחב ולאורך זמן

אספקת שירותים 
קף לאורך זמן ובהי

 הנדרש

ההוזלה בעלות השירותים 
, ידי יעילות-הושגה לא רק על

, ידי השכר-אלא במידה רבה על
ותנאי העבודה הנמוכים של 

 .העובדים

ידי -אספקת השירותים על
ממשלתיים -ארגונים לא

 .הוזילה את עלותם

 עלות השירותים

פערים בהיקף הפעילות של 
ארגוני החברה האזרחית 
בים את ביישובים שונים מרחי

השוויוניות הטריטוריאלית -אי
סיוע . בהקצאת השירותים

לממשלה ולרשויות המקומיות 
להשתחרר מאחריותם 

 .החברתית

גידול ניכר במספר הארגונים 
הוולונטריים הפועלים בזירת 

מילוי חלקי של . הרווחה
. תחומי שירות שצומצמו

פיתוח והרחבה של תחומי 
עידוד פעילות . שירות חדשים

 .תיתהתנדבו

מיצוי פוטנציאל 
החברה האזרחית 

, הון חברתי(
התארגנות 
וולונטרית 

ומשאבים כספיים 
 )מקומיים

עומס מינהלי רב הכרוך ביחסי 
הגומלין עם ארגונים רבים 

ומקשה על תפקוד המחלקות 
צמצום הקשר . והעובדים

, הישיר עם צרכני השירותים
קושי במילוי תפקידי הבקרה 

 . וההכוונה

פקידים של התרכזות בת
תיאום , קביעת מדיניות

 .ובקרה

שינויים בתפקידי 
הממשלה והרשויות 

 המקומיות

שחיקת מאפיינים ייחודיים של 
ארגונים וולונטריים בחלק 

 .מהארגונים

הרחבת בסיס המימון של 
 .הארגונים

שינויים בתפקידי 
הארגונים 

 הוולונטריים
קיימים מקרים של פגיעה 
 .באינטרסים הציבוריים

קוד המערכת משקף בדרך תפ
כלל שמירה על האינטרסים 

 .הציבוריים

שמירת האינטרסים 
 הציבוריים
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 סיכום

ידי כמה תכונות -שירותי הרווחה האישיים מאופיינים בתקופה זו על
 : מרכזיות

היקף הכיסוי אינו , הכיסוי לצורכי האוכלוסיות הנזקקות הוא חלקי *
 . יותר מאשר צרכים אחריםצרכים מסוימים זוכים לכיסוי רב , אחיד

הנובעת , שוויוניות בהיקף וברמת השירותים בין יישובים שונים-אי *
מרמות שונות של השתתפות תקציבית ממשלתית ומקומית לחלק 

ומהיקפים שונים של פעילות הארגונים השונים , מהשירותים
 ).עסקיים-וולונטריים ופרטיים, ציבוריים(

רווחה האישיים צומצמה בשנים ההוצאה הציבורית לשירותי ה *
האחרונות בשל הקיצוצים הן בהוצאה הממשלתית והן בהשתתפות  

קיצוצים אלה פגעו ביכולת השירותים לספק מענים . המקומית
הולמים למספר ההולך וגדל של פונים המבקשים סיוע בנושאים 

ידי מעורבותם ומשאביהם -הפגיעה מותנה במידה חלקית על. שונים
 .סקיים ושל קרנות שונותשל גורמים ע

ומרבית  , החקיקה בתחום הרווחה נבלמה בשנים האחרונות  *
השירותים אינם מעוגנים בחקיקה כלשהי או מעוגנים בחקיקה שאינה 

 .מבטיחה אספקת סל ספציפי של שירותים בטווח זמן קבוע
מדיניות ההפרטה של הממשלה הביאה להעברת האחריות לאספקת  *

מדיניות זו גרמה . ממשלתיים-חה לארגונים לאמרבית שירותי הרוו
ליצירת מערכת רווית ארגו נים ולהתהוות מרקם מור כב ביותר של 

השלכותיהם המרחיקות  . יחסי גומלין הדדיים בין הארגונים השונים
לכת של תהליכים אלה על תפקודה של מערכת שירותי הרווחה 

תוצאות חיוביות אם כי נראה  שיש להן הן ,  האישים עדיין אינן ברורות
 .והן תוצאות שליליות

שירותי הרווחה האישיים המספקים ש ירותים חיוניים לאוכלוסיות  *
שונות משקפים בצורה ברורה את תהליכי הצטמצמותה של מדינת  

 .הרווחה הישראלית בשנים האחרונות
 



  מערכת הביטוח הלאומי–תשלומי העברה 

 
. המוסד לביטוח לאומי מהווה ציר מרכזי במערכת הרווחה בישראל

שהיוותה  עקרון יסוד במדיניות הרווחה , תפקידו מבוסס על התפיסה
ואשר הדגישה את תפקיד יו החברתיים של   , בארץ עוד מר אשית ימיה

ות הקולקטיבית הביטוח הלאומי ביצירת ר שת ביטחון ו בחיזוק האחרי
בשנים האחרונות מתחזקות הטענות כנגד   . והסולידריות בין האזרחים

בעיקר בשל הנטל הגבוה  , המדיניות הנוהגת של תשלומים אוניברסליים
וגוברות , והגידול העצום שחל בהוצאות הביטוח הלאומי לקצבאות

. באות רק לאוכלוסייה הנזקקת להןהתביעות למיקוד וייעוד הקצ
הטענות האחרונות משקפות את המפנה המתחולל ביחס לאופייה של  

הרואה בביטוח הלאומי כיום בעיקר מכשיר , מדינת הרווחה בישראל
כהפחתת עלות  (לחלוקה מחדש של הכנסות וכלי להשגת יעדים כלכליים 

). נייםהעבודה והגדלת תחרותיות של המשק הישראלי בשווקים חיצו
גישה זו מת בטאת בהנהג ת שינויים מבניים ובהפחתה משמעותית 

שינויים שרישומם ניכר בשלוש השנים האחרונות , במערכת הקצבאות
ההתפתחות מעוררת התנג דות . במיוחד בקרב  אוכלוסיות  בגיל העבודה

 בו זמנית בהפעלת תכניות הלא לוובעיקר מפני שהקיצוץ בקצבאות , רבה
שנפגעו יותר מאחרות מהשינויים , חלופיות של סיוע לאוכלוסיות חלשות

 .במדיניות הרווחה  בישראל
שינויים שחלו בשנים האחרונות בהיקף תשלומי  ובהתפתחויות בהדיון 

:   שני סוגי הסברי םמציעובמספרם של מקבלי הגמלאות ההעברה 
 הנובעים מחוץ למערכת הרווחה ומערכת  אלה, הסברים אקסוגניים

 . 1תלויי מדיניות חברתית, והסברים אנדוגניים, תשלומי ההעברה
על הקבוצה הראשונה נמנים גורמים הקשורים בתהליכים דמוגרפיים 

תהליכי הזדקנות ו עלייה , כמו קצ ב גידול האוכ לוסייה, כלליים ומקומיים
 כרוכים גם בעליית השכלת ה,  שינויים  במבנה  המשפחה, בתוחלת החיים

                                                 
  של כלל האוכלוסייה רמת החייםה בייעלמ הנובעיםמתייחס לשינויים  הניתוח אינו  1

 .גובה הקצבאות הנגזרות ממנהול
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הקטנת מס פר , נשים ובנורמות של דחיית גיל הנישואין וגיל הלידה
שעמם חל גידול בשיעור , עליית שיעורי הגירושין, הילדים במשפחה
 התפתחויות המשפיעות  –הוריות או האימהות הרווקות -האימהות החד

ת הבטח, ילדים, על גודלן של אוכלוסיות מ קבלי קצבאות זיקנה וסיע וד
כ ך   . תהליכי הגירה הם רכיב נוסף בקבוצת גורמים זו. הכנסה ואחרות
בעת ההגירה המסיבית לישראל של עולים מחבר העמים  , בעשור הקודם

 כניסת  –בעקבות הגירת  עבודה , ובעשור הנוכחי, לשעבר ומאתיופיה
שדחקו אוכלוסיות חלשות משוק  העבודה לכיוון של , עובדים זרים

מערכת נ וספת של גור מים . טלה  והבטחת הכנסההיזקקות לקצבאות אב
אקסוגניים המשפיעה על גודלה של אוכלוסיית מקבלי הקצבאות היא  

האם המשק המקומי  מצוי בתהליך של צמיחה או של  : המערכת הכלכלית
ומה ההשלכות של מצב זה על הביקוש לעובדים או על היקף  , האטה

טה שהביאה לגידול  השנים האחרונות בישראל א ופיינו בהא. האבטלה
 .באוכלוסיית מובטלים

הגורמים האנדוגניים כוללים את מדיניות תשלומי ההעברה על 
 האם המדיניות מרחיבה או –היקף הזכאות לקיצבה : מרכיביה השונים

 האם היא אוטומטית או  נתונה –רמ ת המיצוי של הזכויות ? מצמצמת
וד לצריכת  האם מופעלים חסמים או  דווקא מנ גנוני עיד? למבחנים
ומרכיב שלישי נוגע למידת עתירות הקיצבה ולמגמות   ? הקצבאות

 . ההרחבה או הצמצום בגובה הקצבאות השונות
נעשו בחוק הביטוח הלאומי לענפיו  , 2002-2003, בשנתיים האחרונות

  תרמו ש, השונים מספר שינויים בכללי הזכאות ומספר תיקוני חקיקה
 :  ת  הביטוח הלאומילהאטה בקצב הגידול של מקבלי גמלאו

ביטול ההצמדה לשכר הממוצע  –  שינוי בסיס ההצמדה של הגמלאות. 1
 . המחירים בלבדמדד  לעליית )2006-מ ( הקצבאותוהצמדת 

תכנית , 2002חוק ההסדרים  במסגר ת  הקצבאות עדכוןהקפאה ב .2
נקבע כי  .2003והתכנית להבראת המשק   2002החירום הכלכלית 

צוי ילא יהיה פוכי , 2006עד לראשית יוקפא  קצבאותמרבית  העדכון 
רים ותלויים של ישאה ,קנהיזהקצבאות את  להוציא ,העדכון-על אי

כב ר  ב התאם לעליית מחירים במידת הצורךיעודכנו ש ,נפגעי עבודה
 רק אם 2004-2005יעודכנו בשנים  האחרת הקצבאות .2004 ינוארמ

 . בשנה לפחות אחוזים5עור של יהמחירים יעלו בש
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 2002רום הכלכלית יתכנית הח – הפחתה רוחבית בסכומי הקצבאות. 3
רוב סוגי רמתן של  הפחיתו את 2003והתכנית להבראת המשק 

 . 2006 אחוזים עד סוף שנת 4 בשיעור מצטבר של עד הגמלאות

, קצבאותרוב הב ספציפייםשינויים  ופעלו האלוכללים לסעיפים  מעבר
עיקר הפגיעה התרחשה אצל מקבלי  .םשהביאו לפגיעה בשיעורים נבדלי

אך הייתה פגיעה מסוימת גם אצל מק בלי  ,  דמי אבטלה והבטחת הכנסה
מקבלי .  בקרב מקב לי גמלת זיקנה–ופחות , גמלת סיעוד וקצבת ילדים

 .קצבת נכות נפגעו פחות לעומת כל הקבוצות האחרות
אומי האם השינויים וההגבלות שהונהגו לאחרונה בחוק הביטוח הל
לבין , יצליחו ליצור איזון בין מיתון קצב גידול האוכלוסיות הנזקקות

לצד עידוד השתלבותן מחדש , שמירה על קיום מינימלי שלהן בכבוד
שהשינויים ירחיקו חלק מהאוכלוסייה  , האם לא צפוי? בשוק העבודה

ממעגל הזכאות בלי לספק להם תחליף לקיצבה או שהם יביאו בעיקר  
ן של האוכלוסיות במצוקה ולהמרה של סוג אחד של לשינוי בהרכב

נושא  ? )ותחליפיות בין סוגי הגמלאות בהתאמה לכך(נזקקות בסוג אחר 
שהעדר המידתיות בעוצמת , אולם נראה , זה ראוי לב חינה נפרדת

עוד בטרם הופעלה מדיניות תעסוקה , בקיצוצים ובהפעלתם, ההחמרה
ם של קבוצות חברתיות  גר מו לפגיעה של ממש ברמת החיי, אקטיבית
המעברים המתרחשים והצפויים להתרחש של , מעבר לכך. רחבות

אוכלוסיות חלשות בין מצבי תעסוקה למצבי אבט לה מובנים בשוק 
מצבים אלה מחייבים להנהיג מדיניות של הבטחת . העבודה הנוכחי

הכנסה לקיום מינימלי בכב וד לא רק  לא וכלוסייה העובדת אלא  גם   לזו 
והן זו שיכולת השתלבותה בשוק העבודה , הן באופן זמני, דתשאינה עוב
 .מוגבלת

ות לגמלאות הביטוח הלאומי ולמקומן  שההחלטות הנוגע, מן הראוי
שירחיב בסוגיית  , במארג הרווחה בישראל תועלנה לדיון ציבורי מסודר

לא החלטות כה משמעותיות כי ו,  אוניברסליות מול סלקטיביות בגמלאות
 .  ודומיהם" חוקי הסדרים"בדלת אחורית של , תתקבלנה בחטף
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 אוכלוסיית מקבלי גמלאות . 1

נרשמה האטה בקצב  הגידול במספר מקבלי הגמ לאות  2002-2004בשנים 
:  בישראל אולם היא לא ה ייתה אחידה בעוצמתה בכל סוגי הגמל אות
,  הגידול במספר מקבלי גמלת נכות וזיקנה נפגע פחות מגמלאות אחרות

הגידול של אוכלוסיית מקבלי קצבאות ילדים וגמלת סיעוד נפגע מעט 
הבטחת הכנסה ומקבלי דמי   ועיקר הפגיעה התרחש אצל מקבלי , יותר

הקבוצה האחרונה קטנה במחצ ית : שאצלם חלה ירידה חדה, אבטלה
נראה . 2001 לפחות ממחצית מגו דלה המקורי בשנת 2004הראשונה של 

שהייתה  , הקשורים בהאטה במשק, שהשפעתם של גורמים אקסוגניים
או  /מקבלי דמי אבטלה ו, צפויה להגדיל את אוכלוסיית המובטלים

שננקטה בשנים ,  בידי מדיניות ההחמרהנוטרלה, הכנסההבטחת 
ידי הצמצום בזכויות השונות בכלל ובזכויות להבטחת -ועל, האחרונות

 .הכנסה ולדמי אבטלה בפרט
 *2000-2004, מקבלי גמלאות בענפי ביטוח עיקריים. 1לוח 

 ) אלפים, ממוצע חודשי(             
הבט חת    אבטל ה 

 ה הכנס 
זיקנה   סיעוד  נכות

 ושאירים 
 שנה ** ילדים

50.6 31.8 73.5 27.7 450.8 532.5 1990 
61.5 75.3 94.0 59.0 553.8 814.7 1995 
92.6 128.4 135.3 95.8 657.0 912.5 2000 

104.7 142.0 142.4 105.4 677.0 928.2 2001 
96.9 151.2 150.5 112.3 697.7 935.0 2002 
70.8 155.5 157.3 113.0 719.8 939.1 2003 
58.9**** 143.1*** 160.9 113.3 734.5 944.3 2004* 

 )אחוזים( שינ וי  שנת י 
13.1 10.6 5.2 10.0 3.0 1.7 2001 

7.4- 6.5 5.7 6.5 3.1 0.7 2002 
27.0- 2.8 4.5 0.5 3.2 0.4 2003 
19.7-**** 7.8-*** 3.3 0.1- 2.9 0.6 2004* 

 .2003-שיעורי שינוי לעומת תקופה מקבילה ב: 2004נה של נתונים למחצית הראשו*    
 .משפחות המקבלות קצבת ילדים**   
 .2004 חודשים ראשונים  3-ממוצע ל***  
 .2004 חודשים ראשונים 5-ממוצע ל**** 
  -אפריל, רבעון סטטיסטי, )2004(מינהל המחקר והתכנון , המוסד לביטוח לאומי: מקור

 .יולי, יםירושל,            יוני
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 קצבאות לקשישים. 2

 זיק נה ו שאירים  . א

שאין  (קיצבה זו מהווה את הרובד הראשון של מערכת הפנסיה בישראל 
בהבטיחה קיום בסיסי לזקן שפרש מעבודה או   , )בה עדיין חוק פנסיה

בהיקף תחולתה   טוח הלאומיי הבקצבאותמבין כל ה ייוהיא שנ, לשאיריו
קצבאות  . )גבוה יותר קצבת ילדיםקבלי מספר מ (יה בישראליכלוסועל א

דמי מחיה ליתומים ודמי , הזיקנה כוללות גם קיצבה ומענק שאירים
הגמלאות משולמות לזקנים הזכאים להן לפי חוק הביטוח  . קבורה
כלל עולים שעלו -בדרך, כאשר מי שאינם  זכאים על פי החוק, הלאומי

 אלא שקבלתם נהנים משיעורי זכאות זהים,  ומעלה60לישראל בגיל 
רמת הקיצבה תלויה בהרכב המשפחה ובמספר . מותנית במבחן הכנסה

 . התלויים ומושפעת מתוספות ותק או דחי ית פרישה
 אלף 615- בממוצע לחודש כ שולמו2004במחצית הראשונה של 

בשנים האחרונות חלה .  אלף קצבאות שאירים119-קצבאות זיקנה ו
ההאטה נובעת . צבת הזיקנההאטה בקצב הגידול של מספר מקבלי ק

בעיקר מהתמ תנות קצב העלייה לישראל לאחר שבשנות התשעים העלייה 
התאפיינה בחלקם הגבוה של המבוגרים יחסית לאוכלוסייה הוותיקה 

 .בישראל
הוגבל עדכון קצבת הזיקנה , 2002-2004, בשנתיים האחרונות

, עצו הצמודות לשכר הממ שאירים במסגרת  הקפאת עדכון הקצבאותוה
הוצמד למדד המחירים בניגוד  כאמור  ש (ןוהשתנה הבסיס לעדכו

גיל  ב  השינויולתוקפ  נכנס2004-ב). להצמדתו הקודמת לשכר הממוצע
, 67- ל65מגיל  – ולגברים 64- ל60-מ   העלאה הדרגתית– לנשים פרישהה

-67-לנשים ול 64-70- ל–ובעקבותיו שונה גם גיל הזכאות לקצבת זיקנה 
ללא תלות  ) לשני המינים (70ומגיל , בכפוף למבחן הכנסה,  לגברים70

למעט הקיצבה הניתנת לזכאי  (רמת הקיצבה גם הופחתה . בהכנסה
 . כחלק מהפחתה רוחבית של כלל הקצבאות, )הבטחת הכנסה

ההיבט של עתירות  –גובה הקיצבה ביחס לרמת החיים הממוצעת 
-ת קצבת הזיקנה בצביע על שחיקמומעיד בעליל על צמצומה  –קיצבה ה

התנודות שחלו בחמש השנים . 19892- אחוז מרמתה ב85 לרמה של 2003
כאחוז מהשכר הממוצע , האחרונות ברמתה היחסית של קצבת זיקנה

                                                 
 .לה על שירותים חברתיים ראה לעיל בפרק הוצאות הממש 2
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אינן מצביעות על מגמה ע קבית אצל כל משפחות מק בלי , למשרת שכיר
 אחוז 15.6 הקיצבה היוותה 2003- ב–אך מסתבר כי חלה ירידה , הקיצבה

 אחוז מהשכר  15.1השכר הממוצע לקשיש יחיד והיא ירדה לכדי מ
 אחוז מהשכר 62.5הקיצבה היוותה ). 2004(הממוצע בשנה האחרונה 

המק בלים גם השלמת  ,  ילדים ויותר2הממוצע עבור זוג  קשישים עם 
.  2004 אחוז בארבעת החדשים הראשונים של 56-והיא ירדה ל, הכנסה

הממוצע מצביעה לכאורה על פגיעה הירידה באחוז הקיצבה מהשכר 
,  בחוק הביטוח הלאומי לעניין קצבת זיקנה ושאירים לגבי רוב המשפחות

שהחוק הגדיר את   , והיא בולטת בעיקר לגבי זוג קשישים עם שני ילדים
בפועל הקיצבה .  אחוז מהשכר הממוצע61.5גובה קצבתם ברמה של 

הנושא .  מהשכר אחוז60- נמוכה מ2004שלהם בחודשים הראשונים של 
התאמות הנדרשות  עקב ה בשל, חייב מעקב ובדיקה במהלך כל השנה

 . למדד במקום לשכר הממוצע שינוי בסיס הצמדה
 ,הן בקצבאות והן  בזכאות לפנסיה,  בחקיקהמכלול השינויים נראה כי

של קשישים לאחר הפרישה ההכנסה רמת  השחיקה  ב את להגביר צפוי
ם להשפיע על רמת החיים של הקשישים ועל שינויים אלו עלולי. מהעבודה

. תוך הישענות על המסגרות בקה ילה, היכולת שלהם להישאר בביתם
שינויים אלה עלולים להביא בהמשך לחידוש הביקוש  של אשפוז סיעודי 

התופעה נחלשה מאוד בשנים האחרונות בזכות חוק  . במוסדות לק שישים
 . מצעות חברות כוח אדםהסיעוד וכניסת עובדים זרים לענף הסיעוד בא

 לפי השלמת הכנסה והרכב , קצבאות זיקנה בסיסיות לחודש. 2לוח 
 * 1990-2004,            המשפחה כאחוז מהשכר הממוצע

 שנה למת הכנסהללא הש עם השלמת הכנסה
 2זוג עם 
 ילדים

קשיש 
 יחיד 

 2זוג עם 
 ילדים

קשיש 
 יחיד 

 

47.4 24.9 33.8 15.9 1990 
59.7 26.0 33.0 15.5 1995 
57.5 25.0 31.8 15.0 2000 
60.5 26.3 33.4 15.7 2001 
61.5 26.5 33.1 15.6 2002 
62.5 27.2 33.1 15.6 2003 
55.9 26.4 32.1 15.1 2004* 

 . 2004צע לשליש הראשון ממו*
 .2004יולי , רבעון סטטיסטי, המוסד לביטוח לאומי: מקור
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 גמלת סיעו ד. ב
 לכל מי 1988הזכות לגימלה זו מוענקת לפי חוק הביטוח הלאומי מאפריל 

היא משולמת לקשישים החיים . שמבוטח בביטוח זיקנה ושאירים
מבחן הכנסה בכפוף ל, בקהילה ותלויים בעזרת הזולת בתפקודם היומי

, גמל ת הסיעוד ניתנת לזכאים לה כסל שירותים. של הקשיש ובת זוגו
ואיננו ניתן  (כאשר התשלום מועבר לחברה המספקת את שירותי הסיעוד 

עזרה של :  סל השירותים כולל דפוסים שונים של סיוע). ישירות לזכאי
כביסה ושירותים , ארוחות, טיפול במרכזי יום, השגחה, מטפלים בבית

 .אחרים
רמת הזכאות  נקבעת לאחר מבחן תלות והערכה תפקודית ויש לה שתי 

והשנייה ,  אחוז מקצבת נכו ת מלאה93בגו בה של , האחת נמוכה:  דרגות
 . אחוז מקצבת נכות מ לאה150 –גבוהה 

 4  הופחתו רוחבית כל סכומי   הגימלה בשיעור מצטבר של2003בשנת 
וחלה ,  אחוזים7-נמוכה הופחתו ב סכומי הגימלה ה.2006ד סוף עאחוזים 

הגידול במספר מק בלי  . הפחתה במספר שעות הטיפול לקשישים סיעודיים
 מספרם עמד על 2003כאשר בשנת , גמלת סיעוד הואט וכמעט התייצב

התפתחות זו מסמנת  שינוי .  אלף113.3 מדובר על 2004 אלף ובתחילת 113
ר הזכאים לגמלת בהן חל גידול מהיר במספ, לעומת השנים הקודמות

ידי הקפדה והחמרה בקריטריונים -השינוי מוסבר בר ובו על. סיעוד
וזה מתבטא בתקופה האחרונה בירידה במספר התביעות  , לקבלת הגימלה

 . בכלל ובשיעור התביעות שאושרו במיוחד
 –הנשים מהוות רוב בקרב  מ קבלי גמלת סי עוד בדומה לשנים קודמות 

חלק ן  . 2003-מכלל מקבלי הגימלה ב)  אחוז72(רבעים -כמעט שלושה
הגבוה של הנשים נובע ברובו מתוחלת החיים הגבוהה שלהן יחסית  

עולה על , +80בני , "הישישים"מספר זכאי הגימלה בקרב . לגברים
 מאפיין המוסבר בקשר  שבין הירידה –מחצית מכלל מקבלי הגימ לה 

 .ברמת התפקוד לעלייה בגיל הזכאים לגמלת הסיעוד
  מקבלי ם – כשלושה רבעים ממקבלי גימלת הסיעוד   –ים רוב הזכא

אולם לאורך זמן חל גידול במספר הזכאים  , גימלה ברמה הנמוכה
 אחוז מסך מ קב לי 27חלקם עלה לכדי . המקבלים גימלה ברמה הגבוהה

ניתוח הסיבות לגי דול במספר מקבלי גמלת  הסיעוד . 2003-הגימלה ב
, ות והעלייה בתוחלת החייםמעבר לנובע מתהליכי ההזדקנ, הגבוהה

עשוי לסייע בחיזוי הצרכים הגדלים ובהקצאה , ומעבר לניתוח שלעיל
 .נכונה של התקציבים שידרשו למימון גימלה זו בעתיד
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עיבודי מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית מתוך נתוני הסקירה השנתית של : מקור

 .    2004, המוסד לביטוח לאומי

  קצבת הנ כות. 3

ידי הביטוח הלאומי למי שנקבעה לו דרגה של -צבת נכות משולמת עלק
מאפריל  (כמוגדר בחוק ) לצמיתות או באופן זמני(כושר השתכרות -אי

הכושר להשתכר ולפי -גובה הקיצבה משתנה בהתאם לדרגת אי ). 1974
מאפריל  (והקיצבה כוללת גם גימלה לשירותים מיוחדים , מספר התלויים

קיצבה לילד , )2002מנובמבר (שסובל ממוגבלות קשה גימלה למי , )1979
הסכם שנחתם . והשתתפות בהוצאות רכב לניידות נכים, )1981-מ(נכה 

,  הביא למספר תיקוני חקיקה1999-אחרי שביתת הנכים הראשונה ב
, ולהנהגת שינויים חשובים בגובה הגימלה לנכים בעלי מוגבלויות קשות

 . ל גימלהבגמלת ניידות ובאפשרות לקבלת כפ
 אלף בממוצע לחודש בשנת 157-מספר מקבלי קצבת נכות הגיע לכ

למרות . 2004 אלף בחודשים הראשונים של 161-והוא עלה לכ, 2003

. מקבלי גימלת סיעוד ברמה גבוהה כאחוז מסך  ציור 1
מקבלי הגימלה

24.3%

21.7%

23.8%
24.4%

25.3%

27.1%

1990 1995 2000 2001 2002 2003
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שחלה האטה בקצב הגידול במספר מקבלי קצבת נכות בשנתיים  
זו האוכלוסייה שקצב גידולה היה הגבוה ביותר בהשוואה , האחרונות

ניתן להציע לכך   . י גמלאות ביטוח לאומילקבוצות אחרות של מקבל
התפתחות שחלה באמצעי האיתור והזיהוי המוקדם של : מספר הסברים

גם בקרב   (והגברת המודעות למוגבלות והנכונות לחשיפתה , מוגבלויות
בין היתר הודות למאבק הציבורי  , )קבוצות שנרתעו מחשיפה כזו בעבר

תכן גם יי .ותקשורתית נרחבתשזכה לתמיכה ציבורית ,  של ארגוני הנכים
קליטה בעבודה של  הכויי י סאת קטין האבטלה במשק משיעורשהגידול ב
קבלת קצבת   למתועלת למסלול הפנייהבלית ברירה אשר , קבוצה זו

כל עוד  הובטחה הכנסתם  נמנעו חלק מהנכים ה ממנה ייפנ, נכות
  .מתעסוקה

,  ראשי ת:ישנם כמה מאפיינים של אוכלוסיית מ קבלי קצבת  הנכות
 90שיעורם של מקבלי הקיצבה לצמיתות עלה בשנים האחרונות לכדי 

,   לאחר שכל שנות התשעים נמשכה מגמת  עלייה הדרגתית) 2003(אחוז 
 היו 2003- אחוזים מהקצבאות ב10רק , כלומר. 1990- אחוז ב84-מ

אלה קצבאות הניתנות לתקופה מוגבלת ומחייבות התייצבות  (זמניות 
מרבית המקב לים , שנית). דה להארכת תקופת הזכאותחוזרת בפני וע

, ) אחוז100נכות של (כושר השתכרות -מרוכזים בדרגה הגבוהה של אי
82- מדובר על כ2000ומאז , ששיעורה גדל בהתמדה בשנים האחרונות

רוב מקבלי קצב ת הנכות הכללית , ושלישית. אחוז מכלל מקבלי הקיצבה
 אחוז 57-האחרונות בשיעור של כחלקם היחסי נשמר בשנים . הם גברים

ניכר , 1990מאז , אולם לאורך תקופת זמן ארוכה יותר, ממקבלי הקיצבה
 .  זוגידול בחלקן היחסי של נשים מתוך מקבל י קיצבה

קצבאות הנכות הן היחידות אשר לא ר ק שלא נפגעו במהלך הפעלת  
וזים לא חלה  אח4 ההפחתה הרוחבית של –התכניות הכלכליות החדשות 

 - לא עודכנו באם כי(  בהתאם לעליית השכר2002-והן עודכנו ב, עליהן
. חלו בהן שיפורים של ממשבמהלך השנים האחרונות  אלא ש–) 2003

כושר  -השיפורים כללו הרחבה בקיצבה חודשית נוספת לנכים בעלי אי
מנובמבר   ( אחוז 50 ונכות רפואית של מעל  אחוז75 של שיעורבהשתכרות 

התלויים בעזרת הזולת , לנכים קשיםתשלום גימלה מיוחדת  ;)2002
גימלה לשירותים מיוחדים לסובלים ; )1979אפריל בהחל  (באופן יומיומי

וקיצבה חודשית נוספת   ;)2002המשולמת מנובמבר  (ממוגבלות ק שה 
גם ק צבת זיקנה לנכים . )2002גם  היא מנובמבר  (לילד בעל נכות מלאה
 הועלה סף הנכות  2004אם כי  בשנת , ת הנכותהוגדלה לגובה קצב
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להוציא מקרים ( אחוז 60 - ל40-הרפואית כתנאי זכאות לקצבת נכות מ
 רמת קצבאות הנכים 1999-כי עד לשביתת הנכים ב, ראוי לציין). מיוחדים

והישגי השביתה שיפרו את תנאי הקיצבה של נכים , הייתה נמוכה ביותר
 . קשים בעיקר

ובעיקר הגידול בקבוצת המקבלים , נו עליהםהמאפיינים שהצבע
גימלה לצמיתות והגידול במספר מקבלי גימלה לפי רמת הנכות הגבוהה 

ראויים לבחינה מפורטת על רקע תכניות ההשבה לעבודה של , ביותר
כוונת הממשלה הייתה לבחון את   . כולל נכים, אוכלוסיות שונות

 שיעורי נכות גבוהים האפשרות לשילובם בעבודה גם של מי שנקבעו להם
). אם הם משתכרים עד לשכר המינימום(מבלי שתיפגע גמלתם , לצמיתות

וכן הוצב יעד לעודד יציאת נכים לעבודה לאחר הכשרתם והתאמתם 
לעיסוקים מתאימים והונהגה חובת העסקה של נכים ומוגבלים על 

למרות שהחוק לשוויון זכויות לאנשים . מעסיקים במגזרי המשק השונים
,  עובדים25שבהם מועסקים מעל , קובע שעסקים) 1999(עם מוגבלויות 

בפועל אין שריון מקומות  , צריכים לפעול להגדלת מספר העובדים הנכים
 . עבודה לנכים ולא חובה גורפת להעסקתם

 קצבת יל דים. 4

1959קצבת ילדים היא קיצבה אוניברסלית המשולמת בישראל מאז 
מקבלי  קצבאות   מתוך הגדולה ביותר בוצה ק ה–למשפחות עם ילדים 

ובמספר   הקיצבה חלו תנודות בגובה1994עד לשנת  . הלאומיביטוחה
בעשור האחרון קצבאות אלו הגיעו למצב של רק אך  המקבלים

 1990-  וב הופסק התשלום עבור ילד ראשון1985-ב. אוניברסליות מלאה
לא ורך  . במבחן הכנסותה הותנ והתשלוםהופסק התשלום עבור ילד  שני

 ששולמה , בקצבת ילדים גם קצבת יוצאי צבאה נכלל1970-1996שנים ה
והיא , טחוני אחרירות ביל או ש" שרת בצההבניםאחד שבהן למשפחות 

 זו בוטלה קיצבה.  המשפחהלדשולמה בגין ילד שלישי ומעלה לפי גו
 לכל המשפחות ה רמתאוחדה  ומאז1994ינואר החל בבתהליך מדורג 
 . דל המשפחהבישראל לפי גו

קצבאות ילדים נפגעו מאד בשורת צעדים שנקטה הממשלה בשנים 
 בוטל 2002חוק ההסדרים ב  : את ההגבלות הבאותה שכלל,2002-2004

 ורמת הקצבאו ת    פחתקיצבהערכה של נקודת , עדכון קצבאות ילדים
 שיעור הוגדל 2002רום הכלכלית מיולי י בת כנית הח. אחוז12-הופחתה ב
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 במסגרת התכנית להבראת   ,2003-ב . אחוז15-ל  ילדיםההפחתה בקצבת
 שכלל האחדה של הקצבאות  ,הג שינוי מבני בקצבאות הילדיםהונ, המשק

 תלות במיקומו  הסידורי במשפחה  ללא,לילד לחודש ח"ש 144לרמה של 
בנוסף   .)2009  עד ינואר2003מאוגוסט הפחתה הדרגתית בשבעה שלבים (

חוק המדיניות   ב .2005 ילדים עד ס וף אותקצבעדכון -אי   המשךנקבעלכך 
 למשפחות קצבאות כולל,  י לדיםקצבאות סכומי הופחתו 2004 הכלכלית
יביא לכך שהיקף   מכלול ההחלטות הללו .) ילדים3-למעל (גדולות 

ימשיך לקטון משמעותית גם   ב שנים  התשלומים לקצבאות ילדים 
 .הבאות
. 2003-קיבלו קצבת ילדים ב, בממוצע לחודש,  אלף משפחות939

,  אחוז0.6עלייה של , 2004 אלף במחצית הראשונה של 944-מספרן עלה ל
מספר הילדים עבורם  . שהיא עלייה מתונה בהשוואה לשנים הקודמות

 .  מיליון ילדים2.2ל  עלה ע2004שולמו הקצבאות במחצית הראשונה של 
מלמדת , לפי מספר הילדים במשפחה, התפלגות הקצבאות לילדים

ושיעור  , שמעל לשליש מהקצבאות ניתנות למשפחות שבהן ילד אחד
חלקן היחסי .  שבהן שני ילדים,  אחוז מהן ניתן למשפחות30-של כ, דומה

 אחוז במהלך חמש  35-של משפחות שבהן יותר משני ילדים עמד על כ
כאמור הזכאות  (והוא נמוך בהשוואה לעשור הקודם , נים האחרונותהש

הפילוח של הנתונים לפי סדר ). 1993-לקצבאות לכל הילדים חודשה ב
 –כי בעשור האחרון לא חל שינוי , מקומם של הילדים במשפחה מלמד

רוב הילדים בגינם מקבלות  המשפחות קיצבה הם ילדים ראשונים ושניים 
 אחוז מכלל הקצבאות בחמש  71- במ מוצע על כחלקם עומד, במשפחה

 .השנים האחרונות
הפגיעה החמורה בקצבאות ילדים בעקבות המדיניות הכלכלית 

שיעור  לגידול בתרמה, 2002מאז , שנוקטת המ משלה זה שלוש שנים
 צפוי זהשיעור . 2004- אחוז ב28רמה של הילדים העניים בישראל ל

מדיניות הממשלה . נוכחיתלהמשיך ולגדול אם תימשך המדיניות ה
לצמצום התמיכה במשפחות עם ילדים באה לביטוי גם בהפחתת מענקי 

וביטול המענק המוגדל ששולם לילד חמישי , הלידה לילד השני ואילך
שהוטלו על , הקיצוצים וההגבלות, באופן זה גורמים השינויים. ואילך

, דיםקצבאות הילדים ועל תמיכות נוספות שייועדו למשפחות עם יל
 הקטנת פערי הכנסה –מטרות הקיצבה חלק מלהחמצה ולהחטאה של 

 .וסיוע למשפחות מרובות ילדים בגידולו בכבוד  של הדור הבא
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כי הקיצוצים הללו אינם מלווים בפיצוי המבטיח ,  ראוי לזכור
ולכן נותרים ילדים בישראל  , אספקת שיר ותים משלימים לילדים
השילוב של השינויים . קבל ים מענהשצורכיהם הבסיסיים ביותר אינם מ

בכללי ההקצאה והקטנת  המשאבים באמצעות חוקי תקציב והסדרים 
שיעלה , ראוי לבוא לדיון ציבורי נוקב, המביא לפגיעה מתמשכת, למיניהם

המוענקות כיום , מחדש את סו גיית האוניברסליות של קצבאות ילדים
ת להמשיך ולקצץ ראוי  שהדיון ייערך לאור המדיניו. ללא מבחן הכנסה

 2לפיהם משפחות של עד , בתקציבי הרווחה ועל רקע הנתונים שהצגנו
הם הנהנים העיקריים , או ילדים ראשונים ושניים במשפחתם/ו, ילדים

 . מקצבאות הילדים יותר מילדים במשפחות גדולות

 ביטוח אבטלה . 5

ביטוח  אבטלה נועד במקורו להעניק רשת ביטחון לעובדים שאבדו א ת   
מקום עבודתם וכן לסייע למובטלים במימון הקיום בתקופת חיפוש 

שלא היה  נדיב , חוק ביטוח אבטלה בישראל. עבודה מתאימה לכישוריהם
,  מלכתחילה בהשוואה לחוקים מקבילים במדינות מערביות אחרות

בשנים אלה הוארכה תקופת   . 2002-2003הוקשח עוד יותר בשנים 
התקופה שמובטל , י האבטלה הופחתודמ, האכשרה המזכה בדמי אבטלה

והוגבלה גם   , הקריטריונים לקבלתם הוחמרו, יכול לקבל אותם צומצמה
שינויים אלו . תקופת תשלום דמי אבטלה למשתתפי הכשרה מקצועית

נועדו לצמצם את ההוצאה בענף ביטוח אבטלה ולדרבן את המ ובטל 
, כשההערכה של מקבלי ההחלטות, להשתלב מחדש בשוק ה עבודה

שהמצב שלפני הנהגת השינויים , שהביאה לשינוי המדיניות הייתה
אולם השינויים לא הביאו בחשבון . התאפיין בניצול לרעה של דמי אבטלה

ואת הקטנת סך הביקוש  , 1996-שהחלה ב, את ההאטה ששררה במשק
. בעקבות כניסה מסיבית של עובדים זרים, בין היתר, לעובדים מקומיים
 אחוזים 6.7- למרות העלייה בשיעור האבטלה במשק מ ,בשל החמרות אלו

חלה ירידה חדה של כשליש במספר , 2004- אחוזים ב10.7 עד 1996-ב
-ב) בממוצע לחודש( אלף 70- לכ2001- אלף ב104-מכ, מקבלי דמי א בטלה

ירד   , בהתאמה לכ ך. 2004 אלף בחודשים הראשונים של 59- ואף ל2003
- אחוז ב47-ה מכלל המובטלים ממספרם היחסי של מקבלי דמי אבטל

מספרם של  , להערכת המוסד לביט וח לאומי (2003- אחוז ב25- ל1996
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 אם לא 2003- אלף בממוצע לחודש ב125-מקבלי דמי א בטלה היה מגיע לכ
   3).היו מבוצעים שינויים בחקיקה

 
 . הנתונים מתייחסים למחצית הראשונה של השנה2004-ב* 

 .2004, סקירה שנתית, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 

מספר הימים הממוצע –גם במשך  תשלום דמי האבטלה נרשמה ירידה 
זאת  .  אחוזים6.7- שנים ב3שעבורם קבל מובטל דמי אבטלה ירד בתוך 

בגודלה של קבוצת  , למרות שחל גידול במשך הממוצע של האבטלה
 אחוז בין  50-שגדלה ביותר מ ,  המובטלים למשך תקופות  ממושכות

 אחוז 18שעלה לכדי  , ובחלקם של מובטלים מעל שנה, 2001-2003השנים 
 .2003-מכלל המובטלים ב

                                                 
 . 2004, סקירה שנתית,  המוסד לביטוח לאומי 3

. השינויים בשיעור האבטלה ובמקבלי דמי אבטלה  ציור 2
אחוזים
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המובטלים מכוח העבודה  מקבלי דמי אבטלה מהבלתי מועסקים
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 .2004, סקירה שנתית,המוסד לביטוח לאומי : מקור
 

התפלגות מקבלי דמי אבטלה לפי מגדר  מלמדת על נטייה קלה לטובת 
אך הוא שב ועלה , 2000-2003ששיעורם ירד אמנם מעט בשנים , הגברים

החייבים   (35מתחת לגיל , חלקם היחסי של מובטלים צעירים. 2004בשנת 
 אחוז מכלל 47עמד על , )1995-לקבל כל עבודה המוצעת להם החל ב

למרות . 20044 אחוז בתחילת 36-והוא ירד ל, 2000-מקבלי דמי  א בטלה ב
הגם שצומצמה  (שהחמרת חוקי האבטלה לא נגעה ישירות בגיל המובטל 

הרי סך , )25 אבטלה למובטלים עד גיל התקופה המרבית לתשלום דמי
השינויים בחוק הביא להקטנת חלקם של מובטלים צעירים בין מקבלי  

הייתה הערכה כי קיים ניצול לרעה של דמי האבטלה . דמי אבטלה
 הושג היעד –וביחס לכך ". מובטלים מרצון"שנתפסו כ, הניתנים לצעירים
 . של צמצום מספרם

 
 

                                                 
 .2004 חודשים ראשונים של 5-ממוצע ל  4

. מספר ימים ממוצע שעבורם שולמו דמי אבטלה  ציור 3
ושיעור המובטלים יותר משנה
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מספר ימים   אחוז המובטלים 
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 2002-2003ם בחוק ביטוח אבטלה בשנים השינויי, בסיכומו של דבר
 אחוז בהיקף ההוצאה הכוללת לתשלום דמי 30-הביאו לקיצוץ של כ

עד לאחרונה לא חלה ירידה בחלקם היחסי של דמי האבטלה  . אבטלה
 בשל עליית חלקם היחסי של ,בין הית ר( מהשכר הממוצע למשרת שכיר

המתאם הקיים בין בשל ו, מקבלי דמי א בטלהקרב  בגבוהה  בעלי השכלה
והם מהווים כמחצית ממנו במהלך שלוש השנים  ) השכלה להכנסה

בה תורגש , )2004(אולם ירידה כזו צפויה בשנה הנוכחית , האחרונות
צפוי . במלואה השפעתם של השינויים וההחמרות בחוק בי טוח אבטלה

מקצועית בתקופת  ההחמרה תורגש גם בהמשך בקרב משתתפי הכשרה ש
 .האכשרה ובתשלום דמי אבטלה בעת ההשתתפות בהכשרה מקצועית

 גמלת ה בטחת הכנ סה   . 6 

הבטחת הכנסה מבטאת את  חובת המדינה לספק הכנסת ל גימלהה
אין לו מקורות הכנסה  ש,  ומעלה25 בן תושב ישראלכל למינימום לקיום 

עוגנה  זכאות ה .המוגדרת בחוק  נמוכה ואינה מגעת לרמה ושהכנסת או
שהחליף את תשלומי ההטבה  ,1982 מינוארבחוק הבטחת הכנסה 

 ם ואת תמיכות  הסעדיאלית ששילם המוסד לביטוח לאומי לזקניהסוצ
 הכוונה לאפשר . לחסרי מקורות קיום ששילם משרד העבודה והרווחה

 כ ספית לק בל תמיכה, מתמשכתזמנית  או  כלכלית  שנקלע למצוקה למי
רגילה המיועדת   גימלה–  האחת:גימלהי רמות ת ש קיימות.דשיתוח
ו ת  נ אלמ,לקשישים גימלה – והשנייה ,העבודהאוכלוסייה בגיל ל

שהיו זכאים נתמכים אחרים לכן  שהם הורים לילדים ו,ואלמנים
זכאותה של קבוצה זו  .לתשלומי הביטוח הלאומי במשך שנתיים לפחות

 מותנית במ בחן ונהואילו זכאות הק בוצה הראש,  במבח ן הכנסותמותנית
  .תעסוקה בנוסף למבחן הכנסות

אחד מיעדיה המרכזיים של מדיניות המ משלה הנוכחית היה להקטין 
זאת  , את אוכלוסיית מקבלי הבטחת ההכנסה ולהחזירם לשוק העבודה

כדי לקדם  . עקב הגידול המהיר במספרם ועליית ההוצאה בעבור ענף זה
הופעלו מיוני שהשינויים ו ,2003 ינוארב תוקן חוק הבטחת הכנסה, יעד זה

 מוג דלת גימלהטלו את  הזכאות  ליובג ימלה רמת  האת  הפחיתו  2003
. שנים 55 ולמצטרפים שטרם מלא ו להם, למצטרפים חדשים בכלל

שלילת ב שהתבטאו ,החקיקה החדשה כללה שינויים במבחן ההכנסה
 של גימלהוקיזוז מה, ת  ההכנסה שנהגה לפני כןנמוכה מרמה  ברמגימלהה
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 , שנה55מי שטרם מלאו להם :  הכנסותיהם לא קוזזושבעבר, אוכלוסיות
השינוי צמצם א ת    ,מעשית. ונשים שקבלו מזונות מהמו סד לביטוח לאומי

 . מספר בעלי הכנסה הנמוכה שהיו זכאים להשלמת הכנסה
שנועדו לצמצם , הונהגו שינויים מחמירים במבחן התעסוקה כמו כן

בלתי ניתנים "ידי שירות התעסוקה כ-גדרו עלמספר התובעים שיו את
תקנות נוספות החמירו במיוחד לגבי אימהו ת לילדים קט נים ". להשמה

שהופעלו החל ביולי , תיקוני החקיקה. שהיו פטורות ממבחן זה  בעבר
, 2003וחוק ההסדרים )  אחוזים4-וכללו הפחתת תשלומי גמלאות ב  (2002

הגדילו את   ,  במבחן הכנסותהחמירו, קיצצו ברמת הגימלה המירבית
אוכלוסיית החייבים במבחן תעסוקה ו הקטינו את  הזכאות לתמיכות  

 .הדיור והתחבורה הציבורית, משלימות בתחומי הבריאות
אמנם שינויים אלו הביא ו להאטה בג ידול במספר מקבלי  גמלת 

 אחוזים במספר מקבלי 8ולירידה בהיקף של , 2003-הבטחת הכנסה ב
החמרת כללי הזכאות לגמ לת   (2004 הראשונים של הגימלה בחודשים

 אלף בממוצע לחודש 143-מספרם עמד  על כ). 2003הכנסה הופעלו מיוני 
 .2003- אלף ב155 לעומת 2004-ב

ששינויי החקיקה הביאו , ההערכה של המוסד לביטוח לאומי היא
ח " מיליון ש800-לחיסכון מיידי בתשלומי הבטחת הכנסה בהיקף של כ

שסכומי הגמלאות  ,  אלף משפחות103-ולפגיעה בכ,  שנתייםבמונחים
שגמלתן , הוריות-חמשת אלפים מתוכן משפחות חד(שלהן הופחתו 

אחת ההשפעות אותה ניתן ליחס לתיקוני החקיקה הללו היא . 5)נשללה
הירידה במספרם המוחלט והיחסי של הורים יחידים מכלל מקבלי גמלת  

 אחוז בחודשים הראשונים של 30- ל2000- אחוז ב 36-מכ, הבטחת הכנסה
שינוי זה נבע בעיקר מהחובה של הורים לילדים צעירים לעמוד  . 2004

ירידה חלה גם בחלקם של . במבחן תעסוקה ממנה היו פטורים בעבר
אם  כי ייצוגם  גבו ה עדיין בהשוואה , העולים מכלל מקבלי הבטחת הכנסה

מהן , קרב המשפחותשיעור גבוה במיוחד מ. לשיעורם בכלל האוכלוסייה
-היו משפחות חד , נשללה הזכאות לגמלת הכנסה בעקבות שינויי החקיקה

 . הוריות של עולות

                                                 
 .2004, סקירה שנתית,  המוסד לביטוח לאומי 5
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 . הנתונים לשלושה חודשים2004-ב* 
 .2004, יוני-רבעון  אפריל, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 

שנועד במקורו להבטיח , תיקונים אלו כרסמו בחוק  הבטחת הכנסה
והם הונהגו , קיום בסיסי למי שאינו עובד ואין לו מקו רות קיום אח רים

"  השבה לעבודה"דיניות תעסוקה פעילה ויישום תכניות עוד לפני הפעלת מ
התכניות ייועדו לסייע בקליטה בשוק העבודה של ". מרווחה לעבודה"ו

ועל כן השינויים בתנאי הגימלה והסיווג    , חלק ממקבלי הבטחת הכנסה
, כאמור. המחודש של מבחני התעסוקה לא באו לביטוים המלא עד כה

כפי שנתכוונו מקבלי  ,  אכן צומצםמספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה
אולם הדבר פגע גם באוכלוסיות שמלכתחילה לא יכלו כלל , ההחלטות

צמצום גמלת  : זאת ועוד). קשישים ומוגבלים(להשתלב בשוק העבודה 
הכנסה וההטבות הנלוות אליה פגע בהכנסה של משפחות עם ילדים בכלל 

עה זו עוררה מחאה פגי. בעוצמה רבה ביותר, הוריות בפרט-ובמשפחות חד
,  ילדים3שהביאה למתן תוספות ותמריצים למשפחות בהן מעל , חברתית

 . שהצליחו להשתלב בעבודה, הוריות-ולמשפחות החד
 

. שיעור הורים יחידים מקבלי הבטחת הכנסה וחלקם  ציור 4
של העולים מכלל מקבלי הגימלה 

אחוזים

20

25

30

35

40

1995 2000 2002 2004*

הורים יחידים
מקבלי גימלה

 עולים מקבלי
גימלה



2004 –הסקר החברתי   

זה חמש שנים שמרכז טא וב לחקר המדיניות החברתית בישראל עור ך  
סקר דעת קהל לבדיקת עמדות הציבור בסוגיות שונות של המדיניות  

הסקר מהווה כלי משלים לניתוח ההקצאה לשירותים  . 1החברתית
,  כלל הציבור–תים בהציגו את חוות דעתם של מקבלי השירו, חברתיים

והוא מעשיר את הדיון  המשולב המתקיים במרכ ז במדיניות  כלכלית 
,  חינוך–לנושאים העיקריים בתחומים החברתיים בהתייחסו , וחברתית
 הנושאים .הכנסה ותעסוקה, ביטחון אישי, פערים חברתיים, בריאות

,  שאלות רקע8שאליהן נוספות ,  שאלות23-השונים הוצגו השנה ב
רמת   , השכלה, מגדר: ות את  המאפיינים האישיים של הנשאליםהממפ
הסקר האחרון בוצע . 2מועד עלייה ארצה וכדומה, רמת דתיות, הכנסה

כאשר  ,  וערכנו בו כמה שינויים לעומת סקרים קודמים2004בחודש מארס 
כדי לקבל  , בתחומים מסוימים שמרנו על הניסוח הקבוע של השאלות

ויים שחלו ביחס הציבור בסוגיות חברתיות  אינדיקציה למגמות ולשינ
 . שונות

ממצאי הסקר מוצגים בשלושה ממדים מרכזיים שעל פיהם חילקנו 
עמדות הציבור ביחס למדיניות החברתי ת  , הראשון: את השאלות

ההשפעה של המדיניות החברתית על , השני; והשפעתה על מצב החברה
-סוגיות ערכיותעמדות הציבור ב, והשלישי; מצבו האישי של הפרט

ממד  הזמן  מלווה את הצגת הממצאים על רקע מ מצאי . אידאולוגיות
הוא מאפשר להתייחס לשינויים בתחושת הרווחה , הסקרים הקודמים

או מצביע , של הציבור ובגישתו למדיניות הממשלה בתחומים השונים
במקומות המתאימים על גישה נמשכת וקבועה של הציבור הישראלי 

 .   ות בתחום מדיניות הרווחה בישראללסוגיות מרכזי
נקדים ונציג את הבולטּות שנתגלתה בדפוסי , בראשית הדברים

הקריטריון  . התשובה של קבוצות מסוימות באוכלוסייה לעומת אחרות
 אחוזים בהתפלגות 10שלנו לקיומה של בולטות כזאת היה פער שעלה על 

                                                           
 . מ" ייעוץ מחקר בע–גם השנה נערך הסקר באמצעות חברת חנוך ורפי סמית   1
המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה  ,הסקר נשאלו אלף איש ואישה במסגרת 2

 .   אחוזים3.1וטעות הדגימה בו היא  )18מעל גיל (הבוגרת בישראל 
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, 1לוח . כלוסייהבאו התשובות של קבוצה מובחנת לעומת הממוצע הכללי
 בעלי –כי ארב ע קבוצות  , הלוח מראה. מציג  את הממצאי ם, להלן

בעלי ההשכלה היסודית או  , ההכנסה הגבוהה בהרבה מהממוצע
בולטות ב תשובותיהן לעומת   –הערבים והחרדים , התיכונית החלקית

שהיא הרבה , שגם בעלי הכנסה,  עוד מצאנו. קבוצות אוכלוסייה אחרות
ענו לשאלות באופן , וכן העולים מחבר העמים לשעבר, מתחת לממוצע
 . מה משאר ה אוכלוסייה-שונה במידת

, לאורך סקירת הממצאים, ממצא זה הביא אותנו לייחד תשומת לב
בהם בלטו משתנים , במקומות מיוחדים. הלאום והדת, למשתני ההכנסה

בעיקר ביחס להבדלים לפי מגדר   , אנו מאירים את הממצאים, אחרים
כי  , חשוב להדגיש, יחד עם זאת. לים בולטים בין עולים לוותיקיםוהבד

 בהתייחס לשאלות בעלות הקשר  –של חלק מהקבוצות " בולטות"ה
, קרוב לוודאי, ההפך הוא הנכון.  איננה כה  מפתיעה–כלכלי חברתי 

, שהיינו מופתעים יותר אילו בעלי ההכנסות הגבוהות בהרבה מהממוצע
, לעומת זאת. היו מביעים דעות דומות, אלדוגמ, והחרדים, הערבים

ולפעמים דווקא הכיוון שלה אצל קבוצות מסוימות  " בולטות"מצאנו כי ה
 . עורר אצלנו תמיהה

 ספירת התשובות בהן הפער בין קבוצה נתונה לבין הממוצע לכלל. 1לוח 
  אחוזים  10           האוכלוסייה עולה על 

 מספר התשובות 
 בהן היה פער 

 ןמאפיי

 הכנסה גבוהה בהרבה מעל הממוצע 15
 ערבים 13
 השכלה יסודית או תיכונית  חלקית  12
 חרדים 10
 בעלי הכנסה הרבה מתחת לממוצע  7
 עולים מחבר העמים לשעבר 6
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 עמדת הציבור בסוגיות המדיניות החברתית . 1

 ?מה דעתך על  המדינ יות  הכ לכלית של המ משלה
ות הציבור כלפי המדיניות הכלכלית של השאלה הראשונה בחנה את עמד

. אם כי כללית ורחבה בניסוחה,  הממשלה והייתה ישירה וחד משמעית
שאלה זאת העסיקה רבות את הדיון הציבורי בשנה האחרונה ומצאנו 

,  התשובות לשאלה מעידות על כך. לנכון לכלול אותה בסקר הנוכחי
יתרה . משלהשמרבית הציבור אינו תו מך במדיניות  הכלכלית של המ

שיעור המתנגדים במידה רבה הוא כמעט פי שלושה משיעור , מזאת
 ). אחוז12 לעומת 32(המצדדים במדיניות במידה רבה 

,  שיעורי התמיכה הנמוכים ביותר במד יניות הכלכלית מצד אחד 
התגלו אצל הערבים והחרדים  , ושיעורי ההתנגדות הגדולים ביותר מאידך

ששתי  , ייתכן). כשבעים אחוז מתנגדיםכעשרה אחוז תומכים לעומת (
חשות   ,  ידי רמת  הכנסה נמוכה מאד-המאופיינות על, קבוצות אלה

מעבר למישו ר  , שהממשלה הנוכחית מתעלמת מצורכיהן במישורים רבים
ועל כן הן מביעות התנגדות  , )למשל במישור החברתי והפוליטי(הכלכלי  
צות אלה הייתה גבוהה שרמת הפגיעה בקבו, ייתכן גם, מצד  שני. גורפת

 . בעיקר כתוצאה מהפגיעה בקצבאות הילדים, יותר מאשר ב אחרות
ניתן להבחין באופן ברור ב קשר שבין רמ ת ההכנסה של הנשאל לבין 

  בעוד שרק כחמישית מבעלי –התמיכה שהוא מבטא במד יניות הממשלה 
 אחוז מבעלי 60-כ, הכנסה הנמוכה בהרבה מהממוצע תומכים במדיניות

 אחוז מבעלי 63-בשעה ש, ולחלופין. נסה הגבוהה תומכים בהההכ
רק כרבע  , ההכנסה הנמוכה מתנגדים במידה רבה או רבה מאד למדיניות
יחס דומה . מבעלי ההכנסה הגבוהה בהרבה מעל לממוצע מתנגדים לה

אולם , למדיניות הכלכלית מתגלה בקרב הציבור בדירוגו לפי השכלה
השכלה יסודית עד תיכונית (כה יחסית הפער בין בעלי ההשכלה הנמו

 אחוז  40 לעומת 22(לבין בעלי השכלה אקדמית הוא קטן יותר ) חלקית
 ). תומכים
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כי תמיכתן של נשים במדיניות הכלכלית של הממשלה , מעניין לציין

, עוד מתגלה). בהתאמה,  אחוז40 לעומת 27(נמוכה יותר מזו של הגברים 
. ור התומכים במדיניות עולה עם הגילששיע, במידה מפתיעה אפילו

לאור הפגיעה של המדיניות בתכניות הפנסיה , לכאורה, הממצא מפתיע
הם התומכים + 65שדווקא בני , למרות זאת מצאנו. ובקצבאות השונות

כי גם בקרבם שיעור , ראוי עם זאת לציין. הגדולים ביותר במדיניות
ומכים או אף תומ כים   אחוז ת40(המתנגדים עולה על שיעור התומכים 

 ). אחוז מתנגדים או  מתנגדים במי דה רבה43במידה רבה לעומת 
שבהם שיעורים גבוהים מן הממוצע של , גם יוצאי חבר העמים לשעבר

השייכים בשיעורים , ובעלי הכנסה נמוכה, הוריות-אימ הות חד, מבוגרים
מתאפיינים ביחסם , הגבוהים מן הממוצע לשכבות החלשות כלכלית

 אחוז מתוכם מתנגדי ם למדיניות 40-רק כ : ת שלילי למדיניותהפחו
. הכלכלית של הממשלה במידה רבה לעומת כמחצית בכלל הציבור

בין כלל הציבור לבין , ההבדל הזה ביחס למדיניות הכלכלית של הממשלה

. מידת התמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה,  ציור 1
לפי רמת ההכנסה של הנשאל
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 –והעולים מחבר העמים לשעבר + 65 בני –שתי הקבוצות האחרונות 
 .ה השערות והסברים אפשריים לתופעהניתן להעלות כמ. מעורר תהיות
אשר ת מך במפלגות   , ייתכן שציבור עולי חבר העמים לשעבר, ראשית

כפי שהדבר  (המרכיבות את הממשלה הנוכחית בשיעור גבוה מהממוצע 
נוטה לקבל את  החלטותיה , )בא לידי בי טוי בבחירות האחרונות

,  הנראהככל, זאת למרות שהנושא המרכזי שהביא. חברתיות-הכלכליות
ובתוכו ציבור יוצאי חבר העמים  , לתמיכה הפוליטית של הציבור בכללותו

" המנדט"ועל כן אין להסיק מן , ביטחוני-היה הנושא המדיני, לשעבר
 . המדיני שניתן לממשלה לגבי הנושאים הכלכליים

שהייתה מרכיב בולט , ייתכן שהפגיעה בקצבאות הילדים, שנית
פיעה פחות על עולי חבר העמים לשעבר מש, בקיצוצים בשנה האחרונה

אפשר ,  כנגד ז את. בשל מספר הילדים המצומצם במשפחות העולים
ב הבטחת ההכנסה , שהפגיעה של הקיצוצים בקצבאות הזיקנה, לטעון

חלה על ציבור זה במידה רבה  יותר , הוריות-ובתמיכה במ שפחות החד
חותה זאת התנגדו תו למדיניות פ-ובכל, בהשוואה לקבוצות אחרות

 . מההתנגדות שביטאו קבוצות אחרות
שלגבי חלק מציבור יוצאי חבר , הסבר אפשרי שלישי הוא שייתכן

 גם כאשר  היא נראית נמוכה  –רמת החיים הנוכחית , העמים לשעבר
ואולי היא אף גבוהה יותר מזא ת  ,  אינה כה נמוכה–לציבור הוותיק 

ועל כן , ות הצריכהלפחות בכל האמור  לגבי אפשרוי, שחלקם חיו בה בעבר
ייתכן גם כי סף המינימום . הפגיעה בה נראית בעיניהם פחות חמורה

לקיום הוא נמוך יותר לפי גישתם של יוצאי חבר העמים לשעבר לעומת 
שגדלו והתחנכו במציאות של , קבוצות אחרות באוכלוסייה בישראל

 ".חברת הרווחה"
 יותר בניתוח "חלש"כי כאשר מ פעילים כלל הבחנה , מעניין לציין

 אחוזים לגבי התשובות   5דהיינו הבדל של מעל , התשובות של הסקר
הרי שציבור יוצאי חבר העמים לשעבר מביע עמדות נבדלות , הקיצוניות

כלל -כאשר בדרך, )23 שאלות מתוך 21(מכלל הציבור כמעט בכל השאלות 
ת ציבור זה נמצא  פחות ביקו רתי כלפי המדיניות שנקטו מקבלי ההחלטו

 .בישראל בתחומים שנכללו בסקר
שהציבור בכללותו מתנגד למדיניות , נראה שאפשר לומר, לסיכום

, הכלכלית של הממשלה אך  ההתנגדות רב ה יותר בקרב   השכבות החלשות
 .והיא פוחתת בקרב בעלי השכלה גבוהה ובעלי הכנסה גבוהה
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 מה דעתך על כמות המשאבים שהמדינה מקצה היום לטיפול בעוני
 ?שפחות עניות ובמ

תשובות הנשאלים לשאלה השנייה תואמות במידה רבה את תשובותיהם 
עליה , וגם לשאלה בדבר ראיית העוני כתופעה חברתית(לשאלה הראשונה 

 ). נעמוד בהמשך
,  רוב מכריע בולט בעוצמתו ואפילו חריג מהמקובל בסקרי דעת קהל

ול בעוני שהממשלה משקיעה מעט מדי משאב ים לטיפ, סבור,  אחוז83
שגם בק רב הקבוצות  החזקות בחברה , המעניין הוא. ובמשפחות עניות

מתוך בעלי השכלה  . נמצאו סבורים כך בשיעורים דומים וגבוהים
רק שיעורים בודדים  , אקדמית ובעלי הכנסה גבוהה בהרבה מעל הממוצע

 8: שהממשלה משקיעה הרבה מעל הנחוץ בשכבות החלשות, היו סבורים
 אחוזים בין בעלי ההכנסה 11-עלי ההשכלה האקדמית ו אחוזים בין ב

זאת להציג קו  -אפשר בכל, למרות זאת. הגבוהה בהרבה מעל הממוצע
בעלי ההכנסה : מגמה די ברור  כאשר מדרגי ם את המשיבים לפי הכנסתם

הגבוהה יותר נוטים יותר להשיב שהשקעת הממשלה במשפחות העניות  
, בדומה לשאלה הקודמת, לה זומצאנו בשא. היא גבוהה מדי או מספקת 

כי קבוצת עולי חבר העמים לשעבר דומה בתשובותיה לבעלי ההכנסות  
 . כלכלי-למרות שהיא נבדלת מהם במצבה החברתי, הגבוהות

אפשר לייחס את התמיכ ה היחסית של עולי חבר העמים לשעבר 
בנטייה שלהם שלא לראות בעוני בעיה , במדיניות הכלכלית של הממשלה

שהעני נתפס בקרב חלק מציבור זה כמי שאיננו  , ייתכן.  החברהשל כלל
הוא אפילו נתפס , עושה די מאמצים כדי להתגבר על מצוק תו הכלכלית

שהתפיסה מושתתת  על ניסיון החיים , יכול להיות. כאחראי למצבו
בה המדינה הבטיחה מקום עבודה לכל מי  , במציאות חברתית אחרת

, קבוצה שלמה הנפגעת, וצרת מצב שבותפיסה זו י. שהיה מוכן לעבוד
קשות ממדיניות כ לכלית מסוימת מתנגד ת למ דיניות זאת פחות  , לכאורה

היא תומ כת במדיניות  המיועדת לאלץ , יתרה מ כך. מקבוצות אחרות
 .למרות שמקומות ע בודה אינם בהכרח בנמצא, אנשים לצאת לעבודה
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תשומת לב גם  ראויה ל, 65מעל גיל , עמדתם של המשיבים המבוגרים

שהמדינה משקיעה הרבה  , שיעור הסבורים בקרבם. בתשובות לשאלה זו
הוא הגבוה ב יותר  , מעבר לדרוש או שהיא מק דישה מספיק לטיפול בעוני

קשה להסביר זאת לאור הידוע לנו על רמ ת   ). יותר מחמישית מהם(
ועל שיעור , על הקיצוצים אשר בוצעו בקצבאות, קצבאות הזקנה

ייתכן שעמדה זאת משקפת . המבוגרת שאינה זכאית לפנסיההאוכלוסייה 
התומכת בכך  שעל , של האוכלוסייה המבוגרת" השמרנית"את הגישה 

שהמשיבים , אך ייתכ ן גם". לקחת אחריות"הפרט להישען על מאמציו ו 
שהקצאת משאבים נו ספים לטיפול בעוני , בקבוצת גיל ז את חוששים מכך

ייתכן שאותו  .  המיועדים לקשישיםתבוא על חשבון משאבים ממוקדים
שס ברו שהממשלה משקיעה מספיק במל חמה , חלק מבין המבוגרים

מדובר בציבור  (הם גם אלה הנהנים ממצב כלכלי נוח יחסית , בעוני
 ).שהקצבאות מהוות עבורו רק חלק מההכנסות

ציור 2. מה דעתך על כמות המשאבים שהמדינה מקצה 
היום לטיפול בעוני ובמשפחות עניות? 
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מצאנו שנשים מעריכות יותר מהגברים שהמדינה מקצה מעט מדי  
 העוני אך הפער אינו גדול במיוחד והוא מתמקד   משאבים לטיפול בבעיות

 .שכמות המשאבים מספקת או מעטה מדי, בין המשיבים שהיו סבורים

 האם לדעתך הפערים הכלכליים בישרא ל צפויים להשתנו ת בש ני ם
 ? הקרובות

הציבור נוטה בעקביות להעריך שפני המדינה הם לכיוון הרחבת הפערים 
, בורים שהפערים צפויים להצטמצם אחוז מהציבור ס14רק . החברתיים

התשובות לשאלה זאת  . בעוד שיותר ממחצית הציבור סבורים שהם יגדלו
משקפות בבהירות את תחושות הציבור ביחס להשפעה המצטברת לאורך 

ושל התנאי ם  , מחד גיסא, זמן של המדיניות הכלכלית של הממשלה
 .  ך גיסאמאיד, השוררים במדינה, החברתיים והפוליטיים, הכלכליים

ששיעור הסבורים מביניהם שהפערים , הפסימיים ביותר הם החרדים
תיכונית מצאנו שיעור גבוה   -אצל בעלי השכלה על.  אחוז67-יגדלו מגיע ל

המשיבים מקרב הציבור הערבי בלטו , ולעומת זאת,  אחוז61 –למדי 
 אחוז מהם 40" רק "–בנושא זה , יחסית, "האופטימית"דווקא בעמדתם 

 14לעומת ממוצע כללי של (ם שהפערים יגדלו וכמעט שליש סבורי
 . היו סבורים שהפערים יקטנו) אחוזים

שהמשיבים , תופעה מעניינת המתגלה בתשובה לשאלה זאת היא
הבוגרים ביותר נמצאו ג ם האופטימיים ביותר לגבי צמצום הפערים 

 אחוז היו סבורים שהפערים 40-רק כ(ופסימיים פחות לגבי הגדלתם 
 20; 25-29 אחוז מבין גילאי 60-וכ,  אחוז52גדלו לעומת ממוצע כללי של י

 9- אחוז  בממוצע כללי ו14אחוז היו סבורים שהפערים יקטנו לעומת 
 ).25-29אחוזים בקרב גילאי 

בעוד שלא . בתשובה לשאלה זאת מופר  המתאם בין   השכלה להכנסה
הרי אפשר , א זהניתן להצביע על קו מגמה ב ין בעלי ההכנסה השונה בנוש

כאשר המגמה   מתמתנת  במ קצת (שככל שעולה ההשכלה , בהחלט לומר
המשיבים משוכנעים יותר שהפערים , )בין בעלי ההשכלה האקדמית
 .ימשיכו ויתרחבו בחברה בעתיד
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 השפעות המדיניות החברתית על מצבו האישי של. 2
             הנשאל 

,  בים באשר למצבם האישיבחלק זה של הסקירה נעמוד על תחושות המשי
וננסה לראות האם הן דומות או שונות מתחושותיו ומעמדותיו באשר 

חלק מהשאלות  נשאלו באופן כוללני וחלק עסק  . למצב הכללי החברתי
החשש מפני עבריינות פלילית , כגון מצב הבריאות, בתחומים מוגדרים

ר שלוש שאלות עסקו בתחושת  המשיבים באש. וכדומה, ומפני אבטלה
.  למצבם הכלכלי בהווה ובהערכתם באשר לסיכוי לשפר את  מצבם בעתיד

ההווה והעתיד בעיני , שלושתן מייצגות במידת  מה את תמונ ת העבר
 :המשיב

אם תשווה א ת רמת החי י ם שלך ושל  משפחתך היו ם לעומת לפני   )1(
לא , חל שיפור מסוי ם, האם לדעתך חל שיפור ניכר , שלוש-שנתי ים 

 ?  חלה נ סיגה רבה,  יגה מ סוימתחלה נס,  חל כל שינוי 
 נפגע ים מהק יצוצ י ם אתה או  מ שפחתךש,   באיזו  מידה   אתה מעריך  )2(

 ?  התקציב יים  שבוצעו  בתקו פה האחרונה
 האם אתה מצפה שמצב ך ומצב משפ חתך הכלכלי ישתנ ה בשנ ה  )3(

   ?הקרובה

והדבר מאפשר , שתי השאלות הראשונות נשאלו בסקר שלנו גם בעבר
. בתשובות הציבור באשר לרמת החייםלנו להתרשם מן השינויים 

שלוש מסתמ נת מגמה  קלה -בהשוואת המצב היום לעומת לפני שנתיים
, 2003בעוד שבשנת . של שיפור בתחושת הציבור באשר למצבו הכלכלי

 60שמונה אחוזים מן הציבור דיווחו על שיפור ניכר או  מסוים וכמעט 
,   אחוז50-ו 13הרי שהשנה המספרים היו , אחוז דיווחו על הרעה

כי משמעות הדבר  , יש להדגיש, גם לגבי מספרים אלה. בהתאמה
 ובייחוד לעומת 2002-שהמצב הרבה יותר גרוע מאשר ב, שהציבור מרגיש

2001. 
תחושת הפגיעה ברמת החיים , 2003-בהשוואה ל, חשוב לציין כי

הייתה גדולה יותר לגבי בעלי ההשכלה הנמוכה ובעלי ההכנסה הנמוכה 
,  לעומת זאת . באופן כללי הפגיעה נתפסה בעיני הציבור כפחותהלמרות ש

 אחוז מבעלי 18- כ2003 בשנת  –לגבי הדיווח על תחושת השיפור 
 30ההכנסות הגבוהות דיווחו על עלייה ברמת החיים והשנה מדובר על 

 אחוז מבין 16ועל , אחוז מבין בעלי הכנסות הגבוהות הרבה מעל הממוצע
 .ל הממוצעבעלי הכנסות קצת מע



                                                                  הקצאת משאבים והתפתחות השירותים–' חלק א                                                     220

 

 אם תשווה את רמת החיים שלך ושל משפחתך היום לעומת לפני. 2 לוח 
 )אחוזים(? שלוש האם לדעתך-           שנתיים

2004 2003 2002 2001  
 חל שיפור ניכר 5 5 2 3

 חל שיפור מסוים 21 12 6 10
 לא חל כל שינוי 50 37 34 38
 חלה נסיגה מסוימת 19 31 41 33
 חלה נסיגה רבה 5 15 17 16

בקרב רוב ה קבוצות שהגדרנו לא נמצא דפוס של מ מש הקושר בין 
אולם לגבי משתנה ההכנסה  , מאפייני הקבוצה לעלייה ברמת החיים

 ככל שרמת  ההכנסה של המשיב הייתה גבוהה יותר כך –הדפוס הוא ברור 
התשובות . בשנה שחלפה, ככל הנראה, מצבו הכלכלי השתפר יותר

שהמדיניות הכלכלית פעלה בעיקר , יקציה להתרשמותמספקות אינד
 . לטובת השכבות המבוססות  כלכלית

. שיעור האנשים המדווחים כי חלה הרעה ברמת  ציור 3
חייהם לעומת לפני שנתיים-שלוש
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  השיבו שהם נפגעו מהקיצוצים – אחוז 90 –רוב גדול של  המשיבים 
 אחוז  בשנת  40 לעומת 43כאשר , התקציביים שבוצעו בתקופה האחרונה

ב הקשר זה מעניין .  השיבו שהם נפגעו במידה רבה או  רבה מאד, 2003
כי נשים חשות , מסתבר. מיוחד ההבדל שהתגלה בין נשים וגבריםב

שהפגיעה כתוצאה מן הצעדים הכלכליים שבוצעו בשנה האחרונה הייתה  
 אחוז סבורות שהן ומשפחתן נפגעו במידה רבה או רבה  46(קשה יותר 

ייתכן שהדבר  ).  אחוז מהגברים39לעומת , מאד מהקיצוצים התקציביים
ם בין נשים לגברים ומחשיפה גבוהה יותר למחיר נובע מחלוקת התפקידי

 .העולה של הניהול השוטף של משק הבית
בד ומה לתשובות , שגם בתשובות לשאלה זאת, ראוי  לציין, כמו כן

,  ויוצאי חבר העמים לשעבר+ 65בני , שתי הקבוצות, לשאלה הקודמת
כתוצאה מן   , שהיינו מצפים מהן לקבל ת שובות המעידות על פגיעה קשה

. יחסית, "חיוביות"בולטות דווקא ב תשובותיהן ה, קיצוצים התקציבייםה
 אחוז השיבו שהם נפגעו במידה רבה או רבה  29רק + 65-מקבוצות בני ה

ואצל יוצאי חבר  )  אחוז בכלל האוכלוסייה43, כאמור, לעומת(מאד 
האם .   אחוז בלבד36העמים לשעבר שיעור המשיבים תשובה דומה היה 

. באיזו מידה אתה מעריך, שאתה או משפחתך נפגעים  ציור 4
מהקיצוצים התקציביים שבוצעו בתקופה האחרונה? 
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מרגישים נפגעים , שפנסיונרים בעלי קיצבה קבועה, אפשר להסיק מכך
שהפגיעה בבעלי , או ייתכן? פחות מאנשים שאיבדו מקום עבודה

)    שייצוגן בשתי קבוצות אלה גדול יותר (בינוניות -ההכנסות הנמוכות
 .הייתה פחותה מאשר בבעלי ההכנסות הנמוכות ביותר

 ההיפגעות  בולט מאד הקש ר שבין השכלה והכנסה למידת, מעבר לכך
ככל שרמת ההשכלה ורמת ההכנסה . האישית מהמדיניות הכלכלית

ר ק   , כך. עולות כן תחושת הפגיעה כתוצאה מן  המדיניות הכלכלית
כחמישית מבין בעלי הכנסה הגבוהה בהרבה מעל הממוצע וכשליש מבין  

כי נפגעו במידה רבה או רבה מאד  , בעלי ההשכלה האקדמית ציינו
הפגיעה הקשה ביותר באה לידי ביטוי . םמהקיצוצים התקציביי

 אחוז השיבו שנפגעו במידה רבה א ו  60- כ–בתשובותיהם של החרדים 
כאשר בין בעלי ההשכלה וההכנסה הנמוכה באוכלוסייה שיעור , רבה מאד
 .2003-תמונה דומה הייתה גם בסקר  שנערך ב.  אחוז63-זה עלה לכ

 הכלכלי ישתנה  ה אם אתה מצפה שמצבך ומצ ב משפחתך: עוד שאלנו
 ?בשנה ה קרוב ה

בדבר , התשובות מעניינות במיוחד בהשוואה לשאלה קודמת שהצגנו
. חברתית להקטנה או התרחבות של הפערים החברתיים-הציפיות הכלל

הצופה כי תחול הרחבה של הפערים , מסתבר כי בה בעת שיש רוב בציבור
שתפר או לא שמצבו האישי של הנשאל י, ישנה גם ציפייה לכך, החברתיים

. שמצבם הכלכלי יורע,  אחוזים מהנשאלים סבורים13-רק כ. ישתנה
  –ריאליות יותר , יש מי שיאמר,  ואולי–הנשים אופטימיות פחות 

התקווה לשיפור המצב הכלכלי יורדת באופן  דרסטי עם עליית  . מהגברים
 חושבים שמצבם ישתפר לעומת כרבע 18-24 אחוז מגילאי 44כאשר , הגיל
שהציפייה לשיפור המצב הכלכלי , מעניין ביותר הממצא+. 65י מגילא

גבוהה יותר אצל בעלי ההשכלה הנמוכה מאשר א צל בעלי ההשכלה 
אם  (אפשר לאתר  קו מגמה  בשאלה זאת לפי רמת הכנסה  -ושאי, הגבוהה

כי ניתן לאת ר קו מ גמה  כאשר מתייחסים לחשש מפני הרעה במצב 
וכה הרבה מתחת לממוצע מצפים  כחמישית מבעלי ההכנסה הנמ: הכלכלי

 אחוזים בלבד מבין בעלי ההכנסה הגבוהה 9להרעה במצבם לעומת 
 ).בהרבה מהממוצע

 רמת שי רותי   הבריאות 
מגמה ברורה  עולה בסקר לגבי תחושה מתחזקת שישנה פגיעה וירידה 

כולל גם פגיעה ביכולתו של , ברמת שירותי הבריאות שהציבור מקבל
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בהמשך לממצא בסקרים שנערכו .  הנחוץ לוהציבור לקבל את הטיפול
 ).2004(מגמה זא ת נמצאה גם  בסקר של השנה שחלפה , בשנים האחרונות

 

 
-בדרך, ככל שעולה רמת ההשכלה ורמת ההכנסה של המשיב כן גדלה

הנטייה  מ צאנו כי .התחושה שחלה הרעה ברמת שירות י הבריאות, כלל
כאשר שיעור , עם הגיללהערכה לגבי ההרעה ברמת השירותים עולה גם 

גבוה  פי שניים , הסבורים שרמת שיר ותי הבריאות ירדה, 50-64גילאי 
" הכבדים"שהמשתמשים , משמעות הדבר היא. 18-24משיעור גילאי 

מצביעים על ההידרדרות  , בשירותי הבריאות חשים יותר את הפגיעה
 . ברמת השירותים ולכן פחות מרוצים לעומת כלל הציבור

ל בין הערבים  ליהודים בשיעורי הדיווח על השיפור שחל ישנו הבדל ק
 אחוז מבין הערבים דיווחו בשנה האחרונה 29: ברמת שירותי הבריאות

 אחוז מקרב  40יחד עם זאת .  אחוז אצל היהודים23על שיפור לעומת 
 . אחוז37, כאשר השיעור אצל היהודים, הערבים מדווחים על הרעה

. שיעור הסבורים כי בהשוואה למצב לפני שנה- ציור 5
שנתיים חלה הרעה ברמת שירותי הבריאות
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, לפי מידת  הדתיות מצאנו הבדל מסויםבאיפיון האוכלוסייה היהודית 
 אחוז מבין החרדים והמסורתיים הצביעו על שיפור בשירותי 28-27כאשר 

 .  אחוז בלבד מבין החילוניים17הבריאות לעומת 
החולים אליה -ירידה משמעותית חלה בשביעות הרצון משירותי קופת

ומת  כך מרוצים  או כלל לא מרוצים לע- אחוז לא כל18(משתייך המשיב 
השונות בין הקבוצות בתשובה  לשאלה זאת נמוכה ). 2003- אחוז ב11

גילא י  (החולים -הפער בין הקבוצה המרוצה ביותר משירותי קופת. יחסית
לבין הקבוצה הכי פחות מרוצה  )  אחוז היו מרוצים60 שמתוכם 18-24

כאשר רוב ,  אחוז17היה ) בעלי ההכנסה הגבוהה הרבה מעל הממוצע(
 .    סביב הממוצע של חמישים אחוזהקבוצות נעו

התופעה של ויתור המבוטחים על קבלת שירות רפואי נחוץ בשל עלותו 
 אחוז 22-הסתבר כי חלה עלייה ל: 2003נמשכת ואף החמירה לעומת שנת 

בשיעורם של אלה שנאלצו לוותר לפחות פעם אחת במשך השנה על קבלת 
ש בגלל , ם לסקר אמרוהמצב שבו כחמישית מהמשיבי. שירות רפואי נחוץ

, כדי לקבל את השירותים, העלות של ההשתתפות העצמית שנדרשה מהם
.  הוא ללא ספק מצב מעורר דאגה, הם ויתרו על טיפול רפואי או תרופה

שקרוב לעשרה אחוז מתוכם הש יבו , +65המצב חמור ב מיוחד בקרב  בני 
י שנמנעו פעמים רבות או ר בות מאד במ שך השנה מקבלת שירות רפוא

,  המצב חמור עוד יותר בקרב יוצאי חבר העמים לשעבר. נחוץ בגלל עלותו
 אחוז דיווח כך מקרב   13ושיעור דומה של ,  אחוז12שבקרבם מדובר על 

 . הנשאלים שהם בעלי השכלה יסודית או תיכונית חלקית
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 ערעור הביטח ון הכלכלי ו ה תעסוקתי  של  הציבור 
וקה כלכלית ממשיך להדאיג   החשש מפני הידרדרות לעוני והיקלעות למצ

כאשר כמעט ש ליש ,  אחוז ממנו60את הציבור בישראל והוא רווח בקרב 
ו עוד , שהם חוששים מכך במידה רבה א ו רבה מאד, השיבומן הנשאלים 

חשש רווח ה . שהם חוששים במידה מסוימת,  אחוז השיבו30-קרוב ל
, )חלקיתהשכלה יסודית או תיכונית (במיוחד בקרב בעלי השכלה נמוכה 

 מחצית  –ובקרב הציבור הערבי , בקרב בעלי הכנסה הרבה מתחת לממוצע
מהמשיבים בכל אחת מקבו צות אלה השיבו שהם חוששים במידה רבה או 

הי ות שקבוצות  אלה עניות בחלקן ונתונות במצוקה כלכ לית . רבה מאד
מעידה , שניסוחה התייחס לעתיד, הרי תשובתם לגבי השאלה, כבר היום
 . מפני הרעה נוספת של המצבעל החשש

 

 
 
 
 

ציור 6. האם אתה מודאג מהאפשרות שאתה או משפחתך 
עלולים להיקלע למצב של עוני או מצוקה כלכלית?

אחוזים
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שאלנו . החשש מפני הידרדרות לעוני קשור גם לחשיפה לאבטלה
מרגיש חשוף  ,  אתה או  מי שהו מבני משפחתך הקרובההאם"בסקר 

כי  בסקר האחרון חל , ומסתבר  דווקא" ?ת/שיהיה מובטל לאפשרות
כשליש מהמשיבים ענו כי הם . 2003שיפור מסוים בעניין זה לעומת 

- אחוז ב43רגישים חשופים לאבטלה במידה רבה א ו רבה מאד ל עומת מ
 אחוז השיבו שהחשיפה שלהם לאבטלה היא במידה מעט ה או  40; 2003

 . 2000- אחוז שהיו בתחושה זו ב33כלל לא לעומת 
שהפער בין קבוצות האוכלוסייה , תוצאות הסק ר הראו בצור ה ברורה

טא  גם ב מידת הביטחון של מתב, ההולך ומעמיק בע ת האחרונה, השונות
 . 2003תופעה זאת נמצאה גם בשנת . הפרט במקום עבודתו

בעלי ההכנסה הנמוכה מגלים דאגה  רבה יותר  מפני אפשרות 
 15 לעומת 47 –שהאבטלה תפקוד אותם לעומת בעלי ההכנסה הגבוהה 

ובעלי ההשכלה הנמוכה חוששים ממצב של אבטלה יותר מבעלי , אחוז
 41(ערבים יותר מיהודים , ) אחוז27 לעומת 49(ההשכלה האקדמית 

ועולי חבר העמים , נשים חוששות קצת יותר מגברים, ) אחוז31לעומת 
אך  )  אחוז32 לעומת 39(לשעבר חוששים יותר לעומת הממוצע בישראל 

 . עדיין פחות מהקבוצות החלשות ביותר
חלקים נרחבים בציבור הישראלי אינם בטוחים במקום , אין ספק

דתם וחוששים מפני אפשרות שהם או מישהו מבני משפחתם יפוטרו עבו
יש לציין כי החשש קשור  . לאום ומוצא, תחושה חוצה קבוצות השכלהוה

ברמות  , להפיכתה של האבטלה לתופעה הנלווית היום לחיים בישראל
 . שלא ידענו בעבר
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 עמדות הציבור בסוגיות ערכיות ואידאולוגיות. 3

, "ערכיות-אידאולוגיות" העוסקות בסוגיות הסקר כולל כמה שאלות
גם בשנה ). 2004(המיועדות לבחון את עמדות הציבור בשנה האחרונה 

  -אידאולוגיים"ניסינו לתהות על מספר מאפיינים ) 2003(הקודמת 
כמו בעניין סדר העדיפויות  , בעמדות הציבור בתחומים שונים" ערכיים
, סוגיית העובדים הזרים, רשת הביטחון החברתית, חברתי רצוי-לאומי

השנה התמקדנו  . הערכת ארגוני העובדים וסוגיית הפערים החברתיים
 .והדרך להתמודד אתו, הסיבות לו, בעמדות הציבור ביחס לעוני

האם הציבור סבור שהעוני מהווה בעיה , לשאלה הראשונה שנשאלה
 אחוז מהציבור 83 – משמעית-התשובה הייתה חד, חברתית בישראל

השיעור  . ם שהעוני מהווה בעיה חברתית חמורה או אף חמ ורה מאדסבורי
 . גבוה ביותר בקרב הקבוצות השונות באוכלוסייה

האם הציבור תולה את הסיבה לעוני בעניים עצמם  , בהמשך לכך  בחנו
.  אשר צמצמה את התמיכה  בעניים ובחלשים, או במדיניות  הממשלתית

כ י  רוב  ,  יש הטוענים:ההראשונה היית. לשם כך שאלנו שתי שאלות
מקבלי הקצב אות מהמדי נ ה היו  יכולים  להסתדר בלעדיהן אילו ר ק רצו   

 .  חווה  דע תך, בכך
למרות הפרסומים התכופים על כך שהקצבאות פוגעות במוטיבציה 

סבור , ) אחוז52(למעלה ממחצית , הרי רוב  הציבור, לצאת לעבודה
,   יחד עם זאת.שמקבלי הקצבאות לא היו יכולים להסתדר בלעדיהן

לק ביעה , במיד ה רבה או ר בה מאד, כחמישית מהנשאלים כן הסכימו
,  שהיה סבור, יש בכך אישוש מה ועקביות עם התשובות של הציבור. זאת

 . שהממשלה אינה מקדישה מספיק משאבים לטיפול בבעיית העוני
, ) אחוז72(מצאנו כי רוב מכריע מקרב החרד ים , באופן לא מפתיע

ומבעלי השכלה  )  אחוז61(הכנסה הרבה מתחת לממוצע מבין בעלי ה
. חשבו שבעלי הקצבאות לא יכולים להסתדר בלעדיהן, ) אחוז60(נמוכה 

כמעט שליש , כ י בקרב הערבים, במידה מסוימת, מפתיע, לעומת זאת
שמקבלי הקצבאות יכולים להסתדר   , הסכימו במידה רבה או רבה מאד

 .קרב יוצאי חבר העמים לשעברוכך מצאנו שיעור דומה ב, בלעדיהן
, שמרבית הציבור סבור שיש בעיה חמורה של עוני, לאור העובדה

מעניין לבחון מה   , ושמקבלי הקצבאות לא היו יכולים להסתדר בלעדיהן
 . הציבורית בחלשים ובעניים-חושב הציבור על היקף התמיכה הממשלתית

 :ניין זההשאלה השנייה משלימה את ההתרשמות מעמדות הציבור בע
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שתשלומ י ק צבאות אבטלה והבטחת ה כנסה נדי בים  ,  יש הטוע נים
 ? מ ה דעת ך. מדי וג ורמים  למקבלי התש לומים להימנ ע מלצאת לעבודה

,  לכאורה, לא מצאנו בת שובות לשאלה זו את  ההתפלגות המתבקשת
למרות שיותר ממ חצית , כלומר. כנובע מן התשובות לשאלה הקודמת

, הקצבאות לא היו יכולים להסתדר בלעדיהןכי מקבלי  , הציבור השיבו
שתשלומי קצבאות האבטלה והבטחת ,  אחוז הסכימו לקביעה60-הרי ש

שמדובר בקצבאות הנוגעות  , שהדבר נובע מכך, ייתכן. הכנסה נדיבים מדי
עובדים (לעבוד , לכאורה, מסוגלים, ישירות לאנשים שחלקם לפחות

.  ייחסנו לכלל הקצבאותבעוד שבשאלה הקודמת הת, )בפועל ומובטלים
אין ספק שלגבי חלק מהקצבאות אין קשר ליכולת האובייקטיבית או  

קצבאות ילדים (הסובייקטיבית של המקבל לעבוד באופן מלא או חלקי 
 ). או קצבאות זיקנה וכדומה

בדבר " תיאוריה" אחוז מהציבור אינו מסכים ל40עוד מסתבר כי 
.  הבטחת הכנסה ודמי אבטלהשמעניקות קצבת, התמריץ השלילי לעבודה

כלל -בדרך. זאת למרות שגישה זו רווחת בקרב גורמי ם ממשלתיים שונים
הקבוצות  -שהתפלגות התשובות לשאלה זאת בתוך תת,  מצאנו גם

, למעט לגבי הקשר לפי הכנסה,  השונות אינה מצביעה על מגמות ברורות
ומת  כאשר כמחצית מבעלי ההכנסה הנמוכה מתנגדים לקביעה זאת לע

 45ואילו ; כחמישית בלבד מבעלי ההשכלה הגבוהה בהרבה מהממוצע
אחוז מבעלי ההכנסות הגבוהות סבורים שקביעה זאת נכונה לעומ ת  

 .כשליש מבעלי ההכנסה הנמוכה בהרבה מהממוצע
,  שנשאלה בשני הסקרים הקודמים, זה" מקבץ"השאלה האחרונה  ב

 :  הייתה2002- וגם ב2003-ב
ו אף לבטל את תשלום קצבאות ה ביטוח הלאומי    האם יש לצמ צם א

 ?לאוכלוסיות ב עלות הכנסה  גבוהה
אפשר להבחין בקו מג מה עולה באופן ברור במהלך שלוש השנים בהן 

העלייה : לגבי צמצום ביטול תשלום הקצבאות, כללנו בסקר את השאלה
הציבור מביע הסכמה , כלומר. 2004- אחוז ב41- ל2002- אחוז ב33-היא מ
ת וגוברת לצמצום או אף ביטול מוחלט של קצבאות הביטוח הולכ

בגידול מה , אפשר להבחין, יחד עם זאת. הלאומי לבעלי הכנסות גבוהות
המבקשים דווקא  , במספר המשיבים) 2002 אך לא לעומת 2003לעומת (

 .להשאיר את המצב על כנו
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 התפלגות התשובות  – 2003- בדומה ל–שגם השנה , מעניין להיווכח

נמצא כי  : בעניין זה מושפעת רק במעט ממצבו הכלכלי של המשיב
או בצמצומן במידה (כמחצית מבעלי ההכנסות הגבוהות תומכים בביטולן 

וחמישית ) בדומה לממוצע הכללי" (עשירים"של הקצבאות ל) רבה מאוד
 ). גם בדומה לממוצע הכללי(מהם תומכים בהשארת המצב הקיים 

ולטים בדפוס הייחודי שלהם בתשובות יוצאי חבר העמים לשעבר ב
 אחוז מתוכם סבורים שיש לבטל לחלוטין 60כאשר כמעט  , לשאלה זאת

או לצמצם במידה רבה מ אוד את  הק צבאות לבעלי הכנסות  גבוהות  
 . אחוז בקרב כלל הציבור50לעומת 
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2002 2003 2004

. שיעור הסבורים כי צריך לבטל  את תשלום קצבאות  ציור 7
הביטוח הלאומי לאוכלוסיות בעלות הכנסה גבוהה

אחוזים



שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות 
 1989-2002ישראל : עובדות

 צבי זוסמן

בהם התרחבו , המשק הישראלי הוא בין  המשקים המפותחים המעטים
מאז סוף שנו ת השמונים פערי השכר בין עובדים מיומנים ובעלי השכלה 

כפי שאפשר  . לבין עובדים בלתי מיומנים ובעלי השכלה נמוכה, גבוהה
ידי  -הן כאשר מודדים אותה על,  הרחבת הפערים בולטת1ציור לראות ב

ידי השינוי בשכר היחסי של העובדים בעלי -והן על, פיזור השכר הכללי
 שנות לימוד 16(ובעלי השכלה גבוהה )  שנות לימוד10עד (השכלה נמוכה 

הגידול בפערים בין השכירים בשוק העבודה משתקף בג ידול . 1)ומעלה
לפני קבלת  , של משקי הבית) תקנית(כלכלית לנפש הפערים בהכנסה ה

 אחוז  –וכן בגידול בתחולת העוני הכלכלי , תשלומי העברה ותשלום מסים
).  2ציור (הנפשות במשקי בית מתח ת לקו העוני מכלל האוכלוסייה 

הפערים בשוק העבודה עומדים גם מאחורי הגידול בתחולת העוני בקרב   
הנמצאים מתחת לקו , דים במשקי ביתהמתבטא בעליית אחוז היל, ילדים
 .2 נושא  הנמצא מחוץ למסגרת פרק זה–מכלל הילדים , העוני

כי ממצאים אלה ואחרים המופיעים בפרק זה נכתבו , יש להדגיש
ח  "הנתונים המובאים בדו. 2003ח העוני לשנת "לפני פרסום דו

הביטוח הלאומי מצביעים על החרפת העוני בקרב שכירים בעלי 
 .שהם נושא פרק זה, וךשכר נמ

 
 

                                                           
אם כי ,  הפערים התרחבו גם אם מודדים אותם לפי שכר לשעת עבודה של שכירים1

הקשר בין שכר עבודה נמוך ומיעוט שעות העבודה מחריפים את הפערים בהכנסה 
 ). 2004, המכון הישראלי לדמוקרטיה(כפי שהוצגו כאן , החודשית

סים ומספר   מספר המפרנ– על ההכנסה הכלכלית לנפש פועלים גם גורמים נוספים 2
 .ניתוח השפעות אלה הינו מחוץ למסגרת עבודה זו. התלויים שאינם בגילי עבודה
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 .2004, המוסד לביטוח לאומי: 2ציור . עיבודים מתוך סקרי הכנסות, ס"למ: 1ציור : מקור

ציור 2. תחולת עוני ואי-שוויון בקרב משפחות, על פי הכנסה לנפש 
לפני תשלומי העברה  ומסים ישירים
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ציור 1. שכר יחסי של גברים בעלי השכלה נמוכה (עד 10 שנות 
לימוד), לעומת בעלי השכלה של  13-15 שנות לימוד ואי-שיוויון 
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הרחבת הפערים בשוק העבודה גרמה לכך שישראל בולטת בחלקם 
בקרב כלל , בעלי שכר נמוך לשעת עבודה, ההולך וגדל של שכירים

שים אחוזים מהשכ ר  על פי ההגדרה של שכר הנמוך מש. 3השכירים
גבוה בישראל שיעור העובדים בעלי שכר נמוך מזה שבמדינות , החציוני

הידועה אף היא בפערי שכר  , כאשר רק אנגליה, אירופה המערביות
גבוה בישראל פער , כמו כן). 1לוח (מתקרבת לשיא של ישראל , גדולים

ם לבין עובדי) 10אחוזון (השכר בין עובדים בתחתית התפלגות השכר 
 ).90אחוזון (בחלק העליון שלה 

 1996, ישראל ומדי נו ת מערב אירו פה:   עובדים  בשכר נ מוך. 1לוח 
 90- ל10פער בין אחוזון 
 (LOG)של שכירים 

אחוז העובדים  מדינה
 בשכר נמוך

 מדינה

 ישראל 23 ישראל 1.557
 אנגליה 21 ב"ארה 1.551
 אירלנד 18 קנדה 1.160
 גרמניה 17 אנגליה 1.143
 יוון 17 נורבגיה 1.122
 אוסטריה 16 דנמרק 1.096
 הולנד 16 גרמניה 1.043
 ספרד 13 שוודיה 0.880
 צרפת 13 פינלנד 0.802
 איטליה 10 הולנד 0.843

 בלגיה 9  
 דנמרק 7  
 פורטוגל 6  

 .2004, המכון הישראלי לדמוקרטיה,   ישראל ומדינות אחרות–שכר נמוך : מקור
 .Acemoglu ,2003  –י שכר              פער

 
 

                                                           
 .  2004,  המכון הישראלי לדמוקרטיה3
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 האסטרטגיה של הממשלה לטיפול בעוני מתעלמת. 1
     מעובדים בשכר נמוך

המחייב תמיכה של , מתוך הכרה בעלות הכלכלית של התרחבות העוני
שהתמקדו באנשים , הופעלו בשנים האחרונות קיצוצים, מערכת הרווחה

ם לנתק ממערכת   צעדים אלה היו מכווני. בגילי עבודה שאינם עובדים
,  ולדחפם לשוק העבודה, המסוגלים לעבוד, הרווחה אנשים בגילי עבודה

ידי הגבלת זכאותם לדמי  -דהיינו על; ידי צמצום התמיכה בהם-על
 מושתתת על שורה של  המדיניות זו היית. אבטלה ולהבטחת הכנסה

ועלולות להביא לתוצאות הפוכות מאלה  , שלא נבחנו באופן קפדני, הנחות
 :בעי המדיניות התכוונו אליהןשקו

שאנשים , שבעיית העוני נובעת בעיקר מכך, ההנחה הראשונה הייתה* 
ולא מכך שבשוק העבודה מועסקים שכירים בלתי , בוחרים לא לעבוד

 כי הההנחה היית. המשתכרים שכר נמוך, מיומנים ובעלי השכלה נמוכה
ודה תצמצם במשפחה שאין עובדים יציאת מפרנס  פוטנציאלי לשוק העב

 .באופן משמעותי את היקף  העוני
סרבני "כי ניתן להפריד את הקבוצה הגדולה של , הנחה שנייה הייתה* 
מהקבוצה הקטנה יותר של אלה שאינם , המסוגלים לעבוד" עבודה

שרק אלה שאינם מסוגלים לעבוד ייהנו  , הכוונה הייתה. מסוגלים
 יהיו זכאים לתמיכה  וא לה המסוגלים לעבוד לא, מתמיכות נדי בות יותר
 .וזה יחייב אותם לעבוד

ומסים נמו כים יגבירו א ת  , שממשלה קטנה, הנחה שלישית הייתה* 
וצמצום תקציבי , המגזר הציבורי הוא נטל על הציבור. צמיחת המשק

וירידה בהוצאה הציבורי ת  , יתאפשר כתוצאה מהקטנת מערכת הרווחה
 .4פשרו את הורדת המסהוצאות ממשלה נמוכות יותר יא. הריאלית לנפש

כי מדיניות שתביא לצמיחה מהירה היא , הנחה רביעית הייתה* 
, כי במשק צומח, בהמשך לכך נטען. המדיניות החברתית היעילה ביותר

כל מי שיאלץ לעבוד ימצא תעסוקה מת אימה בשכר  הולם גם אם הוא 
וכת וצאה הצמיחה תביא לצמצום ; בלתי מיומן ובעל השכלה נמוכה

 .ואף להקטנת הפערים הכלכליים, העוני
שעליהן מושתתת היום , ביקורת מפורטת על כל אחת מהנחות אלה
אך היא מחוץ למסגר ת   , מדיניות הרווחה של הממשלה היא חשובה ביותר

                                                           
, Lindert וכן אצל 237-256'  עמ2003,  ביקורת מפורטת על טענה זו מובאת אצל זוסמן4

2004. 
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שהנחות אלה אינן מקובלות על כלכלנים מהשורה , נציין רק. הדיון כאן
 את  הכוחו ת  אינן תואמות, ולאור הניסיון הישראלי, הראשונה בעולם

הממשלה לא טרחה לבסס את  , בכל מקרה. הכלכליים הפועלים במשק
האסטרטגיה  שלה לטיפול בעוני של מפרנסים בגילי עבודה על מחקרים 

 .שנערכו בארץ ובמדינות אחרות

 הפרולטריז ציה של הע וני . א
אחת התופעות הבולטות בשוק העבודה הישראלי היא ההתרחבות של מה 

כלומר התרחבות העוני בקרב   , "טריון של סחבותפרול"שניתן לכנות 
ששכרו אינו מספיק כדי , שבהן יש מפרנס עובד, משפחות שכירים

, 2כפי שאפשר לראות בלוח . את המשפחה מעל קו העוני" להחזיק"
ש יעור : עבודה בלתי מיומ נת בשכ ר נמוך אינה  מבטיחה שחרור מעונ י

על פי הכנסתם  , וניהנמצאות מתחת לקו הע, הנפשות במשפחות שכירים
,  כתוצאה מכך מסתמנ ת גם מ גמה!  אחוז20- ל14-עלה מ, הכלכלית

,  משקל הנפשות העניות: המשנה בהדרגה את האופי של העוני בישראל
הולך ועולה בקרב כלל המשפחות , במשפחות שבהן יש מפרנס שכיר

 אחוז מ כלל העניים על פי 42- שיעורם הגיע ל2002ובשנת , העניות
 אחוז מכלל העניים בשנת 34זאת לעומת שיעור של . כלכליתההכנסה ה

,   אחוזים של עצמאיים עובדים5-אם נצרף לעניים העובדים עוד כ. 1990
הרי כמעט מחצית מכל ל  , שמשפחותיהם נמצאות  מתחת לקו  העוני

נתונים בעוני של , בהם מערכת הרוו חה בישראל אמורה לטפל, העניים
חשוב . עבודה או זי קנה-צאה  של איולא כתו, תמורה נמוכה לעבודה

את המשפחות קרוב לקו " המחזיק"שלא מדובר כאן בשכר , להדגיש
המשפחה הענייה :  ב מרחק משמ עותי ממנו, אלא מתחתיו, העוני

 31לעומת ,  אחוז מתחת לקו העוני38 ממוקמת 2002הממוצעת בשנת 
 .19905אחוז בשנת 

                                                           
להימצא מתחת לקו שבו יש שני מפרנסים בעלי שכר נמוך ,  ההסתברות של משק בית5

היציאה לעבודה של מפרנס שני , אולם). 2001, קסיר, פלוג(העוני היא נמוכה מאד 
במשפחה מרובת ילדים וכאשר המפרנס השני הוא בעל השכלה  ) בדרך כלל אשה(

 .נמוכה היא בעייתית מבחינות רבות
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    1990-2002,  ו העוניאחוז משפחות שכירים עובדים מתחת לק. 2לוח 
 )לפני תשלומי העברה ומסים, על פי הכנסה כלכלית          (

 מדד העוני 1990 2002
 תחולת העוני 13.6 19.6
 פער העוני 30.8 37.5
 אחוז הנפשות במשפחות שכירים עניות מכלל העניים 33.5 41.8

 . סקירות שנתיות, המוסד לביטוח לאומי: מקור

 חות השכירים העניות במערכת הרווחה הולך וגדלחלקן של משפ. ב
משפחה שיש בה עובד בשכר נמוך זכאית  לגמלת הבטחת הכנסה האמורה 

בהתאם למספר ,  אחוז מהשכר הממוצע42 עד 20-להשלים את הכנסתה ל
כדי לזכות  . 6בשנתיים הראשונות לקבלת הגמלה, הילדים במשפחה

, מבחן הכנסה משפחתית: בגמלה חייבת המשפחה לעמוד במספר מבחנים
מלבד הכנסה מעבודה בשיעור , בו מובאת בח שבון ההכנסה מכל המקורות

וכן נכונות ) בהתאם למספר התלויים( אחוז מהשכר הממוצע 17 עד 13של 
 ).או לקורס מקצועי(של בני המשפחה בגילי עבודה להתייצב לעבודה 

נסה  חל גידול מהיר ב כלל מקבלי הבטחת הכ2002 עד 1990בשנים 
משקלם בקרב  כלל . 7וגידול מהיר עוד יותר דווקא אצל בעלי שכר נמוך 

הנתונים .  אחוז25- ל18-מקבלי הבטחת הכנסה עלה בתקופה זו מ
,  עם זאת. מצביעים על תלות הולכת וגוברת של עובדים במערכת הרווחה

 אחוזים מכלל 8נותרו , )וקצבאות הילדים(גם לאחר קב לת הגמלה 
חלקן של הנפשות . שכירים מתחת לקו העוניהנפשות במשפחות 
שנותרו מתחת לקו ה עוני גם לאחר קבלת הקצב אות  , במשפחות שכירים

שלעוני , מן הראוי להדגיש.  אחוז מכלל העניים36עמד על , והגמלאות
בקרב משפחות שכירים בעלי שכר נמוך  יש השלכות ישירות על עוני של 

לאחר תשלומי ,  של שכיריםתחולת העוני אצל ילדים במשפחות: ילדים
הדבר נובע מכך  .  אחוז30-הגיעה ל, העברה ומסים לבעלי שכר נמוך

 לעומת  – בממוצע 3 –שבמשפחות שכירים עניות מספר הילדים רב יותר  
 ילדים בממוצע 2אצלם , שהכנסתן לנפש גבוהה יותר, משפחות שכירים

 .למשפחה

                                                           
 עד  25( זכאי לשיעור גבוה יותר 46 מי שקבל גמלה במשך שנתיים או שהוא מעל גיל 6

תנאי הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה וגובהה  ).  אחוז מהשכר הממוצע49.5
 ).2004, המוסד לביטוח לאומי (2003הוחמרו בשנת 

 .2002,  המוסד לביטוח לאומי7
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 צמיחה אי נ ה מצמצמת  פערים ועו ני . ג
ושיעור , פערים בהכנסה כלכלית ובתחולת ה עוני בכלל,  לעילכפי שהראינו

למרות , גדלו בש ני העשורים האחרונים, העובדים בעלי שכר נמוך  ב פרט
 40-ב, במונחים ריאליים, עלה התוצר לנפש) 1980-2002(שבתקופה זו 

צמצום הביקוש לעובדים בלתי : שני גורמים פעלו להגדלת הפערים. אחוז
שהביא לירידה בשכרם יחסית למיומנים , מיומניםיחסית ל, מיומנים

הגורם . הצמודה לשכר הממוצע במשק, ויחסית לגמלת הבטחת הכנסה
המקטינה ל א  , השני הוא האבטלה הגבוהה בקרב עובדים בלתי מיומנים
ולהיאחז בה  , רק את הסיכ ויים של מובטל בלתי מיומן למצוא עבודה

בדרך זו  . כרו מול מעסיקאלא גם את כוחו להגן על ש, תקופה ארוכה
גדלה גם העלות של חיפוש מקום עבודה וירדה הכדאיות של השתתפות 

 .בכוח העבודה והשתכרות שכר נמוך
מאחורי הצמצום בביקוש היחסי לעובדים בלתי מיומ נים ישראליים 

תוצאה של גורמים , והשני, בעל אופי גלובלי, הראשון: עמדו שני תהליכים
 :  מקומיים

היה ההתפתחות המהירה של תעשיות , הגלובלי, וןהגורם הראש
,  ושל פתיחת המשק ליבוא מוצרים מסורתיים, )טק-היי(עתירות ידע 
ידי כוח עבודה בלתי מיומן ובעל שכר נמוך במדי נות -המיוצרים על

הן , הגורם השני היה החלפת עובדים ישראלים בלתי מיומנים. מתפתחות
אשית שנות התשעים ממדינות חבר  שעלו בר, בעלי השכלה, ידי עולים-על

, יד אקדמאי ם וחופשיים-ולא מצאו עבודה במשלחי) לשעבר(העמים 
ידי -בנוסף לכך הוחלפו עובדים ישראלים גם על. ל"שבהם עבדו בחו

בין אם כתוצאה מ מדיניות היתרים , עובדים זרים בלתי מיומ נים
 כתוצאה בין אם כתוצאה מכניסה המונית בלתי חוקית ובין אם, ליברלית

 .8של אכיפה בלתי מספקת ש ל חוקי העבודה וההגירה על עובדים זרים
של הגורמים , ניתוח שיטתי יותר ברמת  העובד האינדיבידואלי

, מראשית שנות השמונים, שהביאו לגידול בפערי השכר בקרב השכירים
אחרי ניכוי השפעת העלייה ממדינות  , זאת. 9מגיע לידי מסקנות דומות

הגידול בב יקוש . תרמה א ף  היא להגדלת פערי השכרש, חבר העמים
שחלה  , היחסי לעובדים בעלי השכלה ומיומנות גבוהים וירידה מקבילה

מסבירים כמחצית מן הגידול , בביקוש היחסי לעובדים בלתי מיומנים
                                                           

שהביא לירידה ,  בשנה האחרונה חל שינוי במדיניות הממשלה כלפי עובדים זרים8
 .משמעותית במספרם

 .2001,  דהן9
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לעומת זאת   לא השפיעו כמעט על פערי השכר השינויים . בפערי השכר
 –שחלו בממדים הכמותיים השונים של ההון האנושי , יחסית, הקטנים
עם זאת פעל גורם שני חשוב .  המבוקש יותר–וותק , משלח יד, השכלה

" שווים" העלייה בפערי שכר בין העובדים –להגדלת פערי השכר הכלליים 
פורמליים -כנראה כתוצאה מביקוש לכישורים לא (בהונם האנושי

החשיבות הגדולה של פערי ). בתקופה של שינויים טכנולוגיים מהירים
,  שכר בין שווים מציבה גבול ליכולת ההשקעה בחינוך לצמצם פערי שכר

 .פורמליתגם אם מערכת החינוך תצליח בעתיד לצמצם הבדלים בהשכלה 

. צמיחה לנפש, פערי הכנסה (מדד ג'יני) על פי  ציור 3
הכנסה כלכלית 1979-2002

y = 0.0382x + 1.1649
R2 = 0.0014
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 .2003, ס" למ–ג לנפש "תמ. 2004, וח לאומי המוסד לביט–יני 'מדד ג: מקור

ידי ענפים של -צמיחה בישראל מובלת על, כמו במדינות  רבות אחרות
לכן עלייה  . ומתנהלת בעולם של גלובליזציה גוברת, טכנולוגיה מתקדמת

בתוצר לנפש כשלעצמה אינה מביאה לעלייה בשכר היחסי של עובדים  
הנמדד בישראל , העונילהקטנת הפערים ולהקטנת , בלתי מיומנים

ולא במונחים , ובמדינות מפותחות יחסית להכנסה החציונית לנפש
 .3העדר קשר זה מומחש באופן בולט בציור . מוחלטים
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הנתונים של השנה האחרונה מראים שעם חידוש הצמיחה במשק  
אולם ספק אם  . הישראלי הוא מסוגל לייצר מקומות עבודה נוספים

, ידי הטכנולוגיה המתקדמ ת תהיה מסו גלת לייצר-צמיחה המובלת על
מספיק מקומות עבודה לעובדים בעלי , לפחות בטווח הנראה לעין

גם אם יצומצם עוד , זאת. תוך הבטחת שכרם ההוגן, מיומנות נמוכה
בהמשך למדיניות שנוקטת   , מספר העובדים הזרים העובדים בארץ

 .הממשלה בשנתיים האחרונות
העובדה שצמיחה אינה מקטינה פערים ועוני מתקבלת גם מבדיק ת   

כך   קובע  . הקשר בין צמיחה לבין עוני ופערים במדינות רבות  אחרות
מחקרים רבים ": 2002/2001הבנק העולמי בסקירה שלו לשנת , וגמאלד

שבממוצע אין קשר שיטתי במדינות שונות בין צמיחה ומדדים , מראים
עוני ירד יותר ב מדינות שבהן התחלקות ההכנסות יותר   ... שוויון -של אי

 .10"שוויוניות

 תהליך ה יחלשות  המ וסדות בשוק העבודה. 2

פערי השכר בשוק העבודה הישראלי הוא גורם חשוב נוסף לגידול ב
וירידה בחשיבותם , ההיחלשות של האיגודים המקצועיים במגזר העסקי

ההשפעה של התאגדות . של הסכמים קיבוציים כלליים בקביעת השכר
מקיפה והסכמים קיבוציים כלליים לשמירה על פערי שכר נמוכים צוינה  

 בשוק העבודה צמצום ההשפעה של כוחות מוסדיים. במחקרים רבים
. 11 תועדה בשורה של מחקרים– איגודים והסכמים קיבוציים –הישראלי 
ניתן לראות בהיחלשות ארגוני העובדים בשוק העבודה , מצד אחד

 הגלובליזציה והשינויים –התאמה לכוחות הכלכליים החדשים  
.  שהקטינו א ת כושר המיק וח של ארגוני עובדים–הטכנולוגיים המהירים 

והצורך לתגמל עוב דים , ור המקומי ל תחרות בינלאומיתחשיפת הייצ
כגון , דווקא לפי תכונות בסיסיות-לאו, בענפים של טכנולוגיה מתקדמת

השונים מעובד , אלא  על פי כישורים מורכבים יותר, וותק או ענף, השכלה
אלה היו  . צמצמו את היעילות של הסדרי שכר כלליים יותר, לעובד

בתקופה בה הכוחות הכלכליים , רשים בשכראמורים לצמצם פערים והפ
נראה שהשפעתה של הכלכלה החדשה על , עם זאת. פועלים להרחבתם

 אחידה הלא היית, ועל פערי השכר בכלל, עובדים בלתי מיומנים בפרט
                                                           

10 World Bank, 2001. 
 .Cohen et al., 2003;  Kristal et al,.2003; 1995,  זוסמן11
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במדינו ת שונות נמנעה הפגיעה של הכלכלה החדשה : בכל מדינות המערב
ולא חלה , ציים רחביםבהתאגדות של עובדים ובתוקפם של הסכמים קיבו

בריטניה          , ב"שאפיינה בעיקר את ארה, בהן התרחבות של פערי השכר
 .12וישראל

תוך מעבר לחוזים , תהליכים אלה של אטומיזציה בשוק העבודה
אישיים וצמצום זכויות הקביעות במקום העבודה התרחשו בעיקר במגז ר   

ום השפעת אולם גם במגזר  הציבורי ניכרים סימנים לצמצ, העסקי
 . 13ההסכמים הקיבוציים ולגידול בפערי השכר

 14קבלני כ וח אדם. א
במקביל להצטמצמות של התאגדות העובדים וההסכמים הקיבוצים 

ידי התפתחות מהירה -הכללים נפגע שכר העובדים הבלתי מיומנים על
שהביאה להפחתה נוספת  ,  קבלני כוח  אדם–בצורת ההעסקה החדשה 
קבלני כוח אדם . ים חלשים על תנאי העסקתםבכושר המיקוח של עובד

ידי העסקה -להגביר את הגמישות בשוק העבודה על, לכאורה, נועדו
. הנשלחים לעבודות זמניות אצל מעסיקים שונים, קבועה של עובדים

חברות אלה הפכו למכשיר לקיבוע שכר נמוך לעובדים  , אולם למעשה
צעירים מאד א ו   , כהעובדים בלתי מיומנים ובעלי השכלה נמו: חלשים

בניגוד , בישראל. וכיוצא בזה, עולים חדשים, נשים, מבוגרים מא ד
שאליו , משך עבודתם של  עובדי הקבלנים במקום עבודה מסוים, למצופה

שעובדי קבלן מחליפים , דבר המעיד  על כך, הם נשלחו הוא ארוך למדי 
כאשר שכרם של , זאת. למעשה עובדים קבועים במקום שאליו נשלחו

העובדים אצל קבלני כוח האדם הוא נמוך באופן משמעותי משכרם של  
ידי המעסיקים  -המועסקים ישירות על, עובדים במשלחי יד ובגיל דומים
 .ולא באמצעות קבלני כוח אדם

ידי קבלני כוח אדם דומה בישראל -דיוקן העובדים המועסקים על
 :עיקרייםאך קיימים שני הבדלים , לדיוקנם במדינות מערביות אחרות

 .ריבוי עובדי קבלן הנשלחים לבצע עבודות אצל מעסיקים ציבוריים .1
בהשוואה למדינות מערב אירו פה , שימוש רב יותר בעובדי  קבלן .2

 1.5-במדינות אלה מגיע שיעור עובדי הקבלן בממוצע ל. ב"וארה
בישראל היה השיעור דומה עד סוף שנות . אחוזים מסך  המועסקים

                                                           
12 Acemoglu et al.,2001. Kahn; 2000. 
 .2004זכאי ,  זוסמן13
 .2003, .ר,  סעיף זה מתבסס במידה רבה על מחקרה של נדיב14
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 2000 אחוזים בשנת 5-שיעורם והוא הגיע להשמונים אולם מאז עלה 
 ). אחוזים4.3-ל,  ירד השיעור במקצת2002מאז ועד שנת (

האחד .  תוקן חוק קבלני כוח אדם בשני תחומים חשובים2000בשנת 
ידי קבלן כו ח אדם -הוא הגבלת  תקופת ההעסקה של עובד הנשלח על

 קבלן לא כדי לוודא שעובדי, זאת. למעסיק מסוים למשך תשעה חודשים
התחום השני הוא    .  יועסקו במקום עובדים המבצעים עבודות קבועות

חובת השוואת תנאי העבודה של עובד קבלן לתנאים של עובדים בעבודות 
, לחלופין. ידי המעסיק  באותו מקום  עבודה-המועסקים ישירות על, דומות

תנאי העבודה של עובדי קבלן יקבעו בהסכמים קיבוציים שיחתמו בין  
אף שנחתמו הסכמים ק יבוציים בין נציגי  , בפועל. בלן לעובדיםהק

לא חלו עדיין שינויים  , העובדים לבין חמישה קבלני כוח אדם גדולים
כמו במקרה , ואכיפת החוק, משמעותיים בתנאי העבודה של עובדי קבלן

בייחוד אין המעס יקים . היא עדיין מוגבלת, של חוק שכר מינימום
מפעילים מעקב נאות על תנאי  , עסקים עובדי קבלןשאצלם מו, הציבוריים

 .כתנאי להתקשרות עם קבלן כוח האדם, העבודה שלהם

 סבסוד שכ ר של עובדים  בעלי מיומ נות  והשכלה  נמו כים. ב

לשיפור הכנסתם  , ידי חוקרים שונים-שהוצעו לאחרונה על, אחד הכלים
. ם אלהשל עובדים בעלי שכר נמוך הוא הנהגת  מס הכנסה שלילי לעובדי

מתוך  קבלת  ,  הכוונה לכך שהמדינה תשלם לבעלי שכר נמוך  סכום כסף
,  אחריות של המדינה למניעת שחיקת השכר עבור עבודה בלתי מיומנת

בעקבות תהליכים של גלובליזציה ושינויים טכנולוגיים שעובדים אלה 
המס השלילי אמור להיות משולם . אינם מסוגלים להתמודד אתם

, עד לרמת שכר, ככל ששכרו של שכיר עולה, עוליםבסכומים הולכים ו
וכאשר העובד מגיע אליה הולך ומוקטן תשלום המס , הנחשבת לסבירה

שיטת סבס וד זו . שבו התשלום מופסק לגמר י,  השלילי עד לתקרת שכר
מדינות אחרות . אנגליה וצרפת, ב"הונהגה במספר מדינות וביניהן ארה
וביניהן  ,  לעובדים בעלי שכר נמוךבאירופה הנהיגו שיטות סבסוד אחרות

המשולם על שכר , שיעור מס  גבוה: הנהגת שני שיעורי מס מעסיקים
מס ה כנסה , לכ אורה. ה משולם על שכר נמוך, ושיעור מס  נמוך, גבוה

הנובעות משכר נמוך של , שלילי אמור להתמודד עם שתי בעיות עיקריות
 .עובדים בלתי מיומנים
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מ ס הכנסה שלילי מגדיל א ת .  לעבודההגדלת הכדא יות  של  יציא ה  )1
, מצד שני, אולם. הכנסת העובד הבלתי מיומן המצטרף לשוק העבודה

עשוי  , ושכרו עולה על סכום המס השלילי המירבי, מי שכבר עובד
כדי לא להפסיד מהסבסוד ולהגיע , להקטין את תשומת העבודה שלו

 מראים מחקרים שונים, אכן). של שכר ומס שלילי(להכנסה מירבית 
שההשפעה הכוללת של מס הכנסה שלילי להגדלת היצע העבודה של 

 .אם בכלל, שני סוגי העובדים היא קטנה
מס הכנסה  שלילי אמור להוציא מעוני . יצירת  חיץ ב י ן עבוד ה לעונ י  )2

העובד בשכר ,  שבהן מפרנס בלתי מיומן, חלק ממשפחות השכירים
השכירים בעלי שכר חלק מ, כמו במדינות אחרות, אולם בישראל. נמוך

מאחר שיש  , זאת. נמוך חיים במשקי בית הנמצאים מעל לקו העוני
וחלק , במשקי בית אלה מפרנסים אחרים בעלי שכר גבוה יותר
כמו כן . משמעותי מהסבסוד עשוי להגיע לעשירונים בינוניים וגבוהים

למרות  ששכרו הנמוך , עובד בעל שכר נמוך עשוי ל היות זכאי לס בסוד
 .בשכר גבוה למדי לשעה, בודה חלקית מרצוןנובע מע

הנהגת מס הכנסה שלילי מציבה אפוא בפני מקבלי ההחלטות דילמה 
האם לראות במס השלילי כלי להעלאת שכר של עבודה בלתי : עקרונית

או האם לראות במס   , מיומנת ולהעניק אותו לכל מי שעובד בשכר נמוך
,  ת מתחת לקו העוניהנמצאו, השלילי כלי לטיפול במשפחות שכירים

כמובן  . כאשר התנאי לסבסוד הוא מבחן להכנסה הנמוכה של המשפחה
ידי  -האם על, כיצד יימדד שכר נמוך: מתעוררות גם שאלות של ביצוע

מי יערוך את מבחני ההכנסה ? ידי שכר לשעת עבודה-שכר חודשי או על
 שלטונות מס , האם המעסיק? אם יוחלט על התניית הסבסוד במבחן כזה

האחראית היום , הכנסה או מערכת הבטחת ההכנסה בביטוח הלאומי
, בכל מ קרה? להשלמת ההכנסה של משפחות בעלות הכנסה נמוכה משכר

והסבסוד ייכנס לתוקפו , חשוב שההכרעות בשאלות אלה לא יידחו
 .בהקדם האפשרי

 למוב טל ולמי שיצ א זמני ת מכוח  , הכנסה  הוג נת לעובד ב ש כר נמוך . ג
 ה      העב וד

במדינות אירופה רבות חלה בשנות התשעים ירידה משמעותית בשיעורי 
גם בהשוואה לשיעור הנמו ך  , אולם. ההשתתפות של גברים בכוח העבודה

ההשתתפות של גבר ים בכוח העבודה בישראל היא , יותר במדינות  אלה
עם זאת אי ן בהשוואה כללית מעין זו כדי להצדיק קיצוץ . נמוכה אף יות ר
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לגבי רבים . תמיכת המדינה במי שאינו נמצא בכוח העבודהמשמעותי ב
המוגדרים כמי שאינם נמצאים בכוח  , מהמפרנסים הפוטנציאליים

עבודה הוא מצב ביניים בין עבודה או  בין חיפוש -מצב של אי , העבודה
לבין תחושת הייאוש ביחס לאפשרות למצוא , עבודה באופן פעיל בעבר

 האבטלה הגבוהים בקרב עובדים בעלי בשל שיעורי, בהווה מקום עבודה
רבים מהאנשים שיצאו מכוח העבודה יחזרו לעבודה  . השכלה נמוכה

אם כי ייתכן שמשך התעסוקה שלהם בעבודה בלתי , בהזדמנות הראשונה
חשוב שקובעי המדיניות יהיו מודעים לכך . מיומנת לא יהיה ארוך

שולי כוח בהנמצאים , שקיימת אוכלוסייה של אנשים בגילי עבודה
 .15והכוללים מחפשי עבודה  שהתייאשו, העבודה

תופעה זו של עובדים בשולי כוח העבודה קיימת במדינות מפותחות 
כאשר ההגדרות המקובלות של עובד בשולי כוח העבודה מתבססות   , רבות
 :כולם או חלקם, כלל על ארבעה קריטריונים-בדרך

 עבודה בעבר הקרוב *
 חיפש עבודה פעיל בעבר הקרוב *
 מעונין בעבודה וזמין להתחיל בה *
 .עבודה הקשורות בהעדר מקום עבודה-סיבות לאי *

אך , הנמצאת בשולי כוח העבודה,  אומדנים של האוכלוסייה3בלוח 
" סרבני עבודה"קשה להגדירה כ, בהתחשב בהיסטוריה התעסוקתית שלה

יש לפעול בזהירות למניעת ת מיכה , בשל גודלה של הקבוצה. באופייה
 .מאנשים שאינם עובדים אך למעשה נמצאים בשולי כוח העבודההוגנת 

, כגון מ שרתים בצבא, יש לזכור שקבוצות אוכלוסייה נוספות
וסובלים ממחלה קשה יותר , )34עד גיל (תיכוני -תלמידים בחינוך על

שהוגדרו כאן כמחצית מ כלל הגברים שהודיעו שאינם עובדים בגלל  (
מאחר ,  מ שתתפים בכוח העבודהמוגדרים אף הם  כאן כאינם, )מחלה

ניתן לאמוד את גודלה של . שלא עבדו במגזר האזרחי ולא חיפשו עבודה
 60 עד 25 אחוז מכלל הגברים בני 43שהם ,  אלף איש105-קבוצה זו ב

אף שהם מוגדרים כ אינם , אנשים אלה. שאינם משתתפים בכוח העבודה
 של אנשים אלה  ואין לראות באי עבודה" סרבני עבודה"משתתפים אינם 

  .תוצאה ישירה של מערכת רווחה כושלת

                                                           
ולירידה בשיעור , הסבר לרמה הנמוכה של השתתפות גברים בכוח העבודה15 

אפשר , תוך הדגשת שחיקת השכר של בעלי השכלה נמוכה, 1980השתתפותם משנת 
 .2004, למצוא אצל דהן
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הנמצאים , מעבר לחשיבות שיש לנתונים על קבוצה גדולה של אנשים
יש , לגבי הערכת המחסור במקומות עבודה במשק, בשולי כוח העבודה

העובדה שאדם עשוי  : לכך גם השלכות על האסטרטגיה של הטיפול בעוני
ואף , בגלל סיום העבודה, אבטלהלעבור ממצב של תעסוקה למצב של 

מחייבת הבטחת , בכלל הקושי למצוא מקום עבודה, לצאת מכוח העבודה
כאשר הם עובדים בשכר  , קיום הוגן לא רק לאנשים בעלי מיומנות נמוכה

אינם  , נמוך אלא גם כאשר הם לא נמצאים באופן זמני בכוח העבודה
 .16חת הכנסהונאלצים להתקיים מהבט, מחפשים עבודה כי התייאשו

 ,  אוכלוסייה  שאינה  עו בדת ונ מצאת  בשולי כוח ה ע בודה ה ישראלי. 3לוח 
 ) שנות לימ ו ד12-פחות מ, 25-60גברים בני   (2002             

אחוז 
באוכלוסייה 

מספר 
 האנשים 

 הקבוצה 

 האוכלוסייה  353,640 100
 כלולים בכוח העבודה  258,140 73
 *אינם כלולים בכוח העבודה  84,473 24
 אינם כלולים אך בשולי כוח  העבודה  17,154 5
 עבדו ב שנה  הא חרונה  7,643 
 חיפשו  עבודה  ב שנה  הא חרונה  7,015 
 זמינים ומעונינים ל עבוד  2,496 

 אינם בשולי כ וח העבודה  67,319 19
 **מחלה, לימודים, שירות צבאי: אינם זמינים 27,132 8

 השתתפות-סיבות אחרות לאי 40,187 11
לא ידוע אם חיפשו עבודה בשנה ,  אחוזים באוכלוסייה3שהם ,  איש11,027בי לג* 

 .האחרונה או לאו
 .34ולומדים על גיל , מחצית המדווחים על מחלה כסיבה לאי השתתפות **

 .2002, סקר כוח אדם, ס"עיבודים מתוך למ: מקור

                                                           
הגיעו גם , הנכנס ויוצא ממעגלי התעסוקה,  למסקנות דומות על קיום כוח עבודה שולי16

 .2002, אחדות ולביא
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 סיכום

 התגברות  הסחר החופשי ושינויים –כתוצאה מתהליכים גלובליים 
 הלכו והתרחבו פערי השכר וגדל חלקם של בעלי –כנולוגיים מהירים ט

ידי  -הקיטוב בשוק העבודה הישראלי הואץ על. שכר נמוך במשק הישראלי
 היחלשות כוחם הארגוני של עובדים בלתי –תהליכים בעלי אופי מקומי 

תופעה שרק  , כמעט בלתי מוגבלת של עובדים זרים, מיומנים וכניסה
העלייה בחלקם של בעלי שכר .  להילחם בה בתקיפותלאחרונה הוחלט

המורכב יותר ויות ר ממשפחות  בהן , נמוך מתבטא ת בשינוי פני העוני
 .ובתלות הגוברת שלהן במערכת הרווחה, המפרנס בעל שכר נמוך

עם כל החשיבות של חזרת המשק לתוואי של צמיחה ולגידול 
לשינוי במגמות  הצמיחה כשלעצמה לא תביא , בתעסוקה שיתלווה אליה

הגידול בחלקם של עובדים בעלי שכר  , הגידול בפערי השכר: השליליות
לכן דרושה מדיניות ממשלתית נמרצת לניתו ק  . נמוך והתרחבות העוני

מבין הכלים העומדים לרשות  . הקשר בין עבודה בלתי מיומנת ועוני
יש חשיבות ר בה לסבסוד ת קציבי של עובדים , להשגת מטרה  זו, הממשלה

כפי שהונהג בהצלחה , ידי הנהגת מ ס הכנסה שלילי-עלי שכר נמוך עלב
כ מו כן יש להדק את הפיקוח על תנאי העבודה . במספר מדינות מערביות
, ולבסוף. ידי קבלני כוח אדם-המועסקים על, של עובדים בלתי מיומנים

יש לחזק את מעמדם של העובדים החלשים במקום עבודתם באמצעים 
קיום , כגון הרחבת העסקתם בהסכמים קיבוציים, םחוקתיי-ארגוניים

ולדאוג לקיומם ההוגן גם אם הם אינם נמצאי ם  , ועדי עובדים על פי החוק
 .אלא בשוליו, זמנית בכוח העבודה



  סוגיות תחומיות–' חלק  ב                                                                                            248

 מקורות 

האבטלה בישראל בפרספקטיבה של העשור , )2002(, .ו, לביא, .ל, אחדות
,   אוקטובר, 3כלכלה רבעון ל, מאפיינים ודפוסי שינוי, מגמ ות: האחרון

 . 303-352' עמ
 ממעורבות ממשלתי ת  ,השוויון הכלכלי-עליית אי, )2002(, .מ, דהן

'  ע מ, בסט-בן . עורך א, 1985-1988ה משק  הי שראלי : לכלכלת שוק 
610-656. 

מדוע ירד  שיע ור ההש תתפו ת של גברים  בכוח העבו דה  , )2004(, --
, סיטה העבריתהאוניבר, הספר למדיניות ציבורית-בי ת, הישראלי
 .יוני, ירושלים

,  2003שנתו ן סטטיסטי לישראל , )2003(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 .54' מס

,   יחסי עבודה  בעידן של ת מורות, )2004(המכון הישראלי לדמוקרטיה 
 .”XIIקיסריה , 2004הכנס הכלכלי השנתי  
-1996מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה , )2002(, המוסד לביטוח לאומי

 . מאי, 179סקר מס , 2000
 . ירושלים, אפריל, 2002-2003סקירה ש נתית  , )2004(, --

,  שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הממשלתי, )2003(, .צ, זוסמן
המרכז  , קופ. בעריכת י, 2003הקצאת מ שאבים לשיר ותי ם חברתיים  

 .237-256'  עמ)  נובמבר(ירושלים , לחקר המדיניות החברתית בישראל
יחסי עבודה , שכר: מהסכמים קיבוציים לחוזים אישיים, )1995(, --

 .17-35' עמ, אפריל, 1רבעון לכלכלה , וההסתדרות
מאמר  , 2000י שראל :  העסקה ב אמצעות קבלנ י כוח אדם, )2003(, .ר, נדיב

 .הרשות לתכנון כוח אדם , 203/13לדיון 
רבעון   , ומה שביניהםעבודה , על עוני, )2001(,  .נ, קסיר) קלינר(, .ק, פלוג

 .516-542' עמ, דצמבר, 4 לכלכלה
Acemoglu, D., Aghion, P., Violante, G.L. (2001), 

Deunionization, Technical Change and Inequality, Carnegie-
Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 55, 
229-264. 

Acemoglu, D., (2003) Cross-Country Inequality Trends, 
Economic Journal, Vol 113, February, F121-F149. 

Cohen, Y., Haberfeld, Y., Mundlak, G., Saporta, I. (2003), 



                                                                249                        שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות                               

Unpacking Union Density:  Membership and Coverage in the 
Transformation of the Israeli IR System, Industrial 
Relations, Vol 42, No 4, October, 692-711. 

Kahn, L. M., (2000), Wage Inequality, Collective Bargaining 
and Relative Employment from 1985 to 1994: Evidence from 
15 OECD Countries, Review of Economics and Statistics, 
Vol 82, No 4, November, 564-579. 

Kristal, T., Cohen, Y., Elazar, D. E. (2003), Decentralization of 
Collective Agreements and Rising Wage Inequality in 
Israel, September, mimeo. 

Lindert, P., (2004), Growing Public Spending and Economic 
Growth Since the Eighteenth Century 

World Bank (2002), World Development Report 2000/2001, 
52-53. 



 אבטלה ומדיניות רווחה   , תעסוקה
 צורי-רוני בר

  מגמות מרכזיות והמלצות למדיניות. 1

סקירת המדי ניות החברתית בהקשרה התעסוקתי ממוקדת בתופ עת 
האבטלה בישראל ובדרכי ההתמודדות עמה על רקע ההשפעה של 

עולם זה מתא פיין ". עולם העבודה החדש"התפתחויות שונות ב
הנובע , קצב שינויים מהיר,  עבודה ומוצריםבגלובליזציה של כוח

, מחדירה מואצת של טכנולוגיות חדשותובעיקר , מתהליכים רבים
להיווצרות עיסוקים חדשים ולשינויים במבנה , התורמות מ ִצדן

הטכנולוגיות החדשות משנות גם את דפוסי ההעסקה של  . העיסוקים
הן מבי אות  ; םהדפוסים המסורתייתוך צמצום ושינוי , עובדים והיקפם

תוך דחיקתן של א חרות מחוץ לשוק , לכניסת קבוצות חדשות של  עובדים
ולהתגברות הצורך בעובדים מיומנים והקטנת הביקוש לעובדים ; העבודה

 .בעלי השכלה נמוכה
ידי קיצור -ניסיונן של ממשלות במערב אירופה לעודד תעסוקה על

לגמלאות  ומתן י ציאה מוקדמ ת , עידוד משרו ת חלקיות, שעות עבודה
תמריצים למובטלים לחזור לשוק העבודה היה מוגבל בהשפעתו על 

, התעסוקה הושפעה אמנם משינויים ברמת  הפעילות העסקית. האבטלה
מרבית העולם המערבי סובל מרמת אב טלה , כי  בעשור האחרון, אך נראה
 מעבר חופשי של כוח עבודה זול –שהיא חלק ממחיר הגלובליזציה , גבוהה
ומעבר לייצור מוצרים בעלויות נמוכות ב ארצות  , מפותחות-ות לאמארצ
, ונראה שרמת אבטלה גבוהה, התופעה בלתי הפיכה מעיקרה. אלו

הפכה לתופעה אינהרנטית בשוקי עבודה  , שהייתה בלתי נסבלת בעבר
לממשלות יש עדיין חובה , עם זאת. 1מערביים ויש להיערך אליה בהתאם

 .  רתיות חלשות הנפגעות מהגידול באבטלהויכולת להגן על קבוצות חב

                                                 
 .2003, ראה אצל שטראסר": העבודה האוזלת"  התופעה אף כונתה במונחים של גישת 1
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האבטלה . לא פסחו על שוק העבודה בישראלהתפתחויות אלה 
והיא יציבה בתקופות האחרונות , 1997מאז , בישראל נמשכת זה זמן  רב 

 חלה 2004א מנם ברבע הר אשון של .  אחוז11-הקרובה ל, ברמה גבוהה
אך   ) 2003ל לעומת הרבע האחרון ש(ירידה קלה בשיעור המובטלים 

 חזרה 2004שכן ברבע השני של , מוקדם עדיין להסיק שחל שינוי במגמה
שהתרכזה בענפי תעשייה  , ההתאוששות במשק. 2003הרמה לזו של סוף 

ועל כן השפעתה על , 2004הואטה בחודשים האחרונים של , חדשים בעיקר
  .הקטנת רמת  האבטלה מחייבת מעקב לאורך זמן

שהיו עשויים להקטין את רמת האבטלה ו, צעדים אחרים שננקטו
חוקיים רבים וההגבלות שהוטלו -גירוש עובדים זרים לא :כגון, בישראל

לא הגיעו עדיין למלוא השפעתם בנתוני האבטלה , על כניסתם של חדשים
שכן שוק העבודה נוטה להגיב באיטיות על התאוששות , הנוכחיים
הרי ,  התעוררות במשק גם אם מסתמנת–לגבי הביקוש לעובדים . כלכלית

הם . מעסיקים אינם נוטים למהר ולהגדיל את מספר המועסקים שלהם
להגדיל את התפוקה באמצעות כו ח האדם המועסק  , בשלב ראשון, יעדיפו

העסקתם בשעות נוספות  , בהגדלת מכסת שעות העבודה של עובדים אלו(
ורק בשלב מאוחר יותר ניתן לצפות להגדלת הביקוש , )ובמשמרות

 .  אם מגמת הצמיחה תימשך, עובדיםל
גם חששות הציבור הישראלי מאבטלה גוברים בשנים האחרונות 
וסקרים שנערכו בתחום מצביעים על הגידול בשיעור הסבורים שקיימת   

שעל , גוברת ההכרה בכך, יחד עם זאת. 2סכנה שיאבדו את מקום עבודתם
ת רמ ת   אם בחתירה להעלא, העובדים להסתגל לשינויים המתרחשים
 . רלבנטיים לצרכים החדשים, השכלתם ואם בפיתוח כישורים נוספים

במקביל להתפתחויות הללו מתרחשים בשנים האחרונות שינויים 
המאשים , ומתחזק הלך הרוח, בעולם ובישראל, בתפיסת מדינ ת הרווחה

את המובטלים במצבם ומצדד בהקטנת רשת הביטחון אותה מספקת   
שהמדינה מספקת תמיכות  יתר ,  הנשמע הואהטיעון(המדינה למובטלים 

 .  3)הפוגעות ברצון לעבוד, לא מוצדקות
יד "התפתחות הגישות האחרונות מהווה כר פורה לחיזוק מדיניות ה

כלפי קבוצות חברתיות חלשו ת  , בה נוקט משרד האוצר בישראל, "החזקה
גם הקיצוצים שנעשו בקצבאות הביטוח . וכלפי מובטלים בפרט, בכלל

                                                 
 .ראה על כך בסעיף הבא  2
 אחוז מהציבור הסכימו לכך שתשלומי 60: 2004שנערך ביוני ,  ראה בסקר מרכז טאוב3

 ).הסקר מתפרסם בספר זה(קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה נדיבים למדי 
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הם ביטוי בולט , בעיקר הקצבאות לאוכלוסייה בגיל העבודה, מיהלאו
החמרת תנאי  (כך גם החמרת התנאים לתשלום דמי אבטלה ; למדיניות זו

הפגיעה בגובה גמלת הבטחת הכנסה  ; )הזכאות וקיצור משך הזכאות
כל הצעדים הללו לא לוו  . והקיצוצים בקצבאות ילדים, ובתנאיה

 לעידוד היציאה לעבודה של מקבלי  מלכתחילה במדיניות משמעותית
היא ,  הממשלה לא הפעילה תכניות לסיוע בהסתגלות לשינויים–קצבאות  

לא הפעילה מסגרות להכשרה מקצועית בהיקפים נרחבים כמתחייב 
ועד כה לא באה לביטוי בולט בפועל , משיעורי האבטלה הגבוהים

אימהות , מלבד התכנית לעידוד עבודת הור ה יחיד(מחויבותה לתעסוקה 
ומכרזים , 2003שהופעלה כתכנית ניסיונית באוגוסט , בעיקר, הוריות-חד

 ). שהוצאו לאחרונה למפעילי תכנית ניסיונית להשבה לעבודה
הגידול באבטלה אינו נובע רק מ ירידה בתפיסת  , כאמור, אולם

אחריות המדינה וחובתה ליצירת הזדמנויות תעסוקה אלא מקורו בירידה 
המלווה בהקטנת מספר מקומות  ,  לעובדים בישראלשל ממש בביקוש

הדבר . וצמצומים בהיקף ההעסקה במגזר הציבורי, עבודה במגזר העסקי
, שעבדו בעבר אך פוטרו מעבודתם, מתבטא בעליית חלקם של המובטלים

. 2003- כמחצית  מכלל המובטלים במשק  ב–קבוצה גדלה והולכת  
לאחר , נסו למצב האבטלהבהשלמה לכך חלה ירידה במספר העובדים שנכ

 אלף בלתי מועסקים 128 אלף מתוך 64(שהתפטרו מיוזמתם מהעבודה 
 ).2003- החודשים האחרונים ב12-שעבדו ב

שינויים המבניים במשק כללו עלייה במשקלם של הענפים עתירי  ה
שהביאו לגידול בביקוש לעובדים , במיוחד ענפי הטכנולוגיה, ההון האנושי

אשר לצד חשיפת המש ק  , ת הענפים המסורתייםולהצטמקו, משכילים
לתחרות הביאו לגידול במספר העובדים הזרים על חשבון פליטה 

 .של עובדים ברמות השכלה נמוכותמתעסוקה 

 הצורך בראיי ה מערכתי ת כ וללת
, והשנייה, על עולם העבודה המשתנה, האחת, לשתי הנחות היסוד שלעיל

ראוי להוסיף , משכת לאורך  זמןהנ, גבוהה יחסית, על רמת אבטל ה קבועה
.  המתייחסת לתלות בין שוק העבודה ומערכות אחרות, הנחה שלישית

שהיא כה חסרה , הנחה זו מחדדת את הצורך בראייה מערכתית כוללת
והנושא , ממדית ב מהותה-המתחייבת מכך שה סוגיה מורכבת ורב, היום

.  רביםשל רשויות ושל גופים, חוצה אחריות של משרדי  ממשלה שונים
תפוקה בין שוק -הגישה המערכתית רואה  קשרי גומלין וחילופי תשומה

המערכת , שוק ההון, חינוך, רווחה: בעיקר, העבודה לבין מערכות אחרות
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ראייה כזו תורמת  לאפשרות לבחון א ת   . הפוליטית ומדיניות חוץ וביטחון
 ,ת חבורה, כמו חינוך, תעסוקתיים-השפעת צעדי המדיניות בתחומים חוץ

היא תורמת  גם  . על תחומי תעסוקה ואבטלה, בריא ות ואחרים, תרבות
  . המביאות בחשבון את הקשר בין המערכות השונות, לקבלת החלטות

וראייה מערכתית כוללת  , גורמים שונים נושאים באחריות בתחום
עשויה להפוך את התכניות וההצעות שהם מביאים או רפורמות  

. שגים  ותורמות במי דה משמעותיתלמניבות הי, המתוכננות ליישום
כמפורט  , העדר ראייה מערכתית אצל הגורמים השונים,  לעומת זאת

 . מחבל בהצלחתם להגיע להישגים הרצויים, להלן
איננה , לדוגמא, )2004מיולי (התכנית של ב נק ישראל להקטנת העוני 

תכנית זו   . מתייחסת למ כלול ההיבטים המשפיעים על תחום התעסוקה
ידי הגדלת ש יעור -גד לת התמיכה ב שכבות חברתיות חלשות עלמצדדת בה

התעסוקה אך היא מלווה בהמלצה לקיצוצים בתקציב הממשלה 
ובהיבט זה היא  עשויה  , ולהקטנת מס פר המועסקים במגזר  הציבורי

 . לתרום להגדלת האבטלה דווקא
התמודדות בסוגיית העסקת עובדים זרים בישראל , באופן דומה
שבין החלטות על צמצום מספר העובדים , בתלות ההדדיתמחויבת להכיר 

,  הזרים המועסקים בארץ  והגברת  הפיקוח על חוקיות העסקתם
לבין הקטנת   , הכולל הקמת רשות הגי רה, באמצעות שינוי ארגוני

 –בהשוואה להעסקת עובדים ישראלים , הכדאיות הכלכלית בהעסקתם
. לה הנוכחיתייקור עלויות העסקתם וביטול שיטת הכבי: כלומר

לצד , זמנית של כל הצעדים שהוזכרו-המדיניות חייבת לכלול הפעלה בו
בשוק העבודה , מקבלי הבטחת הכנסה, פעילות לעידוד שילוב ישראלים

באמצעות הגדלת כישוריהם המקצועיים ומתן תמריץ כלכלי 
אימוץ חלקי של צעדי המדיניות . להשתלבותם וקליטתם בעבודה

 .ת השינוי הרצוי בתחום העסקת עובדים זריםהנדרשים לא ייצור א
הכוללת הקטנה של , 2005גם הצעת התקציב של האוצר לשנת 

, כדרך להגדלת הביקוש לעובדים, תשלומי ביטוח לאומי של מעסיקים
צמצום , ראויה להיבחן על רקע השלכותיה על יתרת התקציב שיצטמצם

מופנה ישירות שיכול היה להיות , התקציב" שארית"הקטנת : שפירושו
 . לתכניות יעילות יותר להגדלת תעסוקה

הדרישה לראייה מערכתית במדיניות הממשלה על זרועותיה באה 
הכוונה לפעולה . להחליף מדיניות של מתן  מענה נקודתי לצרכים

המכוונת לתקיפת , ברמת תיאום  גב והה בין המרכיבים השונים, הרמונית
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ראייה זו א ינה . 4ת תכניות שונותוהיא שצריכה להנחות בבחינ, כל היעדים
שאין דרך אחת מ וחלטת להתמודדות עם סוגיי ת   , עומדת בסתירה לכך

אשר , ולכן ראוי להפעיל במקביל גם פתרונות חלקיים, אבטלה-תעסוקה
והם  , ובלבד שאין ניגוד ביניהם, עשויים לקדם את  פתרון הבעיות

 שגם אם לא ניתן  ,כלומר. על בעלת היגיון ורצף פנימי-מתחברים למסגרת 
הרי ניתן , להפעיל בנקודת זמן נתונה תכנית תעסוקה רציפה וכוללת

מכלול שעשוי להיות בעל  שייצרו בסופו של דבר   ,לממש חלקים ממנה
 . השפעה כוללת רבה יותר מס ך מרכיביו הבודדים

 הצבת יעד לש יעור האבטלה  במסגרת הא חריות לתעסו קה במשק 
משלה נקטה לאחרונה להקטנת   שהמ, המדיניות הבלתי מאוזנת

. מעוררת בי קורת,  באמצעות הקטנה של תשלומי גמלאות, הוצאותיה
על מקבלי קצבאות אבטלה והשלמת , מדיניות זו מ כבידה על מובטלים

המדיניות הונהגה עוד  בטרם . הכנסה ופוגעת ברווחת משפחות נזקקות
שוק להגדלת ההשתתפות ב, הופעלה מדיניות אקטיבית  ליצירת עבודה

 . ולהקטנת חסמים להשתלבותם של מובטלים בשוק העבודה, העבודה
ממדית  -להצגת תכנית ממשלתית רב , במקביל לכך מועלית תביעה

במשק שניתן לצפות בו לרמה די גבוהה וקבועה של  , בסוגיית האבטלה
העלות הכלכלית של הפעלת תכנית א ינטגרטיבית ב שוק  . שיעורי אבטלה

נגד התועלת בהקטנת הקיטוב הכלכלי בחברה  העבודה ראויה להישקל כ
להגדיר יעדים ברורים , תכנית כזו צריכה להיות ממוקדת. הישראלית

יש לדרוש מהממשלה . ולהציע סדרי עדיפויות, בטווחי זמן מוגדרים
כחלק , אשר יבטא את מחויבותה לתעסוקה, שתציב יעד לשיעור האבטלה

לציבור על שינוי בסדרי  קביעת יעד כזה מאותתת . מהאחריות החברתית
חברתית רחבה -יעד זה ישולב בתכנית כלכלית. העדיפויות של הממשלה

הכוונה להגדרת יעד של . לאחר שייערך דיון ציבורי ממצה בנושא, יותר
וקביעת טווח  , או יעד גירעון, בדומה ליעד אינפלציה, גובה אבטלה שנתי

קטנת האבטלה ה: כגון, תוך קביעת האמצעים והדרכים, זמן להשגתו
 . 5 אחוזים בתוך חמש שנים7לשיעור של 

, שהציג נגיד בנק ישראל, ברוח התכנית, הגדרה של יעדים לטווח ארוך
היא דרך רצויה לקידום התחום החברתי ולצמצום , שמנה שבע נקודות

                                                 
 .2003, פפרמן 4
בעוד שבישראל  , שקבעה יעדי תעסוקה, 2000 הצעה זו היא ברוח ועדת ליסבון ממרס 5

יעד האינפלציה ויעד : הממשלה מתרכזת בקביעה ובקידום שני יעדים כלכליים
 .2003, הכנסת, מרכז מחקר ומידע, הגירעון
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דרך שתביא להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה ולהקטנת שיעור , העוני
 אמנ ם מכלול מרשים של תחומים אך עקרונות התכנית מכסים. האבטלה

,  ציר הזמן: בממדים  השונים של ההפעלה) פורמלית(אינם מבחינים 
המבחין בין פעולות לטווח המיידי לבין הפעולות הנדרשות בטווח הארוך 
. או הבחנה הנוגעות להיצע כוח העבודה לעומת פעולות בתחום הביקושים

סיכוייה של כל תכנית , מעבר להצעות ולתכניות  ממשלתיות ס פציפיות
כאשר כבר בטווח המיידי היא תבטא את  הכר ת  , להתקבל ולהשפיע יגדלו

וכן תילחם בדעות קדומות , הממשלה במחויבותה ובאחריותה לתעסוקה
המשקפות גישות שגרמו לפגיעה ברשת הביטחון והאיצו , נגד מובטלים

ונן של גם לימוד מניסי. את קריסתה של מדינת הרווחה בשנים האחרונות
תכניות שהופעלו במקומות אחרים צריך להיעשות בהתייחס להקשר שבו 

, )תכניות מסוג  ויסקונסין הופעלו בעולם בתקופות צמיחה(הן הופעלו 
שאין קיצוץ , הגורסת,  בראייה כוללת ומקיפה–ולימוד תוצאותיהן 

, סיוע בהשמה ובתמריצי עבודה, בתקציבי רווחה ללא הבטחת עבודה
 . ביטחון כלכלית למי שאינו מסוגל לעבודופריסת רשת

 מאפיי ני ה של האבט לה בישראל  . 2

מחירה הכלכלי הישיר של אבטלה במשק נמדד בא ובדן התוצר אותו 
, כאשר שיעור האבטלה ג בוה. המובטלים יכלו לתרום אילו היו מועסקים

באותה . לא ניתן למצות את כושר הייצור במשק ויש לכך השלכות שונות
שתלותם במערכות , ת פגיעה ברמת החיים של המובטליםהעת נגרמ

מעבר  . רווחה ובתשלומי העברה גוברת דווקא כ אשר המשק א יננו במיטבו
שמקורו בקשר הקיים בחברה המערבי ת  , אבטלה מחיר חברתייש ל, לכך

השמטת בסיס   . בין מעמדו של הפרט ובין עיסוקו ומעמדו כמפרנס
דירה את הפרט מהמסגרות  ומ, הפרנסה פוגעת בזהותו ובתדמיתו

 .החברתיות
החששות מפני האבטלה מועצמים בחברה בה שיעור המובטלים מצוי 

-מרכז טאוב מצא בסקרי הרווחה השנתיים שנערכים על: במגמת עלייה
, 2000-2003 אחוז בין השנים 43- ל25-כי החששות מאבטלה  עלו מ, ידו

 שנערך בסקר אחר. 6בהתאמה למגמת העלייה באבטלה בשנים אלו
 אחוז 60 –נמצא כי החששות מפני אבט לה הם בשיעור גבוה  , לאחרונה

                                                 
 .ראה סקר שירותי רווחה של מרכז טאוב בספר זה 6
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ממצאים  של . 7מהשכירים מודאגים מהאפשרות של אובדן מקום עבודתם
מצביעים על כך שהאבטלה , ח השנתי של הבנק"שהוצגו בדו, בנק ישראל

ועל מתאם בין החששות מאובדן מקום העבודה , פוגעת באושר הפרט
 .8ות הרצון מהחייםוירידה בשביע

בדיקה של הקשרים בין הגידול באחוז הבלתי מועסקים בחברה לבין 
שיעורי ,  כמו שיעורי התאבדויות–סידרה של אינדיקטורים חברתיים 

ושיעורי , גירושין, שכיחות מחלות נפש, חולים-אשפוזים בבתי, פשיעה
והיא , ון  הופקינס ובישראל'ג'  נערכה בשנות השמונים ב אוניב–תמותה  

על חברה . 9הצביעה על קשר חיובי בין אבטלה ותופעות חברתיות אלו
קל וחומר כאשר מ דובר , בריאה לשאוף להקטין את שיעורי האבטלה

תורת  "שמורשתה באידיאולוגיה החלוצית וב, בחברה הישראלית
 .הגורדונית" העבודה

 גורמי  האבטלה. א

 בגלל מדינ יות שנגר מו, ההאטה בצמיחה ושינויים ברמת פעילות המשק
 השנים 15-היו הגורמים העיקריים לאבטלה ב, פיסקלית ומוניטרית

שינויים (גורמים אלה השפיעו יותר משינויים מבנים במשק . 10האחרונות
שינויים בהרכב ענפי המשק והגדלת משקל המועסקים בעלי , טכנולוגיים

שהגיעו ממדינות חבר  , ולצד גלי העלייה ההמונית) ההשכלה הגבוהה
אבטלת . העמים לשעבר הם המסבירים העיקריים לאבטלה במשק

העובדים בעלי השכלה הנמוכה הוחרפה עוד בשל תחרות מול עבודתם 
שמעסיקיהם נהנים מיתרון יחסי בשל תנאי , הזולה של עובדים זרים

 .העסקה זולים ושיטת הצמדת העובדים אליהם

 מדיד ת הא בטלה  . ב

 :ת האבטלה והתפתחותהבישראל שלושה מקורות מידע למדיד
 מציגה נתונים על בלתי  )ס"למ(הלשכה המר כזית  לסטטיסטיקה  •

הדיווח כולל את הבלתי . מועסקים על פי סקרי כוח  אדם שהיא עורכת
המוגדרים כמי שלא עובדים אבל , מועסקים השייכים לכוח העבודה

                                                 
 .  2004, מכון כהן7  

 .2004, ח בנק ישראל"קשר מסוג זה מוצג לראשונה בדו 8
 .2002, תמיר, אבנימלך 9

 .2004, קסיר, גוטליב, 2004, פלוג,  1993, פפרמן:  ראה מחקרים של10
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קבוצה זו רחבה . כמקובל בהגדרות הבינלאומיות, מחפשים עבודה
 . המובטלים המוגדרת במקו רות האחרים להלןמאוכלוסיית

שפנו , שאינם עובדים, מספק מי דע על דורשי עבודהשירות ה תעסוקה  •
כלל מדובר רק בחלק מהבלתי מועסקים -בדרך. ללשכה לחפש עבודה

הזקוקים לאישור לצורך קבלת דמי אבטלה או מי , ) אחוז60-כ(
 . 11שמנסים להסתייע בלשכה בחיפושי העבודה

 מ ספק מידע על מספר מק בלי דמי ביטוח יט וח לאומיהמוסד לב •
הכולל רק את אלה שתבעו דמי , אבטלה והוא המצומצם ביותר בדיווח

 .אבטלה ונמצאו זכאים להם על פי חוק ביטוח אבטלה

, שקיים מתאם  חיובי בין שלוש ס דרות הנתונים, ככלל ניתן להניח
תי מועסקים  וכי גידול במספר הבל, המשקפות מגמות התפתחות דומות

במשק משפיע הן על גידול מספר הפונים ללשכות והן על מספר מק בלי 
שהתבט א   , 2002בשנת " כללי המשחק"אולם שינוי . דמי האבטלה

 ובקיצור תקופת הזכאות לדמי אבטלה ִשּבש 12בהארכת תקופת האכשרה
בכך שגרם לקיטון במספר הזכאים לדמי אבטלה בניגוד  , את המתאם

 . ס"ידי למ- האבטלה המתפרסמת  עללגידול שחל ברמת
ומוצג באמצעות  , ס"ניתוח ההתפתחויות נערך על בסיס פרסומי הלמ

לפי , המציג את היקף התופעה, שיעור האבט לה: שלושה מדדים עיקריים
  ,עומק  האבטלה;   אחוז המובטלים מסך השייכים לכוח העבודה האזרחי

 הימים  כלומר מספר–המודד את חומרת האבטלה בממד הזמן 
וה גרעין הק שה  של  ;  הממוצע שאדם היה מובטל בשנה מסוימת

מכלל ) מעל שנה" (כרוניים"כ לומר  חלקם  של המובטלים ה, המובטלים
שלושת המדדים מאפשרים להשוות את רמת האבטלה ביחס . המובטלים

ההגדרה . לתקופות אחרות והם מהווים תנאי להצגת השוואה בינלאומית
כי  יש , לכן, צות  מחוץ לסטטי סטיקה ויש לזכורמותירה עדיין כמה קבו

ואילו היו , לאבטלה היבטים שאינם באים לביטוי במדידה הנוכחית
הרי שמספר המובטלים היה גבוה , ההגדרות כוללות ממדים נוספים אלו

 ).ראה נספח(מהנתונים הרשמיים המוצגים לעיל 

                                                 
 רישומי השירות אינם כוללים את מי שלא נרשמו בלשכות התעסוקה ומחפשים עבודה  11

כגון עצמאים או מי שכבר , י אבטלהוכן את מי שאינם זכאים לדמ, בדרכים אחרות
בשנה האחרונה חל שינוי בחובת ההתייצבות גם על מי שכבר (מיצו זכאותם החוקית 

 ). מיצו הזכאות
 .התקופה בה עובד נדרש לצבור ותק ולשלם דמי ביטוח כדי להיות זכאי לדמי אבטלה 12
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 רמת אבטלה גבוהה  נמש כת לאורך זמן . ג
גם ). 1992( אחוז 11-יעור האבטלה טיפס לשיא של כ ש1990-1992בשנים 

אם כי בשנה ,  אחוזים10,  נרשמה רמה גבוהה יחסית של אבטלה1993-ב
בהן ירד שיעור , 1994-1995זו חלה לראשונה ירידה שנמשכה גם בשנים 

,   אחוזים6.9- ו7.8: האבטלה עד לרמה הנמוכה ביותר בתקופה הנסקרת
 התחדשה העלייה  1997-2004בשנים המגמה השתנתה כאשר . בהתאמה

 אחוז בתחילת  10.8- ול2003- אחוז ב10.7-שהגיעו ל, בשיעורי האבטלה
 . 1992 השיעור הגבוה ביותר מאז – 2004

במיוחד בהשוואה לכך , רמת האבטלה בישראל גבוהה משמעותית
 שיעור  1995בשנת : שבמדינות המפותחות החלה ירידה באבטלה

, כולל הולנד( מדינות מפותחות בעולם 20וך  מת15-האבטלה הממוצע ב
היה גבוה ) צרפת איטליה ואחרות, קנדה, שוודיה, בריטניה, גרמניה

רק ב שלוש מהן היה שיעור דומה או , 2001-ואילו ב, משיעורו בישראל
 מדינות אלו ירד 20-ב). פינלנד וספרד, באיטליה(גבוה מהשיעור בישראל 

 אחוזים בממוצע  5.5- ל1995-צע ב אחוזים בממו8.3-שיעור האבטלה מ
 1995- אחוזים ב6.9-מ, ואילו בישראל נמשכה העלייה באבטלה, 2001-ב

 . 200113- אחוזים ב9.4עד 
מספר הבלתי מועסקים בי שראל מהווה אמנם  את ה בסיס לחישוב 

א בל יש משמעות גם   , ועל כן אינו מוצג כ מדד נפרד, שיעור האבטלה
היות שמדובר בציבור גדול של  , ליםלהצגת מספרם המוחלט של המובט

 160לעומת , 2004 אלף מובטלים רשומים במחצית הראשונה של 290-כ
גידול מואץ ביותר   , 1.8מספרם של המובטלים גדל פי : 1990-אלף ב

 ).1ציור (בהשוואה לגידול האוכלוסייה בתקופה הנסקרת 

 ) מובטלי ם מעל שנה(אבטלה עמוקה . ד

מי שלא עבדו א בל , של המובטלים"  הקשהגרעין"קבוצה זו מוגדרת כ
גודלה היחסי של הקבוצה גדל כמעט פי שלושה . חיפשו עבודה מעל שנה

 אחוז      18- ל1990- אחוזים מסך המובטלים ב6.6-מ , בתקופה הנסקרת
קבוצה זו הינה אוכלוסיית היעד לתכניות השבה לעבודה אך ה יא   . 2003-ב

לך תקופה ארוכה ממושכת  זקוקה גם לרשת ביטחון ולתמיכה במה
 ).2ציור (ורציפה  של אבטלה 

                                                 
 .2004-תחזית האבטלה ל: 2003, )א"רתכ(הרשות לתכנון כוח אדם  13
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 גיל ואזור   מגורים , השכ לה,  מגדר: פערים בי ן  קבוצות  שו נות . ה
מידת ההיפגעות מהאבטלה אינה אחידה וקבוצות חברתיות שונות 

ראשית נמצ א הבדל ברור  בשיעור האבטלה . נפגעות ממנה יותר מאחרות 
מן שנבדקו שיעור האבטלה של נשים  בכל אחת  מנקודות הז–לפי מגדר  

1992נקודת שיא בא בטלת נשים נרשמה בשנת . היה גבוה מזה של הגברים
נקודת השיא באבטלת  . כאשר אחת  מכל שבע נשים הייתה מובטלת

 ). 3ציור (בה אחד מכל עשרה גברים היה מובטל , 2003-גברים נרשמה ב
יים קשר כאשר ק, פערי אבטלה מתקיימים גם  ביחס לרמת  ההשכלה

הגידול , עם זאת). 4ציור (הפוך בין רמת ההשכלה ושיעור האבטלה 
שהיו חסינות במידה  , באבטלה בתקופה האחרונה ניכר גם בקרב קבוצות

,    האבטלה גברה בקרב בעלי השכלה אקדמאית –רבה מפגיעתה בעבר 
- אחוזים ב4.5- אחוזים בשנות התשעים ל3.8-ושיעורה בקרבם עלה מ

הפערים בשיעור האבטלה , כאמור, עם זאת. 2003-חוזים ב א5.9- ול2001
 2004גם בתחילת . לפי רמת השכלה עומדים בעינם במהלך כל התקופה

היה )  שנות לימוד12-פחות מ(שיעור האבטלה של בעלי השכלה נמוכה 
 אחוזים 7.3 לעומת 14.2 – שנות לימוד 12כפול משל בעלי ההשכלה שמעל 

כאשר השיעור , צא בקשר הפוך גם עם הגילשיעור האבטלה נמ. בהתאמה
 . יורד בקרב המבוגרים והוא גבוה בקרב צעירים

. שיעורי אבטלה גבוהים נרשמו בפריפריה לעומת מרכז הארץ
הבדלים במאפייני כוח , האחת: מייחסים זאת לשתי סיבות עיקריות

האדם ובהון האנושי של כוח העבודה בפריפריה לעומת מרכז הארץ 
שרמת   , הסיבה השנייה היא). גיל וותק בארץ, משלח יד, השכלהמאפייני (

בערי הפיתוח נמוכה יותר לעומת מרכז  " עורף התעסוקתי"הפיתוח של ה
הפריפריה מאופיינת בתלות של יישובים במפעלים הממוקמים  . הארץ

שיעורי . שהיקלעותם למשבר פוגעת בתעסוקת היישוב כולו, במרחביה
כי שיעור האבטלה  , לפי יישובים מלמדים 1985-2000האבטלה בשנים 

 אחוזים 7.5- אחוז בממוצע שנתי בהשוואה לכ12-בערי פיתוח עמד על כ
 .14במרכז הארץ והשיעור אף עלה בשנות התשעים

                                                 
 2002, )א"רתכ(רשות לתכנון כוח אדם  ה14
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גם השוואה של מדדי אב טלה אחרים מלמדת על חולשת ערי הפיתוח 
 גודלו של(משך  האבט לה וממדיה של האבטלה העמוקה : לעומת המרכז

)   שבועות50שמשך אבטלתם עולה על , של המובטלים" הגרעין הקשה"
הכוללת קבלת דמי  , "רשת מגן"גם השימוש ב. גבוהים יותר בערי פיתוח
 . שכיח יותר בערי הפיתוח, אבטלה והבטחת הכנסה

 ממוצע שנתי  , 1995-2000, האבטלה בערי פית וח ובמרכז  הארץ. 1לוח 

ערי הפית וח מרכז הארץ   
(%)                       יעור האבטלה ש 12 7

 )    בשבועות(משך אבטלה     27 21
(%)           שיעור הגרעין הקשה  24             15
( %)   שיעור השימוש ברשת מגן  76 55

 .2002, )א"רתכ(הרשות לתכנון כוח אדם : מקור 

 15התערבות ממש לות בהת מודדות עם האבטלה . 3

שכר ואחריות א ישית , וש אחר איזון מחודש בין מערכות  תעסוקההחיפ
לבין מערכת התמיכות והרווחה מאפיין את רוב מדינות המערב והוא 
מתבטא  בייזום דרכים שו נות להחזרת אנשים ממצ בי תלות כלכ לית 

כדי לעודד את ההשתלבות בעבודה של קבוצות  . לעצמאות ולעבודה
ביל בפיתוח שירותים חברתיים חברתיות חלשות חשוב להמשיך במק

ניתן למיין . המסייעים בתהליך הקליטה מחדש בשוק העבודה, משלימים
את דרכי ההתערבות השונות של ממשלות במטריצה בת ארבעה תאים 

להגדלת היצע כוח העבודה המקומי  , בטווחי זמן שונים, המכוונת
 . ולהגדלת הביקוש לכוח עבודה זה

, כלל-בדרך, כוח העבודה ונת להיצעהמכו, פעילות בטווח הקצר
מיועדת להגדיל את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ולהקטין את   

                                                 
, שיש לה השפעה על שוק העבודה,  בסקירה לא נכללה התערבות באמצעות חקיקה15

המשפיעים מיידית על הרחבה או , בעיקר באמצעות שינויים בחוק ביטוח אבטלה
ההחמרות האחרונות בחוק בישראל הביאו להקטנת  (צמצום של מספר המובטלים 

 המשותפת למוסד לביטוח הוועדה, לעומת זאת. ה רשומיםמספר מקבלי דמי אבטל
הבוחנת בימים אלו , ללשכת ארגוני העצמאים ולמשרדי האוצר והמשפטים, לאומי

באופן שיאפשר הענקת דמי , את האפשרות להמליץ על שינוי בחוק ביטוח אבטלה
עשויה לגרום להגדלת מספר , אבטלה לעצמאים מובטלים שסגרו את עסקיהם

  ).םהמובטלי
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,  ידי שיפור ופיתוח ההון האנושי והגדלת כדאיות העבודה-האבטלה על
חלק מהתמריצים מחליפים את תמריצי  : תוך הענקת תמריצי עבודה

קצועית  לצד מתן אפשרות להשלמת השכלה ומיקוד ההכשרה המ, הקיום
במרכזי ה שמה , והגדלת מיומנויות חיפוש העבודה של אוכלוסייה חלשה

ישנן פעולות הממוקדות בהשבה לעבודה של  . לטיפול אישי ומרוכז
תוך התאמת   , שיצאו זה מכבר  ממעגל העבודה, קבוצות  אוכ לוסייה

הסרת  , פתרונות ייחודיים באמצעות שיפור באבחון יכולות תעסוקה
שינוי הגבלת  : כגון(תכניות להכשרה מקצועית חסמים להשתתפות ב

עוד ישנם ). הזכאות לדמי אבטלה ללומדים במערכות השכלה גבוהה
ידי המשך הענקת -המיועדים לעידוד מובטלים לחזור לעבוד על, תמריצים

ידי שיפור תנאי העסקה לבעלי שכר נמוך באמצעות מ ס -על;  דמי אבטלה
י שעובד אך גם המשך התמיכות ידי השלמת הכנסה למ-על; הכנסה שלילי

בקטגוריה ז ו של התמריצים . למי שאינם מסוגלים להיקלט בעבודה
נכללים גם פיתוח ותכנון  שירותים והסדרים מוסדיים לטיפול בילדים 

 .שהוריהם עובדים
, המכוונות להגדלת הביקוש לכוח  עבודה מקומי, פעולות בטווח הקצר

ידי ייקור העסקתם ואכיפת  -לעוסקות בצמצום מספר העובדים הזרים ע
;  מתן סיוע למעסיקים המוסיפים עובדים; חוקי עבודה על מעסיקים

בתשתיות לאומיות  , הגדלת מספר מקומות עבודה בעבודות זמניות
וכן   מימון תעסו קה ; )תחבורה ועוד(ובפרוייקטים לאומיים פיזיים שונים 
ת חינוך באמצעות הפעלת תכניו, ברשויות ובארגוני המגזר השלישי

היבט נוסף עוסק באכיפת  . משלים בקהילה ותכניות קהילתיות אחרות
כמו גם  , חוקי השכר ובבחינת אפשרות העלאת רמות השכר הנמוכות

חקיקה להסרת חסמים ולעידוד קליטה תעסוקתית של עובדים מבוגרים  
 .ושל בעלי מוגבלויות

אנושי של  פעילויות של הטווח הארוך מכוונות למיצוי ולשיפור ההון ה
באמצעות השקעות מושכלות בחינוך והגדלת הזכאות  , היצע כוח העבודה

תכניות ארוכות , חינוך לערכים של שוויון מגדרי בעבודה ועוד, לבגרות
 . שתועלתן החברתית הוכרה זה מכבר במדינות המערב, טווח מטבען

שעניינן הגדלת הביקוש לעבודה כוללות תכניות , תכניות לטווח ארוך
בו , לתיקון המצב הנוכחי, תחבורה בעיקר, ום התשתיות הפיזיותבתח

כמו  , קיים קושי במעבר כוח עבודה מהפריפריה למקומות עבודה במרכז
שעשוי להיות להם , פ לקידום תחומים חדשים"גם הפעלת תכניות מו

 .ביקוש בשוק המקומי והעולמי
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 מדיניות התעסוקה אשר ננקטה, לגבי מצוקת האבטלה בפריפריה
הממוקדים , נקודתיים, לאורך השנים נטתה להדגי ש פתרונות מ הירים

תוך ניסיון להפחית בזמן קצר את  מ מדי  ,  בטיפול ישיר בתעסוקה
גישה זו לא הביאה לשיפורים הנדרשים ואולי אף . 16האבטלה המקומית

הגישה  , לעומת זאת. תרמה ליצירת עיוותים מבניים ברמת התעסוקה
שביסודה קידום ההון האנושי וההכשרה , ט ווחהמושתתת על תכנון ארוך 

הכוללת השקעה בתשתית של , כלכלית-המקצועית לצד ראייה מקרו
לא הועלתה לסדר עדיפות לאומי בהתמודדות  עם , כבישים ומסילות ברזל
 . אבטלה בערי הפיתוח

הדיון בדרכים שהפעילו ממשלות כדי לסייע לקבוצות אוכלוסייה 
השתתפות בשוק העבודה למצב של -לה ואישונות לעבור ממצב של אבט

השתלבות תעסוקתית מציג  ניסיונות שונים למציאת פתרונות תעסוקה  
וכולל תכניות שהופעלו בעבר בישראל לצד הצעות ותכניות , בעולם

 .המיועדות לביצוע בטווח הקרוב

  דפוסי התע רבות עי קריי ם –הניסי ון בע ולם . א
, ם של כלל המובטליםצרכינה למספקות מעתכניות לעבודות ציבוריות 

מתקב לת על פי התרומה  באזור מסוים פרוייקטלביצוע  החלטה כאשר
כלל  -בדרך. אזור  הלרווחה הכוללת של תושבישהוא יביא המשוערת 

כאשר  , בעיקר בתחום הבנייה, בפרוייקטים בינוניים עד גדוליםמדובר 
לביצוע ת  העבודות נמסרו. והתאמתם העובדים נבחרים על פי כישוריהם

 .עירונייםידי גורמים מ משלתיים או -על וממומנות קבלנים פרטיים
בהיותן נובעות מן , שונה ות יזומותכניות לעבודת של מוצאנקודת ה

בגלל ,   למצוא עבודה בדר כים אחרותש התקשומובטלים הצורך להעסיק 
 .או מסיבות גיאוגר פיות )'גיל גבוה וכו ,השכלה נמוכה( סיבות אישיות

כוח היצע  ל,כלל- בדרך , לכן מותא מיםות יזומותקטים של עבודפרויי
 .17 באזורהקיים, האדם המובטל

ב התרחשה התערבות מסיבית של המדינה בעת אבטלה כבר  "בארה
 אחוזים 6-המדינה העסיקה בשנות השלושים כ: בתקופת השפל הגדול

ידי -שפותחו על, מכוח העבודה בפרוייקטים תעסוקתיים ציבוריים
עם הגידול בממד י   , הששיםשנות ב.  לעבודות ציבוריותהמחלקה

                                                 
 .2002, א"רתכ 16
 .1997, הנדלס 17
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בדומה לכך  . ציבוריות  תכניותמספר סוגים שלב "בארהו פותח, האבטלה
אך בתק ופה   תכניות ציבוריות להגברת התעסוקהגם באירופה הופעלו

,  החלו לפתח תכניות1977-ברק , לדוגמא, בדנמרקכך : מאוחרת יותר
 שתופעת ,ההערכה הייתה עד אז .צעיריםלהעסקת מובטלים  בעיקר

והסתפקו בתכניות הכשרה מקצועית ובמדיניות   האבטלה היא זמנית
רק מספר קטן  של  בגרמניה הופעל. מוניטרית להגברת התעסוקה
הנטייה הייתה להעדיף השקעות  כאשר , פרוייקטים תעסוקתיים ישירים

פר בבריטניה הופעל מס .בתשתית ולא לפתח תכניות של עבודה יזומה
התקבלו . הן לצעירים והן למבוגרים, ניכר של תכניות תעסוקת יות

היקף   ו)לפחות שנה(מובטלים באבטלה עמוקה מי שהיו לפרוייקטים רק 
בתקופת הלייבור   – התכניות הושפע באופן ניכר מאופי המפלגות בשלטון

ותחת השמרנים הם קוצצו  הייתה נטייה להרחבת הפרוייקטים
ות כוונו לתחום הביקוש לעבודה ומיעוטם עסקו רוב הפעול. משמעותית

 .בטיוב היצע כוח העבודה
 מסילות, כבישיםה רחבת היקף של  בנייכללו  פרוייקטי ם ציבוריים )1

עסקו  הו ,עתירי עבודהרובם היו בוסכרים או הכשרת קרקע , רכבת
 מהמגזר יזמים ידי -והם התבצעו על, בהם מספר גדול של עובדים

 פרוייקטים נבחנו ה.מחלקות לעבודות ציבוריותקוח של היהפרטי בפ
וביחס , חלופייםבהשוואה לפרוייקטים   לכדאיות הכלכליתבהתייחס

ביקורת פרוייקטים אלה גרפו .  תורמים לרווחת הציבורהםבה למידה 
 ,שהתארך מידישלב תכנון , לאיט יות הביצוע ובעיקר בקשר, רבה

  המובטלים אדם מ קצועי ממאגר - כוחומידת יכולתם להעסיק
 .שלהם לא ניתן לתת מענה אחר, המקומי

 תכניות להעסקת מובטלים במסגרות  .עבודה יז ומה למובטלים )2
. עירונייםגופים ממשלתיים או  נמנים על המעסיקיםבהן , ציבוריות

ולא (מודגשת חשיבות  רכישת התנסות בשגרת  חיי העבודה במודל זה 
, מובטלים כרונייםדה למעגל העבול הכניס וקיימת מגמה , )ההכשרה

על שהצביעו  ,מחקרי הערכה מעטיםלוו בתכניות  ה.בעיקר צעירים
 הכשרה העדר כנראה מפני, ובטליםת המהצלחה חלקית בלבד בהשמ

רק מיעוט מהמשתתפים בישראל נמצא כי ,  אגב.מקצועית משמעותית
. נקלט בעבודה קבועה לאחר שנה מסיום העבודה בפרוייקטים שנבחנו

 באופן השת תפותם כי מרבית  המשתתפים העריכו את ,מצא נעם זאת 
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זוהרן של תכניות אלה . 18 תרמו להם תרומה חשובהשהםחיובי וסברו 
שהעדיפו שהשקעות , עומם זה מכבר עקב התנג דויות של מעסיקים
, של איגודים מקצועיים; ממשלתיות יתבצעו באמצעות המגזר הפרטי

; ת חלשות של עובדיםשהתנגדו להעסקה בלתי מ אורגנת של ק בוצו
שהתנגדו למעורבות המדינה בשוק העבודה דרך , וגם של כלכלנים

ובאיזונו העצמי של שוק  " כוחות השוק"הפוגעת ב, עבודה יזומה
 . העבודה

הכוונה הייתה להכשיר  .  ה ציבורי במגזרתכניות  לקליטת מובט לים ) 3
 אך התעוררה 19במגזר הציבורי על בסיס קבועלעבודה מובטלים 

 .מתוכ םרק חלק קטן במג זר זה  לקלוט בשל האפשרות, קורת רבהבי
 ,משבר כלכל יהאפשרות לשימוש בכלי זה מו גבלת במצבי  , ככלל

 המקשה על מצב,  להצטמצם ולהתייעלהמגזר הציבורישבהם על 
 .ו בהיקף התורם להקטנת האבטלהליטת מובטלים בק

  . חד שים עובדים ת תכניות ל סבסוד מעסיקים במיסו י  בגין קליט) 4
נמצא  כי רק מיעו ט היות ש, לא זכו להצלחה רבהתכניות אלו  

תרומת  (אצלם ממילא  שלא היו נקלטים ,מהמעסיקים קלטו עובדים
 משמעותית של עובדים חדשים בשוק העבודה לקליטהההנחות במס 

 .)צורה מספקתמחקר ב בהלא נבדק
 עלוכאלה הופתכנ יות .  תכניות  המ שלבות הכ שר ה מקצוע ית  ו תעסוקה) 5

, במסגרת  מפעלים מיוחדים שפותחו לצורך זהאו במגזר הפרטי 
  התכניות הללו שיעורי הקליטה של משתתפיאת    והערכה שלהן בדקה

בהשוואה לקבוצת , רמת השתכרותםאת ו בשוק העבודה העיקרי
בשיעורי  עלייה משמעותית ברמת ההשתכרות ונמצא כי חלה . ביקורת

, זמן  לאורך, עם זאת. הרגילבשוק העבודה של המשתתפים  הקליטה
 ,הללונמצאה ירידה במידת התרומה של ההשתתפות בפרוייקטים 

פיחות מהותי בהיקף ובטיב ההכשרה המקצועית שניתנה בעיקר בשל 
בעיקר מחלקות (המעסיקים הציבוריים השונים . למשתתפים
 ההכשרה ולקלוט את המובטלים מרכיבנטו לפסוח על ) עירוניות

 .קצועיותבעבודות בלתי מ

                                                 
 . 1997, הנדלס 18
 שיעורי אבטל ה  הופעלו גם במצב שלתכניות להעסקה קבועה של עובדים מוגבלים  19

 בהשגת תקשו ה ש,"לא כשירים" בקבוצות של עובדים התמקדו הן. נמוכים יחסית
פים מהמשתת כמחצית – גבוהה זכו להצלחה תכניות והעבודה בעצמם בשוק החופשי

 .בפרוייקטים נקלטו בעבודה קבועה במגזר הציבורי
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רווחה בעולם אינה מצביעה על מגמה -הערכת תכניות תעסוקה
 לתכניות השפעה על הייתהטווח הקצר בבגר מניה נמצא כי : אחידה

 אך לטווח ארוך  הופעלובהם הן צמצום ממדי האבטלה באזורים 
בבריטניה   .ממצאים דומים נמצאו גם בפינלנד .התוצאות היו מוגבלות

תכניות  .טו וח הקצרבגם  גר מניהלעומת ם נמוכיהיו הצלחה השיעורי 
באירלנד  ,  במטרה לעודדם לקלוט מועסקים חדשים,לסבסוד מעסיקים

שנמצאו  בדומה לממצאים , הצביעו על תוצאות מאכזבות, ובאוסטרליה
בדק את שיעור ההשתלבות בשוק  נערך מחקר שבדנמרק .ב"בארה

  אחוז 40רק  : ת של מובטלים ששובצו במסגרות  ציבוריות ופרטיו,העבודה
  אחוז20-כ ורק , לאחר שנה מתחילת הפרוייקטהיו מועסקים עדיין  מהם

 שנערך  ,בסקר הער כה מסכם .מקום שבו  התחילו לעבודבהיו מועסקים 
 נבדקו ממצאי מחקרי הערכה של פרוייקטים לעבודה יזומה , OECD-ב
על פי קריטריונים של , )לנדיז-ניובאוסטרליה וב, ב"ארהב, באירופה(
  תקופת ההעסקהההשתכרות לאחר צירת משרות חדשות ורמתי

 ה ן ביצירת מ שרות ,הסקר  הצביע על הישגים מוגבלים. בפרוייקטים
 . 20חדשות והן בשיפור ההשתכרות העתידית של המשתתפים

 תמ ודדות   הממשלות ב י שראל ה. ב

התמודדה עם האבטלה במספר  ישראל , בדומה למדינות מערביות א חרות
מרביתן היו מכוונות לביקוש לעבודה וחלקן  , שניםדרכים במהלך ה

 .שיקפו התערבות המשפיעה על צד ההיצע
ההיקף הרחב של העלייה מחבר העמים לשעבר . סבסוד מעסיקים )1

בעיקר , הביא לפיתוח תכניות לסבסוד שכרם של עולים חדשים
 .ןתכניות היו מוגבלות בהיקפה. בתחומי המדע והטכנולוגיה

  קיימת בארץ  מערכת לעידוד . ים ב אזורי  פיתוחמענקים  להק מת מפעל )2
בעיקר בשל ,  המעניקה יתרונות להשקעות באזורי פיתוח,הון השקעות

 .שיעורי האבטלה הגבוהים באזורי הפיתוח
הופעלו בישראל בהיקף ") פרוייק טים מיוחדי ם"ו (עבודות  יזו מו ת )3

מרבית . 1970עד לביטולן בשנת החמישים שנות ברחב החל נ
השבעים בשנות  .צ"ומע ל" הופעלו במסגרות של הקקהפרוייקטים
של  הממשלה בשוק  מעט ה מאוד  הייתה מעורבות ישירה והשמונים
  גל העלייה הגדול מחבר העמיםבעקבות, בשנות התשעים. העבודה

                                                 
 .1997, הנדלס 20
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הופעלו מחדש פרוייקטים של ,  בשיעורי האבטלהלשעבר והגידול
הפרוייקטים  .ל ורשות העתיקות"רובם במסגרת הקק, תעסוקה יזומה

שם חל גידול חריף , הופעלו בעיקר במגזר הע רבי ובערי הפיתוח
הפרוייקטים המיוחדים זכו להצלחה . במיוחד בממדי האבטלה

ששיתפו , בין היתר בשל תהליכי מיון לא מספקים, חלקית בלבד
 .21בתכניות קבוצות אוכלוסייה קשות להשמה שלא התאימו לכך

 לפיתוח כוח העבודה והתאמתו קריעיכלי ממלכתי . הכשרה מקצ ו עית )4
 למדו 2003  בשנת.המכוון להשבחת היצע כוח העבודה, לצורכי המשק

משרד  בבמסגרות  שונות של הכשרה מקצועית  איש אלף 30-כ
:  22בהשתלמויות שיועדו לשלוש קבוצות באוכלוסייה, תעסוקהה

לא  + (18ייועד למובטלים בני , מסלול מבוגרים, המסלול הראשון
עבור חלק גדול מהם זו הזדמנות יחידה לרכישת מקצוע , )םאקדמאיי

מעל שלושת (חלק ניכר . ולהגדלת סיכויי ההשתלבות בעולם העבודה
מסלול שני של הכשרה . הכנסה מהם נמנו על מקבלי הבטחת) אלפים

הלומדים בקורסי הסב ה , מקצועית ייועד למובטלים אקדמאים 
 השלישי מיועד והמסלול; מקצועית למקצועות נדרשים במשק

 .הלומדים לתואר הנדסאי או טכנאי, +)18(למבוגרים 
ההכשרה המקצועית על מסלוליה השונים ספגה ביקורת שיש לה 

שנמצא בלתי  , לגבי מגוון הקורסים, האחד: שני היבטים עיקריים
וכלל הכשרה לעיסוקים הולכים ונעלמים או , קשוב לצורכי המשק

והשני התייחס למדיניות שלא ; הדרכה בשיטות שאינן מעודכנות
ולא גרעה , הגבילה את ד מי האבטלה למשתתפים בהכשרה מקצועית

 .ממשתתף את   משך הזכאות הבסיסי שלו לדמי אבטלה
ועל ,  הוחלט בממשלה על הקטנת תקציבי ההכשרה2002ביולי 

הגבלת גובה הגימלה ומשך הזכאות לדמי אבטלה במהלך ההשתתפות  
יקר למקבלי הבטחת הכנסה ודמי אבטלה  הקורסים יועדו בע. בקורס

בעקבות השינויים הללו ).  שנות לימוד12-פחות מ(בעלי השכלה נמוכה 
 .פחת מספר המשתתפים ומספר ההכשרות

מדיניות ההכשרה המקצועית הממשלתית הנוכחית מ כוונת למקד   
 במקבלי הבטחה הכנסה ולהתאימן באופן תאת ההכשרות המקצועיו

                                                 
 .1997, הנדלס 21
 מספר הלומדים מקרב מקבלי דמי אבטלה והבטחת הכנסה 2001-2002שנים ב 22

 ירד מספר 2003בשנת .  איש בכל שנה50,000-כ, בהכשרות מקצועיות היה גבוה יותר
 .2002ודלו בשנת הלומדים וכן ירד מספר ההכשרות לכמחצית מג
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השפעת ההשתתפות . פותם למעגל התעסוקההעשוי לעודד את הצטר
בהכשרה מקצועית על השתלבות בעבודה נמצאה גבוהה יותר בקר ב 
נשים והיא תחייב הרחבה ניכרת של התחום והתאמתו לשינויים  

התכניות מתקיימות כיום באמצעות מרכזי . 23במבנה התעסוקה
המופעלות בדפוסים שונים ,  מסגרות הכוון ומ סגרות  קלט, הכשרה

 ).מפעלי שיקום ואחרים, יני חוץזכי(
 א חת הדרכים הרווחות בעולם להתמודדות  . הכשרה לי זמו ת עסקית )5

עם אבטלה היא הכשרת מובטלים ליזמות ולהקמה של עסקים  
הממשלה מעודדת , בדומה למדינות מערביות אחרות, בישראל. קטנים

תמיכה , )חוק עידוד השקעות(יזמות עסקית  באמצעות חקיקה בתחום 
תוך סיוע בייעוץ ובמידע עסקי ,  ובתחזוקה של עסקיםבהקמה

הפעילות והמשאבים המתוכננים . ובהפעלה של קורסי הדרכה בתחום
להיות מושקעים בנתיב זה מחייבים בחינה נוספת של תרומת  

זאת בעיקר לאור ממצאי . ההכשרה ליזמות עסקית להקטנת האבטלה
נושא זה . 24 הללושהצביעו על הצלחתן המוגבלת של התכניות, הערכה

זוכה לאחרונה לקידום בתוך מכלול תכניות ההתמודדות עם אבטלה  
כחלק , והוא מהווה נתי ב אפשרי של  סיוע להורים יחידים, בישראל

הוא כולל לצד הקניית יסודות ניהול עסק . מהתכנית לשילובם בעבודה
 . גם הגמשה וסיוע בהסרת חסמים בהקמת עסק, עצמאי

 התמ ו דדות עם האב טלהתכנ יות  מש לימות ל. ג

הניסיונות למצוא פתרון כולל לסוגיית האבטלה לא הוכיחו את עצמם  
התגבר ו ההצעות להפעלה  ,  לעומת זאת. ברוב המדינות שהתמודדו עמה

אמנם . אשר מש פיעים בכיוון הנדרש, זמנית של פתרונות חלקיים-בו
ה הכולל מצטבר לכדי השפע-תרומתה של כל הצעה היא מוגבלת אבל  הסך

שהועלו ,  חלק מההצעות.מהותית על שיעור המובטלים בתקופה נתונה
והצעות שהועלו לאחרונה  , ושהופעלו במדינות מערביות במהלך השנים

 . בישראל זכו לתהודה כדרכים אפשריות להקטנת האבטלה

 צמצום שעו ת העבודה  ופי צול התעסוקה  בין ה עובדים ) 1
הנובעת מירידה בביקוש , רעיונות לגבי הדרכים להתמודד עם אבטלה

הועלו כבר בתחילת המאה  , באמצעות קיצור שבוע העבודה, לעובדים

                                                 
 .2003,  המרכז הבינתחומי23
 .  2000, )א"בטל( המוסד לביטוח לאומי 24
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נקודת המוצא שלו מייחסת לשעות . 25ידי פול לפארג -הקודמת על
את הגדלת האבטלה , העבודה הארוכות של הפרולטריון את עודף הייצור

הפתרון אליבא דלפארג הוא בהגבלת  מ ספר  . ואת הורדת שכר העובדים
 .לפתרון עודף הייצור והאבטלה,  שעות ביום לעובד3-6-ות העבודה לשע

צמיחה מגבירה אבטלה מעצם היותה כרוכה , )2003(לפי שטראסר 
ועל כן גם להערכתו הפתרון לסוגיה נמצא בקיצור  , ביצירת עודפי ייצור

לצד פתרון זה הוא מציע גם . שבוע העבודה ובצמצום עבודת שעות נוספות
להרחיב צורות עבודה , בתון לעובדים לצורך השתלמויותלהנהיג שנת ש
, עבודות שירות למיניהן, כמו עבודה בקהילה בהתנדבות, שלא בשכר

באופן זה . ושילובן במשרות החלקיות בשכר של קבוצות רבות של עובדים
ניתן לשלב בין הבטחת הכנסה מעבודה ובין מיצוי הצורך בביטוי עצמי 

ל אלו יחולו במקביל לשינוי מערכת המיסוי כ. ויצירת גיוון בתעסוקה
ותשלומי הרווחה באופן שהבטחת רמת  הכנסה לא  תהיה מותנית רק   

 ". קלאסית"בתעסוקה ה
המנסה ליצור חלוקה צודקת יותר  של התעסוקה , בהמשך לגישה

. עלתה הדרישה לאכיפה מחמירה של חוק שעות עבודה ומנוחה, במשק
עוגה  "ות עב ודה באמצעות חלוקת הצעד כזה עשוי לתרום ליצירת מקומ

הגישה יוצאת מראייה של . למספר משתתפים גדול יותר" התעסוקתית
בעיקר בקרב עובדים ברמות השכר , השינויים הנוכחיים בשוק העבודה

הנאלצים , עובדים של קבלני כוח אדם: הנמוכות בשוק העבודה המשני
כברירת מחדל  , חלקם גם ללא התגמול הקבוע בחוק, לעבוד שעות נוספות
הגבלת שעות העבודה הנוספות לעובד תתרום גם . וכתנאי להעסקתם

הפוחתת באופן ידוע בקרב המועסקים , להגדלת התפוקה בכלל המשק
 .ביום עבודה ארוך

הקטנת מספר  ( ב אמצעות הגבלת ש בוע העבודה גם פיצול ה ת עסוקה
 , כך. תורמת להגדלה של מספר מקומות העבודה במשק נתון) השעות
 שעות שבועיות תרם לגידול 35המעבר לשבוע עבודה של , בצרפת, למשל

- אלף המשרות החדשות ב235-כשליש מ: משמעותי במספר המשרות
שהביא  לירידה בשיעור ,  יוחסו ישירות לחוק הפחתת שעות העבודה2000

החוק אסר על עובדים . 2000- אחוזים ב9- ל1998- אחוז ב12-האבטלה מכ
ות שנקבעו ודרש מעסקים להעסיק עובדים נוספים לעבוד מעבר לשע

בהיותו מייקר את עלות  , אולם לשינוי המוצע מחיר גבוה. בשעות אלו

                                                 
 .2004, לפראג:  ראה25
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,  הוא מכביד בעיקר על חברות קטנות, ההעסקה ופוגע ברווחיות עסקים
לכן  החוק בוטל בצרפת . ועל כן פוגע בתחרותיות של מדינה בטווח הארוך

הנהגת שבוע ). 2002ספטמבר ( שעות 39והמשק חזר לשבוע עבודה של 
 שעות עבודה בחלק ממפעלי פולקסווגן בגרמ ניה 28.8עבודה מקוצר של 

 .הייתה ניסיון דומה להתמודד עם אבטלה ומשבר כלכלי
משרה אחת מלא ה , שעל פיו,   "שיתו ף במשרה"הצעה אחרת הייתה 

עבוד השיתוף אינו מחייב שכל עובד י. מחולקת בין שני מועסקים או יותר
חצי משרה בדיוק אלא ששני עובדים יחד יועסקו בהיקף של שבוע עבודה 

הצעה זו מחייבת הידברות  בין . כדי להפחית את שיעור המובטלים, מלא
והיא  , איגודים מקצועיים וממשלה להעלאות שכר מתונות, מעסיקים

המתפנה לעיסוקי משפחה ופנאי שחשיבות ם  , מצביעה על התועלות לעובד
המעסיק מבטיח ).  כי שכרו פוחת באופן יחסי להיקף המשרהאם(עולה 

לעצמו יציבות בעלויות העבודה ומעלה את מחויבות העובדים למקום 
, שנוסתה בהצלחה בהולנד, מעבר לאמור לעיל תורמת השיטה. העבודה

הולנד (להגדלת הסולידריות החברתית שכה נשחקה בחברה הנוכחית 
 אחוז 12- אחוז בקרב נשים ו55 –מובילה בשיעורי העבודה החלקית 

 .26)בקרב גברים
 הצעה זו היא פתרון נקודת י העשוי להתאים למגזרים אחדים במש ק  

להגדיל בהדרגה את ההשתתפות של צעירים בכוח העבודה , הישראלי
ובהנהגת  , לסייע בשילוב אימהות בכוח העבודה, בתקופת לימודיהם

עם החלת השינויים , בודהיציאה הדרגתית של עובדים מבוגרים משו ק הע
ניסיונן של ממשלות במערב  , ככלל, עם זאת. להעלאת גיל הפרישה

, בעידוד משרות חלקיות, אירופה לעודד תעסוקה בקיצור שעות עבודה
ביציאה מוקדמת לגמלאו ת ובמתן  תמ ריצים למובטלים לחזור לשוק 

 .העבודה היה מוגבל בהשפעתו על האבטלה

 תמריצים ל מעסיקים ) 2
הניסיון להגדיל את הביקוש לעובדים בתמרוץ ,  שמשאביו מוגבליםבמשק

. המעסיקים ראוי להיבחן על פי ההצלחה בהפעלת תכניות מסוג זה  בעבר
,  )חוק גל" (לעידוד המגזר  העסקי"תמריץ כזה הונהג בעקבות החוק 

החוק נחקק בעקבות העלייה . 1991-1995 והופעל בשנים 1991-שנתקבל ב
הוא .  אחוזים10כאשר שיעור האבטלה עמד על , רמחבר העמים לשעב

הבטיח לכל מעסיק תמריץ כספי מהממשלה באמצעות המוסד לביטוח 

                                                 
 .2004, תעסוקה ואבטלה, )ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 26
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בפועל הייתה ביקורת רבה ביחס לתשלום . לאומי עבור כל עובד שייקלט
שחלקם הועבר בשל דיווחים כוזבים של , ח" מיליארד ש3-של מעל ל
 – מקומות עבודה חדשים היה גם קושי לייחס לחוק יצירת. מעסיקים

המענקים לא הגדילו את מספר העובדים וביצעו למעשה תחלופה בין סוגי    
תרמה להגדלת , 1991שהחלה כבר בשלהי , גם  ה צמיחה במשק. 27עובדים

 .שהיו נוצרים כנראה גם ללא התמריץ, מספר מקומו ת העבודה
 הועלתה מחדש הצעה להקטנת תשלומי 2005בהצעת התקציב לשנת 

כאמצעי עידוד לקליטת עובדים חדשים  , וח לאומי לכלל המעסיקיםביט
שאינה מתנה את הק טנת התשלום למעסיק בהגדלת , הצעה זו. בעסקיהם

-ומציגה תכנית לא, מעניקה הקלה גורפת, ידו-מספר המועסקים על
 –בה הממשלה מוותרת על סכומים נכבדים ללא כל תנאי , ממוקדת

וח הלאומי שמפרישים מעסיקים הפחתה של אחוז אחד בדמי הביט
לעובדיהם תגרום להקטנה ישירה של מקורות ההכנסה של הביטוח 

הביקורת טו ענת שהצעה זו . 2007ח עד " מיליארד  ש3-הלאומי במעל ל
, שהיא עשויה לחייב קיצוצים בתקציבים אחרים, בזבזנית ובלתי יעילה
ה לשלם ואולי אף תביא לפגיעה ביכולת המדינ, כולל תקציבי רווחה
ראוי לעשות  שימוש יעיל יותר  , על כן במצב הנוכחי. קצבאות לאז רחיה

יש דווקא . ובמקום לוותר על גבייה, בכספים הנגבים ממעסיקים
להגבירה וליעד את הסכו מים להשבחת כישורי מו בטלים והכשרתם  

 .לעבודה בעיסוקים חדשים ומתפתחים
פעלת תכניות מסוג  בה, הולנד וצרפת, בלגיה, ניסיון ממדינות שונות

של הקטנת עלות העבודה באמצעות הקטנת תשלומי  הביטוח הלאומי , זה
כי הגדלת מספר העובדים הייתה , מלמד, למעסיקים עובדים בשכר נמוך

וכי הפחתת תשלומים , ללא הקצאת משאבי  מדינה, מתרחשת ממ ילא
מעודדת העסקה במשרות חלקיות והימנעות מהעלאות שכר לעובדים 

כ ל אלו הן חלק מהשפעותיה השליליות של התכנית להקטנת . וךבשכר נמ
 . תוצאות  שמתכנניה לא התכוונו להן–תשלומי ביטוח לאומי למעסיקים 

 תמריצים ל עובדים ) 3
נכללת בין ההצעות ס הכנסה שלילי לעובדים ההצעה להנהגת מ

,  התכנית מסירה חסמים מההשתתפות.המשפיעות על היצע כוח העבודה
 היא מקטי נה את שיעורי המיסוי – התמריץ לעבודה אתבהגדילה 

הכוונה . האפקטיבי על הכנסה מעבודה של מקבלי הבטחת הכנסה

                                                 
 .2002, גבאי27 
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שמימונה יבוא , לתכנית של סבסוד ממשלתי לעובדים בעלי שכר נמוך
שלא ,  תכנית זו  מנסה לזרז מ קבלי גמלה. מהפניית חלק מעודפי המס ים

ל התמורה הנמוכה שהיו בעיקר בגל, הצטרפו עד כה לשוק העבודה
. להשתלב בשוק העבודה, מיומנים-מקבלים עבור עבודתם כעובדים לא

היא מיועדת גם להגדיל את שכרם של  מי שכבר עובדים אך משת כרים  
 . ולתרום בכך לצמצום העוני ולשיפור רמת חייהםשכר נמוך 

 1999באנגליה מאז ,  שנה30-ב מזה כ" בארהתכניות דומות מופעלות
מהוות כלי התערבות ממוקד  של סבסוד  ממשלת י  הן , 2001 מסוף ובצרפת

הן . באמצעות זיכוי מס או השלמת הכנסה, לעובדים בעלי שכר נמוך
עיקר . הצליחו ליצור תמריץ למקבל הגמלה למעבר לאופציית העבודה

הצלחתן של תכניות אלו בהגדלת ההשתתפות בשוק העבודה ובהגדלת 
הוריות -ב בקרב א ימהות חד"גלתה בא רהההכנסה  של קבוצות חלשות נת

 .28שבן זוגן משתכר שכר נמוך, ובקרב נשים נשואותבעלות השכלה נמוכה 
יש לתת את הדעת לנקודת התפוגגות התמריץ , בהפעלת תכניות אלו
שהתכנית מציעה , עם זאת הדעה הרווחת היא. בהכנסות בינוניות ומעלה

השפעות השליליות בעוד שה, הטבה למצטרפים חדשים לשוק העבודה
הליקוי . הגלומות בה לגבי מי שכבר נמצא בשוק העבודה אינן ברורות דיין

העיקרי של תכניות אלו שהן מוליכות לקליטה בעבודות זמניות בשכר 
ניתוח זה מבליט  . שעם סיומן נושרים המשתתפים משוק העבודה, נמוך

ה את חשיבותן של תכניות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה שיש עמ
חלופה אחרת של התכנית בישרא ל  . ביטחון תעסוקתי לטווח ארוך יותר

שיינתן לעובדים בפריפריה טרם  , מדברת על זיכוי מס ומענק סלקטיבי
 .הענקתו לכלל האוכלוסיות החלשות

מבק רת את מדי ניות הטיפול אישי  " סל תעסוקה"ההצעה ל
, 29סהפגיעה בזכויות של מקבלי הבטחת הכנשהדגישה את ה, במובטלים

.  ולהבטיח להם שכר הולםעידודם  להשתלב בעבודהבמקום להתמקד ב
שיכלול מגוון שירותים למובטל ויסייע , "סל תעסוקה"לכן מוצע ליצור 

, תוך התאמה לצרכיו של המובטל, בהכנתו לקליטה מחדש בשוק העבודה
הוריות או מציבור  -אימהות חד, ל"אם הוא מקרב משוחררי צה

 על הסל לכלול סיוע בהשמה לעבודה וגם הקניית .המובטלים המבוגרים
ההצעה מדברת   . הכשרה מקצועית וגם לימודי יסוד, כלים לחיפוש עבודה

, בתיאום עם המובטל, על הקמת מרכזי טיפול בכל יישוב שבהם ייקבע

                                                 
 .זכוי מס לעידוד יציאה לעבודה: 2004, לא"בט 28
 .2000', גל ג 29
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כאשר הטיפול יהיה כוללני ואישי ויימשך בהתאם  , הסל הרצוי לו
 .להתקדמות

במהלך השתתפות בתכנית הקליטה בעבודה יקבלו המובטלים 
כגון השתתפות בתשלום עבור מעונות  , שירותים שיסייעו ביציאה לעבודה

האחריות הכוללת להפעלת הסל תהיה בידי המדינה . יום והסעות לעבודה
עלתה גורמים מהקהילה העסקית ונציגי גופים ציבוריים אך יש לשלב ב הפ

שבמסגרתו המדינה מחויבת  ,  מודל זה מושפע מהמודל הבריטי.שונים
 . ולמובטל ניתנת אפשרות בחירה ביניהן, להציע למובטל כמה אפשרויות

 " מרווחה לעבודה" תכניות . 4

חלה ירידה בהיקף ההפעלה של פרוייקטים  השבעים מסוף שנות 
   למרות ,כמכשיר לפתרון משברים ת עסוקתיים, במערבתיים תעסוק

המדינות העדיפו .  בחלק ממדינות אלוהאבטלה שיעוריהגידול שחל ב
,  תוך  הגברת האחריות והדאגה לפרט, להתערב באמצעות תכניות הרווחה

המעורבות באספקת שירותי , תוך הרחבת התכניות להבטחת ההכנסה
בזמן הורחב -בו. 30נוספים למובטליםשירותי חינוך ושירותים , בריאות

גם הטיפול האישי במובטלים במרכזי תעסוקה וכן הורחבו הניסיונות 
להשמתם בעבודה על אף מגבלותיהם באמצעות תהליך ממושך של 

והסרת חסמים באמ צעות חקיקה כדי  , הכשרה והשמה, העצמה, אבחון
דדית  הגישות השונות מבליטות א ת התלות הה. לעודד העסקת מוגבלים

 . שבין שוק העבודה למערכת הרווחה

 מודל ויסק ונסין  לשילוב  קבוצות חברת יות חלשות  ב עבודה . א

הופעל מודל המציג דגם שונה לשילוב   ב"במדינת ויסקונסין בארה
    המודל  יוצא   משתי    הנחות.31חלשותבעבודה  של  קבוצות  חברתיות  

                                                 
לת פרישה מסיבית מהעבודה על בהח, בחרה להתמודד עם אבטלה, לדוגמא, הולנד 30

כמהלך ממלכתי מסודר שהעביר אותם לקצבות רווחה  , קבוצות עובדים מבוגרים
לטובת כניסת קבוצות עובדים צעירים למשרות שהתפנו , )גמלאות נכות בעיקר(
יעילותן של התכניות לפרישה מוקדמת לא הוכחה בשל גובה ). בשנות השמונים(

 של חלק מהעובדים לשוק העבודה והמגמה לדחיית חזרתם, עלויות הקדמת הפרישה
  .גיל הפרישה בחקיקה המערבית

עם  " חוק גישור בין אחריות אישית והזדמנויות תעסוקה" המודל הופעל מתוקף 31
ידי נשיא - על1996-לאחר אישורו כבר ב, 1997-כניסתו לתוקף של חוק פדרלי מ

 .ב"ארה
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של , והשנייה, של חובת הפרט לאחריות אישית לחייו, הא חת: מרכזיות
החוק שינה את . חובת המדינה ליצור עבור אזרחיה הזדמנויות תעסוקה

אוטומטי אל א נגזר  מהשתתפות - למערך לאב"מערך תשלומי הסעד בארה
 .בתעסוקה ומוגבל בזמן

תוך הפסקת גמלת , החוק דרש מכל משתתף בתכנית לצאת לעבודה
. הקיום שלו כבר כעבור שנתיים מיום התחלת ההשתתפות בתכנית

כאשר ההשתלבות בעבודה היא , הוריות-החובה חלה גם על משפחות חד
השלמת  , עבודה למען הקהילה,  דתוהיא כוללת עבודה מסובס, הדרגתית
כאשר המדינה מספקת שירותי , הדרכה ואימון תוך כדי עבודה, השכלה

 .השגחה על הילדים
, הנחות היסוד של התכנית מדגישות ש עבודה היא החלופה היחידה

מסגרות הביצוע של המודל כללו הקמת מר כזי . ושכל אחד יכול לעבוד
.  בעבודה וחיו על מענקי סעדשאליהם הופנו מי שלא השתלבו, תעסוקה

כאשר במהלכן מקבלים  , משך השהייה במרכזים הוגבל לחמש שנים
שאחריה יוצאים לשוק  , הכשרה מקצועית ומתנסים בעבודה מסובסדת

, כולל הקניית הרגלי עבודה וכישורי עבודה" טיפול"ה. העבודה הכללי
צבו הו. הגדלת הנגישות של המסגרות לילדים והסעות למקום העבודה

, תנאים לגבי הזכות של אדם לחזור למרכזי התעסוקה במשך חמש שנים
שאחריהן הוא מפסיק לקבל הבטחת הכנסה גם אם לא נקלט בשוק 

ניתן היה לפטור כחמישית מהמשפחות הנזקקות ממג בלת  הזמן (העבודה 
  .32)מהמדינהוהן קיבלו שירותים בעין 

יעילות הטיפול הערכת התוצאות של תכנית ויסקונסין מצביעה על 
בהם היו מרוכזים המשאבים ובהם , בהשבה לעבודה במרכזי תעסוקה
ועל הצלחה בהקטנת מספר העניים , השירותים למובטל ניתנו במרוכז

, בעת צמיחה כלכלית מואצת, בתנאים בהם הופעלה התכנית: הרשומים
חל גידול בקבוצת האנשים ,  אחוז80-חל צמצום במספר נתמכי ה סעד בכ 

אולם . 33וקטן מאד מספר הילדים החיים בעוני, ו למצוא עבודהשהצליח
בטווח הארוך חלה ירידה בשיעורי ההתמדה בעבודה של משתתפי 

 ). עבודה-של אי(התכניות בשל הקושי שלהם לשנות דפוסי התנהגות 
בקרב ההיטלטלות המתמדת בין עבודה לסעד היא דפוס רווח ביותר 

 היחלץלמשפחות עניות לת מסייעת  אמנם התכני.קבוצה זו של  נתמכים
 כלליםאך ,  והיא מקטינה את מספרם הסעדמרשימת מקבלימהר יותר 

                                                 
 .1999, שביב 32
 .1999, שביב 33
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ולכן רק חלק  קטן  חמש שנים לתקופה של מגבילים את הזכא ות נוקשים 
מקבלות כיום סיוע    , שבעבר קיבלו חבילות סעד, מהמשפחות העניות

לא הצליחו נוצרה העמקה בתחולת העוני בקרב מי ש, למעשה. 34כזה
ואשר בשל היותם ,  בעבודה או מ י שהיו מועסקים ברמות  שכר נמוכות
השתלבותם בעבודה -מועסקים או לחילופין בשל סירובם לעבוד או אי

  .נשללה מהם הזכאות לתמיכת הסעד, )של מי שניסו לעבוד(
המפעיל סנקציות חמורות כנגד מי  שלא  , לעומת מודל ויסקונסין

שהופעל (אירופי של תכניות מרווחה לסעד הדגם ה, משתלב בעבודה
, מתחשב יותר ביחסו למובטלים) בשנות התשעים ואילך בהולנד ובאנגליה

ומדגיש ומפתח את העצמת המובטלים ומי שלא ע בדו טרם הג בלת 
 . שאינה מופעלת במרבית המ קרים, זכאותם להבטחת הכנסה

 ה י שראלית" ו י סקונסין"תכנ ית . ב

עלה בודה של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה הצורך בתכניות להשבה לע
.  גם בישראל על רקע הגידול המתמשך ב מספר מקבלי  הבטחת הכנסה

לשעבר  ממדינות חבר  העמים ה המונית של עולים קליטהגידול נבע מ
שהחל , מיתון הכלכלי הבעקבותו, בראשית שנות התשעים, ומאתיופיה

הממשלה . בודהשוק העמחוץ ל רבים ישראלים ודחק בסוף שנות התשעים
 בבלתי הטיפול  במדיניותרפורמה" והנהגת תקציביקיצוץ החליטה על 

 .35" המתקיימים מגמ לת קיום מתמ שכת,מועסקים
 התהמלצש, 2000באוגוסט " ועדת תמיר"לצורך היישום הוקמה 

לתקופה  ניסיוניים מרכ זי תעסוקה התייחסה להקמת ארבעההעיקרית 
,  יופעלו כתחנות שירותהמרכזים .  שוניםיישוביםבארבעה של שנתיים 

 למבקשים להיכנס ניכוללשבכל אחת מהן ניתן יהיה להעניק טיפול פרטני 
 התכנית  .כולל מקבלי הבטחת הכנסה, לשוק העבודה או לחזור אליו
שיחויבו  ,  אלף מקבלי הבטחת הכנסה14-הישראלית מתוכננת להקיף כ

ם בשילוב תאגידים שיופעלו באמצעות זכיינים פרטיי(להתייצב במרכזים 
כאשר לכל , בהם יקבלו חונכות אישית, )בינלאומיים וחברות מקומיות

כל מרכז יופקד על כל . משתתף תותא ם תכנית ייחודית לקידום תעסוקתי
במטרה לשלבו  , מערך השירותים הנדרש למקבלי גמלה להבטחת הכנסה

כלה השלמת הש, הקניית מיומנויות חיפוש עבודה, כולל אבחון, בעבודה

                                                 
 .2004,  הייז34
חודש ב המדינה וביקורתמנהל , שרים לענייני תיאוםהעדת ווב ההחלטה התקבלה 35

 .2001החלטות הממשלה בעניין תקציב המדינה לשנת בו, 2000מרץ 
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השמה בעבודה וסיוע בהגעה לעבודה וכן סיוע , והכשרה מקצועית
 .בסידורים הנדרשים בהשגחה על ילדים

 על אלה השוהים זמן רב רקלחול לא  אמורהרפורמה המוצעת ה
בגי ל   האוכלוסייה המקומית אלא על כ ל  ת  הבטחת הכנסהובמסגר
 מובטלים המקבלים דמי אבטלה אך גם מי : מועסקת ה שאינהעבודה

 לילדיםמהות יאומקבלי הבטחת הכנסה כ, שאינם שייכים לשוק העבודה
 . מקבלי דמי מזונות וקצבת נכות,קטנים

הדיון הציבורי שהתפתח עם הגשת המלצות הוועדה שיקף שת י 
האחת גורסת שמערך הרווחה הקיים אחראי לגידול : נקודות מבט שונות
לי דמי אבטלה מקבהמוענק ל, כאשר גובה הקצבאות, במספר המובטלים

. נתפס כתמריץ שלילי ליציאה לעבודה בקרב קבוצה זו, הבטחת הכנסהו
הגישה  .גישה זו אינה פוטרת את  המובטלים עצמם מהאשמה במצבם

 הבטחת הניסיון לפגוע במקבלי דמי אבטלה וקצבת השנייה יצאה נגד
והיא הדגישה כי תכנית , הכנסה דווקא בתקופה של מיתון ואבטלה גואה

 .נסין המקורית הופעלה במצב של צמיחה במשק האמריקאיויסקו
 קוצצו קצבאות הבטחת 2002-2004כי במהלך השנים ,  יש לציין

כחלק , דמי אבטלה וקצבות ילדים לאוכלוסייה בגיל העבודה, הכנסה
ממדיניות לצמצום ההוצאה הציבורית עקב השינויים המבניים שחלו 

 צר ביצע סידרה של קיצוציםהאו, למעשה. בשוק העבודה וההאטה במשק
הצעדים הללו מעוררים ביקורת  לגבי  . עוד טרם הפעלת התכנית קצבאותב

היות שהם לא היו מתואמים עם התכנית הכוללת להשבה , העיתוי
 10 עד  5כי מדו בר בתכנית  ניסיונית שתקיף בשיאה , יש להדגיש. 36לעבודה

ילובן התעסוקתי  ויעבור פרק זמן ניכר עד לש, אחוזים מאוכלוסיית היעד
בעוד שהקיצוצים הופעלו כבר באופן מיידי וגורף על , של אוכלוסיות אלו

  .37כלל מקבלי הבטחת הכנסה
ביקורת נוספת על התכניות מתייחסת לאפשרות שהקליטה של 

חלקיות וברמות  שכר , משתתפים רבים בהן צפויה להיות במשרות זמניות

                                                 
 . טרם נבחרו זכיינים2004 פורסמו המכרזים לזכיינים ועד סוף יוני 2004באפריל  36
בשל הדגש על היבטים של , ה מעלה תהיות שיטת התגמול של מפעילי מרכזי התעסוק37

מדדי . צמצום ההוצאה המיועדת להבטחת הכנסה יותר מאשר השמה בעבודה
 הפחתת ההוצאה לקצבאות והגדלת מספר התיקים –ההצלחה העיקריים שנקבעו 

להשיב מובטלים ,  עשויים להיות מנוגדים ליעדיה המרכזיים של התכנית–שנסגרו 
חראי לצמצם ההוצאה לקצבאות וגם לסגור תיקים אולם הזכיין א(למעגל העבודה 

 ).הוא איננו יכול לחולל תעסוקה בעצמו
 



 279אבטלה ומדיניות רווחה                                                                                 , תעסוקה

 
 

כיום לשוק  "  חדשיםמצטרפים"מצב זה דומה למצבם של ה. נמוכות
 העסקתם אמנם מוציאה אותם ממעגל הזכאים –העבודה בישראל 

להבטחת הכנסה אך היא  א ינה מבטיחה להם רציפות בתעסוקה או  רמת   
המאופיינת  , העסקה כזו. חיים נאותה עקב השכר הנמוך שהם משתכרים

בכניסות ויציאות תכופות משוק העבודה איננה מאפשרת ליצור בסי ס  
 . ומגבירה את ה חששות להתרחבות שכבת העובדים העניים, וםיציב לקי

לעומת המתכונת , המופעלות במדינות מערביות, תכניות ההשמה
מציגות תהליך מלא של הכשרה לחיי , "תכנית ויסקונסין"הישראלית של 

, התכניות כוללות אבחון. עבודה למקבלי גמלה בעלי קשיי תעסוקה
וד ה ומתן טיפול מקיף למחפשי תרגול במסגרות עב, השלמת השכלה

היבטים א לו אינם באי ם לידי . עבודה להאצת יציאתם מ מעמד נתמכו ת
 . ביטוי מלא בתכנית הישראלית

  38התכנ ית לש ילוב הור ים י חידים בשוק   העבודה . ג

תכניות המתמקדות בנשים צעירות עם ילדים קבלו תנופה במדינות  
ון לעודד מעבר מתלות  האיחוד האירופי בשנים האחרונות כחלק מהניסי

השינויים במדיניות  , בישראל. במערכת הרווחה להשתלבות בעבודה
שקבלתן , )2003במאי (הוריות -הרווחה וקיצוץ הגמלאות של משפחות חד

, להורים יחידים לילדים בגיל שמעל שנתיים(הותנתה במבחן תעסוקה 
, יבוריוהלחץ הצ, )שקיבלו בעבר הבטחת הכנסה והיו פטורים  ממבחן כז ה

הביא להפעלת תכנית לשילוב הורים יחידים , שנוצר עם פרסום התכנית
התכנית הופעלה . מקבלי גמלת   הבטחת הכנסה ומזונות ב שוק העבודה

לשוק העבודה , כאמור,  והיא נועדה להחזיר אותם2003באוגוסט 
 .ולהגביר את כושר ההשתכרות שלהם בהעלאת הכישורים התעסוקתיים

, 2003-הוריות בישראל ב- אלף משפחות חד100-התכנית כוונה לכ
מעל למחצית מהן . עומדות נשים)  ממשפחות כאלו10 מתוך 9-ב(שבראשן 

דמי מזונות , קיבלו מהמוסד לביטוח לאומי קצבאות להבטחת הכנסה
התכנית . 39והשלמת הכנסה ושיעורן גדל במהירות במהלך שנות התשעים

סיוע במימון  , לעבוד ולמעסיקוכוללת תמריץ כלכלי להורה היחיד היוצא 

                                                 
 .הוריות-כלל מדובר באימהות חד-התכנית מכוונת להורים יחידים אך בדרך 38
הוריות בכלל המשפחות בישראל מצוי במגמת עלייה  - חלקן היחסי של משפחות חד39

הנובעים מעליית שיעורי הגירושין  , המשפחהבעשורים האחרונים בשל שינויים במבנה 
הוריות רבות -ובשל הצטרפות משפחות חד, ועלייה בשיעורי הלידות מחוץ לנישואין

 .שבהן שיעורן גבוה במיוחד, מקרב העולים שהגיעו ממדינות חבר העמים לשעבר
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אולם  . והכשרה מקצועית הולמת, הסעות לעבודה, הטיפול בילדים
עקב , הותאמה מס פיק לאוכלוסיית היעד-התכנית נבנתה במהירות ו לא

הצורך במתן מענה מיידי לצרכים כתוצאה מן הקיצוץ בגמלאות הביטוח 
ירים ובפועל ההורים חסרו כישורים מקצועיים והרגלי עבודה סד. הלאומי

כ תום : הגיע למיצוי ההטבות שהתכנית מעניקה) מהן(רק חלק קטן   מהם 
 אלף הושמו בפועל 10-כ,  אלף הופנו לעבודה20מעל , שנה להפעלתה

 הורים יחידים הגדילו את היקף משרתם באו פן 1,100-רק כ, בעבודה
 השתתפו 2004עד אפריל (ח " אלף ש9.6שזיכה אותם במענק השכר של 

 קבלו סיוע במימון 400- הורים בקורסי הכשרה מקצועית וכ600-מעל ל
 .40)מעונות יום לילדיהם

מעבר למועד סיומה המקורי , 2005המשך הפעלת התכנית עד  יולי 
כן נדרשת התאמ ה של המסגרות . 41חייב הכנסת שינויים, )2004מאי (

והשלמת , לשעות עבודתם של ההורים, שמציעה התכנית, לטיפול בילדים
חלק מנושאים . רתם של ההורים לצד שיפור כישוריהם המקצועייםהכש

 מיועדים לשינוי –וחלקם , )תחום הכשרת ההורים(אלו כבר זכו לטיפול 
 .שכאמור מופעלת באורח ניסיוני ולזמן מוגבל, עם  הארכת משך התכנית

 מערכת  הת מיכות  של הב יטוח הלאומי  לעובדים. ד

במקביל לתכנית ( לפתח לאחרונה מנסה המוסד לביטוח הלאומי
תכנית  , תחומיים-משרדיים רב-באמצעות צוותים בין) ויסקונסין

תוך הכרה ביחסי הגומלין , המשקפת התייחסות כוללת לסוגיית האבטלה
תכנית זו מציעה להשתמש  . בין שוק העבודה ומערכת הביטוח הלאומי

אגפי השיקום  , ש ירות התעסוקה: במסגרות  הנוכחיות הקיימות בתחום
כדי שיפעלו , ת ובמשרד הקליטה"וההכשרה המקצועית במשרד התמ

במשותף בר מה המוסדית במסגרו ת  מקומיות ל השבה לעבודה של 
התכנית מושתתת על ראייה מערכתית של הצרכים  . 42אוכלוסיות שונות

ציבור שהיקפו גדל     , החייבים במבחן תעסוקה, של מקבלי הבטחת הכנסה
 והוא 2004 לחוק הבטחת הכנסה בינואר  אחוז מאז הפעלת התיקון65-ב

 . אלף מקבלי הבטחת הכנסה110מונה היום מעל 

                                                 
 .2004, א" רתכ40
קורית  מפני שהתכנית המ, הכוונה להגמשת שיטת המענקים למשתלבים בעבודה 41

בה  , מתגמלת אחת לארבעה חודשים רק מי שהתמיד בעבודה במהלך שנה מלאה
 .ח בהשוואה להכנסה בחודשי הבסיס" ש1,200הגדיל את הכנסתו בלפחות 

 .2004, לא"בט 42
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כטיפול מרוכז למקבל הבטחת , הסיוע המוצע יינתן במרכ ז סיוע
שתותאם  לפונה ולפוטנציאל , הכנסה באמצעות תכנית אי שית מודולרית

ותכוון להשמתו בשוק ה עבודה או להעסקתו במסג רות  , ההשמה שלו
הסיוע יהיה מותאם למידת השונות הגבוהה בקרב   . גנתתעסוקה מו

מקבלי הבטחת הכנסה וינסה להתמודד גם עם  החסמים המעכבים כיום 
, התכנית כוללת שלבים מקדימים של מיון. את השתלבותם בעבודה

כאשר , אבחון וחלוקה לשלוש קבוצות של יכולת תפקוד תעסוקתי
נה בהעלאת רמ ת   תעסוק, המופעלות כבר  בשטח, מסגרות  הטיפול
חשבון , שפה(באמצעות תגבור כי שורי הלמידה  שלו , התפקוד של הפרט

באופן זה צפוי  . 43העצמה והקניית מיומנויות תעסוקתיות, )הכשרת מחשב
שיפור בכישורים של מי שלא היו שייכים לשוק העבודה וצמצום בקבוצת 

 .הבלתי ניתנים להשמה תוך סיוע לקליטתם בעבודה
ת להיות מופעלת באופן גורף על כל האוכלוסייה בגיל התכנית מיועד

המיועדת להיות , כאמור, שלא כתכנית ויסקונסין המקומית(העבודה 
התכנית מ שתמשת במ סגרו ת   ). מופעלת בשלב הנוכחי באורח חלקי

שאינן מותנות בגור מים , )ואיננה יוצרת מסגרות חדשות(קיימות 
היא מפעילה כוח  , התכניותבינלאומיים או ברמת הרווחיות של מפעילי 

המשתמש בניסיון ובידע אשר נצברו במערכות הנוכחיות , אדם מקומי
התכנית אינה שוללת באופן . לגבי מאפייני האוכלוסייה המקומית וצרכיה

מוחלט את הזכאות לתמיכות ממי שנקבע שאינו  מסוגל בשום אופן 
 . להשתלב בעבודה

לוב אוכלוסיות חלשות  הניסיונות הנערכים לאחרונה בישראל לשי
שמספרם , בתעסוקה מכוונים בעיקר למקבלי גמלאות להבטחת הכנסה

קיימות דרכים רבות  . גדל בקצב מואץ בשל השינויים בשוק העבודה
ולכן ראוי להרחיב את תחולתן של  תכניו ת  , להגדלת ההשתתפות בעבודה

תוך התאמתן לקהלי יעד רחבים בעלי  , שונות שנוסו בהצלחה במערב
עם זאת יש להבטיח את המשך התמיכה , 44אפיינים תרבותיים שוניםמ

 .הכלכלית באלה שנמצאו בלתי כשירים לעבודה

                                                 
מסגרות סיוע לקליטה בעבודה  , ת"הכוונה למסגרות ההכוון התעסוקתי של התמ 43

כמו הקרן למפעלי ,  גורמי שיקוםידי-לעולים ותכניות המופעלות כבר עכשיו על
 .בית לווינשטיין ואחרים,שיקום

 .2004, קסיר,גוטליב  44
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ס לגבי המובטלים"הרחבת הגדרות למ: רשומה-אבטלה לא. 1נספח   
עובדים המועסקים במשרה חלקית שלא מרצונם . מובטלים חלקית 

אינם מוגדרים מובטלים על אף שבחלק מזמנם הם מחפשים עבודה 
, 2002 אחוזים מכוח העבודה בסוף 4-כ, זוקבוצה . נוספת או מלאה

בעיקר , גדולה יותר בקרב נשים והיא במגמת עלייה בשנים האחרונות
מחקרים מצביעים על כך שעליית  . ההאטה הכלכליתכתוצאה מן 

 הגדילה מאד את  מספר המועסקים  1979-1997האבטלה בשנים 
 . 45עבודה המובילה לשכר נמוך יחסית,  מרצונםשלאבעבודה חלקית 

אלה הם ". מתייאש ים" ה–מי שאינ ו עוב ד אך אינו מ חפש עבודה  
. מובטלים שהפסיקו לחפש עבודה לאחר תקופת  א בטלה ארוכה

כמי שלא חיפשו עבודה בארבעת השבועות , ס מגדירה אותם"הלמ
ס    "ולפיכך אינם נכללים בהגדרת למ, שקדמו לעריכת סקר כוח האדם

,   כי שיעור ההשתתפות הנמוך,משמעות הדבר. לשייכים לכוח העבודה
שאינה באה , בכוח עבודה בישראל מגלם א בטלה נוספת, יחסית

 1.7-מגיע לכ" מתייאשים"אומדן ה. לביטוי בנתוני האבטלה הרשמיים
הוא כולל גם את  מי שכבר מיצ ו , 2003אחוז מכוח העבודה בתחילת 

את זכאותם   לדמי אבטלה ואינם נדרש ים להתייצב עוד בלשכות 
ישנה הערכה כי ציבור . ה ואינם מחפשים עבודה בדרך א חרתהתעסוק

 11- לעומת כ13-מעלה את שיעור האבטלה לרמה של כ" המתייאשים"
 אלף 70התוספת של . 2003-שהוא השיעור הרשמי ל, אחוז

 אלף 350-הגדילה את מספרם הכולל של המובטלים לכ" מתייאשים"
ישנם ). 2003- ב הנתון הרשמי למספר המובטלים,  אלף290לעומת (

כפי שהסתבר בסקר  , כמה הסברים בולטים למצבם של המתייאשים
 הצביעו על העדר – אחוז 53 –למעלה ממחציתם : 46ס"שערכה הלמ

,  אחוז על העדר עבודה במקצועם17, עבודה מתאימה באזור מגו ריהם
הכשרה ,  אחוזים הצביעו על חוסר ניסיון10,  אחוז על מגבלות גיל14

 אחוזים ציינו את שעות העבודה או את העניין 6- כאו שפה ועוד
יהודים -הם לא" מתייאשים"כמחצית מה. בעבודה כהסבר למצבם

 הינה המחסור רבעים מהם-בקרב כשלושה" ייאוש"והסיבה הרווחת ל
 .בעבודה באזור מגוריהם

                                                 
 .2000, כהן שטייר ונדיב  45
 .2004, ס"למ  46
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המספר הכולל של מובטלים שנחשפו . המחזור  השנ תי של ה מובט לים  
כל מי , כלומר; "זרם המובטלים"טא את המב, לאבטלה במהלך שנה

מספר זה הוערך בכחצי . שנכנסו ויצאו ממצב אבטלה במהלך כל השנה
הנתון  . 200347שהיו מובטלים בשלב כלשהו במהלך שנת , מיליון איש

כלל -שכן השיעור המוצג בדרך , מוסיף ממד  ל היקף האבטלה הכולל
בת  מצ"מציין את מספר המובטלים בנקודת זמן נתונה ואת 

 .הכלולה בה" המובטלים
 

                                                 
 .2003, א"רתכ  47



 

 – ות וקבוצותכית: מישלבים חינוכיים
 יסודי- ההוראה בחינוך העלדרכי לשינויהצעה 

 ∗דן שרון

. יסודי-הספר העל-ערכות חינוכית חדשה בביתיהמסמך שלהלן מציע ה
 כדרך להתארגנות מערכת החינוך ,תה משולבת קבוצות לימודיבכ מדובר
 ,רים צמצום משמעותי בפע,יסודית לשם העמקת איכ ות החינוך-העל
 .הבגרותתעודת העלאה משמעותית של מספר הבוגרים בעלי ו

שהביא אותנו , אבל  האבחון, יסודי-ההתמקדות היא אמנם בחינוך העל
יפות למערכת כולה ובכוונתנו , וגם ההמלצות עצמן, להמלצות הללו

 ממד  –הרעיון עצמו . להרחיב בהמשך את הדיון גם לחינוך היסודי
ת ואינו חדש כ שלעצמו והוא מוכר במערכ  –  ההנחיה הפרטנית בקבוצות

ליבת ההצעה הנוכחית היא להנהיג את התנ אים . ובעולםהחינוך בארץ 
 היכולת הפדגוגית הנדרשת לשם יישומו הנרחב  ולהשתיל אתהארגוניים 

   .במערכת החינוך
המסמך תומך בהפעלת מערכת חינוך משולבת ובה שני מנגנונים 

ר בתוספת של למידה משמעותית מדוב. תה וקב וצהיכ – משלימים
הנחיה פרטנית המתייחסת לצרכים   בה מת קיימות,בקבוצות קט נות

תכניות התקדמות  אישיות ולמידת , לימודיים ספציפיים של תלמידים
 התאפשר הגדל –כיתות וקבוצות למידה  –זו מסגרת משולבת . עמיתים

                                                 
,   ב ע יצובו של   מס מ ך זהנכבד  רצוני ל הודות  לצוות  מרכז   טאוב  א שר  ל ק ח  חלק  ב  ∗

  ' מנ הל ה מרכז פרו פ תוד ת המ חבר ל . בדיונים לקרא תו ובהערות ע ל הכתוב

ולחברים  אחרי ם   ,  חיים אדל ר' פ רופ ר א ש ת חום ה חינוך במרכזל, יעקב קופ

,  דוד גורדו ן'  ל פרופ, למ ר נחום  בל ס,  רבצוות ה חינוך ובמיוחד ל מר  בנ ימין אמי

 יוסף   'פ רופל,  ר   אלעד  פלד"לד, שרון-דלית  נחשון '  לגב,  חזי ד ר' פרופל

הדעו ת  המובעו ת במ סמך ז ה הן  פ רי . ר א ליעזר  ש מואלי"ולד, שוורצוולד

 אין  הכתו ב   ע ם  זאת . דיונים מ שותפי ם ו שיחות  ש ק יימתי ע ם  אנש י המר כז

 .   שנמנו כ אןמחייב  את  המ ש תתפי ם
 



  סוגיות תחומיות–' חלק  ב                                                                                            288
 

 תהיה, תתי עבור כלל הפרטים בתוכהיהלימוד הכשל משמעותיות 
. ותסייע בפיתוח אחריות הלומד להתקדמותו ,רלבנטית לצרכיו של הפרט

 מסמך זה  אינו  תומך בהחלפה של הכיתה במנגנון אחר  כי אם   , להדגישיש
.  הכיתהלתהליך הלמידה במסגרת חשובבהוספת הקבוצות כמשלים 

הכרה בערך  מן הגם הוא נובע  אך ,לדבר זה סיבות כלכליות ברורות
עצם הרעיון של קיום . חינוךתהליך הב ובסיסי בהכיתה כמרכיב חשו

הוכיח את   הוא יקטים וי  של פרוגדולקבוצה נבחן במספר - כית המישלבה
 .עצמו

 רקע. א
 : עיקריותטענות במספר כלפי מערכת החינוך מתמצות הביקורות

כאשר  , רצון הלימודיים של תלמידינו אינם משביעי הישגיהם :הישגים 
משיגים גבוה מאד וגם תלמידים בעלי -שיעורם של התלמידים התת

מבני  אמנם כמחצית . כשרונותיהם אינם מגיעים לכלל מיצוי גבוההיכולת 
וזהו ,  זכאות לתעודת בגרותל האחרונות בשנים יםהשנתון הגילי מגיע

כי י ש לפעול להמשך ,  אנו סבוריםאולם,  חשוב של מערכת החינוךהישג
 המתבק ש יפגע שהמ אמץ  מבלי–הרחבת עתודת זכאי  תעודת הבגרות   

 שלחוסנה   הן משיקולי צדק חלוקתי והן משיקולי–באיכות החינוך 
 . 1החברה הישראלית

 הצלחה וכישלון בבחינות הבגרות אינם מתחלקים  כי,  לזכוריש :פערים
 גבוה  מאד עם מוצאם במתאםאלא עומדים בחברה באורח שוויוני 

ם ועם ריקעם עם מקומות מגוריה, כלכלי של התלמידים-החברתי
 בהישגים  ים פערמיםקיי – במלים אחרות. ההשכלתי של הוריהם

הלימודיים בין תלמידים יוצאי שכבות חברתיות מבוססות לבין תלמידים 
יש שני מאפיינים  .  שכבות חברתיות חלשות והפריפריאליותיוצאי

ובכית ות  , עמוקים מאדהפערים , ראשית: מרכזיים לפערים בהישגים
בסדר גודל של שלוש בין תלמידים תבטאים בהבדלים  הם ממסוימות

הן רחבות  משיגות - החלשות והתתהקבוצות ,ושנית; שנות לימוד
משיגים על - תתהם) לפחות (התלמידיםכשליש מאוכלוסיית : בהיקפן

ב את ישרא ל במקום גבו ה ֵצ למ המגמה –ממילא . מוצאם  החברתירקע 

                                                 
רק לשוויון   הבגרות אינה קשורהבבחינות משמעותית של אחוזי המצליחים העלאה 1

  חיוני ליכולתה של החברה הישראליתתנאיהיא  לאא, ולצדק בחברה מודרנית כשלנו
      .  רמת החייםולשיפור ג"סיכוי להגדלת התלוהיא  ,להתחרות בשוק הגלובלי
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 ה והעמקה הרחבחייבתמ יותר במפת ההישגים הלימודיים הבינלאומית
מחקרים  . הישורש הבעטמון  שבכך היות, צמצום פעריםלהמאמץ של 

. רבים הצביעו על הקשר בין השכלת ההורים והישגי התלמידים בבגרות
המנגנון שביסוד הקשר הסטטיסטי הגבוה בין השכלת הורים להישגי 

שהורי התלמידים , הוא קיומו של מעין תהליך חונכות קבוע, ילדיהם
 .2אם בצורה מכוונת ואם באורח סמוי, מבוססים מעניקים לילדיהםה

הן , הן בין תלמידים לתלמידים, במערכת גבוהה  רמת  האלימות:ניכור 
 שהאלימות היא דרך ביטוים של ,תכן מאדיי. בין תלמידים למוריהם

. תלמידים מסוימים לכך שהמערכת אינה  מהווה מענה רלבנטי לצורכיהם
חינוכיות -מסגרות   ארגוניותמ ערכת החינוך בהיום חסרות ככלל 

ומקום לביטוי  , האזנה לצורכיהם, המאפשרות קירבה אל התלמידים
 . רגשותיהם ומחשבותיהם

, מסגרת חברתית ערכית מחנכת ומטפחת הספר אינו מהווה-בית : חינוך
על של תלמידים ביקורתם גם  נשמעתבהזדמנויות שונות . במידה הרצויה
הספר עוסק - שבית, בכךהרה של הביקורת מתמצעיק. מערכת החינוך

שביעות רצונם מן -התלמידים מבטאים את אי . בעיקר במתן השכלה
 הכוונה –" כל היתר"הספר אינו עוסק במה שהם מכנים -העובדה שבית

התלמידים צמאים ערכיים וקוגניטיביים להם ,  חברתייםלמרכיבים
 ,חברתיות המעצבת להם חווית ההכמו כן חסר. הגילאי שנות העשֶרב

  .הדרושה להתפתחותם בשלב הזה של חייהם

                                                 
המשפחתית  חלק ממסכת החיים הן כ,  השכבות האמידות מייצרות לעצמן ממילא2

 עצם השאיפה לשוויון .מסגרות להנחיה פרטנית,  והן ברכישת שירותיםהרגילה
הקבוצה היא .  להחיל את הגישה הפרטנית לגבי כלל המערכתתבחינוך מחייב

   .המסגרת המאפשרת תהליך זה
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  מענהמספקיסודי איננו -הספר העל- בית  מדוע או,  השתנהמה. ב
 ? לצורכי הנוער והחברה   
 ורק מיעוט קטן   14 בני הנוער עד גיל רובלמדו   אמצע המאה הקודמתעד

ון וזאת בארצות הצפ(ספר תיכון -מתוכם המשיכו את לימודיהם בבית
יוצאי , הללו היו ברובם בעלי אוריינטציות לימודיות). המפותחות

כיום כמעט כל הנוער .  גבוהיםללימודיםאשר פניהם , משפחות משכילות
 הגילי מגיע ללימודים  השנתוןמ ושיעור גבוה םיייסוד- עלספר-בבתילומד 
 תחולתה  עם הרחבת –שינוי שהתרחש בהרכב הלומדים ל. תיכוניים-על

על מבנה , הספר- על מבנה ביתהשפעההייתה  –  ההשכלהשל מערכת
אך ישנם מרכיבים במערכת  . המוריםומהות בחינות הסיום ועל הכשרת 

כל עוד לא  . החינוך שלא הותאמו לשינויים בהרכב אוכלוסיית התלמידים
 ימשיכוישתנו ביסודן דרכי ההוראה המסורתיות וכל עוד תכני הלימוד 

הרי יימצא שיעור ניכר , המדעיות האקדמיות את הדיסציפלינות וישקפו
שלא יקבלו מענה הולם לציפיותיהם , יסודי- העלבחינוךמבין התלמידים 

 יניעו לא , היום והדרך בה הם נלמדים,הנלמדיםהתכנים . הםולצורכי
,  המאמץ הנדרש ללמידה אמיתיתאת  להשקיעחלק ניכר מהתלמידים 
  .הירים ייוותרו בלתי נאף וחלק מן התכנים הללו

 ?יסודי הלכה למעשה-הספר העל- אוכלוסיית ביתהיא מי ,ואמנם
 ובנות השנתון הגילי הרלבנטי עומדים כיום בנימ  אחוז50-כ, כאמור

 לאורך  העשור האחרון מתמדתה ייהישג זה מ שקף על –  בבחינות הבגרות
 הצורך  על,מצד אחד, ההישג עונה. במספר הבוגרים זכאי תעודות בגרות

 המאמציםהוא מעיד על  ,ומצד  שני,  בבעלי תעודת בגרותשל החברה
יחד עם . התעודל םזכאיהלהגדיל את שיעור , מערכת החינוךשנעשו ב

שחלק מסוים של בעלי זכאות זאת   הם בעלי תעודות ,  לצייןיש ,זאת
עומדות בדרישות הסף לקבלה אינן שתעודות – "שטוחות"בגרות 

ם יישך לימודים אקדמ מאפשרות המהןאם כי ) לאוניברסיטאות
 .3מכללות להכשרת מוריםבכולל , במכללות
 50 את  לזכות בתעודות בג רות מצליחאינו  ,במבנהו הנוכחי, הספר-בית
- בביתשורדים) רבע מכלל התלמידים(מהם כמחצית ש,  הנותריםאחוז

 עמידה בחלק מבחינות  ,דהיינו,  בלבד תועלת מוג בלתיםהספר ומפיק

                                                 
 "אשליה אופטית"האם אין כאן ? מהו אותו חלק של בעלי תעודות בגרות שטוחות  3

ביטוי מובהק   ,במידה רבה, תכן מאד שיש כאןיי? להתקדמות מערכת החינוך באשר
 .הספר-לשיפור בכוח האחיזה של התלמידים בבתי
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הנותר   הרבע. 4  שנות לימודים12 ות גמר  שלתעודס יומו ב  או הבגרות
 ,"שקופים" שהם התלמידים ה, אחוז15-כ מתחלק ל התלמידיםמכלל

ועוד  , המוסד אך אינם מפיקים ממנו תועלתבתחומיאמנם נשארים ה
כיתה תקופת הלימודים עד  שאינם משלימים את מלוא ,כעשרה אחוזים

 . נו שריםה  – ב"י
": 5השקופים "ם שכונו כאן  להעיר הערה לגבי התלמידיראוי

הספר אך א ינם מצליחים -אמנם שוהים בבתי, כאמור, תלמידים אלה
ספרית אינה רלבנטית  -הפעילות הבית: דהיינו – הבגרותלעבור את מבחני 

  מכאן ברקע שלהםכאמור  הקשורים מטעמים, התלמידים הללו. עבורם
 תהליך  בשלבים מוקדמים יותר של,ספרית בהם-הבית התמיכה ובמיעוט

 תועלת מן הלמידה להפיק מסוגלים אינם , מכאןהספר-הלמידה בבית
 עצמם מוצאים, פרטני ורלבנטי לצורכיהם,  באין מערך מסייע.הכיתתית

 רבים מביניהם ממילא. טולי יכולת להצליח בלימודיםתלמידים אלה נ
התאמה ה חוסר או כשרונםבדבר חוסר נמוכה עצמית הערכה  מפתחים
 לא, יש ביניהם תלמידים. ערכה מוטעית במקרים רבים ה– ללימודים
והישגיהם   רביםשאמנם מנועים מהתקדמות לימודית בנושאים , מעטים
 באו תם אפילו הם כשרוניים ובעלי יכולת,  דב רשל לאמיתואך , נמוכים
הספר בעיקר משו ם  - בתוך בית שורדיםתלמידים אלה .  עצמםתחומים

 .שהם אינם מהווים מטרד התנהגותי
 ,שנתון גילי שכיחב : לימודיהםאתתלמידים שאינם משלימים אשר ל

 מביניהם 10,000-כ שנהלו היה מתברר כי מדי . בני נוער אלף 120-כ
ברור , והנה!  רמה מקימים קול זעקהשהיינו, יש להניח, עוזבים את הארץ

השלמת -אי  אובדים למעשה לחברה בשלדומה של בני נוערמספר י  כ,לכל
 מלאכת   של המפריעים למהלך התקין , תל מידיםבאותם וברמד. חינוכם

 גבוהיםאחוזים ב בולטים  הנושריםם שלבקרב .הספר-ההוראה בבתי
ובני  , יישובי פריפריהמבני נוער משכונות מ צוקה ו, עולים חדשיםה

 הספר-מבתי הנשירה לכך ששיעור , אפוא,יש לחתור. הערביהמיעוט 

                                                 
בחינות הבגרות מ כמה רק שסיימו ,כי חלק מבין התלמידים, זאת עם יחד,  לציין ראוי4

 יותרבשלב מאוחר  משלימים את הבחינות החסרות, הספר- בביתעם לימודיהם
ובכך מצטרפים אל זכאי תעודות , )כלל-בדרך, לאחר השירות הצבאי (חייהםב

 .הבגרות
איש ,  ראש עירית דימונה היום, למר מאיר כהןשמורותזכויות היוצרים של השם הזה   5

מכל מקום הכוונה . הספר התיכון המקיף להמן בדימונה- לשעבר של ביתוחינוך ומנהל
-הספר ושבית-א התועלת משהותם בביתהיא לתלמידים שאינם מפיקים את מלו

  .אין בידו הכלים לטפל בצורכיהם, בארגונו כיום, הספר
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מאמצים אלה אינם משלימים את    אף אשר על ,ושאותם תלמידים, יפחת
 ספר - בביתלימודיהם ישלימו את ,הספר בו החלו ללמוד-לימודיהם בבית

לא רק  , החברתי הקיים במצב ).בפנימיות במסגרת חינוך ,ולמשל( אחר
קבוצה שייכים לב חבויהמגוון הכשרונות תורמים להתפתחות שאיננו 

ומקשים עליהם  ,והנזקקות את מעגל הנצרכות מרחיבים אלא שא נו ,זאת
 ופוריים בחברה ולחיות חיים של 6 להיות אזרחים שוויםאת האפשרות

להגדלת אוכלוסיית תורם    מצב עניינים זה –  וחמור מכל . וסיפוקכבוד
 .הפשע

  הספר הקיים- בולטים של ביתחסרים. ג
 רואה את הצלחתו בכך שהוא מלמד שיעור המורה. המו רה אחריות
 ,הספר-ידי מנ הל בית-ידי המפקח  או על- עלהוא מוערך ו בכיתהאיכותי
, האחריות לקליטת החומר. דרך ההוראה שלולסגנון ול ביחסבעיקר 

לא קיימת אחריות  .  על התלמידלמעשההבנתו ויישומו הנכון מוטלת 
 לא כל שכן, התלמידיםמפורשת של צוות ההוראה לתוצאות הלמידה של 

 של  למדידת האפקטאפקטיבייםכלים די ואין , התלמידים כל של –
 .7 ההוראה על הלמידהתהליך

לטפח כל   הרצון והצורך החברתיבין ס תירה קיימת. טיפוח מול מ יון 
 השנתון הגילי נמצאים כיום ילדיהנובע מן העובדה שכל (תלמיד ותלמיד 

הספר ובמערכת  -בביתלבין קיומם של מנגנוני מיון , )הספר-בבית
 מיעוט  מיון אותו –דהיינו , הנובעים מהגדרת התפקיד המסורתית(

השקעת משאבים בטיפוח יכולה ). המתאים ללימודים גבוהים אקדמיים
 במרכיבים משביעי רצון התלמידים להישגים מרביתלהביא את 

 , השקעת משאבים במיון–  זאתמת וולע; הבסיסיים של תכנית הלימודים
 .מתפקדים-מנציחה שכבה גדולה של בוגרים תת

                                                 
 ,רושו אינו רק שוויון כלפי החוק אלא גם נתוני השכלה בסיסייםישוויון בחברה פ 6

על מנת להתגבר על פערי רקע של . המאפשרים לפרט חיים מלאים בחברה המודרנית
בחיים בחברה   שמטרתו שוויון ההזדמנויות,תשומותבשוויון -תלמידים יש צורך באי

 .לאחר מכן
מערכת החינוך עסוקה זה זמן במציאת הדרכים לבניית אחריות המורים לתוצרי   7

 כולל מדידות של התוצאות מחייב מתן –אלא שקיום אחריות מעין זאת . הלמידה
 .הספר להתגברות על פערים וחסרים-כלים דיפרנציאליים בידי בית
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 שיעור ניכר ות בהםמוסדהפכו להיום  של הספר-תי ב.  לתלמידאישייחס 
 כלפי אצל חלק ניכר מביניהם מתפתח ניכור ואמנם ;אנונימילמידים מהת
 כלפי הנורמות המקובלות בו  וכלפי התכנים שהוא מבקש ,הספר-בית

הקטנת  . התנהגות אלימהאף מסכות   של  – חלק מביניהם ואצל, להנחיל
ולבטח עבור  ( התלמידיםמביןבים האנונימיות היא תנאי ללמידה של ר

והיא תנאי  לסיכוי לחולל השפעה מעצבת ") שקופים "המכוניםאלה 
 הייתה לכל תלמיד לו.  של התלמידים המכריעהרובומחנכת עבור 

אזין לה הנכונה, היינו דמות משמעותית ואמפטית, הספר-בבית" כתובת"
מסג ר ת   להופך הספר - ביתהיהכי אז ,  לסייע בעת הצורךתמסוגלהו

להבטיח  אחת הדרכים .עבור חלק גדול יותר מן התלמידים רלבנטית
  המשתייכים, התלמידיםשלהלימודיים  שיפור משמעותי בהישגים

 לזכאו ת   ולהביא שיעור משמעותי גם מקרבם,משיגה-התת למחצית
 .הספר- דרך של טיפול חינוכי אישי בביתהיא, לתעודת בגרות

  קבוצהו כיתה שלב מי : המוצעהמנגנון הבסיסי. ד
 , שעות שבועיות 30- הוא ארגון בו מורים מלמדים כיסודי-העלהספר -בית

היות .  בו הוכשרו והתמחוהדיסציפלינאריבהן הם מלמדים את התחום 
 המורה המצוי,  שעות שבועיותלחמש שלוששמקצוע טיפוסי נלמד בין 

ע  פוגש במהלך שבוממילאו) ולעתים אף יותר( כיתות 6 או 5 מלמד
כי במצב זה המורה , לצייןלמותר  . תלמידים ומעלה200-כ הלימודים
 שאינו  ישו, מרבית תלמידיויכול ליצור קשר משמעותי עם איננו הטיפוסי 

 .  את שמות כל ת למידיואפילויודע 
הרכב .  הכיתה,כאמור, הספר הוא- הפעולה הבסיסי של ביתמנגנון

 מסגרת הכית ה.  שניםלמשך מספר, כלל-בדרך,  קבועכיתההתלמידים ב
אלמנט . מובלים כל התלמידים דרך מערכת שעות קבועהמאלצת מצב  בו 

השהות הניתנת לכל תלמיד בכיתה לקלוט את   : הזמן קבוע אף הוא
קבועים הללו השני .   אחידה פחות או יותר–החומר הנלמד ולבססו  

הרכב התלמידים והזמן מחייבים שינוי על מנת לאפ שר : בעבודת הכיתה
טיפול . למידים שונים זמנים שונים והרכבים שונים בתהליך הלמידהלת

מוקדי   מקצת  מ ביזור פירושו, הספר-לכלל תלמידי בית , משמעותיחינוכי
של , צרכים הלימודייםהעל פי שיורכבו , מסגרות קטנות י ותרלהלמידה 

 מענים לקבלבקבוצות כאלה יכולים התלמידים .  בקבוצהתלמידים 10
מהלך כזה מ אפשר . ים הלימודיים וההתפתחותיים שלהםמגוונים לצרכ

ספרי למעקב  -כמו בניית מערך בית, נוספים שיפוריםכמה גם 
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יש במקרים  ; וליווי שלהם לפי הצורך, תלמידיםאינדיבידואלי אחרי 
, קבוצות הלימוד הקטנותל,  המסגרת הגי ליתשל שבירהרבים גם צורך ב

 אלה תוכל לחרוג במסגרות " ההלמיד" .הלמידהמקצת  מן כבסיס לארגון  
פיתוח  , חשיבהבכיוון של עיסוק בפונקציות של , מן ההגדרות  המסורתיות
 הקשורים להתפתחותם של  נוספיםובכיוונים, ממדים של האישיות

כי כל הלמידה תתרחש בקבוצות ,  אין פירושם של דברים אלה.ילדים
תתרחש שלפחות במשך שעה אחת בכל יום , הכוונה היא לכך. קטנות

האם של -הפוך  ליחידתל הקבוצה יכולה גם . הלמידה בקבוצה קטנה
 היא גם תאפשר  את האינטרא קציות .הספר-ההפעלה החינוכית בבית

 . הן בתחום הלימודים והן בתחומים אחרים,הפרטניות
רותיהם של ניסויים  ֵּפלרשות מערכת החינוך היום עומדים

כדי להעניק  . כרתיחה נ בהם הופעלה הגישה הזאת בהצל,ופרויקטים
 לאפשר לכלל התלמידים יש, משמעות אמיתית למושג שוויון בחינוך

 .8מסגרות קבוצ תיות משמעותיות להתפתחותם

 עקרונות התכנית . ה
 הורים השכלת החינוכי בארץ ובעולם מלמד על מתאם גבוה ב ין המחקר

כי בבית משכיל רוכש הילד , סביר להניח. להצלחת ילדיהם בלימודים
והוא נהנה , החשובים להצלחתו בלימודים,  ידיעות והרגליםהטיפוסי

כאשר . הספר- בהתמודדותו עם הלמידה בביתחיונייםמסיוע בצמתים 
 גם עבור , למשמעותייםהלימודיםלהפוך את , אנו מציבים לעצמנו יעד

 אח ר של ארגון עלינו לאפשר שומה, שאינם באים מרקע כזה תלמידים
 :בממדים עיקריים שיפורטו להלן שינויים דרשיםנ לצורך זה .הלמידה

 הספר -בית מנ ת לחתור לצמצום האנונימיות של על. קבוצות  הלמידה. 1
ועל מנת להגדיל את סיכויי ההתמודדות הלימודית של , יסודי-העל

, בדרישותהיום  עומדים שאינם ,המחזור הגילישל בני מחצית אותה 
 יום לימודים בכלעה אחת שלפחות שכל תלמיד יבלה , כאמור ,מוצע

או ( בהנחיית אותו מורה ,קבוצה זאת.  תלמידים10בקבוצת לימוד של 
 :תמלא לפחות שתי פונקציות, על פני כל שנת הלימודים) מנחה
 אישי קבוע ורצוף עם לפחות קשר יהיה ותלמידה תלמיד לכל, ראשית

                                                 
אשר הוכיחו את יתרונות , מהם נרחבים, במערכת החינוך בוצעו לא מעט ניסויים  8

 .הגישה ושבמסגרתם נצבר ניסיון משמעותי בהפעלתה הלכה למעשה
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 בהבנת המתקשים לתלמידים, ושנית; הספר-בית מצוותאחד אדם 
 , במטלות הלימודיות השונות המוטלות עליהםובעמידה הלימוד חומר

חלק , כאשר, או לתיאום קבלת הסיוע(הדרכה לסיוע ולתהיה כתובת 
שלכל ,  פירושו של דבר).קבוצת עשרת התלמידיםב יכול להינתן ממנו

תהיה אחריות אישית על קבוצת , הספר- בביתוריםאחד מן המ
ה ליחידת האם של כל תלמיד תלמידים קטנה וממילא תהפוך הקבוצ

 .כמפורט להלן,  מימושו של מהלך כזה יחייב שינויים.ותלמידה

מרבית הזמן של המורה יוקדש להוראה ,  לפי ההצעה.ארגון העב ו דה. 2
לעבודת יוקדש )  אולי רבע ממשרתו(ואילו חלק מהזמן , כיתתית

שלצורך ,  אפשרות חלופית היא.הנחייה ולהוראה בקבוצה קטנה
, קבוצותואולי לצורך חלק מהוראת ה, ה וההדרכה הפרטניתההורא

אשר יפעלו בהנחיית ובהדרכת המורים  , מנחים, יגויסו כוחות עזר
קבוצות : שילוביםת יימת אף אפשרו ת של בני קי.הספר-מצוות בית

יבנה כוח ההנחיה בהתאם לצרכים יאו אז . אם וקבוצות נושאיות
 . םמובילים ומנחים מקצועיי-מחנכים: אלה

   כאשר–  ושבוע הלימודיםיוםהתאר גנות כזאת  ש ל .  עומס  הלי מודים. 3
הזדמנות של למידה בקבוצה הופך לשיעור אחד מדי יום ביומו לפחות 
 החומר  בכמות צמצוםתחייב  –) הן של מורים והן של תלמידים (קטנה

בעידן תפוצת .  על זכרונוולהעמיס" לכסות"שתלמיד טיפוסי חייב 
 הידע שעל כמ ות להפחית את אפשר, נגישות אליוהמידע וקלות ה

של ,  את טיפוחם של תהליכי חשיבהולהעדיף, תלמיד לספוג ולזכור
  .9פה ושל ההבנה לעומק של החומר הנלמד- בכתב ובעלההבעהיכולת 

יסודי הכשיר רק עתודה -  עוד החינוך העלכל. 10תכנית  הלימודים . 4
,   במוסדות אקדמייםשל מי שהמשיכו את לימודיהם, יחסית, קטנה

היות .  המדעיות העיקריותהדיסציפלינותטבעי היה שנלמדו בו בעיקר  
להרחיב את   ראוי,  הנוערבניכל יסודי מקיף  היום את -שהחינוך העל

 לזכות כדי  ,ידי התלמידים-הניתנים לבחירה על, טווח המקצועות

                                                 
 CULTIVATION OF  THE  MIND. דוד גורדון מרבה לדבר בהקשר זה על 'רופפ  9

שעות הללו  יומית אחת בקבוצה אינה מספקת ויש להעלות את מספר השעה, לטענתו
הפחתת מספר מקצועות  ו מה שכרוך בשינויים מערכתיים נוספים–כרת יבמידה נ
  .הלימוד

 יש –על עצם עניין טיב הבגרות וההסמכות שאנו נוהגים בסיום בית הספר התיכון  10
  . בנפרד–לקיים מסגרת דיון אחרת 
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החינוך  להרחבה משמעותית של מקוםיש , למשל, כך. בתעודת בגרות
  לימודישל, של לימודי שפות, יהאמנותהחינוך של , כנולוגיהט
. טיפול באנשיםשל לימוד ה ו,שונים מסוג ים ,אישית-ביןהתקשורת ה

אוכלוסיית תלמידים הרחבה כזאת לא רק תפתח אופציות בפני 
 מגוונת ורבת פנים אלא תאפשר לסוגים שונים של יכולת וכישרון

 .11 לידי ביטוילבוא

 בקבוצה מנת שכל אחד מן המורים יוכל לטפל על. הכשרת ה מורים. 5
קטנה של תלמידים ולהיות קשוב לכל אחד מהתלמידים המשתתפים 

 מתאימים למרכיב זה פרקים גם המורים לכלול הכשרתחייבת , בה
 אצל המורים את יכולת ההאזנה לטפח יש –בעיקר . של התפקיד

 שליכולות ; לתלמיד והיכולת להפקת מסקנות פדגוגיות הולמות מכך
הבנות  -התמודדות עם קשיים מסוגים שונים בהבנת הנלמד וסוגי אי

האופייניים ,  של התייחסות לקשיים האישייםיכולותו, של חומר נלמד
 מרכיבים של  המוריםבהכשרת , אפוא,  לכלוליש .לגיל ההתבגרות
 כללי באופן. אימון קוגניטיבי ויכולת טיפוח הפרט, הנחיה פרטנית

מהוראה ,  את תפ קידםלחתור להרחבת התפיסה של המוריםיש , יותר
 . חינוכי של כלל התלמידיםלטיפוח ,דיסציפלינרית בלבד

                                                 
באמנות יהיו ציוני תעודת הבגרות שלו , תלמיד שירצה להתקבל לבצלאל:  לשם דוגמא11

או תלמיד שירצה ; ובוודאי לא פחות מציוניו בפיזיקה או במתמטיקה, חשובים יותר
 . ציוניו בחינוך גופני יקבלו העדפה–להמשיך את לימודיו במכללת וינגייט 
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 למי שלב כיתה וקבוצה , המחשת  הי תכנות ה מעבר מכיתה. ו

ני יסוד ארגוניים לגבי המ קורות  ותננדרשים כמה  בנה החדשמב
 :והצרכים

 : קורות מ
 , )ש"ש( שעות שבועיות 2-ביסודי מתוקצב -תלמיד בחינוך העל לכ. 1
 .ש" ש60עומדות ,  לפיכך,  תלמידים30לרשותה של כיתה בת . 2
 : רכיםצ
 30,  לפי התכנית המוצעת, תלמיד ילמד במהלך שבוע הלימודיםכל  . 3

 .קבוצת לימודש שעות במח חותפלושעות פרונטליות 
 . לוש קבוצות לימודשהכיתה תפוצל ל . 4
ש לכיתה לשם עבודה " ש45צאה של שמעות היא שתהיה הקהמ . 5

 . בכיתה ובקבוצות
 10ועוד ,  שעות ניהול2,  שעות חינוך3לכל כיתה יידרשו בנוסף לכך  .6

 .י בגרות ופיצולים אחריםולשעות גמ
הקצאה זו .  ש" ש60להיערכות הוא , אפוא, כל השעות הנדרש-סך . 7

 .שווה להקצאת המקורות לכיתה גם כיום
הכיתה תתפצל , )30- ל20בין (פר ילדים קטן יותר סמכיתות בהן ב . 8

ומספר השעות לגמולים ופיצולים אחרים ,  ולא לשלושקבוצותלשתי 
 . 7- יקטן ל

 תלמידים 26 ויידרשו 52על כן ה כל השעות לכיתה קטנה יותר יהי-סך . 9
 מנת להתגבר על מחסור בשעות לע .על מנת לקבל מקורות בהיקף כזה

 .גיליות- רבקבוצותבמקרה זה ייתכנו 

 סיכום .ז
,  תתיתיאת יום הלימודים מיום שכולו הוראה כהתכנית המוצעת תסב 

הכולל הוראה בקבוצות ושיחות ,  כיתה וקבו צה– משולב  לימודיםליום 
 של רבעי הזמן שכשלושת, כך, הלימודים על ארגון יום מדובר .אישיות

 שהם נלמדים  כפיהלימודהספר יוקדש למקצועות -שהות התלמיד בבית
, הספר-  שהותו של התלמיד בביתמזמן  רבעכעד , השעות הנוספות. היום

 . המנחים– להוראה בקבוצה ולשיחות אישיות עם המורים יוקדשו
בהתאם לצרכים  , בקבוצות הקטנות יטופלו הנושאים שנלמדו בכיתה

 עם זאת תשולב במסגר ת  יחד . הקבוצהחבריהתלמידים הלימודיים של 
 . לטיפוח כשרונות ומיומנויות חשיבה פעילותהזאת
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,  לשעת ריכוזיום מדי תפגשנה הן, ידי מחנכים- עלתובלנה קבוצותה
 יקיים מעקב חינוכי אחר המחנך .על פי הצרכים שוניםבה יידונו נושאים 

במהלך ). וממילא יתרום בכך לגיבוש חברתי של קבוצתו( בקבוצה חברכל 
עד לשעות , כאמור, ם שיימשךיום הלימודיב התלמידים היום משתלבים
לכל תלמיד תהיה . האישייםמכן יתקיימו  המפגשים -הצהריים ולאחר

כאשר המחנך אחראי לתהליך ,  אישית ומערכת שעות אישיתתכנית
 .להתפתחות וללמידה של כל אחד מתלמידי קבוצתו,  כולוהחינוך

 הלימוד מקצועותקבוצות יפעלו הן ב) המורים  רוב–ולמצער  (המורים
. ידי מנחים-עליעשו אפשר שפעולות הטיפוח י.  של קבוצותכמוביליםוהן 

הצרכים והשקפות העולם ,  על פי הנסיבות– ההנחיה בצוותימוצע כי 
סטודנטים  –ובעת הצורך ,  בכךשיבחרוישתתפו מורים  – החינוכיות

 בוגריםותלמידים , )אשר יפעלו בהנחייתם של המורים(שיוכשרו לכך 
 .)ידי המורים-יונחו על, ןכמוב, שאף הם(

 ככל –להגדיל את מס פר שעות ההפעלה בקבוצות קטנות  לשקול  ראוי
.  וככל שעולה בידי בית הס פר לאגם לנושא זה משאבי ם נוספים–האפשר 

הגדלה מעין זו תאפשר הן הקטנה של הקבוצות והן טיפול בנושאים 
ו הבאים  בעיקר אל–חינוכיים והתפתחותיים נוספים לטובת התלמידים 

 . מרקע חלש

 משלימות הערות  . ח
 התהליך איכות אלה נכתבו מתוך מגמה להציע דרך לשיפור דברים .1

 משמעותיהדברים לתרום לשיפור  במיוחד יש בכוונת. החינוכי בכללותו
או בניסוח (בהישגיהם הלימודיים של יוצאי השכבות החברתיות החלשות 

כי , ור ולהדגיש בהקשר זהיש לחז). משיגים- של התלמידים התת–שונה 
 ההישגים הבלתי מספקת של תלמידי  לרמתאחד המקורות העיקריים 

 ההערכה תסגרבמכמו גם  , ישראל בשורה של מבחנים בינלאומיים
 תלמידים  הגבוה מאד שלהשיעורהוא , הפנימית של מערכת החינוך שלנו

מן    חלשותחברתיותשרובם יוצאי שכבות , משיגים במערכת-תת
- כי קרוב ל, בחשבוןיש להביאבדיון כזה . יה החברתית בישראלהפריפר

על פי דיווחי המוסד לביטוח ( מילדי ישראל הם מתחת לקו העוני אחוז 30
סביר לשער כי ,  מכוח העבודה הישראלי מובטלאחוז 11ואם ; )לאומי

אינם מתפקדים , משפחותשהם בעלי , ילדיהם של מובטליםמחלק נכבד 
 . נוךכהלכה במערכת החי
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 כל רפורמה מיסודהעלולה לעקר  התעלמות מעובדות יסוד אלה
, לעניין זה משמעות מיוחדת על רקע העובדה. מוצעת למערכת החינוך

ייצוג יתר  בה יש : אינה מתחלקת ב אורח שוויוני בחברההישגיות -שתת
לחלק ניכר משכונות העוני העירוניות בקרב הפריפריה , הפיתוחלעיירות 

 של ילדי הלימודייםשיפור בהישגיהם . זר החינוך הערבימגלהחברתית ו
  א ך  ,מעבר לתחום החינוךהיא  ש,נושא משמעות חברתית אוכלוסיות אלה

 ישראלגם לשפר באורח משמעותי א ת ההישגים של תלמידי הוא עשוי 
במבחנים בינלאומיים ובמחקרי הערכה פנימיים לשביעות רצונה של 

 .עתידהחברה ולמען אבטחת רמת  חייהם ב
את   הצורך ולהציג את ה שמטרתת הצעה ראשונימהווההמסמך הזה  .2

יש הרבה  . תכנותיאופציית הפתרון יחד עם הוכחה ראשונית של הה
חלקם ארגוניים , חלקם כלכליים.  היישוםלטפל לקראת נושאים בהם יש 
 כאלה הקשורים בכל המכלול של למידה שיתופית על  –וחלקם פדגוגיים 

עניין השיחות האישיות . ועוד, א ומנות ההנחיה, יימתהספרות הענפה הק
 כל אלה תו בעים – כמו גם בניית  מ ערכת התכניות האישיות  ,ומיצובו

חשבתי גם  לראוי לא לכפות יתר על המידה  , מאידך. העמקה ודיון נוספים
.  יש להותיר חלקים נכבדים של המלאכה בידי צוותי בתי הספר–
 . ואף זו לטובה–מימושים ווצרנה אזי גרסאות מספ ר של ית
 



 

 

  בישראל בבריאות הנפשותרפורמה

מרדכי שני, יעקב לרנר, יהודה ברו�, אבנר אליצור
∗

 

 מבוא וסיכו�. 1

שהביאה  לידי ,  מיסוד�בעשורי�  האחרוני�  התפתחה  התנועה  לאל

רפורמות  מרחיקות  לכת  בטיפול  בחולי  הנפש  במדינות  רבות  בעול� 

וד מיס�כולל  התנועה  לאל,  התפתחות  הטיפול  בחולי  נפש.  1המערבי

צמחה  מתו�  אידיאולוגיות  ותהליכי�  חברתיי�  אשר ,  בפסיכיאטרייה

מודלי�  רבי�  הוצעו  ליישו�  רפורמות  אלו .  אפיינו  את  המאה  העשרי�

ע�  זאת  השוואה  בי�  מדינות  וחיקוי  מודלי�  מחייב .  במדינות  שונות

, מאחר  ששירותי  בריאות  בכלל  ושירותי  בריאות  נפש  בפרט,  זהירות  רבה

 .  הארגונית של מערכת הבריאות במדינהתלויי� בתרבות

מחויבת  לרפורמה ,  כמו  מדינות  רבות  אחרות  בעול�,  מדינת  ישראל

יישומה  המושכל  של  הרפורמה  באר�  מותנה  לא  רק .  בבריאות  הנפש

בהבנת  התהליכי�  החברתיי�  אלא  ג�  בהתאמתה  של  הרפורמה  לתפיסות 

ריאות  הנפש אשר  עמדו  ביסוד  הקמת  שירותי  ב,  המקצועיות  והחברתיות

 .באר� עד כה

חלק�  מעוגנות ,  מיסוד  בישראל  תרמו  כמה  התפתחויות�לתהלי�  האל

שנגעו ,  בגישה  התומכת  בשמירה  על  זכויות  החולה  וא�  ביוזמות  חקיקה

וחלק�  נבעו  מהאילוצי�  התקציביי�  למול  הצרכי� ,  לכ�  במהל�  השני�

�לפסיכיאטרייה  ופסיכותרפיה  באוניברסיטת  תל'  פרופ,  אבנר  אליצור'    פרופ∗

, מינהל  הרפואה,  ר  יהודה  ברו�"ד;  ח  אברבנאל"עבר  מנהל  ביהלש,  אביב

, מנהל  מכו�  פאלק  לחקר  בריאות  הנפש,  ר  יעקב  לרנר"ד;  משרד  הבריאות

מנהל ,  מרדכי  שני'  פרופ;  החולי�  כפר  שאול  ואיתני��לשעבר  מנהל  בתי

 . ר הנהלת מכו� גרטנר"ש שיבא ויו"המרכז הרפואי המשולב ע

Thornicroft G., & Bebbington P., 1989; Haug H-J. & Rossler W., 1999; 1

Lamb H.R., 1993; Okin R.L., 1995; Fakhoury W., Priebe S., 2002.
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ות חוק  ביטוח  הבריא.  אשר  גדל  בתקופות  השונות,  של  מספר  החולי�

שהקו  המרכזי  שלה  מכוו�  לשיקו�  חולי ,  הממלכתי  נת�  דחיפה  למגמה

אשר  יישומה ,  על  בסיס  החוק  הוצעה  רפורמה  מבנית.  הנפש  בקהילה

 .נמצא בשלבי� הראשוניי�

הוקמה  הוועדה  לתכנו�  פריסת  השירותי� )  נובמבר  (2000בשנת  

י� שיש  להיכנס  לתהל,  שהציגה  תפיסה  מרכזית,  מרדכי  שני'  בראשות  פרופ

וחולי� "  פעילי�"שבו  במחלקות  לבריאות  הנפש  יהיו  א�  ורק  חולי�  

וכי  מקומ�  של  החולי�  הזקוקי�  לשיקו�  אינו ,  "פעילי�  ממושכי�"

  הוא �2001תארי�  היעד  שנקבע  ליישו�  התהלי�  שהחל  ב.  החולי��בבתי

תו�  כדי  עבודת  הוועדה  החל  ג�  דיו�  ע�  נציגי  האוצר .  2005בשלהי  

שיוצבו  ליישו� ,  מערכת  ולהבטיח  שהקריטריוני�במטרה  לייעל  את  ה

לצור�  הבקרה  נקבעו .  יעמדו  במבח�  המימו�  התקציבי,  הרפורמה

אשר ,  המושתתי�  על  מתודולוגיה  מקובלת  בתחו�,  קריטריוני�

 . 2באמצעות� נית� להערי� ההצלחה ביישו� מדיניות הטיפול הקהילתי

ות  כוללנית מיסוד  מחייבת  הסתכל�הערכת  התוצאות  של  תהלי�  האל

, הרפורמה  שהוצעה.  ומערכתית  על  רצ�  השירותי�  הנדרש  לבריאות  הנפש

נבחנת  בעבודה ,  בשלב  האחרו�  של  תהלי�,  כאמור,  אשר  יישומה  נמצא

הבחינה  מתייחסת  לכל .  שלפנינו  בקריטריוני�  של  איכות  ויעילות  הטיפול

ז על  פני  הרצ�  שבי�  האשפו,  המטופל  בשירותי�  המוצעי�,  מגוו�  החולי�

הקריטריוני�  הבאי� .  לבי�  הטיפול  בקהילה  בפריסה  אזורית  מתאימה

 :אמורי� לשק� את הרצ� האמור

הכלת שיעור הקבלות לאשפוז.1

הקטנת מספר המיטות לאשפוז פעיל ממוש� .2

הקטנת מש� השהייה הממוצע של החולה באשפוז.3

פיתוח  השירותי�  הקהילתיי�  לבריאות  הנפש  ושילוב�  במסגרת .4

ידי רופא המשפחה �ני� עלהשירותי� הנית

שיפור רצ� הטיפול לקהילה .5

פעילי� במסגרות הולמות בקהילה �השמת חולי� כרוניי� לא.6

פעילי� �ביטול מיטות אשפוז של חולי� כרוניי� לא.7

המותאמי� לצורכי החולי� , מגוו� רחב יותר של שירותי קהילה.8

ת שילוב מנהלי ומקצועי של השירותי� באזור תחת הנהלת גג אח.9

.החולי� הכללי�שילוב� של מיטות אשפוז פסיכיאטרי במסגרת בית.10

2
  Uffing H.T., Ceha M.M., Saenger G.H,  .   1998, .א, אליצור ; 1992
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אבנר '  וחבריה  היו  פרופ,  כחלק  מהתהלי�  הוקמה  ועדת  המעקב

, הוועדה  ריכזה  ממצאי�  רבי�  מתהלי�  הבקרה.  ר  יעקב  לרנר"אליצור  וד

). 2000�2003(בה�  הוחל  ביישו�  הרפורמה  ,  שנער�  על  פני  שלוש  השני�

כי  ישנה  התקדמות  של  הרפורמה  המבנית ,  צאהבאופ�  כללי  הוועדה  מ

א�  יחד  ע�  זאת  עלו  בבדיקה ,  לקראת  היעדי�  שהוסכ�  עליה�  ע�  האוצר

הנדרשי�  כדי  להבטיח ,  ממצאי�  המחייבי�  נקיטת  צעדי�  משמעותיי�

 :מדובר בעיקר בממצאי� הבאי�. שהרפורמה אכ� תשיג את יעדיה

לא חל שינוי בשיעורי כלל הקבלות לשנה .1

בשיעור הקבלות באשפוז כפוי ובאשפוז על פי צו בית משפט עלייה .2

חלה ירידה מתונה בלבד במשכי האשפוז ובאשפוז החוזר .3

מיטות האשפוז לא צומצמו בקצב המצופה .4

שנמנעה תופעת החולה הכרוני החדש , מאיד� יש להצביע על כ�.5

, שהחולי�  הממושכי�  החדשי�  אינ�  הופכי�,  וכמו  כ�  הסתבר.6

ה�  משתחררי� .  לוסיית  אשפוז  כרונית  ממושכתלאוכ,  בהכרח

והצפי  לאשפוז�  החוזר ,  נקלטי�  היטב  בקהילה,    שני�4בהדרגה  תו�  

. אינו שונה משל יתר החולי�

שנשמר  שיעור  הקבלות ,  היאההדגשה  באשר  לחולי�  הפעילי�  

יש  להתריע  על  כ�  שע�  גידול ,  אול�).  בממוצע  לאל�  נפש(לאשפוז  

ולכ�  יהיה  צור� ,    של  החולי�  המתקבלי�האוכלוסייה  יעלה  מספר�

להקפיד  ביחס  ליחידות  החורגות  במש�  השהייה  הממוצעת  ובאחוז 

. על  מנת  לא  ליצור  מחסור  במיטות  חריפות,    יו�30החוזרי�  לאשפוז  תו�  

המגמה  היא  לקצר  את  מש�  האשפוז ,  כאמור,  שג�  מקצועית,  מה  עוד

 .ולהעביר הטיפול למסגרות קהילתיות

שחלק�  הגדול  היה  אמור  להשתחרר ,  "הממושכי�  "באשר  לחולי�

. 2005  בסו�  �1,200למסגרות  קהילתיות  ומספר�  היה  אמור  להצטמצ�  ל

כאשר  יושל�  תהלי�  העברת�  של ,  כי  היעד  הנו  בהישג  יד,  התחושה  היא

).   חולי��750מדובר  ב(חולי�  פרטיי�  למסגרות  החלופיות  �החולי�  מבתי

יבטיח ,  המתווספי�  כל  שנה,  שי�הקטנת  מספר  החולי�  הממושכי�  החד

שהמאז�  בי�  החולי�  הממושכי�  המתווספי�  והמשתחררי�  יישמר 

יעד  זה  הושג  באמצעות  הפעלת  הפרויקט  של  מת�  סל .  ברמה  שנקבעה

�שהחולי�  שהשתחררו  מבתי,  נית�  להצביע  על  כ�.  שיקו�  בקהילה

בניגוד ,  אוכלוסייה  זו.  החולי�  נקלטי�  במסגרות  שיקו�  קהילתיות

שומרת  על  יציבות  ולא  ניכרות  לגביה  תופעות  הלוואי ,  כאמור,  ששלח

 .השליליות של התפתחות דיירי רחוב או הגברת הנטייה לשוב לאשפוז
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הרפורמה  המבנית  חייבת  להיות  מלווה  ברפורמה כי    ,חשוב  להדגיש

בהעברת  האחריות  על  הטיפול  הרפואי  והנפשי  של ,  כלומר  (הביטוחית

אול�  קשה  לראות  כיצד  האחרונה ).  חולי�ה�חולי  הנפש  לידי  קופות

יש .    ודומה  שכבר  מדובר  על  דחייתה  בשנה2005מביניה�  תתבצע  בשנת  

ג�  כשתתבצע  העברת  האחריות  הביטוחית  בבריאות  הנפש ,  להדגיש  כי

לא  יסתיי�  התהלי�  ויש  צור�  בהקמת  צוות ,  החולי��מהמדינה  לקופות

החולי�  וכ� �קופות,  האוצר,  ובו  נציגי  משרדי  הבריאות(מעקב  לאומי  

 ).החולי� ובני משפחותיה�

שכל  עיכוב  יישא  השפעה  רבה  על  התהלי� ,  ברצוננו  להתריע  על  כ�

שיש ,  יש  להפנות  את  תשומת  הלב  לכ�,  בנוס�  לכ�.  אשר  נמצא  בראשיתו

ובתו�  כ� ;  צור�  בהמש�  הפניית  משאבי�  לשיקו�  ולטיפול  האמבולטורי

החולי�  למרפאה  הקהילתית  לא �שרצ�  הטיפול  בי�  בית,  יש  לדאוג  לכ�

כל  התיקוני�  המוצעי�  חייבי� .  כפי  שקורה  ברפואה  הכללית,  ינותק

כפי  שקורה ,  להתבצע  מבלי  שיופר  האיזו�  הנכו�  בי�  חולי�  קשי�  לקלי�

 .בכמה ארצות באירופה

 רקע היסטורי. 2

ה� ,  נית�  לאפיי�  כמה  תקופות  בהתפתחות  שירותי  בריאות  הנפש  בישראל

, ה  רבה  את  האידיאולוגיה  הטיפולית  והגישות  החברתיותמשקפות  במיד

�כי  השינויי� ,  ראוי  להדגיש.  הפוליטיות  והכלכליות  בכל  אחת  מה

 . בישראל לא היו כה קוטביי� כמו בכמה מארצות המערב

איזוני�  מורכבי�  בי�  ארבעה  גורמי�  עיקריי�  עיצבו  את  הקמת� 

פטרנליסטי  של הגור�  ה:  והפעלת�  של  שירותי  בריאות  נפש  במדינה

הגור�  של  שמירת  שלו� ,  מחויבות  המדינה  לספק  שירותי  רפואה  לאזרח

הגור�  האתי  של  שמירה  על  זכויות ,  הציבור  מפני  החולי�  המסוכני�

להל�  מוצגת  בחינה  קצרה  של  התפתחות  שירותי .  החולה  והגור�  הכלכלי

�המתבססת על האיזוני� האמורי�, בריאות הנפש באר
3

 . 

  למדינה  התאפיי�  הטיפול  בחולי  הנפש  בגישה בשני�  הראשונות

חולי�  לעיתי�  קרובות �הוא  התמקד  באשפוז  החולי�  בבתי,  ממסדית

�מתפיסה  מקצועית  של  בית,  הגישה  נבעה  מצד  אחד.  ולתקופות  ארוכות

החולי�  כמוקד  למיומנות  מקצועית  גבוהה  ויעילה  ומהגישה  הציבורית 

3
 .1995', ומרק וחב; 1993, פופר�לרנר; 1992גינת    תיאור מפורט נית� למצוא אצל
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מצד .  מהחברה"  �המסוכ"שתמכה  בהרחקת  חולה  הנפש  ,  הסטיגמטית

היא  נבעה  מ�  הצור�  לתת  מענה  מיידי  למספר  גדול  של  חולי  נפש ,  שני

  עלייה  דרמטית ההתוצאה  היית.  שהגיעו  לאר�  ע�  גלי  העלייה  המסיביי�

שסבלו  ממצוקה  בכוח  אד� ,  במספר  מיטות  האשפוז  במוסדות

מאחר  שהמשאבי�  שהוקצו  למוסדות  הפסיכיאטריי�  היו ,  ובתשתיות

סוגיית  זכויות  החולה  הייתה  באותה  העת  בשוליי� .  מוגבלי�  מאוד

1892אשר  נחקק  בשנת  ,  והזכויות  נשענו  על  חוק  טורקי  לטיפול  בחולי  נפש

שהיו  באר�  טר�  קו�  המדינה  היו  ברוב� ,החולי�  הפסיכיאטריי��בתי.  

נבנו ,  כתוצאה  מהלח�  הציבורי  להוספת  מיטות  אשפוז,  בהדרגה.  פרטיי�

חולי� �כ� הוקמו בית.  או הסתדרות העובדי�חולי�  במימו�  המדינה�בתי

"      כפר  שאול"חולי�  �בית,  )1949  (החולי�  טלביי�בית,  )1945(אברבנאל  

 ). 1953" (מזרע"חולי� �ובית) 1950(

 עליית המודעות לזכויות החולה והתחלת טיפול קהילתי : 1972 עד 1955

פול  בחולי בתקופה  השנייה  החל  קידו�  זכויות  החולה  באמצעות  חוק  לטי

חוק  זה  היה  בזמנו  אחד  החוקי� ).  1955(ויניק  '  ידי  פרופ�נפש    על

הוא  ביטא  תחילתו  של  שינוי  בעמדה  החברתית ,  המתקדמי�  ביותר  בעול�

בחוק  הישראלי  הוש�  דגש  על  שמירת  זכויות  החולה .  כלפי  חולי  הנפש

, אשר  הפכו  למרכז  ידע  ולימוד  מקצועי,  החולי��כאשר  בתי,  באשפוז

 . גישות חדשות למת� זכויות אוטונומיות לחולי�פיתחו 

אול�  הגישה  הפטרנליסטית  והלח�  הציבורי  הכבד  הביא  לידי  פיתוח 

שיעור  המיטות .  החולי�  הפסיכיאטריי��מוא�  של  מיטות  אשפוז  בבתי

במקביל  החל  פיתוח  של .  1970שנת    לאל�  תושבי�  ב2.4הגיע  לשיא  של  

א�  כי ,  החולי��דשניות  בבתימודלי�  ראשוניי�  של  גישות  טיפוליות  ח

 . ה� היו בשוליי�

שכללה ,  בתקופה  זו  החלה  לראשונה  ג�  יצירה  של  תשתיות  קהילתיות

מספר  הוסטלי�  לחולי�  כרוניי�  ומספר  מרכזי�  קהילתיי�  לבריאות 

  דלה  ביותר  והטיפול האול�  התשתית  היית.  כולל  אשפוז  יו�,  הנפש

 .לט בגישה הטיפוליתבחולי� במסגרת אשפוז מוסדי ממוש� נותר שו

כלפי  טיב ,  בקרב  הציבור  החלה  להתפתח  ביקורת  כנגד  החוק

החוק  נמצא  בלתי .  חולי�  ונגד  דלות  השירותי�  בקהילה�השירותי�  בבתי

בה�  התפתחו  שלוש  רמות ,  החולי��יעיל  בהגנה  על  זכויות  החולה  בבתי

, ע�  בחירה  מפלה  של  החולה  הכרוני,  של  טיפול  על  פי  מוסד  ההשתייכות

 .החולי� הממשלתיי� החלו להתרכז חולי� כרוניי� רבי��אשר בבתיכ
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 הרחבה הדרגתית של המער לטיפול קהילתי: 1990 עד 1972

הצעה  לראורגניזציה  של  מערכת  שירותי "ר  טרמר  "  הציע  ד1972בשנת  

"  תוכנית  אינטגרטיבית  כוללנית–בריאות  הנפש  
4

הבסיס  לתכנית  היה .  

לפי  העיקרו�  של  טיפול  במסגרות  המגבילות  למזער    ,  מקצועי  פסיכיאטרי

)Least restrictive environment  .(שהחל ,  הטיפול  הושתת  על  רצ"  טיפולי

החולי&  ונמש%  בטיפול  קהילתי  במער%  של  מרפאות $באשפוז  קצר  בבתי

 .הממוקמות באזורי& השוני& של האר', פסיכיאטריות לבריאות הנפש

יעקב '  פרופ,  ל  משרד  הבריאות  דאז"  נחת&  הסכ&  בי�  מנכ1978בשנת  

על ,  החולי&  הכללית$ל  קופת"מנכ,  חיי&  דורו�'  לבי�  פרופ,  ל'מנצ

המגמה .  קפיטציה  לאומית  של  משאבי  בריאות  נפש  באחריות  הממשלה

הסכ&  זה .  חולי&  של  ההסתדרות  בשירות  המוצע$  לשלב  את  קופתההיית

על ,  הבטיח  אספקת  שירותי  בריאות  נפש  כוללניי&  לכל  אזרחי  המדינה

די  חשב י$ההסכ&  לא  נחת&  כחוק  ג&  על.  ללא  בחירה  מפלה,  בסיס  אזורי

ל "כעבור  שנה  הודיע  מנכ.  משרד  הבריאות  ולכ�  לא  היה  לו  תוק"  מעשי

 . החולי& הכללית על ביטול ההסכ&$משרד הבריאות לקופת

, החל  מעבר  של  נקודת  הכובד  מהאשפוז  לקהילה,  באופ�  הדרגתי

חל  צמצו&  של  מיטות  פרטיות ,  1.3שיעור  המיטות  ירד  למינימו&  של  

החוק  החדש  לטיפול  בחולי .  ש  קהילתיותוהתפתחו  מרפאות  לבריאות  נפ

כל  זאת  ללא  יצירת  תופעות .    הביא  חיזוק  נוס"  בזכויות  החולה1991נפש  

 .נלוות של דיירי רחוב או הפניית יתר של חולי& למסגרות משפטיות

 דגש על הצור בארגו� השירותי� ): 1990(ועדת נתניהו 

ועדת ,  ק  שמירבראשות  יצח,  ידי  ממשלת  האחדות$  הוקמה  על1988בשנת  

בראשה  עמדה ,  חקירה  ממלכתית  לבדיקת  מערכת  הבריאות  בישראל

 . 19905השופטת שושנה נתניהו ומסקנותיה פורסמו במחצית השנייה של 

מסקנות  הוועדה  תמכו  בתוספת  משאבי&  ייחודית  לתחו&  בריאות 

תו%  שימת  דגש  על ,  ובארגו�  מחודש  של  שירותי  בריאות  הנפש,  הנפש

הוועדה  תמכה  בשילוב  האשפוז  הפסיכיאטרי  במער% .  השירות  הקהילתי

ובשילוב  המרפאות  לבריאות  הנפש ,  החולי&  הכלליי&$האשפוז  של  בתי

ההחלטה  על  תוספת  משאבי& .  במסגרת  השירותי&  הרפואיי&  הכלליי&

בניגוד  להחלטה  העקרונית  של  הוועדה  לא (ייחודית  לתחו&  בריאות  הנפש  

   המחישה את הכרת חברי הוועדה )להוסי" תקציבי&  למערכת  הבריאות

4
 .1992,   גינת

5
  די�  וחשבו�  של  ועדת  החקירה  הממלכתית  לבדיקת  תפקודה  ויעילותה  של  מערכת 

 .  1990, ירושלי�, הבריאות
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בהיותו  של  תחו�  זה  אחד  מתחומי  הבריאות  דלי  התקציב  והמוזנחי� 

 :ההמלצות היו. ביותר במדינת ישראל

להטיל את האחריות לאספקת שירותי בריאות הנפש על הקופות .1

ת האשפוז לשירותי� הקהילתיי� לקיי� את רצ� הטיפול בי� מערכ.2

לשלב את שירותי בריאות הנפש ברפואה הכללית .3

.להקצות משאבי� לשיפור ופיתוח שירותי השיקו� והקהילה.4

  אזורי� 5�6כי  השירותי�  יושתתו  על  בסיס  של  ,  ועדת  נתניהו  המליצה

, במסגרת  כל  הנהלה  אזורית  ימונה  פסיכיאטר  אזורי.  למת�  שירותי�

דרו  וחלק  מתפקידו  יהיה  לתא�  בי�  הקהילה  לבי�  מער� שסמכויותיו  יוג

באותה  תקופה .  ובכ�  ליצור  את  הרצ�  הטיפולי  עבור  החולי�,  האשפוז

  חקיקת  חוק  טיפול –התווספה  תרומה  נוספת  לחיזוק  עמדות  ועדת  נתניהו  

חוק  זה  השווה  את  זכויותיו  של  חולה  הנפש  לאלו .  �19916בחולה  הנפש  ב

�  שהמטרה  העיקרית  של  אשפוז  חולה  נפש  בביתשל  החולה  הגופני  והדגיש

 .חולי� פסיכיאטרי היא קבלת טיפול רפואי ולא הגנה על הציבור

בשנות  התשעי�  העמיקו  הקשיי�  סביב  שירותי  בריאות  הנפש  בישראל 

בהעדר  תשתית  קהילתית  מספקת .  זאת  בגלל  חוסר  כל  מעש  בתחו�  זה

, לי  הנפש  בקהילההעדר  משאבי�  לשיקו�  ולטיפול  בחו,  כחלופה  לאשפוז

". אשפוז  יתר  מיותר"ובהעדר  תמרי�  כלכלי  מתאי�  החמירה  התופעה  של  

תקצוב  והיא  הוזנחה  ובודדה �המערכת  הפסיכיאטרית  כולה  נותרה  בתת

 .מהרפואה הכללית

המגמה  של  ירידה  הדרגתית ,  ללא  כל  הכוונה,  באותה  התקופה  נמשכת

זה  מייצג  יעילות מצב  .  בשיעור  המיטות  ועלייה  בשיעור  הקבלות  למיטה

במיוחד ,  גבוהה  יותר  של  השימוש  במיטות  האשפוז  וקיצור  מש�  האשפוז

 ). 1ראה לוח (כמו כ� ירד אחוז המיטות הכרוניות באר� . של החולה הפעיל

כי  הצלחתה  של  הרפורמה  הנדרשת  לשירותי ,  ע�  זאת,  יש  להדגיש

בריאות  הנפש  תלויה  בשיפור  בכל  רצ�  השירותי�  הנדרשי�  לטיפול 

פיתוח  השירותי�  בקהילה  בעבר  היה  איטי  מאד  ובלתי  מספק .  בחולה

 ההקצאת  המשאבי�  לפיתוח  שירותי  קהילה  במיוחד  היית.  ביחס  לצרכי�

  על ההחולי�  היית�שיטת  התשלו�  לבתי,  בנוס�  לכ�.  מצומצמת  ביותר

שיטה  זו .  שנקבע  בעבר  על  פי  מספר  מיטות,  בסיס  תקצוב  היסטורי

ולא ,  החולי�  מספר  גבוה  של  מיטות�תיהיוותה  תמרי�  להשאיר  בב

�חולי�  רבי�  נותרו  בבתי.  להשקיע  מאמצי�  בשחרור  החולי�  לקהילה

6
 .8/1/91 1339ספר החוקי# , 1991  חוק לטיפול בחולי נפש 



  סוגיות תחומיות–' חלק  ב                                                                                            308

 

 

 

בעיקר  כאכסניה  למגורי�  או  כפתרו� ,  החולי�  ללא  הצדקה  רפואית

חולי� ,  לעומת�.  מלטפל  בב�  המשפחה  החולה"  שהתעייפו"למשפחות  

 .קשי� אחרי� נותרו בקהילה ללא פתרו� שיקומי הול�

 ,אינדיקטורי� של התפתחות שירותי בריאות הנפש באר% .1 לוח

 )   נפש�1000שיעורי� ל( 2000)1958           

2000 1995 1990 1980 1970 1958   

 שיעור קבלה ראשונה 1.3 1.4 1.2 0.7 0.7 0.7
 שיעור קבלה חוזרת 1.0 1.9 2.1 1.9 2.1 2.2
 *כ שיעור מיטות"סה 2.1 2.4 2.2 1.5 1.2 0.9
 שיעור מיטות אקוטי 0.4 0.4 0.46 0.37 0.4 0.3
 **שיעור מיטות ממושכות  1.7 2.0 1.74 1.13 0.8 0.6

 
0.04 

 
0.04 

 
0.03 

 
0.02 

 
# 

 
# 

חולי� �שיעור מיטות בבית
 כללי

 שיעור ימי אשפוז 734 915 712 495 414 294
 (%)תפוסה נטו     89 90 88

0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 � ות יו� בפועלשיעור מיט אי
 מספר מוסדות אשפוז 38 42 41 26 25 22

 . טבלת השוואה למדדי# בינלאומיי1#ראה בנספח *   

 .אשפוז ארו& משנה**  

מימו"  ומת"  רוב  שירותי  בריאות ):  1994(חוק  ביטוח  בריאות  ממלכתי  
 הנפש נשארו באחריות המדינה

א  קבע  שכל הו,  �1.1.1995חוק  ביטוח  בריאות  ממלכתי  נכנס  לתוקפו  ב

�תושב  במדינת  ישראל  זכאי  לקבל  סל  שירותי�  רפואיי�  בסיסי  מקופת

בסל  השירותי�  נכללו  רק  השירותי�  הרפואיי� .  החולי�  בה  הוא  מבוטח

התוספת  השנייה   (�1.1.1994החולי�  הכללית  ב�אות�  סיפקה  קופת

מכשירי ,  כמו  אשפוז  סיעודי,  שירותי  אשפוז  בבריאות  הנפש,  אול�).  לחוק

נשארו  באחריות )  התוספת  השלישית  לחוק(  ובריאות  הציבור  שיקו�

 . במימו� תקציבי של משרד הבריאות, המדינה

החולי�  הכללית  במטרה  לכלול �  החל  משא  ומת�  ע�  קופת1995בשנת  

נציגי  משרד  הבריאות .  את  שירותי  בריאות  הנפש  בתוספת  השנייה  לחוק

חולי  הנפש ח  תו�  המש�  מימו�  "  מיליו�  ש40הסכימו  להקצאה  של  

ת "שתיקרא  קופת  רו,  הכרוניי�  וא�  דובר  על  הקמת  קופה  ממשלתית

  ממשיכה האשר  היית,  ת"מקור  תקציבה  של  קופת  רו).  רווחה  ותקווה(

 .היווה בעיה קשה ולמעשה הנושא לא קוד�, לגדול בממדי� לא ברורי�
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אשר  קבע  כי  שירותי�  אלו  יועברו ,    לחוק  ביטוח  בריאות69סעי�  

בסעי� .  1997בוטל  בחוק  ההסדרי�  ,  �  בתו�  שלוש  שני�החולי�לקופות

כי  שירותי  הבריאות  בתוספת  זו  יישארו  באחריות  המדינה ,  המתוק�  נקבע

�. עד  להחלטה  אחרת  בהסכמת  שרי  הבריאות  והאוצר,  ללא  הגבלת  זמ

, שהותירה  את  שירותי  בריאות  הנפש  בתוספת  השלישית,  להחלטה  זו

התקציב  הכולל  של  שירותי   משמעות  חמורה  וקשה  מבחינת  ההיית

פגיעתו  של  חוק  ההסדרי�  בשירותי  בריאות  הנפש  נשכה .  בריאות  הנפש

,   בחוק  ביטוח  הבריאות  הממלכתי  נקבע–ג�  בעניי�  העדכו�  השנתי  

. שתקציב  התוספת  השנייה  לחוק  יעודכ�  מדי  שנה  לפי  מדד  יוקר  הבריאות

ויי� כי  התוספת  השנייה  תתעדכ�  מדי  שנה  בגי�  שינ,  בנוס�  נקבע

ובגי�  תוספת  העלות  כתוצאה  מהכנסת )  גידול  האוכלוסייה(דמוגרפיי�  

שהתוספת  השלישית ,    קבע1997אול�  חוק  ההסדרי�  .  טכנולוגיות  חדשות

בחוק .  לא  תעודכ�  בהתא�  למנגנוני�  בה�  מעודכנת  התוספת  השנייה

נקבע  שתקציב  התוספת  השלישית  ייגזר  כל  שנה  מתקציב  המדינה  לפי 

 ההתוצאה  הבלתי  נמנעת  היית.  ת  של  המדינה  באותה  שנהיכולתה  הכלכלי

שהגיעה  לשיאה  בתקציב ,  שחיקה  קשה  בתקציב  שירותי  בריאות  הנפש

במוסד  לביטוח (  היו  רשומי�  בישראל  2004בשנת  .  �2004  ו2003לשני�  

אוכלוסיית  היעד  המיידית  של  השירותי� ,    אל�  נכי  נפש�50כ)  לאומי

 .הללו

  הרפורמה המבנית– שיקו� חולי נפש בקהילה .3

במהל�  שנות  התשעי�  התקיימו  דיוני�  שוני�  בנושא  חולי  הנפש  בקהילה 

במהל�  הדברי�  הוקמה ).    לעבודה2ראה  הרחבה  בעניי�  זה  בנספח  (

ועדה  לתכנו�  פריסת  שירותי�  אשפוזיי�  ואמבולטוריי�   "2000בנובמבר  

 . מרדכי שני' בראשות פרופ, "בבריאות הנפש

 :ההסכ� בי" משרדי הבריאות והאוצרהמלצות ועדת שני ו

  למצב  בו  יהיו 2005כי  יש  להגיע  בשנת  ,  הח  היית"התפיסה  המרכזית  בדו

במחלקות  לבריאות  הנפש  א�  ורק  חולי�  פעילי�  וחולי�  פעילי� 

. החולי��וכי  מקומ�  של  החולי�  הזקוקי�  לשיקו�  אינו  בבתי,  ממושכי�

 :יי�  המלצות מרכזיות לשינוי המצב הקחמשלוועדה היו 

יש  להגדיל  את  משקל�  של  השירותי�  הקהילתיי�  ובמקביל  לצמצ� .1

  יהיו 2005שבשנת  ,  השאיפה  היא.  את  מספר�  של  מיטות  האשפוז

 �360  מיטות  פעילות  למבוגרי�  ו1,870בה�  ,    מיטות  אשפוז3,500
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נקבעו  יעדי�  לגבי  השהייה  הממוצעת (מיטות  פעילות  לילדי�  ונערי�  

).לסוגי המיטות השונותוכ� לגבי שיעורי כוח אד� 

החולי�  לבריאות  הנפש  למרכזי� �יש  להפו�  באופ�  הדרגתי  את  בתי.2

  האחת –שתי  מסגרות  בה�  תהיינה  ,  מאוחדי�  לבריאות  הנפש

בתו�  מהל�  זה  יש ).  כולל  טיפול  יו�  (אשפוזית  והשנייה  אמבולטורית

לבצע  אינטגרציה  בי�  המרכזי�  לבריאות  הנפש  ומרכזי  הרפואה 

תו�  שמירת  האוטונומיה ,  וריי�  הגדולי�  הסמוכי�  לה�הכלליי�  האז

.החולי� הפסיכיאטריי��הניהולית והתקציבית של בתי, המקצועית

יש  להפו�  את  האג�  לשירותי  בריאות  הנפש  במשרד  הבריאות  לאג� .3

שיהיה  אחראי  לגיבוש  והובלה  של  מדיניות  לאומית  בבריאות ,  מטה

  ".שירותי� ספק"תו� צמצו� תפקידו כ, הנפש

. וצוותומחוזי/הפסיכיאטר האזורייש להגדיר את תפקידו של .4

  תקני� 150  יש  להקצות  לפחות,  כדי  לתגבר  את  המער�  הקהילתי.5

.נוספי� לשירותי� אמבולטוריי�

  �  בי�  אג�  התקציבי�  במשרד  האוצר 2000במקביל  נחת�  הסכ�  במר

   יהיה2005כי  מספר  מיטות  האשפוז  הפעיל  בסו�  שנת  ,  ומשרד  הבריאות

עוד ).    מיליו�  נפש7  מיטות  לאל�  נפש  באוכלוסייה  של  0.5(  מיטות  3,500

אות�  העביר  משרד  הבריאות ,  ח"  מיליו�  ש�120כי  בנוס�  ל,  נקבע

 60  לשיקו�  2001האוצר  הקצה  בשנת  ,  למשאבי�  לשיקו�  במש�  השני�

. ח"  מיליו�  ש�180כ�  שתקציב  השיקו�  הקהילתי  הגיע  ל,  ח"מיליו�  ש

  מיליו� �25ב,  �2003  ו2002ח  לשנה  בשני�  "  מיליו�  ש�35תקציב  זה  גדל  ב

 .ח נוספי�" מיליו� ש�25 עליו לגדול ב�2005וב, �2004ח נוספי� ב"ש

אשר  שיפור  בה�  ייצג  את ,  בהסכ�  ע�  האוצר  נבחרו  כמה  מדדי�

המדדי�  נקבעו  כ�  שה� .  תהלי�  הרפורמה  ותשמש  בקרה  על  ביצועה

, מת  והמקובלת  מצד  אחדהמוסכ,  ישקפו  את  מדיניות  רצ�  הטיפול

, ומאיד�  יאפשרו  בקרה  על  חריגות  ברמה  הארצית  וברמה  היחידתית

כאשר המדדי� ייבדקו לתקופות של חצי שנה
7

. 

 . לאל�3.2שיעור הקבלות לאשפוז לא יעלה על  .1

7
זהו  פרק  זמ�  המשק)  טוב  יותר  את ,    טווח  של  חצי  שנה  מאפשר  בקרה  צמודה  יותר

מאיד& .    הקהילה  בשחרור  ובקליטה  מסודרת  בקהילההחולי#  ושל�חלק#  של  בית
  יו#  למספר  של  שתי  קבלות  חוזרות 180נמצא  ג#  מתא#  גבוה  בי�  חזרה  לאשפוז  תו&  

 .ומעלה תו& שנה
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 �  ימי�  ב33שהייה  ממוצעת  של  חולי�  באשפוז  פעיל  עד  שנה  תהיה  .2

 ה�  הכוונה  הייתא,  אמנ�  הדבר  לא  נאמר  מפורשות  בהסכ�  (2005

).לשהייה ממוצעת של מבוגרי�

 �12  ל�16  יו�  אחרי  השחרור  ירד  מ30אחוז  החוזרי�  לאשפוז  תו�   .3

 . אחוז

.  אחוז�36 ל�38 ימי� ירד מ180אחוז החוזרי� לאשפוז עד .4

 ועדת הבקרה לבחינת הרפורמה 

הוקמה  ועדת  בקרה  של  שניי�  מהמחברי� ,  על  מנת  לקד�  את  הנושא

תפקיד  ועדת  הבקרה .  כחלק  מוועדת  הרפורמה,  )ר  לרנר"ודאליצור  '  פרופ(

היכולי�  לשק�  באמינות  את  ההתנהגות  הרפואית  של ,  היה  לאסו�  נתוני�

ובהמש�  יאפשרו  מעקב  אחר  הביצוע  בפועל ,  מערכת  האשפוז  בעבר

באיזו  מידה  המערכת  תעמוד ,    לבדוקההמטרה  היית.  במהל�  הרפורמה

הניתוח  התבסס  על .  �  האוצרבביצוע  הפרמטרי�  שייקבעו  בהסכ�  ע

שאפיינו  את  המערכת ,  המשקפות  את  ההתנהגות  המקצועית,  המגמות

 .בהנחה שהתנהגות זו משקפת מגמות יציבות,  האשפוזית במש� השני�

ניתוח  ההתנהגות  המקצועית  של  המערכת  באשפוז  התבסס  על 

מקהילה  לאשפוז ,  המייצגי�  תרשי�  זרימה  של  חולי�,  המדדי�  הבאי�

 :חלילהוחוזר 

 חולי� �מספר הפוני� לבדיקה במיו� בית .1

 הפניה עצמית או גור� רפואי –התפלגות הפוני� לפי גור� מפנה .2

3. �אחוז הקבלות מהפוני� למיו

שיעור הקבלות מהאוכלוסייה .4

ממוצע מש� אשפוז עד שנה .5

אחוז הנשארי� באשפוז מעל שנה .6

 יו� מהשחרור 30חזרה לאשפוז אחר .7

8. �. יו� מהשחרור�180 ל31חזרה לאשפוז בי

�ועדת  הבקרה  ניתחה  את  הדיווחי�  על  קבלות  ושחרורי�  מבתי

כפי  שהועברו  לקוב�  המאושפזי�  במשרד ,  החולי�  הפסיכיאטריי�

מקו� ,  עדה,  מגדר,  כמו  גיל,  בקוב�  נכללו  נתוני�  דמוגרפיי�.  8הבריאות

, קבלה  חוזרת,  כמו  צורת  קבלה  על  פי  החוק,  ונתוני�  קליניי�,  מגורי�

ומש�  אשפוז  מעל  שנה  למתקבלי�  חדשי� ,  מסגרת  אשפוז,  אבחנה

 ). כדי לאתר משתני� מתווכי�, הנתוני� אפשרו ג� לבצע ניתוחי שונות(

8
 .    באדיבות דניאלה נהו�
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 יישום הרפורמה 
כחלק  מהעברת  הדגש  ממיסוד  לטיפול  קהילתי  היה  צורך  להפחית  את 

כשכל  חולה ,  מספר  מיטות  האשפוז  ובעיקר  את  המיטות  לאשפוז  הממושך
יועבר  למסגרת  מתאימה  בקהילה ,  שאיננו  זקוק  לטיפול  אשפוזי,  ממושך

שני  גורמים  סייעו  לקבל .  והשיקום  יתאפשר  בעזרת  תקציב  סל  השיקום
שהיית ,  האחד:  טה  להקטין  בצורה  משמעותית  את  מספר  המיטותהחל
 30בהם  ,  חולים  פרטיים-בבתי,  אשר  לא  היו  חולי  נפש  פעילים,    חולים750

  אחוז  התאימו  למגורים 30,    אחוז  מפגרים12,  אחוז  חולים  גריאטריים
  אחוזים  התאימו  להוסטל 10-טיפוליים  ולטיפוליים  אמבולטוריים  ו

-היה  השונות  שנמצאה  במשך  השהייה  בין  בתיהגורם  השני  .  כוללני
חולים -  מיטות  בבתי800-שאפשרה  להפחית  כ,  החולים  לחולי  נפש

 . פסיכיאטריים ציבוריים
שמספרן ,  הבהתייחס  למספר  המיטות  הפעילות  החריפות  ההנחה  היית

על  מנת .  למרות  גידול  האוכלוסייה,  יישאר  פחות  או  יותר  ללא  שינוי
  יום 33-  ל2000  יום  בשנת  38-שהייה  יתקצר  מנקבע  שמשך  ה,  להשיג  זאת

בעקבות  קיצור "  דלת  מסתובבת"כדי  למנוע  ,  מאידך.  2005בשנת  
  יום  מן  השחרור 30יש  להוריד  את  אחוז  החוזרים  לאשפוז  תוך  ,  האשפוז

כל  זאת ,    אחוז36-  ל38-  יום  מ180ואחוז  החוזרים  תוך  ,    אחוז12-  ל16-מ
רמה  הגדירה  את  משך  השהייה ועדת  הרפו).  2ראה  לוח    (2005עד  שנת  

מעבר  לטיפול ,  מבחינה  זו.  הממוצעת  כשהייה  באפיזודה  של  אשפוז  מלא
-יום  נחשב  לסיום  האפיזודה  האשפוזית  ולאו  דווקא  השחרור  ממצבת  בית

 .החולים

  2005השינוי המתוכנן במדדי האשפוז עד שנת . 2לוח 
 קבלות
 חוזרות

 יום 31-180
 (%)מהשחרור 

קבלות חוזרות    
 יום 30

 (%)מהשחרור 

שהייה 
ממוצעת 

במחלקה 
 פעילה

מספר 
מיטות 

לאשפוז 
 ממושך

מספר 
מיטות 

לאשפוז 
 פעיל

 

22.0 16 38 3,300 1,800 2000 
22.0 16 37 3,150 1,800 2001 
22.5 15 36 2,700 1,950 2002 
23.0 14 35 2,200 2,100 2003 
23.5 13 34 1,700 2,200 2004 
24.0 12 33 1,200 2,300 2005 
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שיש , שלא  נלקח  בחשבון בתכנון,  שקיים  פרמטר  נוסף,  בהמשך  התברר
  אחוז  הקבלות  של  חולים  שאשפוזם –לו  השפעה  על  השהייה  הממוצעת  

קבלות  אלו  לא  נכנסו  לחישוב  השהייה  הממוצעת  של .  נמשך  מעבר  לשנה
ועל  כן  הם  לא  השפיעו  על  חישובה  אולם  עליהם  להיות ,  האשפוז  הפעיל

ולכן  הוסיפה  ועדת ,  לולים  בחישוב  מספר  המיטות  הפעילות  הנדרשותכ
 .הבקרה את הפרמטר הזה לנתוני המעקב

כך  ששחרור  החולים ,  כדי  לאפשר  פעילות  מוגברת  במחלקות  הפעילות
הוחלט  לקבוע  שיעור  כוח ,  ימנע  חזרות  לאשפוז  וקליטה  טובה  בקהילה
במקום ,  יל  ממושךפעיל  ופע:  אדם  דיפרנציאלי  בין  שני  סוגי  המחלקות

לפי  חלוקה  חדשה  זו .    לכל  מיטת  אשפוז0.9שיעור  כוח  אדם  גלובלי  של  
 ).3ראה לוח (יהיה תגבור יחסי בכוח אדם של מחלקות פעילות 

  2005-שיעור כוח האדם ומספר מיטות האשפוז המתוכננות ל. 3לוח 
 סיווג מיטות האשפוז מספר המיטות שיעור כוח אדם למיטה

 מבוגרים פעיל 2,100 1.135
 מבוגרים ממושך 1,040 0.880
 ילדים ונוער 360 1.350
 כ"סה 3,500 

לאור  קביעת  מספר  המיטות  הנדרש  ברמה  ארצית  חושבה  פריסת 
מול "  צורך:  "המיטות  על  פי  שישה  אזורי  אשפוז  ולפי  שני  מדדים

חד  ושל על  פי  ממדים  של  גודל  האוכלוסייה  מ,  במיטות  אשפוז"  דרישה"
הוחלט  כי  הממד .  שיעור  הקבלות  לאשפוז  בפועל  בכל  אזור  מאידך

המשקף  את  רמת  הפעילות ,  לפריסת  המיטות  יהיה  מספר  הקבלות  בפועל
 . חולים-למרות שהוא עלול להיות כפוף למדיניות מקומית של בית, בפועל

 בחינת ההצלחה בקריטריונים שהוצבו   . 4

בהשוואה ,  ים  אחת  לחצי  שנהועדת  הבקרה  ניתחה  את  השתנות  הממד
, עד  כה  הצטברו  ממצאים.  כדי  להעבירם  לאוצר,  ליעדים  שהותוו  בהסכם

-2000המייצגים  את  תהליך  מעקב  הבקרה  אחר  ביצוע  הרפורמה  בשנים  
התוצאות  משקפות  את  השתנות  המדדים  על  פי  החלוקה  לפי  גיל .  2003

מחלקות /חולים-בתי(ולפי  מסגרות  אשפוז  ,  )ילדים  ונוער/מבוגרים  (
הסיכום  מצביע  על  כך ,  באופן  כללי).  חולים  כלליים-פסיכיאטריות  בבתי

 . המערכת עמדה רק בחלק מן היעדים2000-2003שבשלוש השנים 
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 . קבלות לאלף תושב לשנה2.8נשמר ברמה של שיעור הקבלות לאשפוז ) 1
הן  במחלקות ,    לא  חל  שינוי  משמעותי  במשך  השניםבשהייה  הממוצעת)  2

כתוצאה  מכך  נפתח  פער  של .  והן  במחלקות  לנוער  ולילדיםלמבוגרים  
שלושה  ימים  בין  השהייה  הממוצעת  בפועל  לבין  היעד  שנקבע  עם 

החולים -סטיית  התקן  חשפה  את  השונות  הרבה  בין  בתי(האוצר  
 ).שהפער אצלם היה גבוה במיוחד, החולים-ואפשרה להתמקד בבתי

 *  שהייה ממוצעת בכל המחלקות. 4לוח 
כם לפי ההס

 עם האוצר
סטיית 
 תקן

שהייה ממוצעת בפועל 
 )סטיית תקן(

מספר 
 שחרורים

 שנה

38.0 52.7 38.6 18,390 2000 
37.0 52.7 39.4 17,966 2001 
36.0 50.3 37.4 18,596 2002 
35.0 51.3 38.1 19,075 2003 

 .3 בנספח 4בלוח מספר , לפי סוגי המחלקות, ראה פירוט של הלוח* 

בין  מבוגרים  ובין  ילדים  ונוער  נקבע  בטיוטת  הסכם בכדי  להבדיל  
כי  יעד  השהייה ,  )אליה  נתייחס  בסעיף  הבא(הרפורמה  הביטוחית  

  ימים  ואילו  השהייה 33הממוצעת  במחלקות  הפעילות  למבוגרים  יישאר  
 62  על  2006הממוצעת  בכלל  המחלקות  לילדים  ונוער  לא  תעלה  בשנת  

החולים  בהם  השהייה -בתי  החלו  לדון  עם  הנהלות  2003בשנת  .  ימים
 . גבוהה בשיעור ניכרההממוצעת היית

החולים -כאשר  בבתי,  החולים  מדהימה-השונות  הניכרת  בין  בתי
שמשך  אשפוזם  עד ,  הממשלתיים  משך  השהייה  הממוצעת  של  מבוגרים

בו ,  חולים  ציבורי-בית.    ימים49.2-  ימים  ו30.4נע  בין  ,  2003-שנה  ב
שונות  כזו  נמצאה  גם .  בלט  במיוחד,  ים  ימ66.4  ההשהייה  הממוצעת  היית

.   ימים39.2-  ו16.3  בין  –חולים  כלליים  -במחלקות  פסיכיאטריות  בבתי
ניתוח  הנתונים  במשך  השנתיים  האחרונות  מלמד  כי  הדבר  נובע 

בחלק  מהמקרים  הדבר  נבע .  החולים  השונים-מהתנהגות  שונה  של  בתי
במקומות  אחרים .  ידי  גורם  חיצוני  אשר  יתריע-שלא  הופרה  על,  משגרה

עם  חזרה  קטנה  ביותר  לאשפוז  תוך ,  רווחה  הגישה  שעדיף  אשפוז  ארוך
מעשית .  על  פני  אשפוז  קצר  עם  חזרה  גבוהה  יותר  לאשפוז  חוזר,    יום180

עדיפה  שהייה  קצרה ,  כי  הן  מבחינה  אנושית  והן  מבחינה  כלכלית,  מסתבר
 . גם אם משמעותה שיעור קצת יותר גבוה של אשפוז חוזר
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, בממד  זה  לא  חל  שינוי  משמעותי:    יו�30אחוז  החוזרי�  לאשפוז  תו�  )  3

. על כ� ג� נוצר פער בי� התוצאות בפועל לבי� היעד שנקבע בהסכ�

 * יו� מהשחרור30 לאשפוז תו� אחוז החוזרי�. 5לוח 

לפי הסכ� 
 ע� האוצר

אחוז החוזרי� 
 יו� 30תו� 

 בפועל

מספר 
 שחרורי�

 שנה

16.0 16.6 17,543 2000 

16.0 15.9 17,199 2001 

15.0 15.6 17,796 2002 

14.0 16.8 18,095 2003 

 .3 בנספח 5לפי סוגי המחלקות בלוח , פירוט הלוח* 

אמנ�  על  פי  ההסכ�  נקבע  מודד .    יו�180לבי"    31אחוז  החוזרי�  בי"  )  4

אול�  מאחר  שער�  זה .    יו�  לאחר  השחרור180של  חזרות  לאשפוז  עד  

העדפנו  להציג  את ,    יו�30כולל  בתוכו  ג�  את  המודד  של  חזרות  תו�  

ניתוח  מודד  זה  מראה  כי  המערכת  עמדה .    יו�31�180המודד  הנקי  של  

 .ביעדי� שנקבעו על פי ההסכ�

 * יו� מהשחרור180)31ז החזרות לאשפוז תו� אחו. 6לוח 

לפי ההסכ�    
 ע� האוצר

אחוז החוזרי� תו� 
  יו� בפועל180)31

מספר 
 שחרורי�

 שנה

22.0 22.5 17,543 2000 

22.0 23.5 17,199 2001 

22.5 23.6 17,796 2002 

23.5 23.1 18,095 2003 

 .3 בנספח 6בלוח , לפי סוגי המחלקות, פירוט הלוח* 

י  לעקוב  אחר  השינויי�  במספר  מיטות  האשפוז  לחולי�  ממושכי� כד

מספר  החולי�  מבי� :  פעילי�  הוספנו  שני  מדדי�  חשובי�  לצור�  הבקרה

; )חולי�  ממושכי�  חדשי�(שנשארי�  באשפוז  מעל  שנה  ,  המתקבלי�

שנשארי�  באשפוז  בסו� ,  הכולל  של  החולי�  הממושכי�  הפעילי��והס�

 . כל שנה



  סוגיות תחומיות–' חלק  ב                                                                                            316

 

 

 

התוצאות .  המתקבלי�  הנשארי�  באשפוז  מעל  שנהמספר  החולי�  )  5

מצביעות  על  ירידה  בולטת  במספר  וג�  באחוז  החולי�  הנשארי� 

תופעה  זו  לא  הביאה  לעליית .  זאת  בכל  הגילי�,  באשפוז  מעל  שנה

 .השהייה הממוצעת של חולי� פעילי�

 הנשארי� באשפוז מעל שנה , מספר החולי� המתקבלי�. 7לוח 

 שנה מחלקות מספר קבלות נשארי� מעל שנה אחוז

2000 מבוגרי� 14,583 595 4.1
  נוער 1,186 32 2.7
  ילדי� 149 9 6.0
2001 מבוגרי� 14,110 454 3.2
  נוער 1,190 27 2.3
  ילדי� 183 8 4.4
2002 מבוגרי� 14,600 395 2.7
  נוער 1,104 23 2.1
  ילדי� 201 6 3.0

רי�  וג�  את  הירידה  במספר אפשר  לייחס  את  הירידה  באחוז  הנשא

) �2002  ב�395  ל�2000  מבוגרי�  כרוניי�  חדשי�  ב�595מ(המוחלט  

המאפשר  כנראה  לשחרר  מוק�  יותר  את  החולי� ,  להפעלת  סל  שיקו�

 .הקשי� יותר

התברר  כי  ישנ�  שתי  אוכלוסיות .  מספר  החולי�  הממושכי�  באשפוז)  6

שכי� האחת  היא  של  החולי�  הממו:  שונות  של  חולי�  ממושכי�

שה�  בעלי  ותק  רב ,  והשנייה  היא  של  החולי�  הממושכי�,  החדשי�

התוצאות  הדגימו  כי  החולי�  הממושכי�  החדשי�  אינ� .  באשפוז

קבוצת .  בהכרח  חולי�  שיהפכו  לאוכלוסיית  אשפוז  כרונית  ממושכת

 ). 1ראה ציור ( שני� 4חולי� זו משתחררת בהדרגה תו� 

וב  בקהילה  והצפי  לאשפוז� ניתוח  התוצאות  הראה  כי  ה�  נקלטי�  ט 

החולי�  הממושכי�  הוותיקי�  ג� .  החוזר  איננו  שונה  משאר  החולי�

עד  כה  השתחררו  החולי� .  ה�  משתחררי�  בהדרגה  לקהילה

העצמאיי�  יותר  מביניה�  והתוצאות  הראו  כי  ג�  ה�  נקלטי�  טוב 

עדיי�  אי�  לנו .  בקהילה  והצפי  לאשפוז  חוזר  איננו  שונה  משאר  החולי�

  הא�  כ�  יהיו  הדברי�  ג�  לרובד  היותר  קשה  של  החולי� ,נתוני�

. הוותיקי�
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). 8לוח  (מסתבר  שקיימת  ירידה  בשיעור  ניכר  של  החולי�  הממושכי�  

  הירידה  היתה  בעיקר  בחולי�  הממושכי�  הוותיקי� 2003עד  שנת  

כי  במקו� ,    החדשי�  לא  חל  כמעט  שינויובמספר  החולי�  הממושכי�

. כמעט  שווה  של  חולי�  ממושכי�  חדשי�המשתחררי�  התווס�  מספר  

  ניכרת  מגמת  הקטנה  ג�  במספר  החולי�  הממושכי� �2003החל  ב

מפני  שחלה  ירידה  במספר  החולי�  הממושכי�  החדשי� ,  החדשי�

חולי� �  בבתי�900מבי�  החולי�  הממושכי�  נמצאי�  כ.  המתווספי�

 .שרוב� יעברו למסגרות חלופיות, פרטיי�

  נתוני� לסו� כל שנה,)שפוז רצו0 מעל שנהא(חולי� ממושכי� . 8לוח 

 שנה הכל)ס�  שני�4)1  שני�4מעל 

2,190 776 2,806 2000 

1,814 736 2,577 2001 

1,635 742 2,432 2002 

1,498 632 2,160 2003 

ציור 1. אחוז הנשארים באשפוז מעל שנה מתוך הקבלות, 

1999-1998
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מעל שנה מעל שנתיים מעל 3 שנים מעל 4 שנים

קבלות 1998 קבלות 1999
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נוכח  השונות  שהתגלתה  בי� .  הגורמי�  המשפיעי�  על  מש�  השהייה)  7

, גורמי�  מתווכי�היחידות  התעורר  הצור�  לבדוק  הא�  קיימי�  

�היכולי�  להשפיע  על  התוצאות  לעומת  הגור�  של  מדיניות  בית

ניתוח  שונות  של  המשתני�  הדמוגרפיי�  והקליניי�  בוצע .  החולי�

. ביחד  ע�  משתני  מש�  האשפוז  והחזרה  לאשפוז  אחרי  השחרור

גיל :  המשתני�  שנמצאו  במתא�  ע�  מש�  השהייה  הממוצעת  היו

, היסטוריה  של  אשפוז  חוזר,    יהודימוצא,  65  וכ�  מעל  �20מתחת  ל

התברר  שג� .  ואבחנה  של  סכיזופרניה,  אשפוז  תחת  הוראת  אשפוז

למדיניות  הקיימת  במסגרות  האשפוז  יש  השפעה  מובהקת  על  מש� 

משתני�  שנמצאו  במתא� .  השהייה  הממוצעת  מעבר  לשאר  המשתני�

היסטוריה ,  �65גיל  מתחת  ל:  ע�  אחוז  גבוה  של  חוזרי�  לאשפוז  היו

אבחנה ,  אשפוז  בהסכמה,    ימי��7אשפוז  קצר  מ,    אשפוז  חוזרשל

עוד  התברר  שג�  למדיניות  הקיימת  במסגרות  האשפוז  יש .  סכיזופרניה

מעבר  לכל  שאר ,  השפעה  מובהקת  על  אחוז  החוזרי�  לאשפוז

הממצאי�  אפשרו  בקרה  ממוקדת  ביחידה  בה  נמצאה .  המשתני�

 .סטייה מהממוצע הארצי בממדי� השוני�

 )ההיבט התקציבי(רמה הביטוחית הרפו. 5

  החלו  דיוני�  בי�  נציגי  משרד  הבריאות  ונציגי  הקופות  על 2001בשלהי  

. החולי��העקרונות  להעברת  האחריות  הביטוחית  לבריאות  הנפש  לקופות

את  האחריות ,  2005החל  בינואר  ,    להעביר  באופ�  מלאההמגמה  היית

רת  התוספת במסג,  החולי��לאספקת  שירותי  בריאות  הנפש  לקופות

כ�  שכל  תושב ,  �1994ד"השנייה  לחוק  ביטוח  בריאות  ממלכתי  התשמ

נקבע  כי .  מוגדר  ומפורט,  בישראל  יהיה  זכאי  לסל  שירותי�  פסיכיאטריי�

משרד  הבריאות  ימשי�  להיות  אחראי  לאספקת  שירותי  גמילה  מסמי� 

 . אסירי� בכלא רמלה70והתמכרות ולאשפוז של 

פי  לגידול  בשיעור  פניות  האזרחי� מהו  הצ,  ההשאלה  המרכזית  היית

כי ,  לאחר  דיוני�  רבי�  נקבע.  לשירותי  בריאות  הנפש  ע�  החלת  החוק

  אחוזי�  מאוכלוסיית  הילדי�  והנוער 2הצפי  הוא  להגיע  לשיעור  פניות  של  

משמעותה  הכספית  של  גישה  זו  היא .    אחוזי�  מאוכלוסיית  המבוגרי��4ו

 .כיו� לאוכלוסיית ישראלהכפלת היק� שירותי בריאות הנפש הניתני� 

הא�  בריאות  הנפש  תיכלל  בתוספת  השנייה ,  הסוגיה  אחרת  היית

  התוספת –לחוק  ביטוח  בריאות  או  שמא  תיוחד  לה  תוספת  חדשה  
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. כ�  שנית�  יהיה  לעקוב  אחר  ההוצאה  הייחודית  לבריאות  הנפש,  הרביעית

כ� ,  החולי�  העדיפו  שתינת�  תוספת  מסוימת  לבריאות  הנפש�קופות

אול�  לאור  ההתנגדות ,  ו�  שייווצר  יחייב  הקצאה  נוספת  לתחו�  זהשגירע

הנמרצת  של  אג�  התקציבי�  באוצר  החליט  שר  הבריאות  דאז  על  העברת 

 .בריאות הנפש לתוספת השנייה לחוק

  החליטה  ממשלת  ישראל  על  העברת  שירותי  בריאות 2003בינואר  

, דמותללא  התק,  אול�  מעשית  חלפה  כמעט  שנה,  החולי��הנפש  לקופות

בשלהי .  היות  שהחלטת  הממשלה  לא  לוותה  בהקצאה  תקציבית  לנושא

כאשר  הייתה ,    הוחל  בדיוני�  בי�  משרד  הבריאות  ואנשי  האוצר2003

. נכונות  ברורה  באוצר  לכלול  את  בריאות  הנפש  בתוספת  השנייה  של  החוק

 . תו� ירידה לפרטי�, דיוני� רבי� התקיימו במש� מאות שעות עבודה

ידי  אג�  שירותי  בריאות  הנפש  במשרד �נעשתה  עלבמקביל  לכ�  

שהיו  באשפוז  מעל  שישה  חודשי� ,  הבריאות  בדיקה  של  חולי�  מבוגרי�

. החולי�  הרצוג  בירושלי��חולי�  פסיכיאטריי�  ממשלתיי�  ובבית�בבתי

וה�  מצאו  כי ,    חולי�1,271צוותי�  של  הפסיכיאטריי�  המחוזיי�  בדקו  

הבודקי�  מצאו .  האשפוז  הממוש�רק  לגבי  שליש  מה�  יש  צור�  בהמש�  

  אחוזי�  להוסטל  של 7,    אחוז  מהחולי�  יכלו  לעבור  להוסטל  כוללני24כי  

  אחוזי�  למסגרת  של  מגורי�  טיפולי�  או  מגורי� 10,  ניצולי  שואה

  אחוזי�  נמצאו  שייכי�  למער�  הגריאטרי �9טיפוליי�  אינטנסיביי�  ו

 ). תשושי נפש וחולי� סעודיי�, תשושי�(

כי  נית�  להקטי�  את  מספר  מיטות  האשפוז ,  מצאי�  הוחלטעל  רקע  המ

: כדלהל�)    מיטות  אסירי�70כולל  (  מיטות  �3,150הפסיכיאטרי  הפעיל  ל

  מיטות �900ו;    מיטות  מבוגרי�  פעילות1,960;      מיטות  ילדי�  ונוער230

הקטנה  זו  מאפשרת  הקצאת  כוח  אד�  לפי .  מבוגרי�  פעילות  ממושכות

ומאיד�  נית�  להפעיל  ליד ,  ריות  הפעילותהתקינה  למחלקות  הפסיכיאט

, הוסטל(  מיטות  לחולי�  שאינ�  פעילי�  550החולי�  הפסיכיאטריי�  �בתי

מגורי�  טיפוליי�  ומגורי�  טיפוליי� ,  הוסטל  לניצולי  שואה

HALF  (–  מיטות  אשפוז  יו�  330כ�  נקבע  כי  יופעלו  ).  אינטנסיביי� WAY

OUT  (מיטות  טיפול  יותר  �520ו  )(HALF WAY IN  , צרי�  �אשר  מקומ

בדיוני�  המעמיקי�  א�  נבחנו  לעומק  כל  סעיפי  תקציב .  להיות  בקהילה

 .שירותי בריאות הנפש והחריגות שבה�

לאור .החולי�  אברבנאל�סוגיה  קשה  בדיוני�  אלה  עסקה  בבית

היה  ברור ,  ההקטנה  הרבה  במספר  מיטות  הנפש  הפעילות  במער�  הציבורי

מדובר  על (חולי�  פסיכיאטריי�  �  בתישאי�  מקו�  להמשי�  ולקיי�  שמונה
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החולי�  באר  יעקב  ונס  ציונה  אוחדו �כאשר  בתי,  חולי��שמונה  בתי

�חולי�  כפר  שאול  ובית�וכ�  יש  לראות  את  בית,  בהסכ�  ע�  הוועדי�

, אי  לכ�).  שאיחודו  הסופי  טר�  סוכ�,  חולי�  אחד�החולי�  איתני�  כבית

, אישור  הממשלהחולי�  אברבנאל  ב�הומל�  בשעתו  על  סגירתו  של  בית

 . 2005וההחלטה באה לידי ביטוי בתקציב המדינה לשנת 

האחראי  על  קליטת  חולי�  פעילי� ,  חולי�  מרכזי�לכאורה  סגירת  בית

היא ,    מיטות562ובו  ,  בתי�  ואזור,  חולו�,  מאזור  גדול  של  תל  אביב  יפו

 1830החולי�  הזה  �  קלט  בית2003שבשנת  ,  מה  עוד.  צעד  דרסטי  מדי

. אשר  לפי  החישוב  זקוקי�  לשש  מחלקות  פעילות,  י�  פעילי�חולי�  מבוגר

הא�  לשמור  על  מערכת  מתפקדת ,  הקושי  בהחלטה  קשור  ג�  בשיקול

החולי� �באופ�  אינטגרטיבי  או  לפצל  את  המחלקות  הפעילות  של  בית

 .החולי� הכללי� באזור�אברבנאל בי� בתי

�ת  עלכי  את  השירות  לחולי�  הפעילי�  נית�  יהיה  לת,   ההנחה  הייתה

חולי�  כלליי� �בבתי)  לא  כולל  את  מחלקת  הנוער(ידי  חמש  מחלקות  

  אחוז  מה� �40כי  כ,  מיפוי  החולי�  המתקבלי�  לאברבנאל  הראה.  באזור

�דהיינו  מדובר  בשתי  מחלקות  אשפוז  פעילות ,  י��בת�באי�  מאזור  חולו

כ� ,  אביב  רבתי�  אחוז  נוספי�  באי�  מתל40.  החולי�  וולפסו��בבית

  סורסקי  נית�  להפעיל  שתי  מחלקות  אשפוז  פעילות חולי��שבבית

 .חולי� שיבא�ומחלקה נוספת בבית

הראתה  כי ,  ידי  הפסיכיאטר  המחוזי�על,  בדיקת  החולי�  הממושכי�

  חולי�  ה�  חולי  נפש �60  חולי�  ה�  חולי�  כרוניי�  ולא  פעילי�  וכ�200כ

חולי�  אחרי� �אות�  נית�  היה  להעביר  לשני  בתי,  פעילי�  ממושכי�

אשר  יאפשר  משא  ומת�  רציני ,  טר�  נמצא  פתרו�  מעשי  לסוגיה  זו.  ורבאז

 .ונכו� לשעת כתיבת מאמר זה עדיי� לא מסתמ� פתרו�, ע� העובדי�

ששירותי  בריאות  הנפש ,  שלמרות  שהקו  המנחה  בסיכומי�  היה,  דומה

�סביר  להניח  שתארי�  זה  יידחה  ל,  �1.1.2005החולי�  ב�יועברו  לקופות

בצע  העברת  האחריות  הביטוחית  בבריאות  הנפש ג�  כשתת.  1.1.2006

יש  צור�  בקיו�  צוות .  לא  יסתיי�  התהלי�,  החולי��מהמדינה  לקופות

החולי�  וכ� �קופות,  האוצר,  ובו  נציגי  משרדי  הבריאות(מעקב  לאומי  

בדיוני�  שהתקיימו  לאחרונה  ה�  ע�  הנהלות ).  החולי�  ובני  משפחותיה�

מסתמ� ,  לי�  הפסיכיאטריי�החו�החולי�  וה�  ע�  מנהלי  בתי�קופות

כמו  כ�  צריכה  להיות .    הצור�  בקיו�  צוות  מעקב  לאומי  לחמש  שני�

החולי�  בי�  הרפואה  הראשונית  ובי�  שירותי �אינטראקציה  ברמת  קופות
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א�  בלעדיו  לא  יהיה  מיזוג  בי�  הרפואה ,  זהו  תהלי�  ארו�.  בריאות  הנפש

 .האורגנית והנפשית

 2004,  בריאות הנפש הממשלתיי�לפי תקציב שירותי, התחלת היישו�

במהל�  הדיוני�  על  הרפורמה  הביטוחית  נעשה  ניתוח  מעמיק  של  התקציב 

בא�  אכ�  יועברו ,  הממשלתי  לבריאות  הנפש  והיק�  הצרכי�  הכספיי�

תקציב  שירותי  בריאות  הנפש .  החולי��שירותי  בריאות  הנפש  לקופות

רשת "ח  של  "  מיליו�  ש124כולל    (5    מיליארד  �1.4  הוא  כ2004לשנת  

�שניתוחו  המפורט  מצביע  על  כמה ,  )החולי�  הכלליי��לגבי  בתי"  הביטחו

 :בעיות

החולי�  הפסיכיאטריי�  הממשלתיי�  נמצא  בחסר �התקציב  של  בתי.1

: הנובע משלוש בעיות עיקריות, ח" מיליו� ש�50של כ

החולי�  הפסיכיאטרי �בעיקר  בבית,  תקצוב  לא  נכו�  של  השכר)  א

מההוצאה  האמיתית  לשכר  עידוד שבע  והתעלמות  �בבאר

.ולפרמיות

בייחוד (התאמה  בי�  ההסכמי�  הקיבוציי�  לגבי  עבודה  נוספת  �אי)  ב

.וההקצאה התקציבית) תורנויות וכוננויות

החולי� �ח  בהוצאות  התפעול  של  בתי"  מיליו�  ש35חסר  של  )  ג

 2002בגלל  קיצו�  דרסטי  של  סעיפי�  אלה  בשני�  ,  הפסיכיאטריי�

ובשל ;  להתייחס  לעובדה  שהוצאות  אלה  קשיחותבלי  ,  2004עד  

, המשולמות  לעובדי�,  התאמה  בהקצבה  להוצאות  רכב�אי

.כמשתמע מהסכמי השכר

ח  בי�  התקציב  וההוצאה  לקניית  שירותי� "  מיליו�  ש�25חסר  של  כ.2

.מחו� למערכת בריאות הנפש הממשלתיי�

ה בייחוד  בתקציב  לשירותי  הגמיל,  קיצוצי�  במספר  הקצבות  מרכזיות .3

 .מהתמכרות לסמי� ולאלכוהול

מרכיב  חשוב  בתקציב  משרד  הבריאות  הוא  תקציב  שיקו�  חולי  הנפש 

, מרכיב  זה  נשמר.  2004ח  בשנת  התקציב  "  מיליו�  ש279  –בקהילה  

  �הסכ� ,  2001בהתא�  להסכ�  בי�  משרד  הבריאות  ומשרד  האוצר  ממר

אשר  על סיכו�  ,  כי  כל  חיסכו�  יישמר  במערכת  בריאות  הנפש,  בו  נקבע  ג�

אשר (כולל  תקציב  זה  ,  הטיפול  השיקומי.  קיומו  הקפיד  משרד  האוצר

יישאר  באחריות  משרד ,  )  מיליו�  בשנת  התקציב  הבאה�304צפוי  להגיע  ל

ג�  כשתקציב  התפעול  של  מערכת ,  הבריאות  ולא  יעבור  לאחריות  הקופות

 .החולי��בריאות הנפש יעבור לקופות
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  האשפוז  בכל  מערכת  בריאות בבניית  תקציב  הרפורמה  נקבע  כי  מחירי

  יו�  אשפוז �ח  "  ש691;    יו�  אשפוז  של  ילדי�  ונוער�ח  "  ש830:  הנפש  יהיו

כ� נקבעו תעריפי אשפוז וטיפול .   יו� אשפוז פעיל ממוש��ח  "  ש531;  פעיל

, בהתבסס  על  נתוני�  אלה.  יו�  וכ�  תעריפי  השירותי�  האמבולטוריי�

, ח"  מיליו�  ש1,090  היא  2004עלות  סל  שירותי  בריאות  הנפש  במחירי  

 . מיליו� נועד לאשפוז�700שמה� כ

תקציב  הנהלה  ופעולות  מרכזיות (הערכת  החסר  בי�  התקציב  הדרוש  

מורה  על )  שיישאר  במשרד  הבריאות  ותקציב  סל  שירותי  בריאות  הנפש

סכו�  זה  דרוש  כדי  לממ�  את  העלות .  ח"  מיליו�  ש�180חסר  של  כ

ידי  הקופות  וכ�  לקיי�  שירותי� �  עלהמשוערת  של  שירותי  בריאות  הנפש

 .מרכזיי� באחריות משרד הבריאות

 אחרית דבר. 6

, בעול�  ובאר�,  מיסוד�הקרויה  התנועה  לאל,  הרפורמה  בפסיכיאטרייה

נועדה  להעביר  את  הדגש  מטיפול  בחולי  הנפש  במוסדות  פסיכיאטריי�  אל 

 ביו�תו�  שחרור�  לקהילה  ומיקוד  הטיפול  הכוללני  הפסיכו,  הקהילה

השינוי  מנהיג  את  שילוב� .  סוציאלי  בה�  במרכזי�  לבריאות  נפש  בקהילה

בחתירה  להשגת  כמה ,  החברתי  והמקצועי  של  החולי�  בחיי  הקהילה

 :  מטרות עיקריות

 .י� בסביבה הפחות מגבילהחי: זכויות החולהשיפור 

השיקו� ,  פסיכו  סוציאלי�  הביופוליהתאמת  הט:  מיקוד  על  הלקוח

 . והתמיכה לצרכיו

מניעה המביא  ל,    באשפוז  ובקהילהקומייטיפול  פעיל  וש:  תוצאות  קליניות

 .יעילה

  ותפקוד ,בקהילה  וחברתית  במשפחה  מעורבות:  תוצאות  חברתיות

 ). בעבודה(בתעסוקה 

 .דגש על שיפור איכות החיי�: חיי�האיכות שיפור 

הצלחת  הפעלתה  של  רפורמה  ברפואה  בכלל  ובפסיכיאטרייה  בפרט 

הכלכלית  והאתית  של  החברה  בה ,  החברתית,  התרבותיתתלויה  במסורת  

על  אותו  בסיס  צומחת  ומקודמת  החקיקה  החברתית  וכ�  ג� .  היא  מוחלת

. המביאה  לאיזו�  בי�  עקרונות  אתיי�  וחברתיי�,  ההקצאה  התקציבית

, הזכות  לטיפול,  באילוצי�  הכלכליי�  הקיימי�,  לפיכ�,  מכא�  ייגזרו

 .ו� הציבורוהזכות לביטח, הזכות לאוטונומיה
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רפורמות  מהסוג  האמור  הופעלו  במקומות  שוני�  בעול�  ונעשו  כמה 

. אשפוזטיפול  בפול  בקהילה  ליטהשיטות    להשוואת  מחקרי�  מבוקרי�

השירותי�  בקהילה  יעילי�  ג�     כי,  הוכיחו  באופ�  מובהקמחקרי�  אלה

פול  המקובל  המקביל  באשפוזיבהשוואה  לט
9

.
  

הוכח  כי  היה  נית�  לשחרר 

נקלטו  בצורה  מוצלחתהחולי�  לקהילה  וה�  ��  מבתיחולי�  רבי
10

  שיפור .

 ,  והקבלות  החוזרותעור  הקבלותישהשירות  בקהילה  הביא  לידי  הקטנת  

  האשפוזולקיצור  מש�
11

חולי�  נסגרו  או �הלי�  זה  הביא  לכ�  שבתי  ות

קטנו בהיקפ�
12

 . 

אול�  יישו�  בפועל  של  ממצאי�  מחקריי�  ברפורמות  ברמה  ארצית 

קיי�  קושי .  במדינות  שונות  נתקל  בקשיי�  רבי�במערכות  בריאות  

 �להתמודד  בהצלחה  מלאה  ע�  ההתאמה  של  רעיונות  ותכניות  מ

 תהתיאוריה  לאילוצי�  ולמשאבי�  מצומצמי�  וכ�  לאידיאולוגיו

 . מקצועיות מתחרות

החולי� �כי  הציפייה  שסגירת  בתי,  במקומות  שוני�  בעול�  הסתבר

וח  שירותי�  בקהילה  הייתה שיועברו  לפית,  תביא  לחיסכו�  במשאבי�

  שנמצאו ,  לא  הספיקו  לתחליפי  קהילההיות  שמשאבי�  אלה,  מוטעית

יקרי�  יותר
13

. משאבי�  למימו�  ביניי�  לתשתיותבזמ�  לא  אושרו  �  בו.

החולי�  בקצב �במקומות  שוני�  הפעולה  התמקדה  בסגירת  בתי,  כלומר

הצפיפות  במחלקות ;  מבלי  שהוקצו  כספי�  לשירותי  קהילה,  מהיר

ללא  הכנה ,  חולי�  שוחררו  מהר  מדי  לקהילה;  עילות  הייתה  רבה  מדיהפ

ובכוח  אד� ,  במגוו�,  בהיק�,    בכמות  קהילהלא  הוקמו  שירותי;  מספקת

  חולי�  רבי�  לא  טופלו  בקהילה  ולא  נקלטו  בה  וה� .מיומ�  על  פי  הנדרש

ידי  המשטרה �הפכו  לדיירי  רחוב  או  א�  נעצרו  על,  שבו  מהר  מדי  לאשפוז

. 14"קרימינליזציה  של  הפסיכיאטרייה"התופעה  המכונה  (ות  עקב  עבריינ

, הסובלי�  מתחלואה  כפולה,  חלה  ג�  עלייה  בחולי�  כרוניי�  חדשי�

שבה�  הוקמו ,  היו  מקומות.  כתוצאה  משימוש  בסמי�  ובאלכוהול

מרכזי�  בקהילה  א�  לא התקיימה בה� הכשרה מספקת לקליטת החולי� 

הצוות  במרכזי�  אלו .  י  קהילהולא  היה  די  תקציב  לטיפול  יעיל  בשירות

9
 Thornicroft G. & Bebbington P., 1989 
10
 Okin R.L, 1995   
11

  Sytema S. Burgess P., 1999 
12

  Fakhoury W., & Priebe, S., 2002 
13
 Lamb R., 1993  
14
 Munk-Jorgensen, P., 1999 
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לטיפול  בחולי� )  במרכזי�  אלו(היה  בעל  הכשרה  נמוכה  ונוצרה  העדפה  

בעוד  החולי�  הקשי�  נשרו  עקב  חוסר  היענות ,  פסיכיאטריי�  קלי�

כי  כאשר  נפתחו  הוסטלי� ,  התברר  במדינות  מסוימותעוד    15.לטיפול

 ,י�מקלטבמחסה  ו�בבתי"  טרנס  מיסוד"בקהילה  התפתחה  בה�  תופעת  

בה�  רמת  הטיפול  והשיקו�  הייתה  נמוכה  ביותר  ופחותה  ברמתה  אפילו 

החולי��בהשוואה למחלקות כנוניות ירודות בבתי
16

 . 

הניב ,  2000�2003בתקופה  ,  תהלי�  הרפורמה,  לעומת  זאת,  בישראל

היה ,  אשר  סייעו  לכ�,  אחד  הגורמי�.  תוצאה  מאוזנת  פחות  או  יותר

מהל� ,  יקו�  נכי  הנפש  בקהילהשנתי  לקליטה  ולש�הקצאת  תקציב  רב

אשר  היה  מעוג�  בהסכ�  ע�  האוצר  וכלל  במקביל  תכנית  לצמצו�  הדרגתי 

�של  מיטות  האשפוז  הכרוני  וחיזוק  כוח  האד�  באשפוז  הפעיל  בבתי

כי  מספר ,  הסתבר,  מהמעקב  של  ועדת  הבקרה  על  הרפורמה.  החולי�

נוי י  שלא  חלפעילי�  קט�  באופ�  הדרגתי  ו�המיטות  לחולי�  כרוניי�  לא

אמנ�  כוח  אד�  הוקפא  ושיעור  כוח  האד� .    לשנהקבלותהעורי  יבש

בעוד  אחוז  התפוסה  במחלקות  הפעילות ,  הנדרש  לטיפול  פעיל  לא  תוגבר

 �40הרקיע  ושיעור  התפוסה  באשפוז  כפוי  במחלקות  סגורות  עלה  והגיע  ל

אמנ�  ג�  הירידה  במש�  האשפוז  לא  עמדה  בצפיות  וא�  עלתה .  אחוז

  ייתכ�  שהדבר  נובע  מקשיי�  תקציביי�  ומחסר  בכוח –בשנה  האחרונה  

תופעת ע�  זאת  נמצא  כי  חלה  ירידה  ב.  אד�  ה�  באשפוז  וה�  בקהילה

כאשר  האחוז  מהמתקבלי�  כל  שנה  לאשפוז   ,החולה  הכרוני  החדש

  .ומהנשארי� באשפוז למעלה משנה ירד

אול�  יחד  ע�  זאת  ישנ�  כמה  וכמה  אילוצי�  שטר�  מצאו  את 

החולי�  נשאר  גרעי�  קשה  של  חולי�  הזקוקי�  לאשפוז �בבתי.  פתרונ�

 המאופייני�,  בגיל  מבוגר  וקשיש  חולי�ב,  כלל�בדר�,    מדובר.ממוש�

�  ובהפרעות יפסיכוטי  מפטומי�יבס,  בנכות  גבוההבתחלואה  כפולה  ו

  יו�  משחרור� 30אחוז  החוזרי�  לאשפוז  לאחר  .  התנהגותיות  בולטות

הטיפול .  פיות  ההסכ�  ע�  האוצראמנ�  לא  עלה  א�  הוא  איננו  עומד  בצי

כאשר  ההכנה  לשיקו� ,  החולי�  מתמקד  יותר  בטיפול  תרופתי�בבתי

 . בקהילה ורצ� הטיפול והתיאו� ע� שירותי הקהילה לוקה בחסר

הבעיות  ביישו�  הרפורמה  המבנית  במערכת  הפסיכיאטרית  קשורות 

, הרפורמה  הביטוחית.  בי�  השאר  להקפאה  של  יישו�  הרפורמה  הביטוחית

על  .    חייבת  להיות  משולבת  כמקשה  אחת  ע�  הרפורמה  המבנית,  כאמור

15
 Pijl Y. S., Kluiter H., Wiersma D., 2000 
16
 Van Cranach M. 2000 
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�עיכובה  מקרי�  ישירות  על  השירותי�  הקהילתיי�  ועל  שיקו�  חולי ,  כ

 : כלהל�, הנפש בקהילה

ברמה  זו  יש  אמנ�  מעקב  מדויק  יותר .  שירותי  בריאות  הנפש  בקהילה

וח אד� התקציבי� וכ, ורצי�  על פעילות המרפאות אול� היק� השירותי�

כאשר  הזמינות  והנגישות  לטיפול ,  הוקפא  ותור  ההמתנה  הול�  ועולה

למרות .  מיסוד�מרפאתי  הולכת  ויורדת  ומקשה  עוד  יותר  על  תהלי�  האל

  יו�  משחרור�  עומד 180  עד  31מדד  החוזרי�  לאשפוז  בי�  ,  זאת

חלק  מהמרפאות  איננו  ערו�  ולא .  בסטנדרטי�  של  ההסכ�  ע�  האוצר

  החולי�  המשתחררי�  מאשפוז  ובעיקר  החולי� קיבל  הכשרה  לקליטת

לא  רק  בחולה  אלא  ג� ,  לא  נעשתה  הכשרה  נדרשת  לטיפול.  הקשי�  יותר

יש .  ועל  כ�  ג�  אי�  גיוס  יעיל  של  המשפחה  כמערכת  תומכת,  במשפחה

וחוסר  היענות ,  התמכרות,  קושי  רב  לטפל  בחולה    ע�  תחלואה  נלווית

המשפחתי  בתהלי�  הטיפול לשלב  את  הרופא  ,  לא  הושגה  המגמה.  לטיפול

אי�  לרופאי  המשפחה .  ובמעקב  אחר  החולה  הפסיכיאטרי  בקהילה

החולי� �אחת  מקופות.  ותמרי�  להשתלב  בטיפול  זה,  הכשרה,  מוטיבציה

על  רקע ,  א�  הפסיקה  את  השירותי�  האמבולטוריי�  שסיפקה  עד  כה

למעשה  ברמת  שירותי  בריאות  הנפש (הציפייה  לרפורמה  הביטוחית  

וקפאה  הרפורמה  עד  להחלטה  אודות  המעבר  של בקהילה  ה

ודאות  רבה  בקרב  המרפאות  באשר �קיימת  אי).  הפסיכיאטרייה  לקופות

 . לאופ� שילוב� ברפורמה הביטוחית

.   מרשימי��ברמה  זו  יש  לציי�  הישגי.  שיקו�  חולי  נפש  בקהילה

רכי והמותאמי�  לצ,    שיקו�  בקהילהרותיימגוו�  רחב  של  שהוק�  

חולי�  בסל  שיקו�  נעשית  בצורה  יעילה  וחולי�  רבי� קליטת  ה.  החולי�

. בדיור  מוג�  ובמרכזי�  תעסוקתיי�  וחברתיי�,  השתקמו  בחיי  הקהילה

לא  התפתחה .  הטיפול  בדיור  בקהילה  הוא  טוב  ויש  על  כ�  בקרה  יעילה

כלל  תופעת  דיירי  רחוב  בקרב  החולי�  המשתחררי�  ולא  התפתחה 

אחוז  החוזרי�  לאשפוז  מדיור .  בדיור  המוג�"  טרנס  מיסוד"התופעה  של  

מוג�  הוא  נמו�  יותר  מאחוז  החוזרי�  מקרב  החולי�  הפעילי� 

קיי�  עדיי� .  אי�  עלייה  בעבריינות  חולי�  בקהילה.  המשתחררי�  לקהילה

�במיוחד  חולי�  בסכנת ,  קושי  רב  בקליטת  חולי�  קשי�  יותר  בדיור  המוג

 . הפרעות התנהגות ושימוש בסמי�, התאבדות

החולי� �רוב  בתי.  ברמה  זו  נותרו  בעיות  רבות.  ההארגו"  בקהיל

לא  נפתחו ,    לא  השתלבו  במרכזי�  רפואיי�  גדולי��הפסיכיאטריי

אינטגרציה אי�  ,  חולי�  כלליי��מחלקות  פסיכיאטריות  חדשות  בבתי
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 .מנהלית  ומקצועית  של  כל  השירותי�  באזור  תחת  הנהלת  גג  אחת

נות  וללא  קשר  יעיל השירותי�  בקהילה  מפוצלי�  במסגרות  ארגוניות  שו

קשה  מאד  לנכה  המשתק�  להתארג�  בי�  המוסדות  השוני� .  ביניה�

, התיוג  של  חולה  הנפש  בקהילה  נותר  בעיה.  האמורי�  לטפל  בענייניו

לא .  המקשה  על  מציאת  מקומות  עבור  שירותי  דיור  ושיקו�  בקהילה

הושקע  מאמ�  להכשרת  צוותי  כוח  אד�  לשיקו�  ותיאו�  טיפול  בקהילה 

 . רבי� נותר החולה מנוכר בקהילהובמקרי�

�כי  באופ�  כללי  עלה  במחקרי�  שנערכו  במקומות  שוני� ,  עוד  יש  לציי

מערכת כי  מבחינה  ארגונית  נדרשת  ,  בעול�  ומתו�  רפורמות  שבוצעו

 ,הולמי�כלכליי�    בעלת  סמכות  ומשאבי�  ,אינטגרטיבית,  כוללנית

כדי  לספק ,  לההיכולה  לתא�  בי�  כל  השירותי�  והמקורות  הכספיי�  בקהי

  העדר  ארגו�  כוללני  והעדר  מערכת  ניטור .החולה  המשתק�  את  צורכי

, שתהא  אחראית  על  איכות  הביצוע  של  הרפורמה,  ובקרה  ברמה  ארצית

לכ�  כדי  להמשי�  ולעקוב .  פגעו  בהצלחה  של  הרפורמה  באות�  מקומות

ובמיוחד  לקראת ,  אחר  הרפורמה  בשירותי�  בריאות  הנפש  בישראל

יש  צור�  לפתח  ולעבות  את  המדדי�  להערכת ,  וחיתהרפורמה  הביט

ניטור  רצ�  הטיפול  הקליני  מאשפוז :  תוצאות  הפרמטרי�  הבאי�

בטיחות ;  ניטור  השתלבות  ורצ�  הטיפול  בסל  שיקו�;  ובקהילה  וחזרה

שיפור  איכות  החיי�  ושביעות ;  הקלה  בעומס  המשפחה;  מבחינה  חברתית

 . הרצו� והערכת עלות תועלת
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  השוואה בינלאומית –שיעור מיטות פסיכיאטריות לאל0 נפש . 1נספח 

2000 1995 1990 1980 המדינה

0.6 0.8 1.0 אוסטריה

0.2* 0.3 1.4 אוסטרליה

0.2* 0.6 0.8 1.5 איטליה
1.4 2.0 איסלנד

1.2 1.6 2.3 4.0 אירלנד
1.8 3.0 אנגליה

0.3 0.4 0.6 0.9 ב"ארה
1.7 1.9 2.5 בלגיה

1.3 1.3 1.8 2.0 גרמניה
0.8* 0.8 1.0 1.8 דנמרק
1.4 1.6 1.6 1.7 הולנד
1.9 0.5 1.3 1.2 הונגריה
0.1 0.1 0.1 0.1 טורקיה
1.0* 1.1 1.2 1.4 �יוו
2.8 2.9 2.9 2.6 �יפ
0.9 1.2 1.5 2.2 ישראל

1.0 2.2 3.6 לוקסמבורג

0.7 0.7 0.9 1.9 נורווגיה
0.6 0.7 1.1 ספרד

0.7 0.8 09 1.1 � פולי
0.7 0.9 1.0  פורטוגל

1.1 1.3 2.3 4.0  פינלנד
1.0 1.0 1.2 1.3  כיה'צ
1.1 1.3 1.7 2.4  צרפת
0.5* 0.4 0.5  קנדה

0.6 0.9 1.7 3.2  שבדיה
1.2 1.3 1.8 2.2 � שווי

 1999 נתוני *

 :מקור

 World Health Organization, Department of Mental Health and Substance
Dependence, Mental Health Policy and Service Development, 2000
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 רקע לסוגיית השיקו� בקהילה. 2נספח 

א(  כי  דובר  רבות .    נכי  נפש�50,000  כ2004במוסד  לביטוח  לאומי  רשומי�  בשנת  
הדגש  היה  על  השירותי�  הרפואיי�  ולא  על ,  על  נושא  חולי  הנפש  בקהילה
�, נעשתה  אמנ�  הערכה  של  מספר  חולי  הנפש.  שיקומ�  החברתי  של  האנשי

א�  קיי�  חסר  בנתוני� ,  החולי�  ונזקקו  לשיקו�  חברתי�ששוחררו  מבתי
�ובמשאבי� שיאפשרו לכמת את ההיק( המלא של הנזקקות בקרב

17
 . 

ידי  משרדי  הבריאות  והאוצר  על  ניסוי  ב� �עיה  הוחלט  עלכדי  לבחו�  את  הב
�כאשר  לאור  מגבלות ,  שבמסגרתו  הוקמו  ועדות  שיקו�  אזוריות,  שנתיי

סל ,  האחת:  התקבלו  שתי  החלטות  מגבילות,  התקציב  שעמד  לרשות  הניסוי
  אחוז 40ידי  ביטוח  לאומי  של  �השיקו�  יינת�  רק  לנכי  נפש  ע�  נכות  מוכרת  על

 .1.1.1997סל השיקו� יינת� רק לאלה שהוכרו כנכי נפש לאחר ,והשנייה; ומעלה

, נסקי  בהכנת  חוק  שיקו�  חולי  נפש  בקהילה'כ  תמר  גוז"החלה  ח,  במקביל
לא  נית�  יהיה ,  מתו�  הכרה  שללא  פתרו�  חברתי  לנכי  הנפש  שישוחררו  לקהילה

חוק  שיקו�  נכי  הנפש .  לפתור  את  בעיית  אשפוז  היתר  במחלקות  הפסיכיאטריות
  היווה  ציו�  דר�  משמעותי  בהתמודדות  ע�  נכי  הנפש �2000ס"התש,  הילהבק

 40כאשר  נקבע  כי  סל  שיקו�  יינת�  לחולי  נפש  ע�  נכות  בשיעור  של  ,  בקהילה
השלמת ,  התעסוקה,  הדיור:  החוק  כלל  סיוע  בשישה  תחומי�.  אחוז  לפחות

 .טיפול שיניי� וסיוע למשפחות, החברה והפנאי, השכלה

וק  הכיר  במסגרות  שהוקמו  במסגרת  הניסוי  שקד� הח,  לצור�  יישומו
במסגרת  החוק .    ועדות  שיקו�  אזוריות  וכ�  ועדות  ערר  מחוזיות–לחקיקה  

�נציגי� ,  אשר  כללה  נוס(  לנציג  משרד  הבריאות,  נקבעה  מועצה  ארצית  לשיקו
כ�  נכללו .  של  שמונה  משרדי  ממשלה  נוספי�  וכ�  נציג  של  המוסד  לביטוח  לאומי

השכלה  גבוהה  ונציגי  הארגוני�  המייצגי�  את  בעלי  המקצועות נציגי  מוסדות  ל
  �) ריפוי  בעיסוק  וסיעוד,  עבודה  סוציאלית,  פסיכולוגיה,  פסיכיאטרייה(השוני

� . וכ� נציגי הנכי� ומשפחותיה

בראשותו  של ,  ידי  המועצה  הלאומית  לבריאות  הנפש�  הוקמה  על1999בקי0  
שתפקידה  היה  לבחו�  שוב  את ,  לרקוט'  ועדת  היגוי  בראשות  פרופ,  טיאנו'  פרופ

העברת ,  ההמלצות  כללו  צמצו�  האשפוז  הפסיכיאטרי.  המלצות  ועדת  נתניהו
החולי� �העברת  האחריות  הביטוחית  לקופות,  הדגש  לפיתוח  שירותי  קהילה

עוד  המליצה  הוועדה .  ושילוב  חולי  הנפש  ושירותי  בריאות  הנפש  ברפואה  הכללית
�ותחת  אחריותה  ירוכזו ,  עמוד  מנהלת  אזורבראש�  ת,  על  חלוקת  האר0  לאזורי

בהמלצות  א(  היה  דגש  על .  הקהילה  והשיקו�  של  האזור,  כל  שירותי  האשפוז
כולל  המלצה  למחשוב  מערכת  המידע  בקהילה ,  הכשרת  כוח  אד�  ותשתיות

 . שני' ההמלצות היו רקע להקמת הוועדה בראשות פרופ. ובאשפוז

17
 .1998,  אביר# ואחרי#
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    המחלקותלפי סוגי, 6)4פירוט של לוחות . 3נספח 

 לפי סוגי מחלקות, שהייה ממוצעת של אפיזודה פעילה. 4לוח 

לפיה הסכ� 
 ע� האוצר

סטיית 
 תק�

שהייה 
ממוצעת בפועל 

 )סטיית תק�(

מספר 
 שחרורי�

 שנה מחלקות

 51.1 37.6 17,098 � 2000 מבוגרי

  נוער 1,145 48.9 66.3 

 81.4 81.4 147 �  ילדי

  כ"סה 18,390 38.6 52.7 38.0

 51.1 38.1 16,666 � 2001 מבוגרי

  נוער 1,152 52.6 66.3 

 76.3 75.9 148 �  ילדי

  כ"סה 17,966 39.4 52.7 37.0

 48.6 36.0 17,303 � 2002 מבוגרי

  נוער 1,096 51.5 63.4 

 77.8 79.1 197 �  ילדי

  כ"סה 18,596 37.4 50.3 36.0

 49.5 36.7 17,698 � 2003 מבוגרי

  נוער 1,167 51.7 62.9 

 82.5 87.5 210 �  ילדי

  כ"סה 19,075 38.1 51.3 35.0
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  יו� מהשחרור30אחוז החוזרי� לאשפוז תו� . 5לוח 

לפי הסכ� 
 האוצר

 אחוז החוזרי� תו
  יו� בפועל30

 שנה מחלקות מספר שחרורי�

 2000 מבוגרי# 16,281 16.5 

  נוער 1,116 19.0 

  ילדי# 146 6.8 

 כ"סה 17,543 16.6 16.0

 

 2001 מבוגרי# 15,932 16.0 

  נוער 1,119 14.7 

  ילדי# 148 7.4 

 כ"סה 17,199 15.9 16.0

 

 2002 מבוגרי# 16,546 15.6 

  נוער 1,055 16.3 

  ילדי# 195 11.3 

 כ"סה 17,796 15.6 15.0

 

 2003 מבוגרי# 16,817 17.0 

  נוער 1,098 14.7 

  ילדי# 180 11.7 

 כ"סה 18,095 16.8 14.0

 

  יו� מהשחרור180)31אחוז החזרות לאשפוז תו�  .6לוח 

לפי ההסכ� 
 ע� האוצר

 אחוז החוזרי� תו
 ו� בפועל י31#180

 שנה מחלקות מספר שחרורי�

 2000 מבוגרי# 16,281 22.9 

  נוער 1,116 19.2 

  ילדי# 146 11.6 

 כ"סה 17,543 22.5 22.0

 

 2001 מבוגרי# 15,932 23.7 

  נוער 1,119 22.1 

  ילדי# 148 14.2 

 כ"סה 17,199 23.5 22.0

 

 2002 בוגרי#מ 16,546 23.9 

  נוער 1,055 20.8 

  ילדי# 195 14.4 

 כ"סה 17,796 23.6 22.5

 

 2003 מבוגרי# 18,820 23.4 

  נוער 1,095 18.2 

  ילדי# 180 11.1 

 כ"סה 18,095 23.1 23.0
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