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   לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב
בלתי , הוא מוסד פרטי ללא כוונת רווח לחקר המדיניות החברתית בישראלטאוב מרכז 

מטרותיו ה לסייע לעיצובה של המדיניות הציבורית לרווחת של . ולא פוליטי, לוית
ולתרו למעורבות , תושבי ישראל באמצעות מחקר וחינו בנושאי מדיניות חברתית

, או צרי להתלוות, ידי העשרת הדיו הציבורי המתלווההציבור בעיצוב המדיניות על
וא לתרו ג להבהרת הבעיות החברתיות המרכז ש. לתהלי קבלת ההחלטות במדינה

בעבודתו של המרכז מוש דגש מיוחד על שילוב אמי . ל"של ישראל לידידי ישראל בחו
אי המרכז נוקט . ת המדיניות הציבוריתיישל הממדי החברתיי והכלכליי בהתוו

ה אלא מציג ומסביר את סוגיות המדיניות והשלכותי ידיועמדה בסוגיות הנידונות על
  .ומעלה הצעות חלופיות לפתרו בעיות, של הפתרונות המוצבי לה

אי בו . הוא על דעת ואחריות של מחבריו בלבד, ככל פרסומי המרכז, פרסו זה
ואת התומכי , את עובדיו האחרי, את חבר הנאמני שלו, כדי לחייב את המרכז

  .בפעולותיו

  חבר נאמני
   קר וול וכסלר: ראשתיושב

  הנרי טאוב, אפרי קציר:  ראש כבודייושב

, הלר. אל מ, גולדמ. רל י, סטוארט בראו, אל בטקי, ריימונד אפשטיי, היינ אפלר
 ,יעקב קופ ,ונת קולקר'ג, אירוינג סמוקלר,  סטיב ליברמ,"שראל כ י,סילביה הסנפלד

  מיכאל שניידר, סטיב שוייגר,  י ריבקו'יוג,  רבינובי ברט

  ל"צי מחויוע
 נרי ארוה, )וושינגטו(סטוארט אייזנשטט , )אוניברסיטת ֵארסמוס(הא אנצינגר 

    ,)אוניברסיטת גריני(טסה בלקסטו , )בנק או אינגלנד(בלכר .  מריו י,)ברוקינגס(
, )ווסטר' אוניברסיטת נורת(וייסברוד  .ברטו א, )קר המטבע הבינלאומית( פיטר הלר

ק(יואל פליישמ , )וקינגסבר(רוברט לייט  אוניברסיטת (לורנס קליי , )אוניברסיטת די
  )אוניברסיטת ֵקייס ווסטר(שטיי . הרמ ד ,)וורטו( פאקנט רותנברג'ג, )פנסילבניה

  מועצה
  , יוסרבקה בר, רפאלאלי ב, שלו יגאל ב,חיי אדלר ,אייזנשטדט'  נשמואל

,        טוביה חורב, ימי וינבלט'ג, פרגולהו דלה'סרג, גלוני 'ג,  יוס גינת,בנימי גדרו
,         ריטה סבר,ל'יעקב מנצ ,ק מישל'ז, יוסשלמה מור, יעקב ליפשי, משה ליסק
,            שמשו שושני, דוד קליי, יוס קט, רניחובסקי'דב צ, חוה פלטי ,אלעד פלד
  ואל שרועמנ, ד שרו, גבי שפר,  יצחק שנל,אריה שירו

  סגל המרכז
,        )חוקר(ליאו אפשטיי , )חינורכז (חיי אדלר , )מזכירת המרכז(יהודית אגסי 
לורה ברס , )חוקרת(צורי  רוני בר,)חוקר( בלס נחו ,)בסיסי מחקר רכז( יואל בלנקט

ג ס(טוביה חורב , )חוקרת(מרי גרינשטיי , )רכז ביטחו סוציאלי(וני גל ' ג,)קשרי חו(
גיא מונדלק , )פרסומי(רותי לרנר , )חוקר(יעקב ליפשי , )תחזוקה(אהר כה , )מנהל

רכזת (שרו דלית נחשו, )חוקר(מיקי מלול , )רכז בריאות(יוס שלמה מור, )חוקר(
מרינה קוני  ,)חוקרת(יוליה קוג , )רכז בינתחומי(רניחובסקי ' דב צ,)הפרסומי

  ).מנהל(יעקב קופ , )רכז(ד שרו , )וחהרורכז (יוס קט , )חוקרת(



 
 

  מערכת הביטחו הסוציאלי ב קליטת העולי

  צורירוני בר, וני גל'ג

  

  תוכ הענייני

  פתח דבר  5

  מבוא וסיכו. 1  7

  סקירת ספרות: מהגרי וביטחו סוציאלי. 2  10

   וביטחו סוציאלי עלייה. 3  13

  מאפייני העולי בישראל. 4  17

  חלק של העולי בקצבאות ובמימונ: עיקריי יממצא. 5  19

  דיו . 6  27

  מקורות  34

   ונספח לוחותנספח  39



 5

 

  פתח דבר

המחקר המוצג כא בח את מידת ההגנה שמעניקה מערכת הביטחו 
באופ ספציפי נבדקה המידה . הסוציאלי בישראל לעולי שהגיעו לאר

 . שוני מהבה העולי דומי לתושבי האר הוותיקי או
מערכת הביטוח הלאומי אמורה להבטיח את יכולת הקיו של 

ובראש ובראשונה של הפרטי והמשפחות , על כל חלקיה, האוכלוסייה
קבוצה ל נתונהתשומת הלב במחקר זה . הנזקקי לכ יותר מאחרי

שרבי , "חדשי"שהמשות לה הוא היות עולי , רחבה של אנשי
מלכתחילה לצבור וממילא נמנע מה , מבוגר מה הגיעו לאר בגיל

, קצבת הזיקנה על נדבכיה השוני, לגביה. זכויות פנסיוניות נאותות
א בנקודת  –היא תנאי קיו בסיסי , ובמיוחד תוספת הבטחת הכנסה
נכות , לגבי דמי אבטלהג כ הדבר . זמ נוכחית וא בהמש חייה

  .וכיוצא באלה
 ולבחו באיזו ,לבדוק את מצב של העוליעל רקע זה מצאנו לנכו 

אכ סייעו לאנשי אלה להבטיח את קיומ הסדרי מדינת הרווחה מידה 
כי , צורי מצאורוני בר' וני גל וגב'ג' פרופ, חוקרי המרכז .ותפקוד

בתהלי קליטת של העולי חשוב למערכת הביטחו הסוציאלי תפקיד 
, קרבב של מקבלי הקצבאות הדבר מתגלה בשיעורי הגבוהי. בישראל

השיעור של מקבלי . יהשל הקצבאות בהכנסות, יחסית, ובחלק הגבוה
 גבוהה במקצת  הקצבאותקרב העולי עלה על פני זמ ורמתבהקצבאות 

קיימי הבדלי בי עולי לוותיקי בסוגי ו ,בהשוואה לוותיקי
  . הקצבאות

 של המימוהצד השני של מערכת הביטחו הסוציאלי הוא צד 
 של הכסמקורו . מבוטחי מידי המוסד לביטוח לאומיל התשלומי

בתשלומיה של הפרטי לביטוח הלאומי או לאוצר המדינה במסגרת 
כי חלק של , בעניי זה העלו חישוביה של החוקרי. מערכת המסי

העולי במימו המערכות של מדינת הרווחה קט אמנ בהשוואה 
אול על פני זמ ניכרת עלייה ברמת השתתפות , וותיקיחלק של הל

  .וניכר כי הפער בשיעורי המימו לעומת הוותיקי מצטמצ, של העולי
 –תקבולי הקצבאות מצד אחד ומימונ מצד שני , בחיבור שני הצדדי

שהמאז המחושב בי עלויות ההגירה לתועלת בתחו זה הוא , מתברר
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אשר הועברו למשקי בית של , קצבאותסכומי התמיכות וה, כלומר. שלילי
ותשלומיה היו נמוכי , עולי היו גבוהי מאלו שהועברו לוותיקי

  .יותר
, על סמ בדיקה אמפירית, חוקרי רבי סבורי, יחד ע זאת

ואיננה מטילה נטל כלכלי על מדינת  שההגירה יוצרת עוד פיסקאלי
–ותר של הסדרי מתבקשת לשי לב למכלול רחב ימסקנה זו . הרווחה

בהתחשב במאפייני העולי . ומערכות אחרות, מערכת המס, שוק העבודה
כי מחקר , יש להניח, לישראל בשנות התשעי ובראשית המאה הנוכחית

המחקר . יצביע על מסקנה דומה, שיכלול את התחומי הנזכרי, מקי
  .  הנוכחי עשוי לשמש נקודת מוצא לבחינה מקיפה כזו

כי מחקר הוא בבחינת צעד , ח מצייני החוקרי"ובסיומו של הד
ראשו בניסיו להבי את הקשר שבי הגירה לבי מדינת הרווחה 

לאור שיעור הגבוה של העולי והנטייה במדינת הרווחה . בישראל
ראוי , לצורכי קליטת העלייהג הישראלית להתאי את מערכותיה 

אי  .ה של מדינת הרווחהזלהקדיש תשומת לב מחקרית רבה יותר להיבט 
  . לי אלא להסכי ע המלצת זו של החוקרי

 שטרחו להטיל אור על מוקד חשוב ,צוריוני גל ולרוני בר'תודתנו לג
  .במדיניות הביטחו הסוציאלי בישראל

  
  
  יעקב קופ

  2007אוקטובר , ח"תשרי תשס, ושלייר
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   1מערכת הביטחו הסוציאליקליטת העולי ב

  3צוריוני ברר, 2וני גל'ג

  מבוא וסיכו . 1

. מערכת הביטחו הסוציאלי היא מרכיב מרכזי של מדינת הרווחה
השפעותיה המשמעותיות של מערכת זו על חייה של תושבי מדינות 

, נה הביאה לכההוצאה החברתית הרבה הכרוכה במימוהרווחה ו
 מערכת זו ומאפייניה זוכי למקו מרכזי בדיוני אודות המדיניותש

ההתעניינות במערכת הביטחו הסוציאלי . החברתית הרצויה והשלכותיה
גוברת בשני האחרונות במדינות שונות על רקע התרחבות תופעת 

ג . בשיעורי ההגירה במדינות הללושחלו ההגירה ושינויי משמעותיי 
עולות שאלות רבות , ששיעורי המהגרי בה מהגבוהי בעול, בישראל

  .  העלייה– הביטחו הסוציאלי וההגירה בתפר שבי מערכת
הקשר בי הגירה לבי מדיניות חברתית זוכה לעניי הול וגובר בקרב 

יש ). Sainsbury, 2006(חוקרי ובקרב קובעי מדיניות בשני האחרונות 
במדינות רווחה רבות הגירה נתפסת כאחד , מצד אחד. לכ סיבות שונות
 הקהל השלילית כלפי מרכיבי התורמי לדעת, הגורמי המרכזיי

ובמיוחד כלפי המרכיבי הנושאי אופי , שוני של מדינת הרווחה
זאת מתו ההנחה הרווחת כי מרכיבי אלו מושכי מהגרי . אוניברסלי

 Van(ומטילי בעקבות זאת נטל כבד על משל המיסי באות המדינות 
Oorschot, 2006 .(שימוש יתר של לעיתי קרובות נשמעות טענות בדבר 

מהגרי בשירותי הרווחה והביטחו הסוציאלי ובדבר העלות הכספית 
חששות מפני , מאיד. המוטלת על אזרחי ותיקי יותר, הכרוכה בכ

                                                      
 ולחברי צוות הרווחה ,הנדלס ר יהושע"המחברי מבקשי להודות לד   1

  .והביטחו הסוציאלי של מרכז טאוב על הערותיה המועילות
ת הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתיחבר בבית' פרופ, וני גל'ג' ופפר   2

ורכז צוות ביטחו ; האוניברסיטה העברית בירושלי, ש פאול ברוואלד"ע
  . סוציאלי במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מרכז טאוב לחקר , חוקרת בתחומי הרווחה ושוק העבודה, צורירוני בר' גב   3
 . המדיניות החברתית בישראל
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תהליכי הזדקנות האוכלוסייה במדינות הרווחה השונות והצטמקות כוח 
העבודה עודדו משקיפי שוני לראות בהגירה פיתרו אפשרי במדינות 

לה לבעיית הירידה בשיעורי הילודה והגידול בשיעור הזקני א
)Brochmann & Hammer, 1999.(  

ישראל . העלייה היא אחד ממאפייניה של מדינת ישראל מאז הקמתה
קלטה מספרי גדולי מאוד של עולי מראשית ימיה בשורה של גלי 

 שהחל בראשית, בגל האחרו של העלייה. עלייה שהגיעו לאור השני
, בעיקר, המועצות לשעבר מברית, שנות התשעי של המאה הקודמת

הגיעו לישראל קרוב למיליו עולי חדשי , ומאתיופיה וממדינות אחרות
עמד ) Migrant Stock(שיעור המהגרי , כתוצאה מכ). ח"תשנ, סיקרו(

מהגבוהי בעול ,  אחוז מהאוכלוסייה באר37 על כ2000בשנת 
)United Nations, 2004 .(  

, מדינת ישראל היא ג מדינת רווחה, מראשית שנות השבעי
המוגדרת בהיותה דמוקרטיה בעלת כלכלת שוק משוכללת ומערכת 

המספקת מעני למגוו רחב של , שירותי חברתיי מפותחת למדי
, קופ(השוויו שבתוכה -בעיות חברתיות ופועלת לצמצ את רמת אי

2006  .( 
תפקיד המרכזי של העלייה בהתפתחות החברה למרות ה, מעניי כי

העוסקת בהשפעות העלייה על , אי כמעט ספרות מחקרית, בישראל
. בפרט, ועל מערכת הביטחו הסוציאלי, מדינת הרווחה בישראל בכלל

ולבחו , בעבודה זו בחרנו להתמקד בהקשר זה בכמה שאלות מרכזיות
תו הפניית , ליתדרכ את השפעות ההגירה על מדינת הרווחה הישרא

  . הזרקור אל מערכת הביטחו הסוציאלי
בהשוואות שערכנו בחנו את החלק היחסי של משקי הבית מקבלי 

ואת השיעור היחסי של הקצבאות מס , הקצבאות בקרב עולי וותיקי
במקביל . הוצאות משק הבית בכל אחת מקבוצות אלה של האוכלוסייה

ס ההוצאות של משק הבית בדקנו את החלק היחסי של התשלומי מ
ואת חלק של תשלומי אלה בס התשלומי , אצל עולי ואצל ותיקי

  . במשק עבור ביטוח לאומי ועבור ביטוח בריאות

* * * * * * * *  

כי למערכת הביטחו הסוציאלי תפקיד רב , מהמחקר שערכנו עולה
 הדבר מתגלה בשיעורי. חשיבות בתהלי קליטת של העולי בישראל

של, יחסית, ובחלק הגבוה, הגבוהי של מקבלי הקצבאות מקרב



9 קליטת העולי במערכת הביטחו הסוציאלי

השיעור של מקבלי הקצבאות . הקצבאות בהכנסות משקי הבית שלה
. מקרב העולי עלה על פני זמ ורמת גבוהה במקצת בהשוואה לוותיקי

  . קיימי הבדלי בי עולי לוותיקי בסוגי הקצבאות, ע זאת
לק של העולי במימו המערכות של כי ח, באשר למימו מצאנו

אול על פני זמ ניכרת , מדינת הרווחה קט אמנ בהשוואה לוותיקי
וניכר כי הפער בשיעורי המימו , עלייה ברמת השתתפות של העולי

  .לעומת הוותיקי מצטמצ
, מסתבר. 20044 ו1997, בשתי נקודות זמבחנו את המדדי השוני 

שיעור היחסי של מקבלי (ת הרווחה של העולי כי בשתי השני עלויו
, היו גבוהות בהשוואה לוותיקי) ואחרי, גובה הקצבה, הקצבאות

, כתוצאה מכ. יחסית, ושיעורי השתתפות במימו המערכת היו נמוכות
. המאז המחושב בי עלויות ההגירה לתועלת בתחו זה הוא שלילי

ועברו למשקי בית של עולי אשר ה, סכומי התמיכות והקצבאות, כלומר
,  מאלו שהועברו לוותיקייבכלל ולנפש סטנדרטית בפרט היו גבוה

ידי ראוי לסייג את הדברי על, ע זאת. ותשלומיה היו נמוכי יותר
  :  שתי התובנות הבאות

במהל התקופה (ניתוח דינמי של הממצאי על פני זמ , ראשית
לומי העולי למערכת הביטחו מצביע על מגמת הגידול בתש, )שסקרנו

, הסוציאלי ועל התקרבות לדפוסי קבלת הקצבאות בקרב הוותיקי
הפערי בי , בשל כיווני ההתפתחות המנוגדי. בחלק ניכר מהקצבאות

ממצאי . משקי הבית של עולי לבי משקי הבית של ותיקי הצטמצמו
הצביעו על ש, אלו עולי בקנה אחד ע ממצאי מחקרי ממדינות אחרות

אשר חושבה על פי , גידול בתרומת המהגרי לחברה הקולטת לאור זמ
הניתוח הנוכחי של השפעת . הגידול בהשתתפות בנטל תשלומי הרווחה

ההגירה על הרווחה תור להבנה של השתנות מידת התרומה ומידת 
  .ההשתתפות של עולי במערכת הביטחו הסוציאלי בישראל על פני זמ

ידי העולי  נ השימוש הרב במערכות ביטחו סוציאלי עלאמ, שנית
, של המדינה בהגירה או" ההשקעה הגבוהה"במקרה הישראלי מצביע על 

. במונחי מערכת הביטחו הסוציאלי" מחיר ההגירה"על , במילי אחרות
ג א נצמצ את הדיו בהשפעת העלייה לממדי פיסקאליי  , אול

                                                      
בעוד שנקודת זמ  .על פני זמשתי השני נבחרו על מנת לאפשר בחינת שינוי    4

, לשעברממדינות חבר העמי הראשונה משקפת את סיו תקופת העלייה הגדולה 
לבחו את מידת השתלבות של העולי משנות התשעי  נקודת הזמ השנייה נועדה
  .בחברה הישראלית ובמשק
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הרי שהתמונה , גיי ומוסריי בקליטתהונתעל משיקולי אידיאולו
הערכה מדויקת של ההשפעות הפיסקאליות של . המלאה מורכבת יותר

הגירה מחייבת בחינה אמפירית של תחומי נוספי של עלויות מול 
לשוק העבודה ולמדינת הרווחה לאור תקופות זמ , תועלות למשק

  . ממושכות מאלו שנבדקו במחקר הנוכחי
תחו קיימת מחלוקת באשר להשפעות בקרב החוקרי ב

אול המסקנה האמפירית , הפיסקאליות ארוכות הטווח של ההגירה
שההגירה , היא, בניגוד לסברות קודמות, הרווחת במדינות שונות כיו

יוצרת עוד פיסקאלי ואיננה מטילה נטל כלכלי על מדינת הרווחה 
)Trebilcock, Sudak, 2006 .(חסות רחבה יותר מסקנה זו נשענת על התיי

מערכת הביטחו , מערכת המס, למרכיבי מגווני של שוק העבודה
בהתחשב במאפייני העולי לישראל בשנות . הסוציאלי ומערכות אחרות

שיכלול , כי מחקר מקי, יש להניח, התשעי ובראשית המאה הנוכחית
המחקר הנוכחי עשוי . יצביע על מסקנה דומה, את התחומי הנזכרי

  .  נקודת מוצא לבחינה מקיפה כזולשמש 
להל נציג סקירת ספרות תמציתית מאוד בנושא של קבלת קצבאות 

ידי מהגרי במדינות המפותחות ובהשלכות הפיסקאליות של  על
מהסקירה הכללית נפנה אל . קצבאות אלו על מדינות הרווחה השונות

 –ד אל מהגריה שהגיעו בגל האחרו במיוח, מדינת הרווחה הישראלית
כ להצגה מפורטת של ממצאי הבדיקה שערכנו בתחו ואחר; העולי

  . הביטחו הסוציאלי

  סקירת ספרות:  וביטחו סוציאלימהגרי. 2

הגידול הניכר בהיקפי ההגירה הבינלאומית בעשורי האחרוני כחלק 
הכוללי בי היתר מעבר של כוח עבודה למדינות , מתהליכי הגלובליזציה

 ע הטענות בדבר ההשלכות הפוליטיות והכלכליות יחד, מפותחות
תרמו לעניי הול וגובר , השליליות של תופעה זו בעבור מדינות הרווחה

 ,Bommes & Geddes(של השפעת ההגירה על מדינת הרווחה ומערכותיה 
2000; Borowski, 1993; Ryner, 2000 .( מגמה אחת במחקר בתחו זה

ת ההשלכות הפיסקאליות של הגירה היא ניסיו להבי טוב יותר א
)Friedberg & Hunt, 1995; Hanson, Scheve, Slaughter, & Spilimbergo, 

מחקר מסוג זה מבקש לספק מידע אמפירי אודות המחיר הכלכלי ). 2002
הוא נוטה לאז בי ההשלכות הפיסקאליות של ). Simon, 1989(של הגירה 



11 קליטת העולי במערכת הביטחו הסוציאלי

לבי עלות השירותי , דה למשקובמיוחד תרומת של מהגרי עבו, הגירה
 ,Borjas & Hilton(החברתיי המסופקי למהגרי ולבני משפחותיה 

1996; Brücker, Epstein, McCormic, Saint-Paul, Venturini & 
Zimmermann, 2002; Nana, Sanderson & Goodchild, 2003 .( אול
צביעות  תוצאות השימוש בכלי מחקר מתוחכמי והולכי בתחו זה מ

 ;Geide-Stevenson & Ho, 2004(על ממצאי סותרי של חוקרי בתחו 
Lee & Miller, 2000; Razin & Sadka, 2004; Trebilcock & Sudak, 

הצביעה , אשר נערכה לאחרונה, ואכ סקירה מקיפה של ספרות זו). 2006
שהמחקר בדבר ההשלכות הפיסקליות של הגירה העלה תוצאות , על כ

הדבר תלוי . שליליות או חסרות משמעות, עשויות להיות חיוביותאשר 
 & Coleman(בתקופת הזמ הנבחנת ובהנחות העומדות ביסוד הניתוח 

Rowthorn, 2004.(  
אחת ההתפתחויות האחרונות במחקר בתחו זה היא נטייה להעביר 
את מוקד הניתוח לקשרי הספציפיי יותר שבי הגירה לבי ההוצאה 

ההשלכות הללו תהיינה  , לעיתי.  הכללית של מדינת הרווחההחברתית
 welfare" (מדינה מושכת הגירה"קשורות להנחה כי המדינה הפכה ל

magnet( ,ידי השיעורי הגבוהי של מקבלי הקצבאות  כנמדד על
וכי הדבר מעיד על נגישות קלה , והשירותי החברתיי בקרב המהגרי

שה זו מניחה כי המבנה של מדינות רווחה גי. מדי לאות מערכות הרווחה
ימשכו אליה , רמות הנדיבות והנגישות לתכניות הרווחה שלה, מסוימות

מהגרי רבי יותר מאשר למדינות רווחה בה הנגישות ונדיבות מוגבלות 
נקודת המוצא בקרב חוקרי היא שעצ הרעיו של ). Menz, 2004(יותר 

על פיה הנכונות לתרו , ותפותמדינת הרווחה מבוסס על תחושת ש
למשאבי הכלליי ולהסכי לחלוקה מחדש של המשאבי הללו 

בי ) "sameness"" (דמיו"מוגבלת בגבולות הטריטוריה ותחושת ה
רמות , על כ). Bommes, 2003; Miller, 1995(הנמני על הקולקטיב 

גבוהות של הגירה תשפענה לרעה על רמת הסולידריות והלכידות 
ובעקבות זאת ג על הנכונות הציבורית לממ , ברתית בחברה נתונההח

הגירה בשיעורי גבוהי תוביל , בסופו של דבר. מדיניות חברתית נדיבה
ואכ ). Faist, 1995b(לקריאות לצמצ את הנגישות לתכנית רווחה 

חוקרי שוני מצאו כי קיי קשר שלילי במדינות רווחה שונות בי 
 ,Alesina & Glaeser( ובי רמת ההוצאה החברתית שיעורי המהגרי

2004; Soroka, Banting & Johnston, forthcoming .(מבקרי , ע זאת
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ערערו על תוקפ של הממצאי הללו והצביעו על מגבלות הביסוס 
  ). Taylor-Gooby, 2005(הסטטיסטי שלה 

 במספר ג הקשר הספציפי יותר בי הגירה לבי ביטחו סוציאלי נבח
 ;Menz, 2004; Morissens & Sainsbury, 2005(קט של מחקרי 

Trebilcock & Sudak, 2006 .( תכניות ביטחו סוציאלי מהוות מוקד של
ה בגלל שמערכת , מחקר אודות הקשר בי הגירה ומדינת הרווחה

הביטחו הסוציאלי מהווה את ההוצאה החברתית הגדולה ביותר 
בגלל שקל יותר לאמוד נתוני אודות קבלת וה , במדינות הרווחה

קצבאות כספיות ברמת הפרט מאשר לנתח את השימוש בשירותי 
ספרות זו מבקשת להתמקד בשיעור קבלת הקצבאות מצד . חברתיי

או בהשלכות השינויי במדיניות החברתית על ) Nielson, 2004(מהגרי 
יפיות מבי שיעורי המיצוי של קצבאות בקרב קבוצות לאומיות ספצ

 & Angel, 2003; Borjas, 2002; Hanson et al, 2002; Fix(המהגרי 
Passel, 2002; Young, 1994.(  

המחקר אודות שיעורי קבלת קצבאות בקרב מהגרי מבקש להבי 
המושמעת בשיח הפוליטי בדבר שימוש היתר של , הא הטענה, בעיקר

אול . וססת אמפיריתאכ מב, ידי מהגרימערכות ביטחו סוציאלי על
המחקרי , הבריתבארצות. משמעייהממצאי בעניי זה אינ חד
שמהגרי צפויי למצות את זכאות , הראשוניי שנערכו הצביעו על כ

מחקרי , לעומת). Blau, 1984(לקצבאות פחות מאשר אזרחי אחרי 
שנערכו בשני האחרונות במדינות שונות מלמדי על מסקנה הפוכה 

)Borjas & Hilton, 1996; Fix & Passel, 1999; Hu, 1998 .(בגרמניה נראה ,
כי מהגרי צפויי לצרו קצבאות רבות יותר מאשר ילידי המדינה 

)Frick, Smeeding & Wagner, 1999( , ואילו בשוודיה נמצאו פערי בי
שתי האוכלוסיות רק לגבי חלק מתכניות הביטחו הסוציאלי 

)Hamerstedt, 2000 .( באוסטרליה נמצאו ממצאי דומי במחקרי
יחד ע ). Nahid & Shamsuddin, 2001(שהתמקדו בתכנית ביטוח אבטלה 

בעוד שבייקר : מחקרי שנערכו בקנדה העלו ממצאי סותרי, זאת
ששיעורי הקבלה בקרב מהגרי , גילו) Baker & Benjamin, 1995(מי 'ובנג

, המדינה בתכניות ביטוח אבטלה וסעדהיו נמוכי מאשר בקרב ילידי 
כי בתכנית ביטוח אבטלה , מצאו) Siklos & Marr, 1998(חוקרי אחרי 

  .שיעורי הקבלה של המהגרי היו גבוהי יותר מאחרי
חוקרי אחדי הלכו מעבר לזיהוי הבדלי בשיעורי קבלת קצבאות 

של וביקשו להסביר את השיעורי הגבוהי יותר של שיעורי הקבלה 
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הטענה . סוג אחד של הסברי מתרכז בצרכי. המהגרי כאשר זוהו
אקונומיי והדמוגרפיי של המהגרי ה  כי המאפייני הסוציו, הייתה

המסבירי העיקריי לרמת ההזדקקות הגבוהה בקרב לשירותי רווחה 
, קייזר, כפי שמנסחי זאת קטרנובה). יחסית לשיעור באוכלוסייה(

  ): Catranova, Kayser, Frick and Wagner, 2001(פריק וווגנר 

"…being an immigrant per se does not appear to explain 
much of the difference in take-up rates; the difference seems 
to come from differing patterns of income, household 
structure and age between immigrants and natives." (p. 744).   

הסבר מסוג אחר לשיעורי המיצוי הגבוהי יותר של קצבאות 
ושירותי חברתיי בקרב מהגרי מתמקד בהו חברתי ובתרומתו 

, לצד הצרכי, הטענה היא כי). Hao & Kawano, 2001(לתופעה זו 
מערכות בלתי פורמליות של העברת מידע בקרב קהילות אתניות 

ת ומגבירות בכ את מיצוי מאפשרות העברת מידע לגבי נגישות לקצבאו
  ). Borjas & Hilton, 1996(הקצבאות הללו בקרב חברי הקהילה 

בהשלכות ההגירה על מדינת , אמנ גבר העניי המחקרי, לסיכו
 אול הממצאי בעניי זה אינ חד, הרווחה בשני האחרונות

הא הגירה אכ מטילה נטל פיסקאלי על מדינות , לא ברור. משמעיי
הגירה משפרת את המצב , לחילופי, או שמא הנטל הזה קט אורווחה 

על א שברור הוא שהגירה היא . הפיסקאלי של המדינה קולטת ההגירה
וא גורמת לתופעה של , חריפה לעיתי, נושא המעורר מחלוקת פוליטית

לא ברור הא אכ קיי קשר בי הגירה לבי , שנאת זרי במדינות שונות
הבוח את , למרות שקיי גו ידע הול וגדל, את ועודז. הוצאה חברתית

לא ברור כלל , שיעורי קבלת קצבאות הביטחו הסוציאלי בקרב מהגרי
וא כ , הא שיעורי הקבלה אכ גבוהי יותר מאלה של אזרחי אחרי

  . מדוע זה כ–

   וביטחו סוציאלי עלייה. 3

ודותיה הונחו כבר מערכת הביטחו הסוציאלי בישראל מקיפה למדי ויס
). א2004, גל(בראשית שנות החמישי ע הקמת המוסד לביטוח לאומי 

במקורה נועדה מערכת זו להתבסס בעיקר על עקרונות הביטוח הסוציאלי 
על מנת לקבוע נגישות , ולא על השימוש במבחני אמצעי) 2006, דורו(

 הייתה נגישות לקצבאות, במלי אחרות. לתכניות השונות הכלולות בה
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אשר , 5אמורה להיות מותנה בעיקר בכ שאד עמד בתקופת אכשרה
  . במהלכה השתלב בשוק העבודה ושיל דמי ביטוח לאומי

, מימו התכניות השונות היה אמור להתבסס על תשלומי מבוטחי
ה , כגו קצבאות זיקנה ושאירי, ואכ תכניות. מעסיקיה והמדינה

אול ע . אשר אומצו באותה תקופה, דוגמאות לסוג זה של תכניות
אשר לבשו אופי של קצבאות , נוספו למערכת תכניות נוספות, הזמ

הנגישות לתכנית , כי במקרי הללו, משמעות הדבר היא. קטגוריאליות
אלא , לא הותנתה בעמידה בתקופת אכשרה וג לא במבח אמצעי

, לדוגמאכ . הותנתה בהשתייכות היחידי לקבוצה חברתית ספציפית
בניגוד לכוונות , זאת ועוד. במקרה של קצבת הילדי האוניברסלית

אשר נשענו על בסיס עקרונות , במהל השני אומצו תכניות, המקוריות
הזכאות הותנתה בכ שאד הוכיח נזקקות , במלי אחרות. הסעד

אשר בח את ס האמצעי , כלכלית באמצעות עמידה במבח אמצעי
אשר אומצה , לדוגמא במקרה של תכנית הבטחת הכנסהכ היה . שבידיו

ה בתכניות קטגוריאליות וה במקרה של תכניות . 1980כחוק בשנת 
  .מקור המימו העיקרי הוא המדינה, הסעד

היות שעלייה נמשכת מאז הקמת המדינה והיא מעוגנת היטב באתוס 
מערכת הביטחו הסוציאלי כללה , הציוני המרכזי של מדינת ישראל

במסגרת תכניותיה מרכיבי המיועדי להתמודד ע צורכיה 
. המרכיבי הללו משתני בי התכניות ועל פני זמ. המיוחדי של עולי
, שנעשו במערכת הביטחו הסוציאלי בהקשר זה, השינויי האחרוני

המועצות לשעבר בראשית שנות  אומצו בעת העלייה ההמונית מברית
  .התשעי

, המגיעי ארצה על פי חוק השבות, ולי לישראלע, באופ עקרוני
זכאי לקצבאות במרבית תכניות הביטחו הסוציאלי בדומה לכלל 

, דבר זה נכו במיוחד לגבי קצבאות קטגוריאליות. התושבי במדינה
שבמהלכה האד שיל דמי ביטוח , אשר אינ מחייבות תקופת אכשרה

ענק הלידה ובביטוח נפגעי במ, כ המצב בתכנית קצבאות הילדי. לאומי
בתכנית הנכות הכללית אומצו הסדרי מיוחדי לעולי במהל . עבודה

השנה הראשונה לעליית ארצה ולאחריה השוו תנאי הזכאות שלה 
  . לתושבי אחרי

                                                      
אר חיי ב/שני לשהייה/ תקופת אכשרה מוגדרת בתכניות השונות במספר חודשי   5

 .כתנאי לזכאות
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המצב מורכב , בתכניות המבוססות על עקרונות הביטוח הסוציאלי
מי שפרש משוק המעניק קצבאות ל, במקרה של ביטוח זיקנה. יותר

על , אול. הזכאות מותנית בעמידה בתקופת אכשרה, העבודה מטעמי גיל
אשר מפאת גיל , מנת להבטיח את תשלו הקצבאות לעולי זקני

, אומצה עבור תכנית מיוחדת, עליית לא צברו תקופת זכאות
קצבאות (שאינה מותנית בתקופת אכשרה , ידי המדינההממומנת על

קצבה זו מהווה מקור ). 1997, דורו) (ביטוח הלאומישלא על פי חוק ה
  . הכנסה עיקרי לרבי מהעולי הקשישי
, כגו ביטוח אבטלה ודמי לידה, באשר לתכניות ביטוחיות אחרות

. עולי נדרשי לעמוד בתקופת אכשרה זהה לזו של תושבי אחרי
במהל שנות השמוני קוצרה תקופת האכשרה הנדרשת מעולי , אמנ

, גל(אול שינוי זה בוטל בראשית שנות התשעי , בתכנית ביטוח אבטלה
, הפועלת על בסיס עקרונות הסעד, באשר לתכנית הבטחת הכנסה). ב2004

בדומה לתושבי אחרי ג עולי המבקשי סיוע נדרשי לעמוד במבח 
 24בעוד שמתושבי אחרי נדרשת רציפות תושבות של , אול. אמצעי

מעולי חדשי נדרשת רציפות , ראל כתנאי נוס לזכאותחודשי ביש
במהל השנה .  חודשי בישראל כתנאי לקבלת גמלה12תושבות של 

 עולי זכאי להבטחת הכנסה המשולמת על, הראשונה לשהות באר
ידי משרד הקליטה למי שה מחוסרי עבודה או לומדי במסגרת אולפ 

  .או קורס להכשרה מקצועית
עולי ,  בשונה מתושבי אחרי– דמי ביטוח לאומי באשר לתשלו

 החודשי 12חדשי פטורי מתשלו דמי ביטוח לאומי במהל 
  .הראשוני לאחר עליית לישראל

המיועדות לכלל , לצד תכניות מערכת הביטחו הסוציאלי
אומצה בראשית שנות התשעי תכנית ספציפית המיועדת , האוכלוסייה

מדובר בסיוע כספי המיועד לעזור ). 1999, גל ולש( סל קליטה –לעולי 
הסיוע נית כדמי מחיה  .לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה באר

 12וכולל שכר דירה עבור ) כשישה חודשי(בתקופת הלימודי באולפ 
 סל קליטה מיועד לעולי מארצות .החודשי הראשוני בישראל

  .אשר אינ שוהי במרכז קליטה, "מצוקה"
, על א מרכזיות העלייה בהתפתחות הדמוגרפית והכלכלית בישראל
. מועט המחקר העוסק בהשפעת העלייה על מערכת הביטחו הסוציאלי

הרקובי , למשל(שורה של מחקרי בחנו את השפעת העלייה על המשק 
, דה וב פורת(שוויו ועל אי) ח"תשנ, לש וסיקרו; 1993, ומרידור
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ופ השתלבות של העולי בשוק העבודה היה לנושא א, זאת ועוד). 1996
-Friedberg, 2001; Lewin; ח"תשנ, סיקרו(שהעסיק חוקרי שוני 

Esptein, Semyonov, Kogan & Wanner, 2003; Stier & Levanon, 2003; 
Weinberg, 2001 .(אופ השתלבות של העולי בתכניות , לעומת זאת

, מחקר של חביב.  מחקרית מועטהביטחו סוציאלי זכה לתשומת לב
, חביב; 1991, פקטור ובניטה, חביב; 1991, חביב ופקטור(פקטור ובניטה 
המימו ואופ , בח את ההבדלי בתנאי הזכאות) 1993, פקטור ותמיר

הספקת תכנית ביטחו סוציאלי ושירותי חברתיי לעולי ולוותיקי 
נשע על , )1995(ואחרי מחקר מקי של אליאב . בראשית שנות התשעי

נתוני אדמיניסטרטיביי של המוסד לביטוח לאומי על מנת לבחו את 
. 1994שיעור השתתפות של העולי בתכניות השונות של מוסד זה בשנת 

כי קליטת העלייה בישראל בראשית , נמצא) ח"תשנ(במחקרו של זוסמ 
סתה של שנות התשעי לא גרמה להקטנת אחוז תשלומי ההעברה בהכנ

משפחה ותיקה ממוצעת אול התשלומי הללו נעשו פחות יעילי 
 ;Lewin & Stier, 2002(לוי ושטייר . בחילו משפחות ותיקות עניות מעוני

בחנו את ההשפעה הדיפרנציאלית של קצבאות ביטחו סוציאלי על ) 2003
קבוצות אוכלוסיה שונות בישראל והצביעו על תרומת הרבה של 

מחקר של בלשה , ולבסו.  עולי ע עוני ומצוקה כלכליתלהתמודדות
כלל את מערכת הביטחו הסוציאלי בדיו על ההשפעה ) 2005(

  .הפיסקאלית של העלייה מאתיופיה
כי לא נעשה ניסיו לבחו את אופ , מהסקירה עולה בבירור

השתלבות של העולי במערכת הביטחו הסוציאלי בישראל על פני זמ 
  .  לתושבי אחרי במדינהובהשוואה

  :מחקר זה מבקש לבחו סוגיה זו באמצעות שאלות המחקר הבאות
, דפוסי השימוש של עולי בתכניות מערכת הביטחו הסוציאלי  .א

  ?ושינויי אשר חלו בה על פני זמ
 עולי לעומת –הבדלי בשימוש במערכת הביטחו הסוציאלי   .ב

 ?זמוהא חל שינוי בדפוס זה על פני , ותיקי
 עולי לעומת –הבדלי בדפוסי המימו של מדינת הרווחה   .ג

 ?והא חלו שינויי בדפוס זה על פני זמ, ותיקי
והא , המאז בי עלויות ותועלות של עולי בתחו הרווחה  .ד

  ? קיימי הבדלי לעומת הוותיקי
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  מאפייני העולי בישראל. 4

ית של שתי  קלטה ישראל הגירה מסיב2004  ל1990בתקופה שבי 
, )ברית המועצות לשעבר(עולי מחבר העמי : קבוצות עיקריות

, והעולי מאתיופיה, המהווי רוב בעולי לישראל בעשורי האחרוני
בשל השונות הגבוהה בי שתי .  אחוזי מכלל העולי5 שה כ

נדו בה , אוכלוסיות עיקריות אלה וההבדלי בתהליכי קליטת בישראל
  .בנפרד

  י קבוצות מרכזיות באוכלוסיית העולישת. א

 פתיחת ע 80 השנותעוד בסו  עמי החלהה חברמדינות  מהעלייה
 ה שנותבתחילת לאר רוב העולי הגיעו  א המועצותברית של שעריה

עקב , האישי והחשש לביטחו ייבעיקר כלכל המניעי לעלייה היו .90
 הראשונות שלאחר  בשניהמועצות הזעזועי במערכי החיי בברית

 את שעריה ליהודי סגרה הברית ארצות שוכ מפני, נפילת הקומוניז
רוב העולי  .עודדה את עלייתישראל שבעוד , 1990בתחילת שנת כבר 

 וחלק ניכר,  הגיעו מרוסיה ומאוקראינה90בגל העלייה של שנות ה
,  בתהלי של קליטה אישית–ובהמש , בהתחלה לפריפריהע הגימתוכ 

 חברתימעמד באופ שעולי מ, התפזר גיאוגרפית בי הפריפריה והמרכז
המדורגות במקומות בינוניי ערי בעיקר ל( נמו פנו לפריפריה כלכלי

 ,עולי בעלי האמצעיה). אקונומי של היישוביונמוכי בדירוג הסוציו
 בדר,לפי בחירתיישובי עברו להתגורר ב, יותרממעמד גבוה שהיו 
 בעוד – אתניהיבט היה ג לחלוקה בי מרכז לפריפריה .  דגוש בכלל

רוב ,  למרכזהגיעוהעמי  חבר של אירופיי מאזוריו ההעולימרבית 
תהלי  .הגיעו לפריפריה קווקזוה האיסלמיות  הרפובליקותיוצאי

,  היה מהירהישראלי העבודה שוקבהשתלבות של העולי מחבר העמי 
 בשל שיעור הגבוה של בעלי ההשכלה הגבוהה בעיקר, יחסית למהגרי

  .  בקרב ותרבות העבודה אליה הורגלו בארצות מוצא
,  במבצע משה1984ב: עולי אתיופיה עלו לישראל בשני גלי עיקריי

מניעי . גל ההגירה הרלבנטי לעבודה הנוכחית,  במבצע שלמה1990וב
וה , עיקרההגירה של העולי מאתיופיה היו כלכליי ואישיי ב

התחזקו על רקע מצוקה ורדיפות דתיות מצד הממשל המקומי בראשית 
תהלי הקליטה של עולי אתיופיה בישראל שונה מתהלי . 90 שנות ה

ה מתגוררי בשנה הראשונה : הקליטה של עולי ממדינות המערב



 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 

18

לשהיית בישראל במרכזי קליטה ומקבלי שירותי מסוימי בלא 
ה מקבלי מענק כספי ,  את מרכזי הקליטהכשה עוזבי. תשלו

הגבוה מהסיוע הנית לעולי (לרכישת ציוד וסיוע ברכישת דירה 
 א על. באמצעות משכנתאות ממשלתיות נדיבות, )ממדינות אחרות

יוצאי אתיופיה , המדיניות הממשלתית המוצהרת של פיזור העולי
, ל יישובימתגוררי בכמה ריכוזי גדולי יחסית ובמספר קט ש

בשכונות וביישובי שמעמד , הדרו וחיפה, בעיקר במחוזות המרכז
משה קריית, אופקי, נתיבות, מלאכיקריית: כלכלי נמו החברתי
שיעור המועסקי יוצאי אתיופיה . שכונת פאר בחדרה ועוד, ברחובות

מתו השייכי לכוח העבודה האזרחי נמו משיעור המועסקי בכלל 
  . ושיעורי ההשתתפות של נשי מאתיופיה נמוכי במיוחד, האוכלוסייה

2004שינויי במאפייני העולי בשני . ב 1997   

 עד 1997בי השני , היא הנסקרת בעבודה, בחלקה השני של התקופה
ראה ( אל נפש 836לכדי ,  אחוז50אוכלוסיית העולי גדלה בכ, 2004
 מכעולי הבית של השקי  של מחלקבאותה תקופה עלה ).  בנספח1לוח 

וחלק מכלל האוכלוסייה עלה ,  מכלל משקי הבית אחוז19לכדי   אחוז16
  . 2004 ב אחוז 18 לכ1997ב אחוז 14.5 מ

,  אחוז57.4 שהגיע ל, שיעור הגידול במספר משקי הבית של העולי
נראה שהתופעה נובעת בעיקר משינוי . מהיר מקצב גידול האוכלוסייה

דורי  המתבטא במעבר ממשק בית רב, שלה  הביתשחל בדפוס משק
לטיפוס של , )הורי ילדי וסבי או א ממספר משפחות שחיו יחד(

ג בגודלה של ). משפחה גרעינית של הורי וילדי(משק הבית המקומי 
ככל , הנובעת, המשפחה הממוצעת של העולי מסתמנת מגמת גידול

דול במספר הממוצע של ילדי גי(מאימו דפוסי פריו מקומיי , הנראה
+ 65לצד השינוי הזה מסתמנת ג ירידה קלה בשיעור בני ). במשפחה

א כי שיעור גבוה עדיי בהשוואה לאוכלוסיית , באוכלוסיית העולי
מקרב עולי + 65 חלק של בני –ובהשוואה לכלל האוכלוסייה (הוותיקי 

  ).    ואיל הוא כפול1990
ה ) מחבר העמי בעיקר(שקי בית של עולי שיעור גבוה יחסית של מ

 מספר המשפחות החד, 1997מאז . משקי בית של הורה יחיד ע ילדי
והוא מצוי במגמת , הוריות בקרב העולי גבוה ממספר בקרב הוותיקי

 ממדינות חבר העמי 90 ההמונית של שנות הההעליי. גידול לאור זמ
ות גבוה פי שלושה משיעור הורי בה שיעור המשפחות החד, לשעבר
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הוריות תרמה לגידול המהיר בשיעור המשפחות החד, בקרב הוותיקי
שהיו נשואות , מ"בי היתר ג מכיוו שחלק מהעולות מברה, בישראל

  . עלו ללא ב הזוג, באר מוצא
מאפיי בולט אחר של העולי מחבר העמי לשעבר הוא רמת 

) שנות לימוד+ 16(ה הגבוהה שיעור בעלי ההשכל: השכלת הגבוהה
למאפיי זה יש השפעה על שיעור הגדל . 2004  אחוז ב22.4בקרב היה 

ולמגמת הגידול , 2004  אחוז ב47, של העולי השייכי לכוח העבודה
בדומה למגמות , בשיעור המועסקי במשלחי יד אקדמאיי וטכניי

ה הנסקרת שיעור האבטלה בקרב העולי פחת בתקופ. בקרב הוותיקי
  .  כאשר ההתפתחות בקרב הוותיקי הייתה דווקא הפוכה

  חלק של העולי בקצבאות ובמימונ :  עיקרייממצאי. 5

   2004 ו1977, עולי לעומת ותיקי: קצבאות ותמיכות. א

ההבדלי בי העולי לוותיקי בקבלת קצבאות לאור זמ מוצגת 
גי את משקי הבית מקבלי הלוחות מצי). נספחראה (ב 2א ו2בלוחות 
עולי (לפי סוג הקצבה ומקורה בקרב שתי הקבוצות שהגדרנו , הקצבאות
הנתוני נבחנו בשני . באחוזי מכלל משקי הבית בכל קבוצה, )וותיקי

  :באמצעות כמה מדדי שהגדרנו, 2004  ו1997
הגידול במספר משקי בית מקבלי קצבאות של עולי לעומת  .1

 .גידול הכללי של כל קבוצהבהשוואה ל, ותיקי
החלק היחסי של משקי הבית מקבלי קצבאות בקרב העולי ובקרב  .2

 .הוותיקי
החלק היחסי של משקי בית המקבלי יותר מקצבה אחת בקרב   .3

 .העולי והוותיקי
ב האוכלוסיות הנדונות וקיומ סוגי הקצבאות הרווחות יותר בקר .4

 .הבדלי בדירוג הקצבאות השונותשל 
לפי סוגי , יחסי של משקי בית של עולי מקבלי קצבאותהחלק ה .5

 .הקצבאות בהשוואה לוותיקי

בכל אחד מהמדדי הוצגו השינויי וכיווני ההתפתחות בתקופה 
  .וביטוי בפערי בקבלת קצבאות אצל האוכלוסיות השונות, שבחנו
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   עולי לעומת ותיקי–התפתחות מספר משקי בית מקבלי קצבאות ) 1

ול של מקבלי הקצבאות בקרב העולי גבוה מקצב הגידול קצב הגיד
מספר משקי בית : 2004 ל1997הכללי של אוכלוסיית העולי בי השני 

 אחוז לעומת ס משקי הבית של העולי שגדל 52שקבלו קצבאות גדל ב
 אחוז 16 מספר משקי הבית הוותיקי גדל באותה תקופה בכ.  אחוז48ב

הגידול .  אחוז12קי שקיבלו קצבאות גדל בומספר משקי הבית הוותי
הכללי במספר משקי הבית בקרב הוותיקי היה נמו מגידול מקבלי 

  . הקצבאות בשונה ממה שנמצא לגבי העולי

   עולי לעומת ותיקי–השינוי בחלק היחסי של מקבלי הקצבאות ) 2

 היה נמו 1997חלק היחסי של משקי הבית של העולי שקבלו קצבה ב
. בהתאמה,  אחוז83 לעומת 80, מעט בהשוואה למשקי הבית הוותיקי

במהל התקופה הנסקרת חל גידול קל בחלק היחסי של משקי הבית של 
וחלה ירידה בחלק של משקי , שקבלו קצבאות ביטוח לאומי, עולי

שיעור מקבלי הקצבאות בקרב , כתוצאה מכ. הבית של הוותיקי
. בהתאמה,  אחוז80 לעומת 82: 2004 קי בהעולי גבוה מזה של הוותי

כיווני ההתפתחות המנוגדי בקרב שתי הקבוצות ג צמצמו את ההבדל 
  . ביניה במהל שבע השני שבדקנו

   עולי לעומת ותיקי–משקי בית המקבלי יותר מקצבה אחת ) 3

היה , שקבלו יותר מקצבה אחת, חלק היחסי של משקי הבית של עולי
 לעומת    32שיעור עמד על : 1997 מהשיעור אצל הוותיקי בכמעט כפול 

כי שיעור של משקי הבית של עולי , עוד נמצא. בהתאמה,  אחוז17.4
  .  בהשוואה לוותיקי4שקבלו שלוש קצבאות ויותר א גבוה כמעט פי 

 עלה רק במעט חלק של משקי הבית של 2004במהל התקופה שעד 
ואילו בקרב הוותיקי חל גידול , בה אחתהמקבלי יותר מקצ, העולי

 הפערי בי משקי 2004שעד , השינוי הביא לכ. משמעותי בקטגוריה זו
,  עולי וותיקי, בית המקבלי מספר קצבאות מקרב שתי הקבוצות

  . הצטמצמו

   עולי לעומת ותיקי –הקצבאות הרווחות ) 4

באות קצבת זיקנה והבטחת הכנסה ה שלוש הקצ, קצבת ילדי
בקרב הוותיקי סדר . 1997 השכיחות בקרב משקי בית של עולי ב
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א הקצבה השלישית , השכיחות של שתי הקצבאות הראשונות היה דומה
 מצאנו סדר שכיחויות דומה 2004 ג ב. בשכיחותה הייתה קצבת נכות

  . של הקצבאות בקרב שתי הקבוצות

  לפי סוג קצבה , ותחלק של עולי וותיקי במשקי בית מקבלי קצבא) 5

, ששיעור גבוה יחסית מהעולי קיבל קצבאות זיקנה,  נמצא1997ב
, משרד הרווחה(הבטחת הכנסה ותמיכות ממוסדות אחרי , אבטלה

 שיעור גבוה יותר –לעומת ). משרד האוצר, משרד חינו, משרד הקליטה
נכות כללית וסיוע , שאירי, של משקי בית ותיקי קיבל קצבת ילדי

המתבטא , ההרכב הדמוגרפי השונה של העולי). לא מוסדי(ספי כ
בשיעור הגבוה של הקשישי ובשיעור הגבוה של המשפחות החד

הביא לייצוג הגבוה בקצבאות זיקנה והבטחת , הוריות באוכלוסיית
סביר שיש ליחס אותו  –לגבי ייצוג הגבוה יחסית בדמי אבטלה . הכנסה

וכלוסייה זו ולעובדה שקיימת הטיה לרמת ההשכלה הגבוהה של א
המוסד לביטוח (אוכלוסיות משכילות  בתשלו דמי אבטלה לטובת

עור הגבוה יחסית של אבטלה בקרב עולי בהשוואה יולש, )2004, לאומי
  .) בהתאמה, אחוזי7.6לעומת  10( 1997בשל האבטלה עור הכללי ילש

לק היחסי ח: 1997  מלמדת על דפוסי דומי ל2004 ההשוואה ב
, ) אחוז23 לעומת 30(של עולי לעומת ותיקי גבוה בקצבאות הזיקנה 

)  אחוזי5 לעומת 10(הבטחת הכנסה , ) אחוזי2.4 4.6(בדמי אבטלה 
חלק , לעומת זאת).  אחוזי7.5 לעומת 24(וקצבאות מוסדיות אחרות 

 41 לעומת 47(של משקי בית של ותיקי עדיי גבוה בקצבאות ילדי 
  ).   אחוזי1.8 לעומת 4.7(וכ ג בקצבת שאירי ) וזאח

במהל התקופה חלו שינויי בשיעור משקי בית מקבלי קצבאות ברוב 
לגביה לא נרשמו שינויי , להוציא בקצבת שאירי, סוגי הקצבאות

גידול משמעותי חל בשיעור . בשיעור המקבלי מקרב שתי הקבוצות
, ומקבלי קצבאות מוסדיות אחרותמשקי בית עולי מקבלי קצבת ילדי 

, )ירידה קלה(נכות , וקט חלק היחסי בקרב מקבלי קצבאות זיקנה
בקרב משקי בית ותיקי ירד , לעומת זאת. אבטלה והבטחת הכנסה

אבטלה ועלה חלק של , זיקנה, חלק היחסי של מקבלי קצבת ילדי
 כתוצאה. הבטחת הכנסה וקצבה מוסדית אחרת, מקבלי קצבת נכות

בשיעורי המקבלי של , מהשינויי הללו הפערי בי עולי לוותיקי
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לעתי דווקא משו שמגמות , מצטמצמי לאור זמ, הקצבאות השונות
  .  6ההתפתחות בשתי הקבוצות הנסקרות היו שונות וא מנוגדות

  לפי רמת התמיכה , עלויות רווחה של עולי. ב

ת לנפש סטנדרטית של עולי בחנו את גובה הכנסות משקי בית וההכנסו
קצבאות הביטוח . א:  לפי שלושה סוגי תמיכה עיקריי, לעומת ותיקי

ממשרד , ממשרד הקליטה: כגו(קצבאות מוסדיות אחרות . ב; הלאומי
תמיכות כספיות ממקורות שוני לא. ג; )מהסוכנות היהודית, החינו

  ).  נספחא ב3ראה לוח ) (עזרת בני משפחה ואחרי(מוסדיי 

  עלויות רווחה לפי מקור התמיכה) 1

ח " ש4,820 הגיע ס הכנסת של משקי בית של עולי ל1997בשנת 
, ח" ש1,904ההכנסה של העולי מתמיכות הסתכמה ב. בממוצע לחודש

 אחוז מס ההכנסה ותמיכות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו 40 שה כ
ללא , ס ההכנסותמ)  אחוז32(כשליש , ח בממוצע לחודש" ש1,541ב

–בהשוואה לכ . ספק חלק חשוב ובעל משקל בהכנסת של העולי
ח בממוצע " ש6,696 עמדו על 1997הכנסות משקי בית ותיקי בשנת 

מרבית , ח לחודש" ש1,553וההכנסות מתמיכות הסתכמו ב, לחודש
  .     קצבאות הביטוח הלאומי

 אחוז מהכנסות 70 מכיוו שהכנסות משקי בית של עולי מהוות כ
הרי שהכנסותיה מכלל התמיכות ומקצבאות , משקי בית של ותיקי

 122.6, הביטוח הלאומי גבוהות באופ מוחלט ויחסי בהשוואה לוותיקי
 היחסי של התמיכות בהכנסות העולי הפער בשיעור. בהתאמה, 117.9ו

 וזאת מכיוו, לעומת הוותיקי גדול יותר בחישוב לנפש סטנדרטית
ס . משקי בית של עולי קטני בממוצע בהשוואה למשקי בית ותיקיש

התמיכות וס הקצבאות לנפש סטנדרטית של עולי גבוהות לעומת 
ובמעל ) בהתייחס לס התמיכות(הסכומי אצל הוותיקי ביותר לשליש 

   ).בקצבאות ביטוח לאומי(לרבע 

                                                      
 2004אול ב, 1997 ס נתוני מפורטי ל"אי ללמ, מוסדיותלגבי תמיכות לא   6

כאשר הפערי בי האוכלוסיות אינ , העולי נהנו משיעור תמיכה גבוה יותר
  ).  אצל הוותיקי10.2 אחוז בקרב העולי לעומת 11.5(בולטי 
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ות בחנו ג את ההשפעה של ממד הזמ על פערי בגובה הקצבא
הא העולי נפגעו פחות מהוותיקי מהגזרות : לעולי לעומת ותיקי

שהרעו , )2004, המוסד לביטוח לאומי(הכלכליות בראשית שנות האלפיי 
  ?מאד את נדיבות חלק מקצבאות הביטוח הלאומי

 6,036 עמדה ההכנסה למשקי בית של עולי על 2004מסתבר כי בשנת 
.  אחוז מהכנסת משקי בית ותיקי70 והיא היוותה, ח בממוצע לחודש"ש

, ח בממוצע לחודש" ש2,399 ההכנסה של העולי מתמיכות הסתכמה ב
 אחוז מכלל הכנסות משקי בית אלו וקצבאות הביטוח הלאומי 36שה כ
באותה שנה . 2004 אחוז מכלל התמיכות ב28שהיוו , ח" ש1,707הגיעו ל

. ח בממוצע לחודש" ש8,542 הכנסות משקי בית של ותיקי הסתכמו ב
הגידול בהכנסות הוותיקי בי השני עלה במעט על הגידול בהכנסות 

ועל כ פערי ההכנסה לא , )בהתאמה,  אחוז25.2 לעומת 27.6(עולי 
  .השתנו מהותית בי השני שנבדקו

 הכנסות משקי בית של ותיקי מכלל התמיכות הגיעו בשנה זו ל
חוז מכלל ההכנסות של משקי בית  א22כ(ח בממוצע לחודש " ש1,192
 18כ(ח לחודש " ש1,520וקצבאות הביטוח הלאומי עמדו על , )ותיקי

לפיכ הכנסות עולי מתמיכות בכלל ומקצבאות ). אחוז מכלל ההכנסות
 אחוז בהתאמה מהכנסת משקי 12  וב15 הביטוח הלאומי בפרט גבוהות ב

 הנמו יחסית של בהתייחס לגודל הממוצע. בית ותיקי ממקורות אלו
פערי התמיכה לנפש סטנדרטית של עולי גבוהי , משקי בית של עולי

,  אחוז22.5 ו30כ(מהפערי שנמצאו בהשוואה לכלל משקי הבית 
סכומי התמיכות והקצבאות , בשתי נקודות הזמ שנבדקו). בהתאמה

היו גבוהות מאלו , למשקי בית בכלל ולנפש סטנדרטית בפרט של עולי
למשק בית ולנפש ( שס הכנסות העולי מכיוו. וותיקישל ה

ג , נמו מהכנסות ותיקי בשתי נקודות הזמ שנבדקו) סטנדרטית
משקל היחסי של התמיכות והקצבאות מכלל ההכנסות גבוה יותר בקרב 

ה ברמת משק הבית וה ברמת נפש סטנדרטית , עולי לעומת ותיקי
  . בתקופה הנסקרת

,  שלא מהביטוח הלאומי, תמיכות מוסדיות אחרותבאשר להכנסה מ
יתרו . אשר רק מחרי לאור זמ, ניכר יתרונ של משקי בית ותיקי
מוסדיות נובע כנראה מצבירת זכויות  הוותק בהכנסות מתמיכות לא

באשר להכנסות , לעומת זאת. פנסיה במקו העבודה בקרב ותיקי
 נהנו משקי בית של עולי 1997בעוד שב, מוסדיי כספיות ממקורות לא

בסכומי הכספיי שהועברו אליה לעומת ) של כשליש(מיתרו בולט 
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 הצטמצמו מאד ההבדלי בהכנסות 2004 נמצא כי ב, משקי בית ותיקי
  .משקי הבית ממקורות לא מוסדיי

  עלויות תמיכות הביטוח הלאומי לפי סוג הקצבה ) 2

בחנו הא הפערי לטובת : ילגבי ההשוואה בי סוגי הקצבאות השונ
והא , קצבאות עולי מתקיימי בעקביות ג ברמת הקצבה הבודדת

ב 3לש כ נתבונ בלוח ? חלו שינויי ביחסיות הקצבאות לאור זמ
  ). נספחב(

הבטחת ,  היה הער הנקוב של סכומי קצבאות הנכות1997בשנת 
 מער הקצבאות גבוה, שהועברו למשקי בית של עולי, ההכנסה והזיקנה

שאירי וביטוח , ואילו סכומי קצבאות ילדי, לוותיקי בענפי אלו
נית . היו גבוהי יותר לוותיקי) המחייב צבירת תקופת אכשרה(אבטלה 

לייחס את היתרו היחסי בהכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי למשקי 
בית של עולי לעומת ותיקי להכנסות הגבוהות יחסית מקצבאות 

 מעט –בשל מבנה הגיל של אוכלוסיית העולי (זיקנה , חת הכנסההבט
  . ונכות) יותר מבוגרי, ילדי

 נמצא שהכנסת משקי בית של העולי מקצבאות זיקנה 2004 ג ב
גבוהות מאלו של הוותיקי והפערי כמעט שלא השתנו ונותרו בשיעור 

בטחת וכ ג בהכנסה מה, ) אחוזי יותר לעולי8כ (1997 דומה ל
סכומי קצבת , לעומת זאת. א כי הפערי בי האוכלוסיות קטנו, הכנסה
קטנו יחסית להעברות למשקי בית , שהועברו למשקי בית עולי, נכות
ואילו העברות למשקי בית של קצבאות ילדי ודמי אבטלה היו , ותיקי

  א הפערי בקצבאות אלו בי 2004 גבוהות יותר למשקי בית ותיקי ב
שיעורי קצבת שאירי למשקי בית עולי . קי לעולי הצטמצמוותי

א הפערי , וא עלו על אלו של משקי בית ותיקי, גדלו בשיעור מהיר
ייצוג היתר של משקי בית של עולי בקצבאות . ביניה הצטמצמו ג כא

זיקנה וגובה הקצבה עשויי להסביר חלק ניכר מהשונות המוסברת בי 
ביטוח הלאומי הגבוהי שמקבלי משקי הבית של סכומי קצבאות ה

  . עולי לעומת משקי בית ותיקי

  2004 ו1997, השתתפות עולי במימו מדינת הרווחה. ג

כנמדד על פי ס תשלומי החובה של , העולי למערכת הרווחה" תרומת"
בשתי  בנספח 4משקי הבית של עולי לעומת ותיקי מוצגת בלוח 
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בחנה בי תשלומי של משקי בית לביטוח לאומי תו ה, תקופות זמ
ההתייחסות היא לכלל התשלומי ולא רק לתשלומי . ולביטוח בריאות

, היות שחלק ניכר ממימו מערכת הקצבאות, למוסד לביטוח לאומי
). בחלקו לפחות(הממומ ממסי , בא מתקציב המדינה, במיוחד לעולי

  . 7הצגנו את התשלומי עבור משק הבית
ה של משקי , בתשלומי החובה) והמוחלט(מסתבר כי החלק היחסי 

נמו מזה של הוותיקי , בית של עולי וה של נפש סטנדרטית של עולי
אול במהל שבע השני מסתמנת עלייה . בשתי נקודות הזמ שנבדקו

ושל נפש סטנדרטית של (בשיעור תשלומי החובה של משקי בית של עולי 
 אחוז בכלל 22 חל גידול של –מהמאפייני שנבדקו בכל אחד ) עולי

 8 כ,  אחוז בתשלומי לביטוח לאומי26.5גידול של , תשלומי החובה
 אחוזי בתשלומי 6 וכ, אחוזי בתשלומי לביטוח בריאות למשק בית

  .  לביטוח בריאות לנפש סטנדרטית
 ירידה בשיעור –בקרב הוותיקי ניכרה מגמה הפוכה , לעומת זאת

הפערי , כתוצאה מכ. תשלומי החובה למיניה לאור זמחסי של הי
 16לעומת פער של : בי שתי האוכלוסיות בתשלומי החובה מצטמצמי

 אחוזי 1.4לצד פער של , אחוז  בס תשלומי החובה בי עולי לוותיקי
נמצא כי ב, 1997 בתשלומי לביטוח לאומי ובתשלומי ביטוח בריאות ב

הפער בתשלומי ,  אחוזי בס תשלומי החובה9 של  היה פער2004
 בתשלומי פער לביטוח לאומי הצטמצ לכדי פחות מאחוז אחד ואילו ה

אלא שבמונחי של הוצאה יחסית , לא רק זאת. ביטוח בריאות נעל
) ה למשק בית וה לנפש סטנדרטית(לביטוח בריאות מכלל ההוצאה 

ומגיעי ב ( של הוותיקיתשלומי העולי נמצאו גבוהי מעט מאלו
מגמה דומה נתגלתה ג בסקר ). בהתאמה,  אחוזי5.4לעומת  5.5 ל2004

2002מ לשעבר בשני "הוצאות משק הבית של עולי ברה , ס"למ (2000
מכא שלאור זמ גדלה השתתפות העולי במימו מערכת ). 2005

  .הרווחה בישראל

                                                      
ית זהי שכ מדובר ביחסי של אותו השיעורי היחסיי למשק בית ולנפש סטנדרט  7

ס  = Yו,  ס התשלומי לביטוח לאומיX =א נגדיר ערכי אלו כ: כ"סה
הרי , Nוס כל הנפשות הסטנדרטיות כ, Mואת ס כל המשפחות כ, ההוצאה

 .X/Y= (X/M)/(Y/M)=(X/N)/(Y/N): שמתקיי היחס של
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כנסות מתשלומי הוצאה לתמיכות ולתשלומי העברה לעומת ה. ד
   עולי מול ותיקי –למערכת הרווחה 

, )עולי וותיקי(חישבנו את החלק היחסי של כל קבוצת אוכלוסייה 
ומהס , מהס השנתי של ההוצאות על תשלומי העברה ותמיכות במשק

 5ראה לוח (הכללי של הגבייה של הביטוח לאומי וביטוח הבריאות במשק 
 החלק היחסי של תמיכות שונות בכלל ושל כי, החישובי מגלי). נספחב

מתו , קצבאות הביטוח הלאומי בפרט המופנות למשקי בית של עולי
 18 מכ2004 ל1997עלה בי השני , כלל התשלומי והתמיכות במשק

כי , מתו מכלול התמיכות נמצא.  אחוז20דהיינו עלייה של ,  אחוז22לכ
 מכלל תשלומי הביטוח החלק היחסי שמקבלי משקי בית של עולי

.  אחוז24.4בתקופה הנדונה בשיעור של  הלאומי לקצבאות שונות עלה
גבוה יותר מהגידול בכלל התשלומי ,  אחוז21  ל17מ, גידול זה

אול ג החלק היחסי של תשלומי . השנתיי למשקי בית של עולי
מכלל ( אחוזי 12 לכ9 לביטוח הלאומי שמשלמי העולי עלה מכ

;  אחוז32.6 עלייה של –) שלומי של משקי בית לביטוח הלאומיהת
 – אחוז 12.5  ל11 וחלק היחסי של תשלומי הבריאות של העולי עלה מ

מס תשלומי בריאות של כל משקי הבית בשני ( אחוז 11.6עלייה של 
, 2004 ל1997בי השני , מכא שקצב הגידול היחסי). הנסקרות

ביטוח לאומי היה מהיר מקצב הגידול בתשלומי של העולי ל
  .בתקבולי מקצבאות הביטוח הלאומי

 ירידה – אחוז 78  ל82מ בקרב הוותיקי התקבולי מתמיכות ירדו
 79 ל83 והתקבולי מקצבאות הביטוח הלאומי ירדו מ,  אחוזי4.5של 
אול ג החלק היחסי של ותיקי בתשלומי .  אחוזי4ירידה של , אחוז

והחלק של ,  אחוזי3ירידה של ,  אחוזי88 ל91לאומי ירד מלביטוח 
מכא שהירידה .  אחוזי1.5ב,  אחוז87 ל89 תשלומי בריאות ירד מ

. מהירידה בתקבוליה מהביטוח הלאומי בתשלומי ותיקי איטית יותר
שתי נקודות הזמ מלמדת על גידול בהשתתפות העולי בהבדיקה , לפיכ

  .  חהבמימו מערכת הרוו
: כי בחינת ההשלכות הפיסקאליות הכוללות של ההגירה, ראוי לציי

וניתוח מצרפי של , ניתוח עלות תועלת כולל מחייב ניתוח לאור זמ מחד
הכוונה לתחומי חיי ( כלל העלויות מול כלל התועלות של הגירה מאיד 

ה הינו אמנ ניתוח ז). תעסוקה ונוספי, בריאות, חינו, כגו דיור, שוני
, שהוצגו לעיל, מעבר לטווח הבדיקה הנוכחי א ממצאי ראשוניי
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חל גידול בהשתתפות העולי במימו מערכת , מצביעי כי לאור זמ
  .הרווחה בישראל

  דיו . 6

במדינות הרווחה השונות הול ומתעצ הדיו הפוליטי בהשלכות 
כחי לבחו את ועל רקע זה ביקשנו במחקר הנו, ההגירה על מדינת הרווחה

אשר שיעור המהגרי בה מהגבוהי , כמדינת רווחה, הסוגיה בישראל
המחקר התמקד בתחו הביטחו הסוציאלי ועסק בבדיקה . בעול

בכל הקשור למרכיב מרכזי זה , שיטתית של השפעות ההגירה על ישראל
  . של מדינת הרווחה

נו אפשר לסכ בכמה נקודות מרכזיות את הממצאי שהצג, ראשית
  : בפירוט

אי הבדלי גדולי בי שיעור משקי בית של עולי שקבלו קצבאות   .א
זוהתה מגמת , יחד ע זאת. בשתי נקודות הזמ לבי הוותיקי

אשר הפוכה למגמת קיטו בקבלת קצבאות , עלייה בקרב עולי
המקבלי , שיעור משקי הבית של עולי. בקרב משקי בית ותיקי

בהשוואה לגידול מהיר , עט לאור התקופהגדל מ, יותר מקצבה אחת
עלייה (בחלק של משקי בית ותיקי המקבלי יותר מקצבה אחת 

הפערי בי משקי בית המקבלי , כתוצאה מכ).  אחוז25 ל17 מ
מספר קצבאות מקרב העולי לעומת מקבלי מספר קצבאות ותיקי 

 .הצטמצמו
שלוש : ונותקיי שוני בדירוג הקצבאות בקרב האוכלוסיות הש  .ב

זיקנה , קצבת ילדי: הקצבאות השכיחות יותר אצל עולי היו
, קצבת ילדי: בעוד שאצל הוותיקי הסדר היה, והבטחת הכנסה

הסדר וההבדלי בי הקבוצות לא השתנו במהל . זיקנה ונכות
  ).א כי חלו שינויי ברמת המיצוי(התקופה 

ת של עולי בסוגי קיימת דיפרנציאציה בשיעורי הקבלה של משקי בי  .ג
בהשוואה למשקי ,  גבוה2004חלק היחסי ב: הקצבאות השונות

, ) אחוז23 לעומת 30(בקצבאות זיקנה , 1997 בדומה ל, בית ותיקי
 5 לעומת 10(הבטחת הכנסה , ) אחוזי2.4 לעומת 4.6(דמי אבטלה 

).  אחוזי7.5 לעומת 24(ובקצבאות מוסדיות אחרות , )אחוזי
לק של משקי בית של ותיקי גבוה יותר ברמת ח, לעומת זאת
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ובקצבת שאירי )  אחוז41 לעומת 47(המיצוי של קצבאות ילדי 
 ).  אחוזי1.8 לעומת 4.7(

קט שיעור של : קיימי הבדלי בכיווני ההתפתחות על פני זמ  .ד
דמי אבטלה , משקי בית של עולי מקבלי קצבאות זיקנה ונכות

 של משקי בית מקבלי קצבת ילדי ועלה חלק, והבטחת הכנסה
בקרב משקי בית של ותיקי ירד חלק . וקצבאות מוסדיות אחרות

ועלה חלק של , זיקנה ואבטלה, היחסי של מקבלי קצבת ילדי
כתוצאה . הבטחת הכנסה וקצבה מוסדית אחרת, מקבלי קצבת נכות
הפערי בי עולי לוותיקי מצטמצמי לאור , מהתפתחויות אלו

שלעתי מגמות ההתפתחות בקרב שתי הקבוצות , למרות(זמ 
  .)הנסקרות אינ זהות

למשקי ) וכ מכלל התמיכות(הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי   .ה
 1,300 ח וכ" ש1,500 כ–בית של עולי גבוהות בהשוואה לוותיקי 

 ח לעולי ו" ש1,700  וכ1997בהתאמה בממוצע לחודש ב, ח"ש
 465ההכנסות לנפש סטנדרטית עמדו על . 2004  לוותיקי ב1,500

ח " ש500 ועל כ1997ח לוותיקי ב" ש367ח לעולי לעומת "ש
שבשתי נקודות , מכא. 2004ח לוותיקי ב" ש400לעולי לעומת כ
סכומי התמיכות והקצבאות למשקי בית בכלל ולנפש , הזמ שבדקנו

 מכיוו, סטנדרטית בפרט של עולי היו גבוהות בהשוואה לוותיקי
נמו משל ) למשק בית ולנפש סטנדרטית(שס הכנסות העולי 

נית כנראה לייחס את . הוותיקי בשתי נקודות הזמ שנבדקו
היתרו היחסי בהכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי למשקי בית של 
עולי לעומת משקי בית ותיקי להכנסות הגבוהות יחסית 

  .  בקצבאות הבטחת הכנסה וזיקנה
,  סכומי קצבאות הנכות1997שבשנת , ת הקצבה הבודדת נמצאברמ  .ו

היו גבוהי ברמת , שהועברו לעולי, הבטחת ההכנסה והזיקנה
, ואילו סכומי קצבאות ילדי, מהקצבאות לוותיקי בענפי אלו

, )תכנית המחייבת צבירת תקופת אכשרה(שאירי ודמי האבטלה 
,  נמצא2004נת ג בש. שהועברו לוותיקי היו גבוהי יותר

שהכנסות משקי בית של עולי מקצבאות זיקנה נשארו גבוהות 
והפערי כמעט שלא השתנו ונותרו בשיעור , מאלו של הוותיקי

וכ ג לגבי קצבאות , ) אחוזי יותר לעולי8 כ (1997דומה ל
א כי ההפרשי בגובה הקצבאות לאוכלוסיות (הבטחת הכנסה 

שהועברו למשקי , סכומי קצבת נכות, לעומת זאת). השונות קטנו
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ואילו , קטנו יחסית להעברות למשקי בית ותיקי, בית של עולי
 יותר למשקי בית ותיקי  גבוהיקצבאות ילדי ודמי אבטלה היו 

. א הפערי בקצבאות אלו בי ותיקי לעולי הצטמצמו, 2004ב
ר וא שיעורי קצבת שאירי למשקי בית של עולי גדלו בשיעור מהי

א הפערי , עלו על אלו של משקי בית ותיקי במהל התקופה
  .   ביניה הצטמצמו

, בתשלומי החובה) והמוחלט( החלק היחסי –באשר לדפוסי המימו   .ז
של משקי בית של עולי , ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה

, כ. נמצא נמו מזה של הוותיקי בשתי נקודות הזמ שנבדקו
 ח בממוצע לחודש ב" ש165 עולי שילמו לביטוח הלאומי ,לדוגמא

לאחר שגדלו , 2004 וב, ח" ש323 לעומת ותיקי ששילמו 1997
ח לחודש " ש440ח והוותיקי " ש260תשלומי העולי ה שילמו 

בשיעור  חלה עלייה, במהל התקופה שנבדקה. בממוצע לשנה זו
בכל אחד היחסי של תשלומי החובה של משקי בית של עולי 

, חל גידול בכאחוז בתשלומי הביטוח הלאומי: מהמדדי שנבדקו
וגידול בכחצי אחוז ,  אחוזי מס הוצאות משק הבית4.3לרמה של 

  .   אחוזי מס ההוצאות5.5לרמה של , בתשלומי לביטוח בריאות
עולי ,  בשונה מתושבי אחרי–באשר לתשלו דמי ביטוח לאומי   .ח

 החודשי הראשוני לאחר 12זה במהל חדשי פטורי מתשלו 
האוכלוסייה הנחקרת כללה את כל מי שעלו אחרי . עליית לישראל

 א לא ערכנו הבחנה בתו אוכלוסיית העולי בי מי שעלה 1990
בשנה שקדמה לשנת הבדיקה ולכ היה פטור מתשלו דמי ביטוח 

 ייתכ כי הכללה זו השפיעה על. לבי העולי האחרי, לאומי
  . 8הקטנת הממוצע של תשלומי העולי לביטוח לאומי

של , בקרב הוותיקי בישראל ניכרת מגמה הפוכה לעומת העולי  .ט
ירידה : החובה השוני לאור זמירידה בשיעור היחסי של תשלומי 

 אחוזי מס 5.2לרמה של , בתשלומי לביטוח לאומי אחוז 0.5ב
שלומי לביטוח  אחוז בת0.3וירידה של , ההוצאה למשק בית

ג מגמה זו תורמת .  אחוזי מההוצאה5.4לרמה של , בריאות

                                                      
 15כבר , 2004 ב, ה של הבדיקה שהו בישראל בנקודת הזמ השניי1990מי שעלו ב  8

ונית להניח שהשתתפות בתשלומי הייתה גבוהה מזו של עולי השני , שני
הניתוח הנוכחי לא היה רגיש דיו להבדלי בשנות הוותק שצברו  . המאוחרות יותר

  .העולי באר
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וחלק , לצמצו הפערי בתשלומי החובה בי שתי האוכלוסיות
היחסי של תשלומי ביטוח בריאות של עולי א גבוהי במעט 

  . משקי הבית הוותיקיתשלומי מחלק היחסי של 
הכנסות מתשלומי מול , בהשוואת העלויות בגי תשלומי העברה  .י

כי ,  מתברר2004 לעומת 1997חובה של עולי לעומת ותיקי בשני 
ה של התמיכות השונות וה של , במהל התקופה גדל החלק היחסי

קצבאות הביטוח הלאומי של עולי מכלל התמיכות למשקי בית 
 אחוז 24 אחוז בכלל התמיכות ושל 20גידול של (נתמכי במשק 

ג גדל לציד החלק היחסי של תשלומי ). אומיבקצבאות הביטוח הל
 אחוז 33 משקי בית של עולי לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות בכ

מכא ). מכלל התשלומי בתחומי הנזכרי בהתאמה( אחוז 12ובכ
קצב הגידול היחסי בתשלומי שמשלמי , 2004 ל1997שבי 

תקבולי העולי לביטוח הלאומי היה מהיר יותר מקצב הגידול ב
בהשוואה לאוכלוסייה הוותיקה . מקצבאות הביטוח הלאומי

הרי שתקבולי ותיקי מתמיכות בכלל ומקצבאות הביטוח , בישראל
מגמת ירידה זו חלה . בהתאמה,  אחוזי6.2 וב4.5הלאומי ירדו ב

ירידה של (ג לגבי החלק היחסי של תשלומי ותיקי לביטוח לאומי 
שהירידה בתשלומי ותיקי איטית יותר מכא ).  אחוזי1.5 ושל 3

מגמות אלו דומות למגמות . מהירידה בתקבוליה מהביטוח הלאומי
שאותרו בניתוח לפי החלק היחסי של תקבולי ותשלומי עולי 
וותיקי במערכת הרווחה ולפי החלק היחסי של התקבולי 

הממצאי מלמדי . והתשלומי מההוצאה למשק בית בכל קבוצה
אור זמ גדלה השתתפות עולי במימו מערכת הרווחה של, על כ

  .בקצב מהיר מגידול תקבוליה ממערכת זו
  

כי מערכת הביטחו הסוציאלי , מהמחקר עולה בבירור, לסיכו
בישראל משמשת מכשיר רב חשיבות בתהלי קליטת של עולי 

כי שיעורי הקבלה של קצבאות בקרב העולי גדלי , עוד עולה. לישראל
 פני זמ וכ מצאנו הבדלי בינ לבי הוותיקי בשיעורי הקבלה של על

 של שתרומת, מצד שני הממצאי מלמדי על כ. חלק מהקצבאות
, העולי למימו מערכות מדינת הרווחה אמנ קטנה מזו של ותיקי

של גידול ברמת ההשתתפות , אול התפתחה מגמה ברורה על פני זמ
  . הוותיקישלה וצמצו הפער לעומת
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? כיצד נית להסביר את שיעורי קבלת הקצבאות הגבוהי של העולי
 אפשרות אחת קשורה בצורכי אוכלוסייה זו ובמאפייניה החברתיי

הסבר זה מתאי לטענה . הנבדלי ממאפייני החברה הקולטת, כלכליי
אשר בחנו את מקומ של מהגרי במדינות רווחה , של חוקרי שוני

הדבר נובע משיעור גבוה , אדוגמכ ל). Catranova, et al., 2001(אחרות 
המסביר את השיעור הגבוה של עולי , יחסית של קשישי בקרב העולי

שיעור פוחת בהתאמה לירידה בשיעור , אגב. מקבלי קצבאות זיקנה
  .הקשישי בקרב לאור זמ

את השיעור הגבוה של מקבלי הבטחת הכנסה בקרב העולי נית 
ולקשיי , הוריות בקרב ייחס לשיעור הגבוה יחסית של משפחות חדל

לפחות , רבי אחרי בהשתלבות של עולי בכלל בשוק העבודה
הגידול על פני זמ במיצוי קצבת . בתקופה הראשונה לאחר עליית ארצה

מעליית מספר הילדי במשפחות , ככל הנראה, ילדי בקרב עולי נובע
  .העולי במהל השני

הסבר מסוג אחר לשיעורי הגבוהי של מקבלי קצבאות ושירותי 
. חברתיי בקרב מהגרי מתמקד בהו חברתי ובתרומתו לתופעה זו

כי הרשתות החברתיות של העולי ממלאות תפקיד , הסבר זה מניח
 & Hao(מרכזי בהגדלת שיעורי המיצוי של הקצבאות בקרב אוכלוסייה זו 

Kawano, 2001 .( שהרשת החברתית מסייעת לנמני , הדבר היאמשמעות
, עליה לצבור ידע ולמצות את זכות לקבל קצבאות המגיעות לה

, ע זאת. בשיעור גדול א יותר מהמיצוי בקרב אוכלוסיות אחרות
  .הנתוני שברשותנו אינ מאפשרי להסיק מסקנות לגבי הסבר זה
ביטחו הסבר שלישי אפשרי מתייחס למבנה המוסדי של מערכת ה

כדי להסביר את , הסבר זה אומ בידי חוקרי אמריקאי. הסוציאלי
הברית בעקבות שינויי הירידה בקבלת קצבאות אצל מהגרי בארצות

על מנת להבדיל , ובידי חוקרי אירופאי; 1996בחקיקת הרווחה בשנת 
 ,Angel, 2003; Borjas(בי מדינות רווחה באשר לאופ טיפול במהגרי 

2002; Dörr, & Faist, 1997; Fix & Passel, 1999 .( בהקשר הישראלי
מדובר באופ בו מיוש האתוס הציוני של עידוד העלייה בפועל במערכת 

הכוונה היא לדר בה המערכת מתייחסת לבעיית . הביטחו הסוציאלי
 לקיומ של הקלות שהונהגו ביחס –ובאופ מעשי , הנגישות של עולי

המיועדת לעולי , ידי הנהגת קצבת זיקנה מיוחדת על, לדוגמא(אליה 
). שהגיעו לאחר שנית לצבור תקופת אכשרה לקבלת הקצבה הרגילה
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הסבר זה משלי את הקוד לגבי שיעורי מיצוי גבוהי של קצבאות 
  . בקרב העולי

שעלויות הרווחה של העולי בשתי , ממצאי המחקר מצביעי על כ
ותרומת למערכת , בוהות יותר משל הוותיקינקודת הזמ שנמדדו היו ג
כ שהמאז הפיסקאלי בי עלויות ההגירה לבי , הרווחה נמוכה יחסית

אול התייחסנו לשני . תועלותיה בתחו הביטחו הסוציאלי הוא שלילי
הצבענו על ההתקרבות שלה לדפוסי קבלת , ראשית: סייגי בעניי זה

העולה בקנה אחד ע ממצאי , הקצבאות של הוותיקי על פני הזמ
ציינו את , ושנית; )Borjas & Hilton, 1996(מחקרי ממדינות אחרות 

שאיננו מצטמצ , "מחיר ההגירה"הצור בהתייחסות רחבה יותר ל
התמונה המלאה מורכבת יותר ללא . למונחי מערכת הביטחו הסוציאלי

בת ספק והערכה מלאה של ההשלכות הפיסקאליות של ההגירה מחיי
שוק העבודה ומדינת , בחינה אמפירית של תחומי נוספי של המשק

  . הרווחה לאור זמ

* ** * * * * * * *  

, הממצאי והדיו שעולה מ העבודה מעלי מספר שאלות מעניינות
  :  אשר טר נבחנו בשיטתיות וה ראויות לבחינה נפרדת

עולי בי הא קיימי הבדלי בעלויות הרווחה בתו אוכלוסיית ה  .א
הניתוח שלנו בח את העולי כמקשה ? עולי מארצות מוצא שונות

בעיקר חשובי הבדלי בי , ולא הבחי ביניה לפי תת קבוצות, אחת
שתי הקבוצות הבולטות , עולי חבר העמי ובי העולי מאתיופיה

 .שה בעלות מאפייני נבדלי, 90מקרב עולי שנות ה
 רגיש דיו להבדלי לפי ותק שצברו  הניתוח הנוכחי ג לא היה  .ב

כאשר , מעניי לבחו את עלויות הרווחה בקרב העולי. העולי באר
יחסית וללמוד על " עולי חדשי"לבי " עולי ותיקי"מבחיני בי 

  . השתנות עלויות הרווחה ע עליית הוותק של העולי באר
, גנית אחתג אוכלוסיית הוותיקי נבחנה כיחידה הומו, בהתאמה  .ג

בעוד שישנ כמה שאלות מעניינות לגבי עלויות הרווחה של קבוצות 
כ למשל הבחנה מרכזית בי דפוסי קבלת . שונות באוכלוסייה

 .הקצבאות של האוכלוסייה הערבית לעומת האוכלוסייה היהודית
הניתוח הנוכחי משרטט בבהירות את תמונת ההבדלי בשיעורי קבלת   .ד

 למערכת הביטחו הסוציאלי של קצבאות וברמת התשלומי
. ומציע הסברי אפשריי להבדלי אלו, האוכלוסיות הנסקרות
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אול יש בהחלט מקו לניתוח סיבתי ולהסבר של השונות במשקל 
היחסי של הגורמי השוני בהבנת ההבדלי ברמת הקצבאות 

 .     ובתשלומי של עולי לעומת ותיקי במערכת הרווחה
ניתוח מצרפי של ההשפעה הפיסקאלית של עולי על עוד יש חשיבות ל  .ה

הניתוח הנוכחי בדק את ההוצאה בגי תשלומי . המשק לאור זמ
העברה בהשוואה להכנסות מתשלומי חובה של עולי בשתי נקודות 

 א לא את העלות הפיסקלית הכוללת של קליטת העלייה, זמ נתונות
 קליטת עולי בשוק ניתוח כזה יכלול לדוגמא ג בדיקה של השפעת(

שהחליפה , העבודה על השכר בעקבות כניסת אוכלוסייה גדולה
" מחיר"תמונה כוללת יותר על ). ותיקי בעיסוקי ומשלחי יד שוני

, העלייה של קבוצות שונות מתוכה בפרט" מחיר"ו, העלייה בכלל
בשל מחירה (בשל עוצמת השפעתה , חיונית במערכת קבלת ההחלטות

 . שק הישראליעל המ) הגבוה
צעד ראשו בניסיו להבי את הקשר , א כ, עבודת מחקר זו מהווה

לאור שיעור הגבוה  של  .שבי הגירה לבי מדינת הרווחה בישראל
העולי לישראל והנטייה במדינת הרווחה הישראלית להתאי את 

תשומת לב מחקרית  ראוי להקדיש ,מערכותיה לצורכי קליטת העלייה
יש להניח  .יבט מרכזי וייחודי זה של מדינת הרווחה בישראלרבה יותר לה

כי דיו מקי יותר בסוגיה ישפו אור על חלק מהבעיות החברתיות 
  .המדינה עמ מתמודדת ,הקשות
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  נספח

  שיטת איסו ועיבוד הנתוני והגדרות 

הצגנו בעבודה נתוני על הכנסות משקי בית של עולי מהקצבאות 
מתמיכות , ידי המוסד לביטוח הלאומיששולמו לה על, השונות

לעומת ההוצאות שלה על , יכות כספיות מפרטימוסדיות אחרות ומתמ
ההשוואות . בחינה דומה נערכה עבור משקי בית ותיקי. תשלומי החובה

והנתוני הופקו כעיבודי , 2004 ו1997: נעשו בשתי נקודות זמ
עבור מרכז טאוב מתו סקרי , לשני הנזכרות, )2006ביולי (מיוחדי 

באמצעות מאגר הנתוני , טיקהההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיס
  . במדעי החברה של האוניברסיטה העברית בירושלי
ס מבטיחי אמינות "שיטות הדגימה ואיסו הנתוני באמצעות הלמ

יחידת , כאמור. וייצוגיות של הממצאי לגבי כלל משקי הבית בישראל
והבסיס לממצאי המוצגי , הניתוח בעבודה הנוכחית הינה משק הבית

, 2004  ו1997הוא קוב הוצאות משקי הבית בישראל לשני בהמש 
כחלק מכלל (מתוכו חושבו הכנסות משקי בית מתמיכות וקצבאות שונות 

לצד תשלומי החובה של משקי בית אלו מכלל , )הכנסות משקי הבית
היות . כפי ה מפורטי בקבצי סקרי הוצאות המשפחה, ההוצאות שלה

 המחקר לנתוני על תשלומי החובה של שלצד הכנסות משקי הבית נדרש
וכדי לעבוד ע בסיס , נתוני המצויי רק בסקרי ההוצאות, משקי הבית

קיימי הבדלי בבסיס הנתוני של הכנסות משקי בית (אחד של נתוני 
נערכו כל העיבודי על משקי  ,)לפי סקר הכנסות לעומת סקר הוצאות

  . ס"הבית מתו סקרי הוצאות המשפחה של הלמ
העדפנו את השימוש בקוב נתוני סקר ההוצאות על  פני שימוש 

נתוני . א: בנתוני אדמיניסטרטיביי של הביטוח הלאומי מכמה סיבות
א אינ , הביטוח הלאומי מפורטי ברמת מקבל קצבה בודדת

מאפשרי ניתוח אינטגרטיבי של ס קצבאות הביטוח הלאומי ליחידת 
 הלאומי כוללי מידע רק על קצבאות של נתוני הביטוח. ב; משק הבית

הביטוח הלאומי ואינ כוללי מידע על תמיכה מוסדית אחרת או עזרה 
; שנדרשו לצור ניתוח מקי של הנושא במאמר, כספית ממקורות אחרי

 נתוני הביטוח הלאומי בחיתוכי שנדרשו –שיקולי זמינות הנתוני . ג
זמיני ונגישי לעבודת החוקרי לא היו , עולי לעומת ותיקי: לעבודה

, ועל כ נעשה שימוש, בנקודות ובטווח הזמ שנקבע לביצוע העבודה
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בעיבודי מקובצי הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית , כאמור
  . לסטטיסטיקה

סקר הוצאות משק הבית מהווה את המקור למידע שמפרסמת הלשכה 
ות של משקי הבית המרכזית לסטטיסטיקה על דפוסי ההכנסות וההוצא

שבועי הסקר כולל שאלו שהסוקר ממלא ויומ הוצאות דו. בישראל
 בוצע הסקר אחת 1997משנות החמישי ועד . שבני משק הבית ממלאי

 הוא מתבצע מדי שנה בשל הקצב המוא 1997ומאז , לחמש שני בער
 1997 החל ב. של ההתפתחויות הכלכליות והצור במידע עדכני עליה

די נתוני ההכנסות מסקר הוצאות משק הבית ע נתוני סקר מאוח
ושנתוניו נאספי , המשמש מקור להכנסות משקי הבית בישראל(הכנסות 

  .לסקר משולב)  אדחכוכחלק מסקרי 

משקי הבית בישראל  את כל ,1997 בהחל , כוללת וכלוסיית הסקרא
 ימושב, למעט קיבוצי ,)עירונית אוכלוסייה העירונית והלאב(

2001בשני (יישובי  הגרי מחו ל,שיתופיי ובדווי לא נכללה  2000
עקב קשיי באיסו , בסקרמזרח ירושלי ב אוכלוסיית משקי בית

 עולי). שוב נכללת אוכלוסייה זו בסקר 2002אול משנת , הנתוני
 הוגדרו כמי שנולדו בישראל או עלו ותיקי. 1990הוגדרו כמי שעלו אחרי 

  ).ג הדיו בגלי העלייה לישראל' ר (1989 סו אליה עד

  . מיליו משקי בית בישראל2 משקי בית מתו כ6,000כ: גודל המדג

  .משק בית: חקירהניתוח והחידת הי

בשלב ראשו מדג של : שלביבסקר הוצא מדג דו: יטת הדגימהש
  .ביישובי המדג יישובי ובשלב שני הוצא מדג של דירות

היא דגימת שכבות של יישוב על פי מאפייני של צורת שובי דגימת היי
  . דמוגרפיי מיקו גיאוגרפי  ומאפייני סוציו, יישוב

שנערכה מתו קובצי ,  היא דגימה אקראיתדגימת הדירות ביישובי
שהתקבלו   המדגהארנונה של הרשויות המקומיות או מרשימות

כו ע מי שגר בדירה הראיונות נער. ממזכירויות היישובי הקטני
  .שעלתה במדג

 :  סוגי שאלוני3באמצעות התבצע מכל משק בית יסו נתוני הסקר א
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ידי הסוקר ובו נתוני מולא על–מבנה משק הבית שאלו על   . א
כמו (כל אחד מבני משק הבית  דמוגרפיי וכלכליי בסיסיי לגבי

  .)'מעמד בעבודה וכו, שנת עלייה, אר לידה, מי, גיל
את ההוצאות , במש שבועיי, שבועי בו רש משק הביתיומ דו   .ב

  .ויומיות שלהיו
 שמולא על, שכיחות ועל הכנסותשאלו על הוצאות גדולות או לא   .ג

 או 3שהתייחס לתקופה של , סמ דיווח משק הביתידי הסוקר על
  . החודשי שקדמו למועד הריאיו12

החל , חודשי 13 במש כ" בשדה"אספו נתוני הסקר נ –קופת הסקר ת
חקירת המדג . השנה שאחריהשל בינואר של שנת הסקר עד ינואר 

  . השנהכדי לקבל ייצוג לכל , על פני תקופת הסקר כולה" פוזרה"

 הגדרות

 שיש ,קבוצת אנשי הגרי רוב ימות השבוע באותה דירה: שק ביתמ
בני משפחה ג לי  במשק הבית נכל.לה תקציב הוצאות משות למזו

  .שה חיילי בשירות סדיר

מוינו ,  כדי להתחשב ביתרונות הכלכליי לגודל משפחה:פש סטנדרטיתנ
הכנסת המשפחתית המחולקת במספר הנפשות  המשפחות לא לפי

הנפשות  אלא לפי ההכנסה המשפחתית המחולקת במספר, למעשה
השפעה שולית  במשפחה מייחסת לכל נפש נוספת גישה זו. הסטנדרטיות

כביטוי ליתרונות , קטנה יותר מבחינת העומס המוטל על תקציב המשפחה
  .ללגוד

ס ההכנסות הכספיות השוטפות  :כנסה כספית ברוטו למשק ביתה
ביטוח לאומי , מס הכנסה(החובה  ברוטו של משק הבית לפני תשלומי

 הכנסה זו כוללת את ההכנסות של כל בני משק הבית). וביטוח בריאות
מתמיכות , מריבית או מדיבידנדי, מרכוש, מעבודה שכירה או עצמאית

הכנסות מפנסיות וכל הכנסה שוטפת  ,ומקצבאות ממוסדות ומפרטי
 כמו כ. כגו ירושה או פיצויי, פעמיי לא נכללי תקבולי חד. אחרת

או בעבור , לא נעשו זקיפות בעבור הכנסות הנובעות משימוש בדיור עצמי
  .   שה הכנסות לא כספיות" עי"י של הכנסות בסוגי שונ

כימות שווי של קצבת הסיעוד /לא נער בסקר חישוב, לעניי קצבאות
שכ כאמור הסקר , במשקי בית בה הקשישי מקבלי קצבת סיעוד
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 בעוד שקצבת הסיעוד היא בדר(מרכז נתוני רק על הכנסות כספיות 
  ).כלל קצבת שירותי בעי

, הכנסה כספית ברוטו כמוגדר לעיל: ת נטו למשק ביתכנסה כספיה
החובה לא התקבלו ישירות ממשקי  תשלומי. אחר ניכוי תשלומי החובהל

 פי כללי המס הנהוגיאלא חושבו באופ ממוחשב על, הבית שנחקרו
  .במשק

הבית  הכנסה כספית נטו של משק: כנסה כספית נטו לנפש סטנדרטיתה
   .נדרטיות במשק הביתהסט מחולקת במספר הנפשות

המסי הישירי המוטלי על ההכנסות הכספיות : שלומי חובהת
הלאומי ולביטוח בריאות   מס הכנסה ותשלומי לביטוח–השוטפות 

תשלומי אלה חושבו באופ ממוחשב על פי כללי המס השוני .ממלכתי 
ההכנסות מהמקורות  (הערכי. ממשקי הבית ולא התקבלו ישירות

חושבו מסקר , המוצגי בלוחות) הוצאות לתשלומי החובההשוני וה
הסיוע ממקורות . ח"ש הוצאות המשפחה כממוצע חודשי למשק בית ב

לא ממשלתיי לעולי כולל תמיכות גופי וולונטריי המסייעי 
מבי גופי אלו בולטי הסוכנות היהודית והפורו . בתהלי הקליטה

  .יורהציוני המעניקי בעיקר הלוואות לד
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  נספח לוחות

   *2004 ו1997 ,מאפייני העולי לעומת האוכלוסייה הוותיקה: 1לוח נספח 

     השינוי%  2004               1997   
  עולי  ותיקי  עולי  ותיקי  עולי   ותיקי  המאפיי

  מאפייני דמוגרפי עיקריי. א

  אוכלוסייה
15+  

3,351,125 568,282  3,808,416 836,310  13.6  47.2  
  

משקי ' מס
  הבית

1,352,923 249,433  1,553,733 392,670  14.8  57.4  

גודל משפחה 
  ממוצע

3.54  2.90  3.44  2.91  2.8  0.9  

  0.5  0.8  55.7  50.9  55.4  51.3   נשי%

% 65 +
מאוכלוסיית (

  +)15בני 

12.9  18.2  12.5  18.0  3.1  1.1  

 משקי בית %
של הורה 
יחיד ע 

עד (ילדי 
  *)24גיל 

  27.5*    31.9    16.0  

+ 16 בעלי %
  שנות לימוד

14.8  20.7  18.7  22.4  26.4  9.8  

  מאפייני תעסוקתיי. ב

מספר 
מפרנסי 
  ממוצע

1.41  1.36  1.19  1.20  15.6  11.8  

 שייכי %
  ח עבודהולכ

49.0  48.1  50.3  47.0  2.7  2.3  

  11.9  35.1  10.4  10.4  11.8  7.7   אבטלה%

 מועסקי %
ד במשלחי י

אקדמאי 
  וטכניי

25.3  19.3  30.8  23.1  21.7  19.7  

 עובדי %
בלתי 

  מקצועיי

8.6  19.9  6.3  17.2  26.7  13.6  

  
:  פי על2000 נתוני הוריות בישראל  הוריות של עולי מכלל החד שיעור משפחות חד  *

  .4.2לוח , 2005שנתו סטטיסטי , )2005(ס "הלמ

  .2004 ו1997ס לשני "למ, טאוב לסקרי כוח אדעיבודי מיוחדי של מרכז : מקור
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 משקי הבית מקבלי קצבאות ביטוח לאומי ותמיכות כספיות :א2לוח נספח 
   )אחוזי מכל קבוצה (2004  ו1997) מוסדיות ואחרות(שונות 

2004  1997    
  המאפיי ותיקי עולי  ותיקי  עולי

מקבלי קצבאות ביטוח  82.9 80.8 80.3 81.8
 מכלל משקי בית לאומי

 בקבוצה
  מקבלי יותר מקצבת 17.4 31.9 25.0 32.4

 ביטוח לאומי אחת
  :קצבות הביטוח הלאומי        

  קצבת ילדי  49.6  39.2  47.1  40.7
  קצבת זיקנה  23.4  34.7  23.0  30.3

  קצבת נכות כללית  7.4  6.8  8.4  6.6
  דמי  אבטלה  6.2  6.4  2.4  4.6

  סההבטחת הכנ  4.6  11.4  5.3  10.0
  קצבת שאירי  4.5  1.8  4.7  1.8
קצבאות ביטוח לאומי   *  *  2.3  2.2

  אחרות

  סיוע מוסדי אחר  6.2  17.1  7.5  23.9

לא (תמיכה כספית   7.4  5.9  10.2  11.5
  )ממוסדות

, מזונות: הכוונה לכל קצבאות ביטוח לאומי האחרות שאי לגביה פרוט כגו  *
הנתוני אינ כוללי מידע על . ולות איבהעבודה ופע, נכי תאונות, ניידות, אימהות

ס חסרי נתוני על "בנתוני הלמ. כמפורט בהגדרות, קצבת סיעוד שהיא קצבה בעי
  .1997קצבאות ביטוח לאומי אחרות ב

–פערי ושינויי בקבלת קצבאות ותמיכות בקרב משקי בית : ב2לוח נספח 
  1997 לעומת 2004, )אחוזי( ותיקי לעומתעולי 

ר בי ותיקי הפע
  לעולי
  2004ב  1997ב

השינוי 
בקרב 
  ותיקי

השינוי 
בקרב 
  עולי

  

מקבלי קצבאות   1.2  3.1  1.5  2.9
  ביטוח לאומי

מקבלי יותר   1.6  14.4  7.4  14.5
  מקצבה אחת  

 1997ס לשני "למ של הכנסות/ עיבודי מיוחדי לסקרי הוצאות: לשני הלוחותמקור
  .נער עבור מרכז טאוב, ידע של האוניברסיטה העבריתמתו מאגר מ, 2004ו



45 קליטת העולי במערכת הביטחו הסוציאלי

לפי , הכנסות מתמיכות: עלויות רווחה של עולי מול ותיקי: א 3נספח לוח 
 2004 ו1997, למשק בית ולנפש סטנדרטית, מקור התמיכה ורמתה

  )*תא כ בכל"באחוזי מסה(

2004  1997    
 הכנסת %

עולי 
מהכנסת 

 ותיקי

ותיקי   עולי סת  הכנ%
עולי 

מהכנסת 
  ותיקי 

   ותיקי עולי 
  
  

  המאפיי

  הכנסות משק בית 6,696 4,820  *69.9 8,542 6,036 *70.7
 ח"ש (כ"סה

 )בממוצע לחודש

 השוני המרכיבי        
מכלל הכנסת כאחוז 

   (%)משקי הבית

  תמיכות   23.2  39.5  122.6  22.4  36.4  115.0

  אות קצב  19.5  32.0  117.9  17.8  28.3  112.3

66.4  18.7  23.4  81.0  27.6  24.3  
הכנסה מוסדית 

  אחרת 

103.5  38.4  27.0  132.5  54.9  29.8  
הכנסה כספית 

  ממקורות אחרי 

78.4  2,399  3,060  81.5  1,917  2,352  
הכנסות לנפש 

  סטנדרטית

129.7  29.8  18.0  133.8  31.8  19.3  

תמיכות לנפש 
כאחוז מס 

ההכנסות לנפש 
  (%)סטנדרטית 

מזו של ) ח"בש(נתו מציג את החלק היחסי שמהווה הכנסת עולי בסעי נתו ה  *
  . הוותיקי

  
  . 2004  ו1997: עיבודי מיוחדי, סקרי הוצאות, ס" הלמ:מקור
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לפי שיעור הקצבה מס הכנסות , עלויות רווחה של משקי בית: ב3  נספחלוח
ז מס כאחו** (2004 ו1997,  עולי לעומת ותיקי–משקי בית 

  )ההכנסה

  
1997  2004  

  

  

  סוג הקצבה

הכנסת % עולי ותיקי
עולי 

מהכנסת 
  ותיקי 

 הכנסת %  עולי ותיקי
עולי 

מהכנסת 
  ותיקי

  64.5 4.6 5.0  48.7 5.9 8.6  ילדי

  108.5 35.5 23.1  108.2 32.2 21.4 זיקנה

  117.1  30.7  18.5  76.9  22.0  20.6  שאירי

  96.8  39.0  28.5  113.1  37.2  23.7  נכות

  95.8  41.0  30.2  90.0  38.8  31.0  דמי אבטלה

  103.2  28.6  19.6  110.7  33.4  21.7  הבטחת הכנסה

  57.6  18.7  23.0        *קצבאות אחרות

, מזונות: כגו, שאי לגביה פרוט, הכוונה לכל קצבאות ביטוח לאומי האחרות  * 
 הנתוני אינ כוללי מידע על .עבודה ופעולות איבה, נכי תאונות, ניידות, אימהות

ס חסרי נתוני על "בנתוני הלמ. כמפורט בהגדרות, קצבת סיעוד שהיא קצבה בעי
  .1997קצבאות ביטוח לאומי אחרות ב

מפני שלא נית , ער הקצבאות מוצג עבור משקי בית ולא עבור נפש סטנדרטית** 
 השונה של אוכלוסיית להגדיר מחדש נפש סטנדרטית עבור כל סוג קצבה בשל הגודל

  .משקי בית מקבלי קצבה נתונה

  .  עבור מרכז טאוב 2004, 1997 עיבודי מיוחדי מסקרי הוצאות :מקור
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        ,       ותיקי עולי מול –לפי סוג , התשלומי למערכת הרווח : 4נספח לוח 
   )אחוזי מכל קבוצה (2004ו 1997

תשלומי כאחוז   2004  1997
מהוצאות משק 

  )(%הבית 
 הפער  עולי  ותיקי   הפער  עולי ותיקי

 ביתההוצאות משק 
  כ" סה–

6,696  4,820  72.0*  8,542  6,036  70.1*  

  9.0  22.2  31.0  16.0  18.2  34.2  תשלומי חובה 

תשלומי ביטוח 
  לאומי  

4.8  3.4  1.4  5.2  4.3  0.9  

תשלומי ביטוח 
  בריאות 

5.6  5.1  0.5  5.4  5.5  0.1  

   .ותיקיה מהכנסתהכנסת עולי של יחסי ההחלק   * 

   . עבור מרכז טאוב2004, 1997עיבודי מיוחדי מסקרי הוצאות : המקור
  

  2004  ו1997, עולי וותיקי  – *והתשלומיעלות התמיכות : 5 נספח לוח

2004  1997    

  המאפיי ותיקי עולי   ותיקי  עולי

 מס אחוז התמיכות הכולל 81.7 18.3  78.0 22.0
 במשקהתמיכות והתקבולי 

תשלומי ס אחוז התמיכות מ 82.8 17.2  78.6 21.4
   לקצבאותלאומי הביטוח ה

ביטוח לאומי מס   תשלומיאחוז  91.1  8.9  88.2  11.8
  התשלומי לביטוח לאומי 

ביטוח בריאות מס   תשלומיאחוז  88.8  11.2  87.5  12.5
  תשלומי ביטוח בריאות 

בכל (ק היחסי של מכפלת מספר משקי הבית מקבלי התמיכות החישוב נער כחל* 
חודשי מס התמיכות  x12בשיעור תמיכה חודשי ממוצע ) קבוצת אוכלוסייה
ובאופ דומה נער החישוב עבור תשלומי שנתיי לביטוח לאומי  .השנתיות במשק

לל ולביטוח בריאות של כל קבוצה מס התשלומי לביטוח לאומי וביטוח בריאות בכ
  . המשק

  . עבור מרכז טאוב2004, 1997 עיבודי מיוחדי מסקרי הוצאות :מקור
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