
  מערכת הביטחו הסוציאלי 

המופעלות , מערכת הביטחו הסוציאלי כוללת שורה ארוכה של תכניות
א ג באמצעות משרדי ממשלה , ידי המוסד לביטוח לאומיברוב על

וא באמצעות השוק ) המשרד לקליטת עלייה, האוצר, הביטחו(אחרי 
ת הגנה תכלית לספק רש). למשל, תכניות פנסיה תעסוקתיות(החופשי 

הכנסה מעבודה ) או התמעטות(במקרי של העדר , לפרטי ולמשפחות
התכניות מתמקדות . בגי מגוו נסיבות, או בשל הוצאות נוספות/ו

בפיזור ; בשמירה על רמת חיי של כלל האזרחי; בהקלה על עוני
בהשתתפות במימו עלויות ; הכנסותיו של הפרט על פני תקופות חייו

; בהגברת שילוב של מובטלי בשוק העבודה; דול ילדיכגו גי, נוספות
; בחלוקה מחדש של המשאבי בחברה; במת פיצוי על אובד או פגיעה

 2007ההוצאה הציבורית על התכניות הללו ב .ובהגברת השוויו המגדרי
אחוז מס ההוצאה  41שה כ, ח לשנה" מיליארד ש42מסתכמת ב

     .1החברתית בתקציב שנה זו

   מגמות עיקריות בהתפתחות המערכת בשנה האחרונה.1

הקלה על העוני , בשתיי מבי מטרותיה של מערכת הביטחו הסוציאלי
לא חלה , וחלוקה מחדש של ההכנסות לצור צמצו הפערי החברתיי

אמנ . בשנה האחרונה התקדמות משמעותית לעומת השני הקודמות
יינו את תקופת המשבר אשר אפ, נבלמה ההתפתחות של שתי המגמות
ונבלמו הפגיעות הקשות במערכת , הכלכלי של ראשית שנות האלפיי
עדיי לא נראה שינוי , כאמור, אול, הביטחו הסוציאלי בתקופה זו

  .  משמעותי בתחו זה
התמודדות מוצלחת ע עוני וע פערי חברתיי מותנית בשינויי 

ית של השני האחרונות הצמיחה הכלכל. במאפייני המשק ושוק העבודה
והתרחבות שוק העבודה סיפקו את התנאי לצמצו בממדי ההדרה 

                                                 
 ואומדני מרכז טאוב 2007על פי אומדני המוסד לביטוח לאומי לס התשלומי ב  1

 . 2007להוצאה החברתית ב
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כלכליי אינ ברור כי שינויי בתנאי המקרו, ע זאת. החברתית
, זוסמ (מובילי בהכרח לצמצו פערי חברתיי ולהקטנת ממדי העוני

קר בעי, בתחו זה יש תפקיד חיוני למערכת הביטחו הסוציאלי. )2006
תו מיקוד בנזקקי , בזכות תרומתה לחלוקה מחדש של המשאבי

ההתקדמות . שאינ יכולי להשיג משאבי אלה בשוק החופשי, ביותר
לעבר המטרות הללו קשורה ישירות לתנאי הנגישות לתכניות הביטחו 

המשולמות במסגרת אות , הסוציאלי ולרמת הנדיבות של הקצבאות
 המיועדות להתמודדות ע עוני –תכניות היות שהפגיעה ב. תכניות

 בראשית –ופערי חברתיי דוגמת הבטחת הכנסה וקצבאות הילדי 
הרי מידת האפקטיביות של התכניות עדיי מועטה , העשור טר תוקנה

 חלה ירידה קלה בלבד בממדי העוני ואילו 2006ואכ במהל שנת . מדי
המוסד לביטוח  ( זוהשוויו בחלוקת ההכנסות א התרחב בתקופהאי

  ).2007, לאומי
אשר הודגשה בשני , אחת המטרות של מערכות הביטחו הסוציאלי

היא השאיפה לעודד את שוב , ידי קובעי המדיניותהאחרונות על
: לצור השגת מטרה זו ננקטו כמה צעדי. לעבודה של מקבלי קצבאות

, ת הכנסהנערכו שינויי משמעותיי במבח התעסוקה של תכנית הבטח
ונעשו שינויי מרחיקי לכת בתכנית , הופעלה תכנית מרווחה לעבודה

הגור המרכזי לעידוד , אמנ ג ביחס למטרה זו. ביטוח אבטלה
ההשתתפות בשוק העבודה בשני האחרונות הוא הצמיחה הכלכלית 

אבל ניכר כי השינויי הללו במערכת הביטחו , והתרחבות שוק העבודה
הבעיה . וק העבודהרמו למעבר של מקבלי קצבאות לשהסוציאלי אכ ת

פגעו באיזו החיוני , שאומצו להשגת מטרה זו, כי שינויי רבי, היא
בי , )אשר היה קיי בתכניות המיועדות לאוכלוסייה בגיל העבודה(

השאיפה להשיב מקבלי קצבאות לשוק העבודה לבי מטרות אחרות של 
השינויי שאומצו פגעו בצורה קשה , רבאופ ספציפי יות. התכניות הללו

שהיו זכאי לקצבאות במסגרת תכניות שונות , ברווחת של המובטלי
הוציאו רבי מה ממערכת הביטחו הסוציאלי בטר , לחילופי, או

  . השתלבות בעבודה המאפשרת פרנסה סבירה
חלו , הפיצוי, ג ביחס למטרה אחרת של מערכת הביטחו הסוציאלי

 עיקרו הפיצוי מבקש להעניק דבר.  משמעותיי בשנה האחרונהשינויי
למשפחתו או אפילו לקבוצה , מה במקו פגיעה או נזק שנגרמו לאד

נעשה , ובישראל בתוכ, במדינות רווחה שונות. חברתית זו או אחרת
על מנת לפצות מי , שימוש בעיקרו זה במערכת הביטחו הסוציאלי
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כמו פגיעה , זוהות כמזכות את הנפגע בקצבההמ, שנפגעו בנסיבות שונות
  . )2002, גל (במהל שירות צבאי ופגיעה במסגרת העבודה

תכניות המבקשות לממש מטרה זו נוטות להיות נגישות במיוחד ואינ 
 קודמתזכאות לקצבה במבח הכנסות או בהשתתפות , כללבדר, מתנות

 התכניות הללו ,זאת ועוד. בשוק העבודה ובתשלו דמי ביטוח לאומי
שה מעניקות קצבאות נדיבות יותר לאוכלוסיית היעד , מתאפיינות בכ
 בהשוואה לקצבאות הניתנות למי שסובלי ממצוקה או ,המוגדרת שלה

מטרה זו באה לידי ביטוי . פגיעה דומה אול נפגעו בנסיבות אחרות
 המופעלות על, תובמערכת הביטחו הסוציאלי בישראל בשורה של תכני

ידי משרד הביטחו על, )נפגעי פעולות איבה(ידי המוסד לביטוח לאומי 
נכי המלחמה (ידי משרד האוצר ועל) ל ומשפחות שכולות"נכי צה(

  ). בנאצי ונכי רדיפות הנאצי
 הודגש ביתר שאת עיקרו הפיצוי בתכניות מערכת 2007בשנת 

גיעה או  הסובלות מפ,המיועדות לאוכלוסיות יעד, הביטחו הסוציאלי
דבר זה בא לידי ביטוי בהחלטה לבטל סופית את מבח ההכנסות . מאובד

, על פי החלטה זו. בקביעת גובה הקצבאות המוענקות למשפחות שכולות
נגיש , יזכו בפיצוי נדיב, ללא קשר לרמת הכנסת, כל המשפחות השכולות

מגמה זו באה לידי ביטוי ג בהחלטת הממשלה לשל קצבאות . וזהה
המשולמות באמצעות , קנהימעל ומעבר לקצבאות הז, יצולי שואהלנ

לאימו מגמה זו במערכת הביטחו הסוציאלי . המוסד לביטוח לאומי
 תקציבית וה מבחינת הבטחת השוויו הה מבחינ, משמעויות רבות

ניכר כי הדיו בסוגיית פיצוי . בטיפול באוכלוסיות היעד של מערכת זו
התקיי מבלי שההשלכות הללו נבחנו באופ אוכלוסיות יעד שונות 

  .מסודר

 רמת והיק המקבלי  , הקצבאות. 2

תשלומי לנפגעי הוכל תשלומי הקצבאות של הביטוח הלאומי  ס
והוא , )במחירי קבועי (ח"שמיליארד  41  עמד על2006בשנת הנאצי 

ששול ב, הסכו הכולל. 2007ח ב" מיליארד ש42 צפוי להסתכ ב
שהייתה שנת , 2001 אחוזי לעומת 7 נמו בכ, במחירי קבועי, 2006

נגזרו קיצוצי בתשלומי  ובהמשכה, שיא בהיק של תשלומי ההעברה
  . אלו
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2007, תשלומי קצבאות בענפי ביטוח עיקריי נבחרי. 1לוח  2005   
   ) קבועימחירי, ח"מיליוני ש(

הבטחת  אבטלה
 הכנסה

  משפחות
ע 
 ילדי

נה זיק נכות
 ושאירי

כל ס
 *התשלומי

 

2,036 2,820 4,581 7,658 16,609 39,738 2005 
1,957  2,623  4,973  8,101 17,165  40,968  2006  
1,933  2,565  4,910  8,765 17,409  41,929  2007* 

    **התפלגות באחוזי        

4.7 6.5 10.6  17.7 38.4 100.0 2005  
4.4  5.9  11.2  18.2  38.5  100.0 2006  
4.1  5.7  10.6  19.3  37.4  100.0  2007  

  .2007אומד לשנת   *
לכ ההוצאה על הקצבאות הכלולות , הנתוני כוללי קצבאות נבחרות בכל שנה * *

 .100כ ג ההתפלגות באחוזי איננה מסתכמת ב, הכל בלוח אינה מסתכמת לס
       .נתוני אלו אינ כוללי הוצאה בעבור ביטוח סיעוד

  .  2007, המוסד לביטוח לאומי :מקור

 –לדי  וי נכות כללית,יקנה ושאירי ז–ענפי הביטוח המרכזיי שלושת 
, 1כפי שנית לראות בלוח . כל הקצבאותשלישי מסמהווי כשני

הקצבאות המיועדות לקשישי מהוות את ההוצאה הגדולה ביותר 
 חלק של עלה, במהל העשור האחרו. בתשלומי המוסד לביטוח לאומי
וה נוטלות נתח גדול יותר מקצבאות , קצבאות הנכות בס התשלומי

ומרכיב שני (שהיוו מרכיב משמעותי בהוצאה עד ראשית העשור , הילדי
. 2007וד יותר במהל שנת מגמה זו התחדדה ע). לאחר קצבאות הזיקנה

בחלק של קצבאות הילדי נובעת כמוב משינויי שנעשו בה הירידה 
העלייה המתמשכת , לעומת זאת. שית העשור ומפגיעה בנדיבותברא

בחלק של קצבאות הנכות קשורה בשינויי שנערכו בנגישות ובנדיבות 
בתקופה זו נמשכה ג הירידה . של תכנית זו במהל השני האחרונות

, קצבה להבטחת הכנסה ובחלקה היחסי של האבטלה ה דמיבחלק של
  .   הסיעוד עלה באופ מתובעוד חלק היחסי של קצבאות

בקרב מקבלי : מגמות ההתפתחות נבדלות בי מקבלי קצבאות שונות
שבלטה במיוחד בקרב , קצבאות הבטחת הכנסה ואבטלה חלה ירידה

. 2007 ובמהל 2006שמספר המשי לרדת ב, מקבלי הבטחת הכנסה
בקרב מקבלי קצבאות זיקנה ושאירי ובקרב מקבלי ביטוח , לעומת זאת

2007סיעוד נרש גידול בשני  בהשוואה למגמות הבלימה או . 2006
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בולט קצב הגידול במספר מקבלי , לגידול המתו ברוב סוגי הקצבאות
  . 2007  ו2006וכ ג בשני , שגדל בכל שנה במהל העשור, קצבת נכות

, מקבלי קצבאות בענפי ביטוח עיקריי של המוסד לביטוח לאומי. 2לוח 
2007   )אלפי, ממוצע חודשי ( 2005

הבטחת  אבטלה
 הכנסה

זיקנה  סיעוד נכות
 ושאירי

משפחות 
המקבלות 

קצבאות 
 ילדי

 

58.9  140.7  170.9 114.1 719.9  956.3  2005   
56.0  130.0  178.3 119.5 727.5  968.3  2006   
54.0  127.0  188.6 124.3 731.0  977.5  2007*  

 )אחוזי(שיעור השינוי השנתי         
0.3 3.0 5.2 1.4 0.3 1.1 2005  
4.8  7.6  4.3  4.7  1.1  1.2  2006  
3.6  2.3  5.8  4.0  0.48  0.9  2007  

  .2007אומד לשנת   *

  .2007,  המוסד לביטוח לאומי:מקור

מענק לידה ודמי פגיעה מסכ את מספר המקבלי בכל , מספר מקבלי דמי לידה  :הערה
מספר המשפחות שקבלו קצבה מספר מקבלי הבטחת הכנסה כולל את . השנה

  . הוא המספר הממוצע לחודשבענפי האחרי מספר מקבלי הקצבה . בדצמבר

  
דר אחרת לבחו את היק קבלת הקצבאות ואת השפעת על אוכלוסיית 

שערכה הלשכה המרכזית , היעד היא באמצעות ממצאי מתו סקרי
בקרב ממצאי אלה מאירי את היק קבלת הקצבאות . לסטטיסטיקה
את תרומת הקצבאות להכנסת משקי הבית ואת ההבדלי , משקי הבית

  .בי אוכלוסיות שונות
כי קצבאות מסוג ,  מלמדי2005ממצאי מסקר הוצאות משק הבית 

 אחוז ממשקי 80מהכנסת של כ,  אחוז בממוצע29זה או אחר מהוות כ
ל נתוני הסקר מצביעי על התרומה הדיפרנציאלית ש. הבית בישראל

כפי שנית לראות . הקצבאות להכנסות משקי הבית על פי רמת הכנסת
עולה שיעור מקבלי הקצבאות , ככל שרמת ההכנסה נמוכה יותר, 1באיור 

בעוד . ותרומת של הקצבאות להכנסת משק הבית גדולה יותר
 אחוז ממשקי 90 שהקצבאות מהוות מרכיב בהכנסותיה של למעלה מ

.  אחוז60בעשירו העליו מדובר בכ, נמוכיהבית בשלושת העשירוני ה



  2007הקצאת משאבי לשירותי חברתיי                                                               218

  

 אחוז 11 –שיעור של הקצבאות מס ההכנסה מבליט את ההבדל 
 אחוז 64בקרב משקי הבית הנמני על העשירו העליו לעומת מההכנסה 

  .בקרב משקי בית בעשירו התחתו

      
ניתוח נתוני סקר ההוצאות מאפשר הצצה ג על תרומת הקצבאות 

שיעור : ה של משקי בית על פי מאפייני דמוגרפיי שונילהכנסותי
 92 –הוא הגבוה ביותר , המקבלי קצבאות, משקי הבית במגזר הערבי

) 1989שעלו לאחר ( אחוז ממשקי הבית של העולי 80, לעומת זאת. אחוז
, ע זאת.  אחוז79) היהודי(מקבלי קצבאות ובקרב הוותיקי 

מיוחד מס הכנסותיה של משקי הבית של הקצבאות מהוות חלק גדול ב
 אחוז בממוצע בקרב משקי בית 30לעומת , ) אחוז בממוצע46(העולי 
ניתוח .  אחוז מהכנסותיה של משקי בית של ותיקי24ערביי ו

שביקשה לעמוד על הגורמי המסבירי , משתנית באמצעות רגרסיה רב
, הצביע על כ, את הפערי בתרומת הקצבאות להכנסות משקי הבית

כמו גיל ומספר הילדי , שכאשר מחזיקי קבוע מאפייני דמוגרפיי
, במלי אחרות. ההשתייכות הקבוצתית היא בעלת משקל רב, במשק בית

איור 1.   תרומת הקצבאות להכנסת משקי הבית,   
לפי עשירוני הכנסה נטו (אחוזים)
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שיעור הקיצבה מסך ההכנסה מקבלי הקיצבה בעשירון
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 בכל הקשור לתרומת קצבאות להכנסות ,הפער בי עולי לבי ערבי
 נובע במידה משמעותית מההשתייכות הלאומית של משקי ,משק הבית

הדבר קשור בנטייה של מערכות הרווחה והביטחו , כל הנראהכ. הבית
הסוציאלי בישראל ליצור מערכות ותכניות המיועדות להקל על תהלי 

  ).2007, צוריגל ובר; Lewin, Stier, 2002 (קליטת של העולי
הפרק בוח בהמש את ההתפתחויות וד בסוגיות הנוגעות לתכניות 

; קשישי: ארבע אוכלוסיות יעד מרכזיות המיועדות ל,ביטחו סוציאלי
וקצבאות ; אנשי בגיל העבודה חסרי הכנסה; אנשי ע מוגבלות

  .הנוגעות לרווחת המשפחה

 ביטחו סוציאלי לקשישי. 3

ההסדרי לקשישי ה היקרי והמקיפי ביותר במערכת הביטחו 
) דקצבאות זיקנה ושאירי וביטוח סיעו(הוצאות לקשישי ה. הסוציאלי
מער הביטחו  . של הביטוח הלאומי אחוז מס ההוצאות42מהוות כ
זיקנה  קצבאות: ארבעה רבדימ מורכב לקשישי הסוציאלי

שהיא קצבה סלקטיבית , השלמת הכנסה; אוניברסליות לכלל הקשישי
, המוסדרת בהסכמי עבודה(פנסיה תעסוקתית ; לקשישי חסרי הכנסה

מער זה מספק מענה לכמה .  זיקנהוהסדרי חיסכו לעת, )כלל בדר
נות מענה , השלישי והרביעי, השילוב בי הרובד הראשו: מטרות

כאשר , לשמירה על רמת החיי של אד לאחר שפרש מחיי העבודה
הגבייה ממנו במהל חייו מאפשרת לפזר את הכנסותיו על פני תקופות 

להקל על העוני נית , במקרי של מי שלא צברו פנסיה או חסכונות. חייו
  .ועל העדר הכנסה מספקת באמצעות שילוב בי הרובד הראשו והשני

  קצבאות לקשישי . א

לנשי , 70  ו65בגיל ( משולמת לכל קשיש קצבת הזיקנה האוניברסלית
) בממוצע לחודש( אל קשישי 731כ. ולשאיריו) בהתאמה, ולגברי
מקבלי קצבת ) אחוז 85(מרבית ,  קצבת זיקנה ושאירי2007קיבלו ב

 אחוז מביניה לא צברו זכויות לפי 13.  קצבת שאירי–זיקנה והנותרי 
וקצבת ) 60מרבית עולי שעלו אחרי גיל (חוק הביטוח הלאומי 
  . ממומנת בידי הממשלה
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וס , 2006 אחוז לעומת בכחצי עלה 2007 מספר מקבלי הקצבה ב
כתוצאה , )ירי קבועיבמח( אחוזי 1.4 ב2007התשלומי גדל בשנת 

הגדלת מ ו,בקצבת הזיקנה ההפחתה צמצומ, מעדכו הקצבאות
, 2בשני שקדמו לכ נערכו כמה שינויי. הכנסהה השלמת הקצבאות ע

שהקשישי , מאחר שנבעו מההכרה בכ, שחלק היו בכיווני מנוגדי
 . 2005  וב2004למשל ב, מעוטי ההכנסה נפגעו מהקיצוצי במיוחד

עלה הסכו  הבסיסי של קצבת זיקנה ליחיד , צאה מתהליכי אלהכתו
הקצבה , 2 כפי שנית לראות באיור .ח" ש1,159 לכדי 2007ביולי 

 23,  אחוז מהשכר הממוצע ואילו הקיצבה לזוג15הבסיסית מהווה כיו 
שקדמה , 2002 רמות אלה נמוכות עדיי בהשוואה לעומת שנת –אחוז 

  .לקיצוצי בקצבה

                                                 
הקצאת משאבי (סוציאלי בשנה שעברה ה על מערכת הביטחו ראה פירוט בפרק  2

 ).2006לשירותי חברתיי 

איור 2.   קצבת זקנה בסיסית כאחוז מהשכר הממוצע 
במשק

15.6 15.2 15.1

23.3 22.8 22.9

2002 2004 I-IV 2007

יחיד זוג
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שקצבאות הזיקנה מהוות את עיקר הכנסת ,  הכנסה לקשישיהשלמת
של מערכת הרובד השני היא , פנסיה תעסוקתית, כלל בדר, וה נעדרי

,  אחוז מכלל מקבלי קצבת זיקנה27 מדובר בכ. הביטחו הסוציאלי
  . המקבלי ג השלמת הכנסה

 הציבו את הקצבה הממוצעת 2006 וב2005 עדכוני הקצבאות ב
 אחוז מהשכר הממוצע במשק במחצית הראשונה של 31 של כבשיעור

בעיקר בקצבאות , הגידול בקצבאות הזיקנה). ח ליחיד" ש2,395 (2007
תר לירידה בתחולת העוני בקרב קשישי , המיועדות לקשישי נזקקי

תחולת העוני בקרב הקשישי עומדת על , ע זאת. בשנתיי האחרונות
שיעור זה מעיד על . 2006 קשיש בשנת  אחוז מהמשפחות שבראש21.5

בהתמודדותה , הצלחתה המוגבלת מאוד של מערכת הביטחו הסוציאלי
  . ע הבעיה של מצוקה בקרב קשישי בישראל

אמור לספק לקשישי , הפנסיה התעסוקתית רובד ,הרובד השלישי
לנושא זה מקו . את הכנסת העיקרית לאחר פרישת משוק העבודה

, פלג (הציבורי בתחו הביטחו הסוציאלי זה שני רבותמרכזי בדיו 
אול בהעדר חוק פנסיה חובה או הסכמי קיבוציי למרבית . )2006

הכיסוי של העובדי במערכת , הכוללי ג חברות בקר פנסיה, העובדי
דבר זה משתק בשיעור הגדול של עובדי . הפנסיה הוא חלקי בלבד

. וכ בתחולת העוני בקרב קשישי, פנסיונישנותרו ללא כיסוי , וגמלאי
נעשה צעד חיובי , לעומת זאת. עד היו טר נחקק חוק מעי זה

שנחת בי , להתמודדות ע מגבלותיה של מערכת זו באמצעות ההסכ
, 2007ביולי , ההסתדרות לבי לשכת התיאו של הארגוני הכלכליי

שאינ חברי בקר , לפיו יורחב הכיסוי הפנסיוני לכמיליו עובדי
אשר , כי להסכ זה, הרחבת הכיסוי מתבססת על ההנחה. פנסיה כיו

  . ידי הממשלהיוצא צו הרחבה על, 2008יכנס לתוק בינואר י
, החיסכו לעת זיקנה בביטחו הסוציאלי לזקני הוא הרובד הרביעי

שנועדו לצבור חיסכו לעת , הכולל בעיקר קופות גמל מסוגי שוני
, בעידוד המדינה, כנובע ממימו משות של העובדי ומעסיקיה, נהזיק

לרובד זה תפקיד מרכזי בהבטחת הכנסת של . באמצעות הנחות מס
  . שלא הצטרפו לקרנות פנסיה,עצמאי ושכירי

  ביטוח סיעוד. ב

ביטוח סיעוד מיועד לקשישי המוגבלי בתפקוד היומיומי שלה וחיי 
בהיותה משולמת לארגו המספק , "ות בעישיר"הקצבה היא . בקהילה
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היא כוללת סל מגוו . את השירותי במסגרת ההסדרי שנקבעו בחוק
 אמור 2008בראשית  . המותא לצרכיו של הקשיש,של שירותי סיוע

שנועד לבחו את האפשרות של ביטול שיטת מת השירות , להתחיל ניסוי
   .    כפי שנהוג היו,בעי

.  אל קשישי בממוצע לחודש את הקצבה124  קיבלו2007בשנת 
 אחוזי לעומת השנה 4.6בשיעור של , 2006הגידול בלט בעוצמתו בשנת 

 אחוז 60כ, שלושה רבעי ממקבלי ביטוח הסיעוד ה נשי. שקדמה לה
כרבע מהמקבלי ה . ושיעור גדל בהתמדה במהל השני, +80בני 
גבוה מחלק היחסי ששיעור בקרב המקבלי קצבה זו , עולי

שיעור הכיסוי של ביטוח הסיעוד ביחס לאוכלוסייה . באוכלוסייה
סכו  ).2006שנת ( אחוז 15הקשישה יציב בשני האחרונות ברמה של כ

 למי שתלוי ,ח" ש2,735 עמד על 2007הקצבה במחצית הראשונה של שנת 
לאחר שבשני האחרונות , במידה רבה מאוד בזולת ומקבל קצבה מלאה

  .3חלו כמה שינויי ברמתה של הקצבה
כמתבטא בהיק שעות הטיפול , קיימות שלוש רמות של קצבה

הקצבה הנמוכה מיועדת למי שתלוי במידה רבה : הממומ בבית הקשיש
הקצבה השנייה מיועדת ;  שעות טיפול שבועיות9.75 בזולת ומזכה אותו ב

ות טיפול  שע16למי שתלוי במידה רבה מאוד בזולת ומזכה אותו ב
והקצבה המקסימלית מיועדת למי שתלוי לחלוטי בעזרת ; שבועיות

 2007באמצע שנת .  שעות טיפול שבועיות18הזולת ומאפשרת לקבל 
 אחוז מזכאי גמלת סיעוד 59: התפלג ציבור מקבלי הגמלה באופ הבא

 אחוז 15  אחוז קיבלו את הקצבה האמצעית ול26, קיבלו קצבה מינימלית
  .ה המקסימליתאושרה הקצב

   שואהיקצבאות לניצול. ג

, במהל השני הוקמה מערכת נפרדת של קצבאות לפיצוי ניצולי שואה
מממשלת  ישיראשר אינ זכאי לסיוע , "נפגעי פעולות הנאצי"

 מערכת זו ממומנת על. מממשלות אחרות או מוועידת התביעות, גרמניה
ת בי גרמניה שנח, ידי משרד האוצר ונסמכת על הסכ השילומי

מדובר בשתי תכניות . בראשית שנות החמישי, המערבית ובי ישראל
חוק נכי המלחמה בנאצי וחוק נכי , המעוגנות בשני חוקי, מרכזיות

  . רדיפות הנאצי
                                                 

 .2הערה ראה   3
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 מספקת קצבאות – חוק נכי המלחמה בנאצי –התכנית הראשונה 
אות בעלות ושירותי נוספי למי שנפגעו עקב שירות הצבאי באחד מצב

שנלחמו נגד גרמניה הנאצית בעת מלחמת , הברית או ביחידות הפרטיזני
 מעניקה – חוק נכי רדיפות הנאצי –התכנית השנייה . העול השנייה

ואינ מקבלי פיצויי , הסובלי מנכות, קצבה וסיוע לניצולי שואה
לפי . מגרמניה בשל מועד עליית לישראל או בשל העדר זיקה לגרמניה

מעניקי לניצולי שואה מעוטי אמצעי קצבה חודשית בס , תכנית זו
  . ח ללא בדיקת נכות" ש1,041

הורחב חוק נרדפי הנאצי ג , במסגרת חוק ההסדרי, 2001בשנת 
למי ששהו במחנה עקורי בגרמניה לאחר המלחמה ועלו לאר לפני  

ואה  שינחקק חוק הטבות לניצול, 2007בשנת , בנוס על כ. 1953
ח ועדיפות בסיוע לשכר " ש1,000המקנה מענק שנתי בס של כ, נזקקי

  .דירה לניצולי שואה מקבלי הבטחת הכנסה
 את קצבת נכי רדיפות הנאצי ונכי 2006 איש קיבלו בשנת 50,000כ

ההוצאה על הקצבאות ושירותי אחרי ). 50,764(המלחמה בנאצי 
,  אחוז מהתוצר0.22 ח שה"ש מיליארד 1.5בעבור הסתכמה בשנה זו ב

 ניצולי 57,000קיבלו , בנוס לזכאי אלה. 2005לשיעור בשנת בדומה 
 250,000כי חיי היו בישראל כ, ההערכה היא. סיוע ממדינות אחרות

   ).'א2007, מבקר המדינה (הכל ניצולי שואה בס
בשני האחרונות הופנתה ביקורת קשה כלפי הממשלה על רקע 

. לכלית הפוקדת את חייה של רבי מניצולי השואההמצוקה הכ
, משרדיתועדה בי, יצחק הרצוג, הקי שר הרווחה, בעקבות ביקורת זו

. )2007, משרד הרווחה (אשר תגבש פתרונות למצוקה של ניצולי השואה
, הוועדה המליצה להחיל את חוק נכי רדיפות הנאצי על כל ניצול שואה

באשר להיק הסיוע . לא זיכו אותו בתגמולשהחוק הישראלי או הגרמני 
שיבטיח כי , להנהיג מבח הכנסות, האחת:  הוועדה הציגה שתי חלופות–

, ההכנסה של ניצול שואה לא תפחת מקצבת זקנה ע השלמת הכנסה
, כלומר. בתוספת הסכו המינימלי המוענק לניצול שואה על פי חוק זה

החלופה השנייה . ח" ש3,221הכנסה חודשית ליחיד תגיע לסכו של 
שזכאותו , ח לחודש לכל ניצול" ש1,040להוסי , שהוצעה הייתה

הוצע , בנוס לכ. ידי המוסד לביטוח לאומיכרה עללהשלמת הכנסה הו
ח " ש6,000 ל5,000בסכו של בי ) ללא מבח הכנסות(לתת מענק שנתי 

וק נרדפי אשר אינו זכאי להשלמת הכנסה או לקצבה על פי ח, לכל ניצול
  .כמו כ הוצע להעניק סל שירותי לניצולי. הנאצי או רנטה מגרמניה
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 מ"בעקבות שורה של פעולות מחאה מצד ארגוני ניצולי השואה ומו
שאינ , אות ניצולי מחנות וגטאותכי , אינטנסיבי ע הממשלה הוחלט

ח בנוס על " ש1,200יקבלו קצבה חודשית בסכו של , מקבלי קצבה
אומצה ההצעה להעניק מענק , כמו כ. הזקנה והשלמת ההכנסהקצבת 

המקבלי השלמת , ח לניצולי השואה" ש3,000 של 2008שנתי החל בשנת 
, זאת ועוד. וכ הוחלט על סל הטבות ליוצאי המחנות והגטאות, הכנסה

דהיינו מי שנאלצו לברוח , "המעגל השני"הוחלט כי קשישי הנמני על 
יהיו זכאי לקצבה בשיעור של עד , שה הגרמניתמבית בעקבות הפלי

  .    ח על פי גיל ומצב הכלכלי" ש500

  קצבאות לאנשי ע מוגבלות . 4

בישראל קיימות תכניות מגוונות להתמודדות ע צורכיה של אנשי ע 
, קיימת שונות רבה בעקרונות היסוד. מוגבלות מקבוצות יעד ספציפיות

שתי . קצבאות ובמכלול השירותי הנית להבנדיבות ה, בתנאי הנגישות
 ביטוח נכות –תכניות עיקריות מוצעות במסגרת המוסד לביטוח לאומי 

ל ומופעלת "ותכנית שלישית מיועדת לנכי צה; כללית וביטוח נפגעי עבודה
  .ידי האג לשיקו נכי במשרד הביטחו על

 שאינ , נועד לתת מענה לכל האנשי ע מוגבלותנכותהיטוח חוק ב
, קצבת נכות: קצבאותכולל ארבע  החוק. ידי תכניות אחרות מכוסי על

 , מיוחדיקצבה לשירותי;  לקיוהמיועדת להבטיח הכנסת מינימו
המיועדת לסייע , קצבה לילד נכה; ביתהבמשק בתפקוד המיועדת לסייע 

 . לביתבניידות מחולנכי  לסיוע ,גמלת ניידותו; בו המטפלת הלמשפח
 בעלי פוטנציאל  לנכיהחוק מקנה זכאות לשיקו , לקצבאותנוסב

  .בודהעלהיקלט בלה  כדי לסייע, שיקומי

  קצבת נכות . א

זו ). בממוצע חודשי (2007 אל נכי קיבלו קצבת נכות בשנת 188כ
קצב . הקבוצה השלישית בגודלה מבי מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי

2002ה לשני שהואט אמנ בהשווא, הגידול במספר שב ועלה , 2000
שיעור גידול הגבוה בהשוואה למקבלי ,  אחוזי5.8 ב2007בשנת 

  . קצבאות אחרות
 נכותהבמסגרת ביטוח  תשלומי קצבאות נכות כללית וקצבאות אחרות

. 2006 מיליארד בשנת 8.1 לעומת 2007ח ב" מיליארד ש8.8הגיעו לכדי 



 225    מערכת הביטחו הסוציאלי
  

  

יר במספר מקבלי קצבת הנכות נמש גידול מה) 2007(ג בשנה האחרונה 
מצב זה עשוי להצביע על . נכי לצמיתותכהמוגדרי הנכי ובהיק 

  .זליגה של מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה למקבלי קצבת נכות
ח בחודש " ש2,400  עמדה על כ2007קצבת הנכות הממוצעת באמצע 

בשנת .  אחוז מהשכר הממוצע במשק31.4ושיעורה , )מחירי שוטפי(
  . לא חל שינוי של ממש ברמתה הריאלית לעומת השנה הקודמת2007

לאחרונה עלתה לדיו סוגיית מלכודת העוני בה נתוני נכי אשר 
ביוני (המלצות ועדת לרו הסוגיה הועלתה בעקבות אימו . נקלטו בעבודה

שהנכה מועסק מספר מצומצ של שעות , והיא התמקדה בכ, 4)2005
 אושר 2007ביולי . נפגעה באופ משמעותיבזמ קצבתו בשבוע א בו

אשר נועד לעודד את שילוב , בוועדת שרי תיקו לחוק הביטוח הלאומי
ידי הורדה הדרגתית של  של מקבלי קצבת נכות כללית בשוק העבודה על

  .בתיאו של רמתה ע הרחבת היק התעסוקה שלה, הקצבה
כי שליש , יש להעיר, של סיכויי השיקו של הנכי, בהקשר זה

 ג בקרב הנכי בדרגת .ממקבלי קצבת הנכות סובלי מליקויי נפשיי
 אחוז מכלל מקבלי 81 כ. כושר גבוהה בולטי בעלי נכויות נפשיותאי

נכות ( להשתלב בשוק העבודה כושר מלאה בדרגת איהקצבה מסווגי
  ).    אחוז100של 

  נפגעי עבודה. ב

תכנית ביטוח נפגעי עבודה מספקת קצבאות ושירותי שיקו למי שנפגעו 
התכנית כוללת . כתוצאה מתאונה או ממחלה תו כדי או עקב עבודה

המשולמת במהל התקופה הראשונה לאחר , )דמי פגיעה(קצבה זמנית 
תכנית זו נועדה לשמור על ). קצבת נכות מעבודה(וקצבה קבועה , הפגיעה

 אחוז משכרו 75פגע ולכ הקצבה הקבועה מחושבת כרמת חייו של הנ
  .יחסית לדרגת נכותו, הקוד של הנפגע

עולה בהתמדה , המקבלי קצבת נכות לצמיתות, מספר נפגעי העבודה
הגידול מוסבר על רקע הגידול הנמש . 27,500 ל2007והוא הגיע בשנת 

  . בהשתתפות בכוח העבודה בישראל
יה עובד עצמאי גבוהה מהקצבה למי רמתה של קצבת הנכות למי שה

, שנפגע בעבודה,  הקצבה הממוצעת לחודש לשכיר–שנפגע בהיותו שכיר 
, 2007 אחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר באמצע שנת 37הגיעה ל

                                                 
  .2הערה ראה , על ועדת לרו  4



  2007הקצאת משאבי לשירותי חברתיי                                                               226

  

ששולמה לנפגע שהיה עובד ,  אחוז מהשכר הממוצע לשכיר41לעומת 
  .עצמאי קוד לפגיעה

  ל ומשפחות שכולות"נכי צה. ג

ידי אג שיקו נכי במשרד ל מופעלת על"ת המיועדת לנכי צההתכני
האחראי לפיצוי מי שנפגעו או חלו בעת שירות הצבאי או , הביטחו

גובה הקצבה מחושב על פי מידת הפגיעה הרפואית . כתוצאה ממנו
. ובהתא לרמת השכר המשולמת לבעלי דרגה מסוימת בשירות הציבורי

ל זכאי לשורה ארוכה של קצבאות " צהנכי, נוס על הקצבה הבסיסית
משרד הביטחו באמצעות אג משפחות , כמו כ. ושירותי נוספי

והנצחה מסייע לבני משפחות שכולות במת שירותי סוציאליי 
  .ובתגמולי שוני, וכלכליי
ל קיבלו " אל בני משפחות חללי ונכי צה20  אל נכי ועוד כ54כ

 5.5בשנה זו חל גידול של . 2006ו בשנת קצבה כספית ממשרד הביטח
עלייה שנבעה , אחוזי במספר מקבלי גמלת נכות של משרד הביטחו

  . ממספר הנפגעי במלחמת לבנו השנייה
 מיליארד 3.5 עמד על , ששיל משרד הביטחו,ס היק התגמולי

 אחוזי 10  אחוז מהתוצר המקומי בשנה זו וכ0.6כ, 2006ח ב"ש
  .  ביטחו הסוציאלי בישראל בשני האחרונותמהוצאות ה

במהל השנה האחרונה הוצע לאמ שינויי משמעותיי בטיפול בנכי 
אשר המלצותיה ביחס לתקציב , ועדת ברודט. ל ובמשפחות השכולות"צה

המליצה על הקמת ועדת , ידי הממשלה הביטחו אומצו עקרונית על
ח הוועדה "דו (חושתבח את מער השיקו במשרד הביט, מומחי

היא המליצה בנוס להנהיג כמה . )2007, לבחינת תקציב הביטחו
לצמצ את אוכלוסיית זכאי אג השיקו לנפגעי פעולות : שינויי
להפסיק ;  החיה ע ידוע בציבור,לבטל את ההכרה באלמנה; צבאיות

לבטל תשלומי חסר ;  אחוז40הטבות מעבר לתגמולי בסיסיי לנכי עד 
ולהקשיח את ;  אחוז40 שאחוז נכות איננו חורג מ, ה לנכיפרנס

  .   הקריטריוני לקבלת תגמול נצר
, בעוד קיי ספק ניכר לגבי סיכויי היישו של המלצות ועדת ברודט

על בסיס המלצות של . הפוכהשינויי בעלי מגמה אומצו , בתחו זה
עה לתיקו  הצאישרה הכנסת, בראשותו של יעקב נאמ, ועדה ציבורית

, שמשמעותו ביטול מבח ההכנסות, חוק משפחות חיילי שנספו במערכה
שהיה קיי עד עתה בחוק זה ותשלו קצבאות אחידות לכל המשפחות 
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   1,065בעוד שעד עתה הקצבה החודשית ששולמה נעה בי . השכולות
מוצע , על פי רמת ההכנסה של המשפחה השכולה, ח לחודש" ש5,607ל

  .       לכל המשפחות קצבה בשיעור המרביעתה להעניק

  נפגעי פעולות איבה . ד

נפגעי פעולות איבה מקבלי קצבאות מתקציב משרד האוצר באמצעות 
בנפגעי , מדובר במי שנפגעו במסגרת פעולות טרור. המוסד לביטוח לאומי

וה בנפגעי ירי הקאסמי , ההפגזות במהל מלחמת לבנו השנייה
א כי מדובר בקבוצה לא גדולה יחסית        . השכניבשדרות וביישובי 

. ישנה מגמת עלייה לאור זמ, )2006 זכאי בממוצע לחודש בשנת 3,022(
 אחוזי 39עד (רוב הנפגעי מקרב קבוצה זו מקבלי תגמולי נכות נמוכי 

.  היו גברי2006שקבלו תגמולי ב,  אחוז מנכי פעולות איבה55). נכות
ח והקצבה " ש3,500 עמד על כ2007ממוצעת באמצע שנת גובה הקצבה ה

לנכה מחוסר , נצר לנכה, כוללת את ההטבות החודשיות לנפגע נכה
  . פרנסה ולמשפחות נכי שנפטרו

  הבטחת הכנסה : קצבאות לאנשי בגיל העבודה  .5
  וביטוח אבטלה

שאינ משתתפי בשוק העבודה ועל כ ה חסרי , אנשי בגיל העבודה
 מהווי אוכלוסיית יעד של שתי תכניות ביטחו סוציאלי בישראל הכנסה

  . ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה–

  הבטחת הכנסה. א

שאינ עובדי או , הבטחת הכנסה משולמת לאנשי בגיל העבודה
, בראשית שנות האלפיי. שהכנסת הכוללת נמוכה מהס שנקבע בחוק

. ינויי מקיפי בחוקהופעלה סדרת ש, לאחר גידול רב בשנות התשעי
השינויי שנערכו הפחיתו באופ משמעותי את הקצבה ואת ההטבות 

ופגעו ; הקטינו את מספר המקבלי תו שינוי ההרכב שלה; שנלוו אליה
ביכולתה של התכנית לצמצ את המצוקה והעוני בקרב אוכלוסיית 

  .הנזקקי
יליארד  מ2.6 שולמו קצבאות הבטחת הכנסה בסכו של כ2007בשנת 

ח " ש1,680 הייתה 2006רמתה של הקצבה הממוצעת לחודש בשנת . ח"ש
ג שיעורה של ). ח" ש1,785 (2003והיא נתונה בירידה בהשוואה ל
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  , ירד בשני אלה,כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר, הקצבה
2006   .   בהתאמה,  אחוז22  ל29מ, 2002

 2006 אל ב130.3ל 2003 אל ב155.5מספר מקבלי הקצבה ירד מ
 ,הירידה שיקפה כמה מגמות. 2007והוא ממשי להצטמצ ג בשנת 

תנאי הזכאות הוחמרו : ממעגל מקבלי הקצבה" היציאה"שהאיצו את 
ונמשכת ; חלה ההאטה בקצב כניסת זכאי חדשי; בחקיקה החדשה

שקט משמעותית , ירידה במספר של העולי מקבלי הבטחת הכנסה
שינוי נוס בהרכב מקבלי הבטחת הכנסה ניכר . יקיבהשוואה לוות

  .הוריותבירידת מספר המשפחות החד
קצבה : בגמלת הבטחת הכנסה יש הבחנה בי רמות שונות של קצבה

כמו כ קיימת . ובשיעור מיוחד להורה יחיד, בשיעור מוגדל, בשיעור רגיל
ה המשולמת למי שהכנסותיו נמוכות מההכנס, הבחנה בי קצבה מלאה

, לבי קצבה חלקית, המינימלית המוגדרת בחוק או למי שחסר כל הכנסה
המשולמת למי שהכנסותיו גבוהות מהמינימו א נמוכות דיי כדי 

 חלק ניכר ממקבלי הבטחת הכנסה קבלו קצבה 2002עד . לזכותו בקצבה
חלק ניכר מכלל ההורי היחידי קיבלו , בנוס. מלאה בשיעור מוגדל

הרפורמה ששינתה את כללי הזכאות הביאה לשינוי אול , קצבאות
גדל משקל היחסי של מקבלי קצבה בשיעור : בתמהיל מקבלי הקצבה

וירד חלק היחסי של הורי יחידי מקרב כלל )  אחוז50ביותר מ(רגיל 
,  אומ שינוי בחוק הבטחת הכנסה2007בשנת . מקבלי הבטחת הכנסה

גדת למגמת ההחמרה של המנו, שעשוי ללמד על ראשיתה של מגמה
בעלות על רכב שללה את האפשרות של , בעוד שבעבר. השני האחרונות

כ . השנה שונו הגדרות הזכאות בעניי הרכב, הזכאות לקבלת קצבה
לא תמנע קבלת קצבה , בנפח מנוע קטיש וכי בעלות על רכב , נקבע

  . מבעלי הכנסה מסוימת מעבודה
 הביאה לשינוי של ממש במגמה ההקלה בעניי הבעלות על רכב לא

שאפיינה את , מגמה זו. לפגוע באפשרויות לקבל קצבה מוגדלת, הכללית
להשתלב לא השתנתה ג בעקבות הרחבת האפשרויות , השני האחרונות

עבודה סדירה הגדילה את סיכויי , שבעוד שבעבר, זאת מפני. בעבודה
בעיקר (יו גבוה שוו שוק העבודה מייצר היו אי, העובד להשתכר בכבוד

הנובע מתנאי ההעסקה המתפתחי , )עקב הביקוש לעובדי משכילי
, בשכר נמו, חלקיות, העסקה במשרות זמניות": עול העבודה החדש"ב

. באמצעות חברות כוח אד ותו צמצו הגנת האיגודי המקצועיי
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 אחוז מבי 43: מתרחבת" העובדי העניי"שכבת , כתוצאה מכ
  .עניות ה משפחות שבה ראש המשפחה עובדהמשפחות ה

  "אורות לתעסוקה"ב ל"מתכנית מהל. ב

הישראלית הייתה הביטוי הבולט של הפעולות " תכנית וויסקונסי"
שזכאות , להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה של מקבלי הבטחת הכנסה

מדובר בתכנית המעבר מרווחה ). למי שיכולי לעבוד(נשללה או הופחתה 
שהופעלה , ")מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה ("ב"תכנית מהל, לעבודה

  .  לאחר תקופה ארוכה של דיוני והכנות2005החל באוגוסט 
, התכנית אימצה מרכיבי בסיסיי מתו תכניות מרווחה לעבודה

במסגרת . הברית ובמיוחד בארצות, אשר הופעלו במדינות רווחה אחרות
שהופעלו , מקומות שוני בארהתכנית הוקמו ארבעה מרכזי תעסוקה ב

. בשיתו ע גורמי ישראליי, ידי חברות עסקיות בינלאומיות על
בעלי , במרכזי התעסוקה הותוו תכניות אישיות למקבלי הבטחת ההכנסה

40למש (אשר חויבו להשתת בה , כושר תעסוקה מהאזור  שעות 30
  ).  במהל השבוע

בסיס הרעיו שה יוכלו על , שיטת תגמול החברות הייתה מורכבת
, ידי צמצו ניכר של מספר מקבלי הקצבאות באזור פעולת להרוויח על

תשעה חודשי לכל (באמצעות השמה ארוכת טווח שלה בשוק העבודה 
שיותר משליש מקרב , רק כאשר החברה הצליחה להביא לידי כ). הפחות

ימת או נשרו בדר אחרת מרש(מקבלי הקצבאות עברו לשוק העבודה 
היא יכלה להרוויח כס מהסכו שנחס מתשלו , )מקבלי הקצבאות

  . קצבאות הבטחת הכנסה
 –התכנית נועדה להיות ניסיונית והתמקדה בחלק מאוכלוסיית היעד 

 א כבר במהל . אל מקבלי הבטחת הכנסה130כעשירית מקרב 
שיש להארי את הניסוי לשנה נוספת , השנתיי הראשונות התברר

. להנהיג שינויי כבר במהל הניסוי,  ג הוחלט באותו מהל.לפחות
שכללו את שינוי שמה ,  הונהגו בתכנית שינויי אחדי2007בקי 

המקבלי קצבת ,  ומעלה45וכ נקבע כי בני , "אורות לתעסוקה"ל
אקדמאי ומי ששוהי , עולי,  מוגבלותוכ אנשי ע, הבטחת הכנסה

, ג שיטת התגמול שונתה. וד להשתת בהבתכנית זמ רב לא יחויבו ע
באופ המחזק את הקשר בי ההצלחה בשילוב איכותי של המשתתפי 

 לבי – הבטחת תעסוקה לאור זמ וברמות שכר סבירות –בשוק העבודה 
  . תגמול החברות
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פחות מעשרי (על א ההיק המצומצ של משתתפי בפועל בתכנית 
הפעלת , 5עלות במרבית מדינות הרווחהולמרות שתכניות דומות מופ) אל

ולחלק , התכנית מעוררת ביקורת חריפה בקרב חוגי נרחבי בציבור
ממצאי ממחקרי ההערכה מצביעי , ע זאת). חלקי לפחות(יש בסיס 

אצל משתתפי . 6על ההצלחה בשילוב בעבודה של חלק מהמשתתפי
אול לגבי , אלה התכנית אכ הצליחה להביא לשיפור מה ברמת חייה

  . 7אחרי התוצאות היו פחות טובות
כי יש הצדקה להפעלת , המסקנה המתבקשת מעריכת הניסוי היא

וכי יש לה סיכוי סביר , בהיק כלל ארצי, תכנית מרווחה לעבודה בישראל
דבר זה . לסייע לחלק מהאנשי החיי בעוני ותלויי במערכת הקצבאות

 ומתרחב ונית להציע למחוסרי נכו במיוחד בעת ששוק העבודה הול
. על מנת שיוכלו להתגבר על החסמי בדר זו, העבודה סיוע מתאי

יש הכרח בשינויי משמעותיי במאפייני , על מנת שהדבר יקרה, אול
  .  התכנית

 של ראויהמעבר לתעסוקה "כ, יש להגדיר את מטרת התכנית, ראשית
צבאות או במעבר ולא להסתפק בצמצו מספר מקבלי הק" משתתפיה

  . שלה לשוק העבודה
ידי גורמי עדי להפעיל את המרכזי התעסוקתיי על, שנית

ועל ,  שאינ מכווני להשגת רווח–רי או ממשלתיי " מלכ–ציבוריי 
. כ אינ שואפי להעביר את מקבלי הקצבאות לשוק העבודה בכל מחיר

מההפעלה של נית להעביר חלק , בדומה למקובל במדינות אחרות
לידי חברות , כמו את קורסי ההכשרה, השירותי הנלווי בתכנית

א תישאר הפעלת המרכזי בידי , לחילופי. הפועלות למטרות רווח
יש להגדיר מחדש את שיטת התגמול , רי"גורמי פרטיי או מלכ

שהתגמול יינת לתעסוקה איכותית ולא למעבר , על מנת להבטיח, שלה
  . 8בלבדלשוק העבודה 

                                                 
  .2006, וכ הזנפלד, 2007, ראה גל ובראו, על הניסיו הבינלאומי בעניי זה  5
,  לאומינתוני המוסד לביטוח, מחקרי הנשעני על נתוני המרכזי התעסוקתיי  6

 .וקבוצת ביקורת, סקר של מדג גדול של משתתפי בתכנית
ידי המוסד אשר נערכו על, ב"חות המעקב אחר תכנית מהל"ראה בעניי זה את דו  7

 בד הפרסומי באתר המוסד לביטוח נית למצוא(לביטוח לאומי ומכו ברוקדייל 
 .2007,  כמו כ ראה מבקר המדינה./http://www.btl.gov.il  לאומי

 .2006, ראה בעניי זה מרכז טאוב  8
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יש לשכלל את מיו המשתתפי על מנת למנוע שהות ארוכה , שלישית
להנהיג את המיו בעת כניסת אנשי (ומיותרת שלה במרכזי התעסוקה 

  ).למערכת הבטחת הכנסה ובמהל הטיפול בה
בעת הטיפול במשתתפי במרכזי יש להציע מגוו רחב יותר , רביעית
יש להציע , למשל, כ. י המשתתפיעל מנת שיתאימו לצורכ, של מעני

השלמת השכלה והכשרה מקצועית למי שזקוקי לשיפור משמעותי בהו 
יש לצמצ במידה ניכרת את השימוש , לעומת זאת. האנושי שלה

  .   בשירות בקהילה ולתגמל את המשתתפי בה בצורה הוגנת

  ביטוח אבטלה . ג
 לתקופה ,תחלי לשכראבטלה נועד להבטיח למובטל שלא מרצונו ביטוח 
הירידה בשיעורי . כדי לאפשר לו לחפש עבודה מתאימה, מוגבלת
והפגיעה הנמשכת בתנאי הנגישות והנדיבות של תכנית ביטוח , האבטלה
יכולתה של תכנית זו . הביאו לירידה במספר מקבלי הקצבה, אבטלה

, זאת ועוד. למלא את תפקידה במערכת הביטחו הסוציאלי הוגבלה מאוד
הוחמרה הפגיעה הממוקדת , בדומה לשני שקדמו לה, 2007מהל שנת ב

 תקופה הזכאות המרבית של צעירי –בתכנית ביטוח האבטלה לצעירי 
28בגילאי  וכ הופחתו ברבע דמי ,  ימי67  ל100מ,  צומצמה25

כי ג חיילי משוחררי יהיו , עוד נקבע. האבטלה למובטלי צעירי
 חודשי לאחר שחרור משירות סדיר על 6ה של ייבי בתקופת אכשרח

צעד זה מהווה סטייה מהותית מהנחות . מנת להיות זכאי לדמי אבטלה
, 1972לפי שמאז חקיקת חוק ביטוח אבטלה בשנת , היסוד של התכנית

  .חיילי משוחררי היו פטורי מתקופת אכשרה
 אל 54 ועל כ2006 אל בשנת 55 מספר מקבלי דמי אבטלה עמד על כ

 23.4(מדובר בפחות מרבע מבי הבלתי מועסקי . 2007 בממוצע לחודש ב
שיעור של מקבלי דמי האבטלה , 3כפי שנית לראות באיור ). אחוז

.  מקרב המובטלי נע בי רבע לחמישית במהל רוב שנות האלפיי
שיעור זה מלמד על התרומה הקטנה באופ יחסי של תכנית זו להבטחת 

יש בכ כדי . המובטלי בעת שהות מחו לשוק העבודהרווחת של 
להדגיש את חוסר האפקטיביות של התכנית המרכזית להבטחת ביטחונ 

  .הסוציאלי של המובטלי במערכת הביטחו הסוציאלי בישראל
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הקצבה .  טר אבטלתו המובטלשלדמי האבטלה מחושבי לפי שכרו 

 כמחצית מהשכר הממוצע היומית הממוצעת של דמי אבטלה עמדה על
והיא נותרה , 2007ובמחצית הראשונה של )  אחוז47.4 (2006 במשק ב

הנהוגות , נחותה בנדיבותה בהשוואה לעבר ובהשוואה לקצבאות אבטלה
  .במדינות רווחה אחרות

ת , קצבאות ילדי: תמיכה במשפחה. 6   מזונות וביטוח אימה

המגוונות , לי למשפחותקיימות מספר תכניות במערכת הביטחו הסוציא
בעוד שחלק מבקשות להתמודד ע . בעקרונות הפעולה שלה וביעדיה

אחרות מבקשות להקל על עלות , בעיות של מצוקה ועוני בקרב משפחות
לספק ביטחו סוציאלי בתקופה הראשונית לאחר לידת , גידול ילדי

שווה או לעודד שוויו מגדרי באמצעות חלוקת עבודה מגדרית , תינוק
  .  יותר במסגרת המשפחה

  

איור 3.   שיעור מקבלי דמי אבטלה 
מקרב הבלתי מועסקים (אחוזים)

37.7 38.7

31.7

23.5
20.7

23.6 23.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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  קצבת ילדי. א

קצבת הילדי נועדה בעיקר להקל על המשפחה במימו עלויות גידול 
מספר . הילדי ולתרו לצמצו ממדי העוני בקרב משפחות ע ילדי

 והוא מסתכ 2007המשפחות המקבלות קצבת ילדי גדל באחוז אחד ב
די בגינ משולמת הקצבה מספר היל.  אל באמצע שנה זו980 לכדי כ

  .  מיליו ילדי2.3 והגיע ל)  אחוז1.5(גדל בשיעור דומה 
  מיליארד4.9 עמד על כ2007ס התשלומי לקצבאות ילדי בשנת 

לאחר שחלה , ההוצאה על קצבאות ילדי שבה לגדול 2006ת בשנ. ח"ש
השינוי נובע מהגידול הטבעי במספר . 2004ירידה חדה בהיקפה בשנת 

  .  די ומהקפאת גובה הקצבאותהיל
הפגיעה בקצבאות הילדי הייתה החמורה ביותר לעומת מכלול 

ה ברמת הקצבה , שנעשו בקצבאות בראשית שנות האלפיי, השינויי
כולל האחדת גובה הקצבה באופ המבטל (וה בקריטריוני לקבלתה 

). השפעות של מספר הילדי במשפחה וסדר הלידה שלה על הקצבה
החל (קר הפגיעה נבע מהקיצו בקצבאות למשפחות ע שני ילדי עי

. במשפחה" חדשי"ובשינוי שיטת התשלו עבור ילדי , )2004בפברואר 
, כי כתוצאה מ השינויי שנערכו בתכנית, המוסד לביטוח לאומי מדווח

 אחוז מהקצבה ביחס 57 רק 2005משפחה ע שלושה ילדי קיבלה בשנת 
שפחה ע חמישה ילדי קיבלה רק מחצית הסכו ואילו מ, 2002ל

 נית 2004 מיולי ).2007, המוסד לביטוח לאומי( שקיבלה בראשית העשור
המקבלות גמלת , שבה שלושה ילדי ויותר, פיצוי מסוי למשפחות

הפיצוי נית . הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
, ילד שלישי ורביעי בלבדאשר שולמה בעבור , "קצבת משפחה"באמצעות 

 .בקצבאות הילדי ובהבטחת הכנסה, כפיצוי על הפגיעה הכפולה
תכניות "של הקיצוצי בקצבאות הילדי ב, היישו המיידי והחות

הגדיל את תחולת העוני בקרב ילדי , 2002מאז " החירו הכלכליות
בעיקר כאשר ראש המשפחה אינו משתת בשוק (ומשפחות במידה ניכרת 

2006 אל ילדי בישראל חיו ב713 כ): בודההע ,  מתחת לקו העוני2005
  .  אחוז מכלל הילדי בישראל35וה מהווי 

על מנת . ראוי לשקול מחדש את המדיניות הננקטת בתחו זה
מוצע , להבטיח כיסוי חלק משמעותי של העלויות הכרוכות בגידול ילדי

. עלה לכלל המשפחותכי רמת קצבאות הילדי המשולמות בישראל תו
שגובה הקצבה לילד ראשו ושני ישק את המלצת ועדת , ההמלצה היא

ח במונחי של היו " ש170דהיינו ייקבע ברמה של , 1975ב שחר משנת 
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על מנת לתרו להתמודדות ע העוני בקרב ). ח כיו" ש148לעומת (
דבר הבטיח את הגדלת הכנסותיה מבלי שהליש , משפחות מרובות ילדי

, כל עוד לא מופעלת תכנית מס הכנסה שלילי. יפגע במוטיבציה לעבודה
מהילד הרביעי (תשול תוספת בעבור כל ילד במשפחות מרובות ילדי 

 בעבור 1 ל1.5הגדלה זו תעמוד על יחס של . ללא מבח הכנסות) והלאה
 1 ל2ועל יחס של , )לעומת הקצבה בעבור ילד ראשו ושני(הילד השלישי 

לעומת הקצבה בעבור ילד ראשו (בור כל ילד מהילד הרביעי ואיל בע
  ).  ושני

  נשי המקבלות דמי מזונות. ב

, חוק המזונות מבטיח תשלו מזונות לנשי לפי פסיקת בתי המשפט
ח לאומי הפונות בבקשה לגבייה באמצעות המוסד לביטו, כמענה לנשי

יב במזונות אינו כאשר הגבר החי, לפועלאו באמצעות לשכת ההוצאה 
תשלו דמי מזונות ממומ מתקבולי חייבי וממימו . ממלא חובתו

התחייבות המוסד לביטוח לאומי לשל לזכאיות על פי די דמי . האוצר
 המכסה רק חלק ,מזונות כוללת אחריות לגביית הכספי מב הזוג

  . מתשלומי דמי המזונות
זונות באמצעות  נמשכה הירידה במספר מקבלות דמי מ2006בשנת 

 2007 מגמה זו נמשכת ג ב.  אל22.7 הביטוח הלאומי ומספר הגיע ל
כמחצית מהמקבלות ה . 2003והיא נובעת מהחמרת תנאי הזכאות ב

גובה הקצבה . וכשליש נוס ה אימהות לשני ילדי, אימהות לילד אחד
 אחוז מהשכר 19כ, 2006ח לחודש ב" ש1,400הממוצעת עמד על כ

  .  בדומה לשיעורה בשני הקודמות, צע במשקהממו

ת. ג   ביטוח אימה

  . דמי לידה ומענק אשפוז, תכנית ביטוח אימהות כוללת מענק לידה
חולי והוא משול לכל  נועד במקורו לעודד לידות בבתימענק לידה )1

המענק . ואיננו משול למי שבוחרת ללדת בביתה, חולייולדת בבית
יטוחי והזכאות לו איננה מותנית בהשתייכות לשוק אינו כולל מרכיב ב

 אל יולדות בס של 150 הוענקו מענקי לידה לכ2006בשנת . העבודה
 אחוז מהשכר 20 על 2003גובה המענק עמד עד יולי . ח" מיליו ש136.6

. והתעדכ בשיעור תוספות היוקר במשק, הממוצע במשק לכל לידה
 אחוזי 6עד כדי (ד שני ואיל ליל, 2003המענק הוקט החל ביולי 

  ).מהשכר הממוצע ללידת ילד שלישי ויותר במשפחה
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ידי המוסד לביטוח לאומי כתחלי שכר   משולמי עלדמי הלידה )2
הקצבה שווה . בעת חופשת לידה ממקו עבודת, לאימהות יולדות

בערכה למלוא השכר של היולדת והיא שולמה עד עתה במש תקופה 
 חל שינוי בחוק 2007במהל שנת . לאחר הלידה שבועות 12של 

.  שבועות לאחר הלידה14והוחלט להארי את תקופת דמי הלידה ל
הבוחרי לחלוק את חופשת ,  הורחבה הזכאות ג לגברי1998משנת 

אול בפועל רק גברי מעטי מנצלי אפשרות , הלידה ע בנות זוג
 אל 77 אחוז מכלל 0.2 היוו גברי שקבלו דמי לידה 2005בשנת (זו 

  ). מקבלות דמי לידה
 מבטא את –אחוז  57.6 –שיעור מקבלות דמי לידה מכלל הלידות 

מרבית הנשי . שיעורי ההשתתפות הנוכחיי של נשי בכוח העבודה
שיעור גבוה מחלק היחסי של (מקבלות דמי לידה ה שכירות ה

ז דמי הלידה  עלה בהדרגה אחו2003עד שנת ). השכירות באוכלוסייה
 2005אול החל ב, 9 אחוז מהשכר77.5מהשכר הממוצע והגיע ל

הירידה . יחסית לשכר הממוצע, מסתמנת מגמת ירידה בדמי הלידה
מעלייה בחלק של נשי בעלות שכר נמו מקרב , ככל הנראה, נובעת

 רק חמישית מכלל מקבלות דמי 2006ועל כ ב, לידההמקבלות דמי 
  .בה ששיעורה גבוה מהשכר הממוצע במשקהלידה זכאיות לקצ

אשר נועד , מענק אשפוזהמרכיב השלישי של ביטוח אימהות הוא   )3
מענק זה . לממ את הוצאות הלידה והאשפוז של היולדת לאחר הלידה

ובאופ , ידי המוסד לביטוח לאומי החולי עלמשול ישירות לבתי
ענקי האשפוז מספר מ. מעשי הוא משולב כיו במסגרת סל הבריאות

  . 2004 אחוז ממספר ב0.6  אל נמו ב144  שהגיע לכ2006 ב
  
  
  

                                                 
 75 מעבר מלמרות ה. הנתו מתייחס לממוצע דמי הלידה שמקבלות הנשי בפועל  9

מרבית הנשי מרוויחות בפועל , התרחש בשנות התשעיש , אחוז פיצוי100אחוז ל
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