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* * *  
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 ואינן בהכרח משקפות רהדעות המובאות להלן הן של המחב. כל הטעויות הן של המחבר. העברית
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  .ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט
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Abstract 

 
This chapter examines changes in the social security system, the largest component of 
the social expenditure in Israel in the years 2008-2010. This system focuses on 
providing allocations to a varied population groups. Despite the growth in parts of the 
system’s components in the past years, the overall expenditure is lower than that of 
OECD countries and in terms of output it is lower than its average level a decade ago. 
In some areas of social security, changes were made, which increased accessibility to 
allowances and their overall level of support, especially with regard to the elderly and 
persons with disabilities, and, of late, also  for families with children and the 
unemployed. Conversely, the programs designed for people who live in poverty in 
Israel provide very limited assistance. The limited assistance by the social security 
system in various areas seriously restricts it ability to cope effectively with very high 
levels of disparity and poverty in Israeli society. 
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  מערכת הביטחון הסוציאלי

  וני גל'ג

 מערכת הביטחון הסוציאלי היא המערכת המקיפה ביותר במדינת הרווחה בישראל

נבעו משינויים בסביבה הכלכלית אשר , תמורותבה כמה חלו  בשנה האחרונהו

המשבר הכלכלי והגידול בשיעורי האבטלה הביאו לגידול מסוים  .והפוליטית

 המיועדות למובטלים ולמי שהכנסתם מעבודה כניותת המסתייעת ב,באוכלוסייה

בעי המדיניות להנהיג שינויים ו את קהבהיקף האבטלה עודדההחמרה  .נפגעה

  .  לחלק גדול יותר מבין מחוסרי העבודהלסייע על מנת ,  ביטוח אבטלהתכניתב

חדשה השפיעו על מערכת הביטחון הממשלה התוצאות הבחירות והקמת 

 . במערכת זואחדיםאו לנכונות רבה יותר להרחיב מרכיבים  בכך שהבי,הסוציאלי

את  אשר אפיינה סטייה מהמגמהכ,  קצבאות הילדיםתכניתשינויים בהנהיגה הממשלה 

משאבים לקשישים ולאנשים לפיה ניתנה העדפה ל, המדיניות בתחום זה בעשור האחרון

  .    ילדים המיועדות למשפחות עםתכניות מהרחבת ה הימנעותתוךעם מוגבלויות 

במערכת הביטחון  )או צפויים להיות מאומצים(לאחרונה  השינויים שאומצו

אשר , מגמה זו .משאבים למערכת זוהגידול איטי בהקצאת מבטאים הסוציאלי 

כאשר , אמורה להימשך גם בשנים הקרובות, הוחל בה בתקופת ממשלת אולמרט

,  יחד עם זאת .ילדיםלעבר משפחות עם , כאמור –חלה תפנית מסוימת בהדגשים 

נמוכה בישראל והסיוע עדיין סוציאלי   כי ההוצאה הכוללת עבור ביטחון,ראוי לציין

בעוד שההוצאה על תשלומי , למשל, כך . גבוהואיננ המוענק למרבית האוכלוסיות

 2008 בשנת  אחוזים8.8  עמדה עלבישראל) ג"תמ (העברה מהתוצר המקומי הגולמי

 היה 2005-ב OECD-השיעור הממוצע במדינות ה, 2005  בשנתאחוזים 9.2 לעומת

 השיעור מדינות הרווחה האירופאיות המפותחותקרב ב ).OECD, 2009 ( אחוז11.6

 ).OECD, 2009- ו2009, המוסד לביטוח לאומי(ג "תמ אחוז מ15עלה על אף המקביל 

כגון ,  המתמקדות במובטלים ובמשפחות החיות בעוניתכניות נכון במיוחד בזהדבר 

יכולתה של מערכת זו להביא לצמצום של ממש  ,אי לכך .הבטחת הכנסה תכניתב

                                                            
ותודה מיוחדת  , מהאוניברסיטה העברית על סיועה בהכנת המאמרמיכל אלפסיתודתי ל  *

  .  נים ובהכנת ההצגה הגרפיתליוליה קוגן ממרכז טאוב על הסיוע בעיבוד הנתו

  "2009כלכלה ומדיניות , חברה – ח מצב המדינה"דו"מתוך 
  )עורך(דוד -דן בן

  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
)2010מרץ  (ירושלים
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הממד הביטוחי של , זאת ועוד .מצומצמת מדי בממדי העוני ובפערי החברתיי

בהיק הכיסוי ובנדיבות  מתבטא דברהמערכת הביטחו הסוציאלי עדיי חלש ו

ת הרחבה במערכת המש התמיכה הציבורי .הקצבאות בעבור זקני ומובטלי

הביטוחי במערכת זו והבטחת התחושה כי  ממדההביטחו הסוציאלי מחייב חיזוק 

   .היא מספקת ביטוח סוציאלי לכלל האזרחי

, כוללת שורה ארוכה של תכניותזו מערכת ? מהי מערכת הביטחו הסוציאלי

א ג באמצעות משרדי ממשלה , ידי המוסד לביטוח לאומיהמופעלות ברוב על

וא באמצעות )  ומשרד החינוהמשרד לקליטת עלייה, האוצר, הביטחו(אחרי 

תכליתה לספק רשת הגנה ). למשל, תכניות פנסיה תעסוקתיות(השוק החופשי 

או בשל /הכנסה מעבודה ו) או התמעטות (היעדרבמקרי של , לפרטי ולמשפחות

בשמירה ;  על עוניהתכניות מתמקדות בהקלה .בגי מגוו נסיבות, הוצאות נוספות

; בפיזור הכנסותיו של הפרט על פני תקופות חייו; חיי של כלל האזרחיהעל רמת 

בהגברת שילוב של ; כגו גידול ילדי, בהשתתפות במימו עלויות נוספות

בחלוקה מחדש של ; במת פיצוי על אובד או פגיעה; מובטלי בשוק העבודה

 מערכת הביטחו ).2004 ,גל(דרי ובהגברת השוויו המג; המשאבי בחברה

מערכת זו .  ג גמלאות בעי–הסוציאלי מספקת גמלאות כספיות ובמקרי אחדי 

בדומה למדינות רווחה , היא המרכיב הגדול ביותר בהוצאה החברתית בישראל

ח והיא " מיליארד ש45 ההוצאה על מערכת זו עמדה על כ2008בשנת . אחרות

  .1תצפויה לגדול בשני הקרובו

בשנה האחרונה  במערכת הביטחו הסוציאלי שחלו פרק סוקר את השינוייה

, בי היתר, כמתבטא, תכנית הכלכלית והחברתית של המדינהלמרכיבי ה מתייחסו

המוסד לביטוח לאומי במסגרת  המופעלות , המרכזיותתכניותב ובתקציב המדינה

קצבאות באבטלה והטוח ביב, קנהי בקצבאות הזהדיו). ומערכות שלטוניות אחרות(

אנשי ע לגבי .  הללותכניות לאחרונה בולשינויי שאומצ מתייחס ילדיה

שאומצו לעידוד שוב של אנשי ע מוגבלות  דיו מוקדש לפעולותה, מוגבלות

תכנית זו .  הבטחת הכנסה לחרדיתכניתדיו מיוחד בכולל פרק ה .לשוק העבודה

סוגיה נוספת עוסקת . ה לעניי ציבורי רב זוכהיא לאקיימת זה שני רבות א 

העומד במרכז דיו מקי בעול בשני , תשלומי העברה מותנירעיו של ב

  . ר לתהלי עיצוב המדיניות בישראל בשנה האחרונהוחדל והחלהאחרונות 

                                                 
למימו הוצאה ללא ה, חברתיתה אומדני מרכז טאוב להוצאה הערכה זו מתבססת על   1

הוצאה זו כלולה בהוצאות על . המוסד לביטוח לאומיאשר באחריות , סיעודה גמלאות
וכ אינו כולל את ; )ונידונה בהרחבה בפרק על שירותי הרווחה האישיי( השירותי בעי

  .ל ומשפחות שכולות של משרד הביטחו"אה בעבור נכי צהההוצ
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   2008מגמות עיקריות במערכת הביטחו הסוציאלי בשנת  .1
2010שני וב 2009  

הכוללי את  ( של מערכת הביטחו הסוציאלימיתשלוהכמו ת הס2008בשנת 

 וכ תשלומי ,להוציא תשלומי בעבור ביטוח סיעוד ,קצבאות הביטוח הלאומי

  הזוההוצאהת  רמ.ח"ש ו מילי44,745לסכו כולל של ) בעבור נפגעי הנאצי

בשיעור שנתי ממוצע של גידול  הכלבס ו2007ביחס להוצאה בשנת משקפת גידול 

2008בשני  י אחוז2.3 על פי .  מגמה זו צפויה להתגבר בשנתיי הקרובות.2005

ביטחו ה תכניות עלההוצאה  ,2009שאושר בכנסת בחודש יולי  ,חוק ההסדרי

 .2010ח ב" ש49,572 ול2009 בשנת ח" מיליו ש47,407ל להגיע הסוציאלי אמורה

וות ברמתה תלהשיה  צפו2009בשנת ההוצאה על ביטחו סוציאלי , בהשוואה לעבר

ההוצאה  ,ע זאת.  אחוזי5.9בשיעור של  שנתי  מדובר בגידול.2001בשנת להוצאה 

 במידה ניכרת כהעדיי נמועל ביטחו סוציאלי כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי 

 6.2א מהווה יוה) 2000שנת  ב אחוזי7.1( עשורמהרמה שאפיינה אותה לפני 

  .)ללא הסיעוד( אחוזי מס התוצר המקומי הגולמי

בה ו, העיקריי תחומיה על הביטחו הסוציאלי לפי מציג את ההוצאה 1לוח 

נכות (לאנשי ע מוגבלות , התכניות המיועדות לזקני: שלושת התחומי הבאי

של קצבאות הילדי בס  חלק ).קצבאות ילדי(ולמשפחות ע ילדי  )כללית

 כתוצאה מהגידול המתוכנ, 2010ת שנבהחל , במידת מה, ההוצאה צפוי לגדול

 ואשר יבשיל במהל השני 2009אשר נכנס לתוק באמצע שנת , בסכו הקצבאות

שה חסרי הכנסה , ההוצאה על תכניות המיועדות לבני גיל העבודה. הקרובות

מהווה עדיי חלק קט באופ יחסי , )הבטחת הכנסה וביטוח אבטלה(משוק העבודה 

כעשירית מס ההוצאה ועל פי התחזיות  –  סוציאלימס ההוצאה על ביטחו

  .הנוכחיות חלקה היחסי אינו צפוי לגדול באופ משמעותי בשני הקרובות

 מחדד את המבט כלפי השינויי הצפויי בתכניות הביטחו הסוציאלי 1 תרשי

2010, השונות בשני הקרובות מדובר ה בשינויי כתוצאה מנדיבות או . 2008

בעיקר , שינויי בגודל אוכלוסיית היעד, לחילופי או במקביל, לתכניות אומנגישות 

  .  כתוצאה מהמצב הכלכלי
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2010 ,תשלומי קצבאות בענפי ביטוח עיקריי נבחרי  . 1לוח  1990  
      2)מחירי קבועי, ח"שמיליוני (

 זיקנה הכל ס  
  ושארי

נכות 
  כללית

קצבאות 
  ילדי

הבטחת 
  הכנסה

ביטוח 
  אבטלה

1990  20,696  9,240  2,336  4,588  687  1,513  

2000  41,945  15,713  5,782  8,090  3,350  3,448  

2007  43,834  18,212  9,168  5,200  2,530  1,838  

2008  44,745  18,425  9,329  5,109  2,392  1,840  

2009  47,407  19,271  9,940  5,437  2,570  2,255  

2010  49,572  19,768  10,333  6,528  2,587  2,134  

        התפלגות באחוזי

1990  100.0  44.6  11.3  22.2  3.3  7.3  

2000  100.0  37.5  13.8  19.3  8  8.2  

2007  100.0  41.5  20.9  11.9  5.8  4.2  

2008  100.0  41.2  20.8  11.4  5.3  4.1  

2009  100.0  40.8  21.0  11.5  5.3  4.8  

2010  100.0  39.9  20.8  13.2  5.2  4.3  

  .שני שונות, ני הביטוח הלאומי נתו–עיבודי מרכז טאוב : מקור

  

 קצבאות – קטנה ההוצאה על שתי תכניות 2008בשנת , 1 תרשיכפי שנית לראות ב

לשינויי , ככל הנראה, בתכנית הראשונה ההקטנה קשורה. ילדי והבטחת הכנסה

אשר הוחלט עליה במחצית הראשונה של ,  לילדי חדשי שנולדוקיצבהבגובה ה

בתכנית הבטחת ההכנסה הדבר נובע מירידה במספר הזכאי , תלעומת זא. עשור זה

ה כתוצאה מהפעלת תכנית ויסקונסי וה בשל השיפור בשיעור , קיצבהל

השינוי יוצא הדופ ). עד לאמצע שנה זו(ההשתתפות בשוק העבודה וירידת האבטלה 

אשר , בתשלומי לנפגעי הנאצי נובע כמוב מהגידול בנדיבות ובנגישות לתכנית זו

 – הוא בתכנית ביטוח אבטלה 2009השינוי הבולט ביותר בשנת . אומצו בשנה זו

                                                 
הנתוני מתייחסי לתכניות נבחרות .  ה אומדני2010  ו2009הנתוני לגבי השני    2

  .  100ועל כ התפלגות הנתוני איננה מסתכמת ב
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ובעקבותיו הגידול החד בשיעור המובטלים יחד עם שיפור מסוים , המשבר הכלכלי

הביאו לזינוק במספר הזכאים לדמי אבטלה ולהתארכות , בנגישות לתכנית זו

תרחשת גם בתכנית הבטחת מ, אם כי קטנה בהרבה, תופעה דומה. תקופת הזכאות

מבטא ) ביתר שאת (2010 ובשנת 2009שינוי המגמה בקצבאות ילדים בשנת . הכנסה

  .אשר נתקבל באמצע שנה זו, כאמור את השינויים בחקיקה בעקבות חוק ההסדרים

  

  . ל לחקר המדיניות החברתית בישראמרכז טאוב: מקור
 .המוסד לביטוח הלאומיעיבוד נתוני:נתונים

  1תרשים 
  הוצאה על תכניות ביטחון סוציאלי נבחרות

  2008-2010, באחוזיםבהוצאה שינוי שנתי 
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  ביטחו סוציאלי לקשישי. 2

חלק הארי במערכת הביטחו   אתת ביטחו סוציאלי לקשישי מהוותכניות

הדבר א , מדינות רווחה אחרות לעומת אמנ חלק זה קט. ציאלי בישראלהסו

 .ת ישראלייקשישי באוכלוסה של ,ת יחסי, הנמושיעורמ, באופ מיוחד, נובע

 OECDקשישי במדינות הלתמיכה של המדינה בההוצאה הממוצעת  בעוד, כ

הוא תה שנה באובישראל המקביל השיעור  ,2005 בג" אחוזי מתמ7.2 עומדת על

   .)OECD, 20093 ;2009,המוסד לביטוח לאומי(  אחוזי4.7

לעומת השיעור , חישוב השוואתי של התמיכה הרלוונטית לקשיש בממוצע

 כחצי אחוזבסביבות ,  גודלה דומה כי,מגלה OECDבישראל ובאות מדינות ג "מתמ

המדינות את שיעור של הקשישי באוכלוסיית , בהקשר זה, ראוי לציי. ג"מתמ

בישראל +) 65(שיעור הזקני : הממחיש עד כמה ישראל צעירה יחסית, השונות

 14 לOECDאליו מתקרב הממוצע של מדינות  ובהשוואה , אחוזי10עומד על 

כמו , בחלק מהמדינות השיעור גבוה במיוחד).  אחוז17והממוצע האירופי ל (אחוז

בסביבות נע נביה השיעור ידינות סקנדבמ).  אחוז19(גרמניה ואיטליה , ) אחוז20(יפ 

17 )  אחוז13כ(ב "כמו ארה, א ישנ מדינות בה השיעורי נמוכי יותר,  אחוז15

   . א עדיי גבוהות מישראל) אחוז11(הצעירות יותר , זילנדאו אירלנד וניו

 זיקנהקצבאות : במער הביטחו הסוציאלי לקשישי ארבעה רבדי

 סלקטיבית לקשישי קיצבהשהיא , השלמת הכנסה; ישיאוניברסליות לכלל הקש

המער מספק מענה  .זיקנהסכו לעת יחוהסדרי ; פנסיה תעסוקתית; חסרי הכנסה

מיועד לתת מענה , עייהשלישי והרב, השילוב בי הרובד הראשו :לכמה מטרות

כאשר הגבייה ממנו , לשמירה על רמת החיי של אד לאחר שפרש מחיי העבודה

במקרי של מי שלא  .הכנסותיו על פני תקופת חייות פיזור  חייו מאפשרבמהל

 הכנסה מספקת באמצעות היעדרוני ועל ענית להקל על ה, צברו פנסיה או חסכונות

  .שילוב בי הרובד הראשו והשני

לנשי , 70 ו65בגיל (ת לכל קשיש ות משולמו האוניברסליזיקנהקצבאות ה

קיבלו בראשית ) בממוצע לחודש(קשישי   אל746כ .ולשאיריו) מהאולגברי בהת

 והנותרי זיקנהמקבלי קצבת )  אחוז86(מרבית ,  ושאיריזיקנה קצבת 2009שנת 

, כעשירית מביניה לא צברו זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי . קצבת שאירי–

  . 60בעיקר עולי שעלו ארצה אחרי גיל 

                                                 
.  2005 וה מתייחסי ל, 2009פרס נתוני אחרוני השוואתיי בOECD ארגו ה  3

העיקריי של תמיכה הכוללי כמה מהמרכיבי , אלה נכללי אות מרכיביבנתוני 
  ).OECD, 2009 :ראה(בקשישי 



  הביטחו הסוציאלימערכת 
  

 

239

 הניתנת ,שישי הוא השלמת הכנסהשל הביטחו הסוציאלי לק השני דהרוב

 בדר, אינ מקבליה  מהוות את עיקר הכנסת וזיקנהשקצבאות ה לקשישי

 .      ג השלמת הכנסהי  מקבלזיקנהרבע ממקבלי קצבת . פנסיה תעסוקתית, כלל
 זיקנהבחמש השני האחרונות חל שיפור הדרגתי בגובה קצבאות ה

 המיועדת לקשישי, ל השלמת ההכנסה ברמתה ש–ברסליות וביתר שאת יהאונ

תהלי זה נועד לשפר את רמת חייה של  .הללוקצבאות הרי הכנסה זולת ס חשה 

 והוא נשע על הקשישי ולהתמודד ע מצוקת הכלכלית הרבה של קשישי רבי

שהשתתפה בממשלה עד ראשית , בעיקר בדמות מפלגת הגמלאי, תמיכה פוליטית

2010בתהלי זה התרחש בעת גיבוש התקציב לשני  מהל אחרו .2009שנת  2009 ,

 הסוכ על העלא, כאשר בעקבות ההסכמי הקואליציוניי של הממשלה החדשה

  זיקנהקצבת הב מציג את השינויי 2 תרשי .זיקנההדרגתית נוספת של קצבאות ה

מאמצע שנות החמישי ,  עשורי5 של כג לנפש לאור תקופה ארוכה"מכאחוז מת

  . מראה את התפתחות הקיצבה במונחי ריאליי באות שני3ותרשי 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2009יוני * 

  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 .עיבוד מנתוני המוסד לביטוח הלאומי: נתוני

  2תרשי 

  קצבת זיקנה חודשית 
1955*, ג לנפש"כאחוז מתמ 2009  
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אמור לספק לקשישי את הכנסת , רובד הפנסיה התעסוקתית, הרובד השלישי

היות שבעבר לא היה חוק פנסיה חובה או  .העיקרית לאחר פרישת משוק העבודה

הכיסוי של ,  פנסיהרות בקרֵבהכוללי ג ח, הסכמי קיבוציי למרבית העובדי

 משתק בשיעור הגדול של המצב ז .יה היה חלקי בלבדסהעובדי במערכת הפנ

צו הרחבה  .וכ בתחולת העוני בקרב הקשישי, עובדי וגמלאי ללא כיסוי פנסיוני

 ההסתדרות הכללית לבי לשכת י על בסיס הסכ ב,2008ינואר שנכנס לתוקפו ב

 מחייב את הצו ז.  אמור להביא לשינוי במצב זה,של הארגוני הכלכלייהתיאו 

נתוני אודות היק  .כלל המעסיקי לבטח את עובדיה במסגרת קר פנסיה

  .  הצלחה חלקית בינתיי באכיפת צו זהמלמדי על  הכיסוי הפנסיוני

 הכולל, זיקנההרובד הרביעי בביטחו סוציאלי לקשישי הוא החיסכו לעת 

מימו משות של ממדובר על חיסכו כתוצאה . בעיקר קופות גמל מסוגי שוני

לרובד זה תפקיד  .באמצעות הנחות מס, בעידוד המדינה, העובדי ושל מעסיקיה

שלא הצטרפו לקרנות , מרכזי במיוחד בהבטחת הכנסת של עצמאי שכירי

   . פנסיה בעבר

  .2009יוני * 

  . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: מקור
 .עיבוד מנתוני המוסד לביטוח הלאומי: נתוני

  3תרשי 

1955*, קצבת זיקנה 2009  
 2008מחירי , שקלי חדשי
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חלק ת הכנסת של תור תרומה משמעותית להבטחה, מרכיב אחרו

 המיועדות תכניותה בשני האחרונות .מיועד לניצולי השואה, קשישי בישראלמה

לטיפול במצוקותיה של ניצולי השואה זכו לעניי מיוחד בעקבות מחאה ציבורית 

שירותי המיועדי לניצולי של שינויי ברמת הנדיבות של הקצבאות ו .נרחבת

תרמו להרחבת אלה  תכניות לנגישותה  ופעולות שנועדו להגביר את,השואה

2010ההוצאה הציבורית בעבור ניצולי השואה בשני  לשיפור ברמת החיי ו 2008

  .  של הנמני על אוכלוסייה זו

  ביטחונ הסוציאלי של אנשי ע מוגבלות  .3

מערכת הביטחו הסוציאלי בגודלו באנשי ע מוגבלות מהווי מוקד מרכזי שני 

 שונות להתמודדות ע ביטחונ הסוציאלי של אנשי ע תכניות קיימות .בישראל

 עידוד שילוב של הנמני על ידיעלמוגבלות באמצעות תשלומי העברה וכ 

בשני האחרונות חל גידול משמעותי במספר האנשי  .אוכלוסייה זו בשוק העבודה

 על ובמיוחד בקרב מי שנמני,  הללותכניות המטופלי במסגרת ה,ע מוגבלות

 . ביטוח נכות כללית של המוסד לביטוח לאומיתכניתהזכאי לסיוע במסגרת 

 מה גודלה של האוכלוסייה ,לא ברורלא נחקרו לעומק וכ זה  הסיבות לגידול

   .אלהמערכות מהפוטנציאלית של הזקוקי לסיוע 

הקושי  .ות שונות לגבי היק האוכלוסייה ע מוגבלות בישראלכישנ הער

 נובע מקשיי בגיבוש הגדרה אחידה לקביעת הכה אחידה בתחו זבגיבוש הער

הערכות באר ובעול ה .קשיי מתודולוגיי בעריכת מחקר תקממוגבלות ו

 ה אנשי ע מוגבלות בגיל העבודהיה י מכלל האוכלוס אחוז14גורסות כי כ

אנשי ע ס השל  מספרישראל ב. )OECD, 2003 (שכלית או נפשית, פיזית

קצת יותר מחמישית מכלל , 2006 בשנת  מיליו איש1.4ב נאמד גבלותמו

   .)2007, לשכת הדובר, משרד המשפטי (ההאוכלוסיי

 אל מבוגרי הינ בעלי מוגבלות 477, +20גילאי , לגבי האוכלוסייה הבוגרת

64(בגילאי העבודה ,  אל270, כאשר למעלה ממחצית (חמורה  700 ועוד כ))20

שיעור של  ).2008, לשכת הדובר, משרד המשפטי(י מוגבלות מתונה בעלה אל 

 אחוזי מהאוכלוסייה 10 כ–בעלי המוגבלות החמורה יציב בשני האחרונות 

  אחוז מהאוכלוסייה16 כ–הבוגרת בישראל ושיעור של בעלי המוגבלות המתונה 

ווח  אול ה נמצאי בטOECDשיעורי אלה גבוהי מהממוצע ב. הבוגרת

    ).2008, לשכת הדובר, משרד המשפטי(המקובל בארצות אלה 
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  מספר הילדי הזקוקי לטיפול רפואי שוט נאמד , לגבי אוכלוסיית הילדי

 , מוגבלותמוגדרי כבעלי אל ילדי 120ועוד )  אחוזי מהילדי8( אל 190ב

לשכת , טימשרד המשפ) ( אחוזי מהילדי5(שאינ זקוקי לטיפול רפואי שוט 

 ). 2008, הדובר
 מגוונות להתמודדות ע צורכיה של אנשי ע מוגבלות תכניותקיימות 

, בתנאי הנגישות, שונות רבה בעקרונות היסודישנה . מקבוצות יעד ספציפיות

 עיקריות מוצעות תכניותשתי  .בנדיבות הקצבאות ובמכלול השירותי הנית לה

 תכנית; ביטוח נכות כללית וביטוח נפגעי עבודה וה במסגרת המוסד לביטוח לאומי

  . האג לשיקו במשרד הביטחוידיעלל ומופעלת "שלישית מיועדת לנכי צה

   ביטוח נכות כללית.א.3

שאינ מכוסי , חוק ביטוח נכות כללית נועד לתת מענה לכל האנשי ע מוגבלות

, קצבת נכות: אותהחוק כולל ארבע קצב .אחרותביטחו סוציאלי  תכניות ידיעל

המיועדת , קצבת שירותי מיוחדי; המיועדת להבטיח הכנסת מינימו לקיו

; 4המיועדת לסייע למשפחה לטפל בו, ת ילד נכהבקצ; לסייע בתפקוד במשק הבית

החוק מקנה , בנוס לקצבאות .לסיוע לנכי בניידות מחו לבית, וגמלת ניידות

  .כדי לסייע לה להיקלט בעבודה, קומיזכאות לשיקו לנכי בעלי פוטנציאל שי

כפי  . אל אנשי ע מוגבלות קצבת נכות כללית198 קיבלו 2009בראשית 

 זו במהל העשור גימלהחל גידול מתמש במספר מקבלי  4 תרשיבשנית לראות 

הגורמי לגידול  . מצביע על הגידול ביחס לגידול גילאי העבודה5 ותרשי האחרו

סביר כי  .וראוי היה לבחו לעומק את הגורמי לכ ידרי מתמש אינ ברוה

 להבטחת תכניות בתחילת העשור והקשחת הנגישות לקיצבההשינויי בנדיבות ה

  .תרמו לכ) הבטחת הכנסה וביטוח אבטלה(קיומ של אנשי בגיל העבודה 

, רק לשליש מהאנשי ע מוגבלות חמורה בגילאי עבודה יש הכנסה מעבודה

 אחוז 40כ.  חודשית מהביטוח הלאומיקיצבהישית מתוכ מקבלי ג כאשר חמ

נוספי מקבלי רק קיצבה חודשית מהביטוח הלאומי ואילו קרוב לרבע הנותרי 

  .ה ללא הכנסה כלשהי וחיי מהכנסת בני משפחה אחרי)  אל נפש70כ(

  אחוז מתוכ יש הכנסה53ל, מתונה בגילאי העבודה לגבי בעלי מוגבלות

 אחוז מקבלי 23. כאשר עשירית מה מקבלי ג קיצבה מביטוח לאומי, מעבודה

  .כרבע הנותרי חיי מהכנסת בני משפחה אחריורק קיצבה מביטוח לאומי 

                                                 
 בשל מוגבלות חלה עלייה במספר מקבלי הקיצבה קיצבהג אצל הילדי הזכאי ל   4

 .  2008 אל ב26.5ל  עד1990 ב5.7מ, בעשור האחרו
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  4תרשי 
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  .2009יוני   **

  . מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל:  לשני הלוחותמקור
.עיבוד מנתוני המוסד לביטוח הלאומי:נתוני

  5תרשי 

1985 *,**מקבלי קצבאות נכות כללית ואוכלוסייה עובדת 2009  
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תשלומי קצבאות נכות כללית וקצבאות אחרות במסגרת ביטוח נכות כללית 

עומדת החודשית  הממוצעת קיצבהה. 2008 בשנת ח"ש מיליארד 9.4 יסתכמו לכדי

ושיעורה מהשכר הממוצע במשק ) 2009 יוני, מחירי שוטפי (ח"ש 2,570 היו על

 ביחס לשכר גימלהלאור הזמ חלה עלייה מתמשכת ברמתה של ה.  אחוז32 –

 , 2000 בשנת 29.4 ל1990 אחוז מהשכר הממוצע בשנת 26.6משיעור של , הממוצע

  .  אחוז32עד לכדי  חרונה חלה עלייה נוספתוכאמור לא

הבסיס לטיפול במצב התעסוקתי של אנשי ע מוגבלות בישראל , כיו

עדה הציבורית בראשות השופט אפרי והו, מושתת על ההמלצות של ועדת לרו

מדינת ( 2002 שהתקיימה בחור ,אשר קמה בעקבות שביתת הנכי, ל"לרו ז

 כי מטרה מרכזית של ,ועדה נאמרושלה בדבר הקמת הבהחלטת הממ. )2005, ישראל

  . עדה היא קביעת דרכי לתמרו ועידוד נכי להשתלב בשוק העבודהוהו

  :הוועדה גיבשה מספר המלצות עיקריות בתחו זה

  רפורמה בשיטת התשלו של הקצבאות  )1

בי קצבאות הנכות לבי   הוסכ כי הקשר שהתקיי באותה עתהוועדהבעת דיוני 

הכנסות הנכי מעבודה היווה חס מרכזי בפני יציאה לעבודה של אנשי ע 

הגדלת ההשתכרות מעבודה של אד ע , במצב שהתקיי באותה תקופה. מוגבלות

 קיצבההכנסה מ(מוגבלות הביאה במרבית המקרי להקטנת הכנסתו הכוללת 

 המליצה הוועדה, על כ. דבר אשר פעל כתמרי שלילי ליציאה לעבודה, )ועבודה יחד

, אלא באופ הדרגתי, על הנהגת שיטה לפיה לא יופסק תשלו הקיצבה בבת אחת

כ שהכנסתו הכוללת של מקבל הקיצבה תמשי ותגדל ככל שתגדל הכנסתו 

ווצר בשו מקרה מצב שעקב הגדלת ההכנסה מעבודה תקט ייולא , מעבודה

יולי  בא לידי ביטוי בועדההויישו המלצה חשובה זו של . הכנסתו הכוללת של הנכה

התיקו לחוק הביטוח הלאומי לעידוד השתלבות של אנשי ע  רואישע  2008

כ שעדיי מוקד , 2009 אוגוסט החוק נכנס לתוקפו ב.5מוגבלויות בשוק העבודה

  .להערי את השפעתו

  אנשי ע מוגבלות בתעסוקה ושיפור המסגרות לקליטת ה קליטההקלת   )2

צה על יצירת תנאי שיקלו על קליטת של אנשי ע מוגבלות הוועדה המלי

וזאת במקביל ליצירת מנגנוני לתמרו הנכי לצאת , המעסיקי מטע בתעסוקה

קרו ייצירת מערכת שתשקוד על מימוש הלכה למעשה של ע: וביניה, לעבודה

                                                 
קידו השתלבות של אנשי ע  ()101 'תיקו מס(חוק הביטוח הלאומי "הצעת החוק   5

 היא הצעת חוק ממשלתית אשר פורסמה ,"2007ז"התשס, )מוגבלות בשוק העבודה
  ."ועדת לרו"בעקבות המלצות 
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הפעלת התקנות בדבר ; הייצוג ההול של אנשי ע מוגבלות במקומות עבודה

  . תקנות בדבר שכר מינימו מותא ועוד הפעלת ו;תאמות במקומות העבודהה

 בעלי יכולת עבודה ,בהתייחס לשכר מינימו מותא לאנשי ע מוגבלות

ומבטאות , ת"משרד התמידי  עלהתקנות מיושמות 2006נובמבר בהחל , מופחתת

כלי תקנות אלו נתפסות כ. הוועדהיישו של אחת מהמלצותיה העיקריות של 

ניתנת לה אפשרות לשל ש,  אנשי ע מוגבלותלהעסקתמעסיקי הלתמרו 

אד , התקנותלפי . 6בהתא לרמת התפוקה, לעובדי שכר נמו משכר המינימו

, רמת התפוקה המקצועית שלושל הוועדה לקביעת ע מוגבלות רשאי לבקש אבחו 

הפחתה ביכולת  לא כל .יותא לרמת התפוקהש, ייקבע שכר המינימולפיה 

 ,כ שעובד ע מוגבלות, שכר המינימו של פחתהההעבודה הרגילה מחייבת 

ללא מוגבלות של עובד   אחוז לעומת היכולת75 מאינה פחותההעבודה שלו שיכולת 

  . זכאי לשכר מינימו רגיל כקבוע בחוק , זוהמבצע עבודה

 השכר של הכא עד ,  ראשית:להתאמת שכר מינימו שני יתרונות עיקריי

ובי ) או בי נציגי שלו(העובד ע המוגבלות נקבע על סמ משא ומת בינו 

,  לקביעת השכר הוא התפוקה של העובדסהבסי, מאז הפעלת התקנותהרי , המעסיק

 של ת על סמ אבחו מקצועיוהתפוקה נקבערמת יכולת העבודה או , כאמור, כאשר

בי דיר את היחסי בי העובד והחוק מס, שנית .גור ממלכתי ואובייקטיבי

מי יעובד מ המניי לכל דבר וזכאי לבעל המוגבלות נחשב העובד , כלומר .מעסיקו

  .דמי הבראה ולכל הזכויות של עובד על פי החוקל, חופשהל, מחלה

  עידוד התעסוקה הנתמכת ) 3

לאור ממצאי ,  המליצה על הרחבת והעמקת המודל של תעסוקה נתמכתהוועדה

הוועדה .  המראי כי לכלי זה פוטנציאל גדול להצלחה, ממדינות שונותשנאספו

 שני במסלול תעסוקה זה חמש נכי במהל 8,500ל  לקליטה שתכניתפירטה 

 לצור ח"ש מיליו 25תו הקצבת ,  זו באופ מיידיתכניתוהמליצה להתחיל ב

    .יישומה

  נפגעי עבודה. ב.3

אות ושירותי שיקו למי שנפגעו כתוצאה  ביטוח נפגעי עבודה מספקת קצבתכנית

דמי ( זמנית קיצבה כוללת תכניתה. מתאונה או מחלה תו כדי או עקב עבודה

קצבת ( קבועה קיצבהו, המשולמת במהל התקופה הראשונה לאחר הפגיעה, )פגיעה

                                                 
 ,ת"משרד התמ,  בשוק העבודהע מוגבלותהמטה לשילוב אנשי    6

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/252E154E-5D0D-4F6A-BBB7-4DAAD2BF43D3.htm  
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 קיצבה זו נועדה לשמור על רמת חייו של הנפגע ולכ התכנית ).נכות מעבודה

  .יחסית לדרגת נכותו,  אחוז משכרו הקוד של הנפגע75הקבועה מחושבת כ

עולה בהתמדה והגיע , המקבלי קצבת נכות לצמיתות,  העבודהנפגעימספר 

ל קצבת הנכות למי שהיה עובד עצמאי גבוהה שרמתה  .30,776 ל2009 באמצע

מהשכר הממוצע   אחוז39 אחוז לעומת 42 –  למי שנפגע בהיותו שכירקיצבהמה

מבטא פערי ברמת ההכנסה הממוצעת של עצמאי וההבדל , ה בהתאמבמשק

  .לעומת שכירי

   ל"נכי צה .ג.3

, נכי במשרד הביטחוהידי אג שיקו ל מופעלת על" המיועדת לנכי צהתכניתה

עות וירות בזרשאו ( צוי מי שנפגעו או חלו בעת שירות הצבאייפמופקד על ה

 מחושב על פי מידת קיצבהגובה ה .ו או כתוצאה ממנ)נוספות של מערכת הביטחו

הפגיעה הרפואית ובהתא לרמת השכר המשולמת לבעלי דרגה מסוימת בשירות 

ל זכאי לשורה ארוכה של קצבאות "נכי צה,  הבסיסיתקיצבהנוס על ה .הציבורי

ס  ו55,459 על 2008מספר מקבלי קצבאות נכות עמד בשנת  .ושירותי נוספי

 מיליארד 3.8שנה זו הסתכ בבבעבור משרד הביטחו ששיל , היק התשלומי

 מהתוצר המקומי הגולמי  אחוז0.53, )כולל הסכו ששול למשפחות שכולות (ח"ש

  .)ג"תמ(

בשני האחרונות התעורר ויכוח ציבורי ומקצועי לגבי היק התשלומי לנכי 

 בי נדיבות הקצבאות  לקצבאות ולגבי הפעריהגדרת הזכאילגבי , ל"צה

 ).2002, גל(אנשי ע מוגבלות לעומת הקבוצה הכוללת יותר של   לההמשולמות

המוחלט של הנפגעי בשני האחרונות  רובה כי ,עולהנכי מנתוני אג שיקו 

, אלא מי שנפגעו כתוצאה ממחלה אינ נפגעי פעולות צבאיות או ביטחוניות

לנוכח נתוני ). 2009, ויטחבמשרד ה(או מתאונות דרכי   מבצעיותשאינמתאונות 

 הוועדהח "הוצע בדו, וכות במימו פעילות אג השיקו והעלויות הגדולות הכראלה

,  במדיניות האגיישינוהנהגת לבחו ") ועדת ברודט("לבחינת תקציב הביטחו 

 .)2007,  לבחינת תקציב הביטחוהוועדהח "דו (עיגשעיקרה הבחנה בי סוגי נפ

לפעול למימוש מדיניות ברוח זו בשני נכונות קיימת ו דומה שבמשרד הביטח

  .הקרובות
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  קצבאות לאנשי בגיל העבודה. 4

המשבר הכלכלי והגידול באבטלה הפנו שוב את תשומת הלב הציבורית והמקצועית 

אול  דהיינו מי שמסוגלי לעבוד, הסוציאלי של אנשי בגיל העבודהלביטחונ 

משוק העבודה הכספית סיבות שונות או שהכנסת אינ משולבי בשוק העבודה מ

במערכת הביטחו הסוציאלי בישראל שתי  .אינה מספקת לקיו מינימלי בכבוד

 עיקריות המיועדות להבטיח את ביטחונ הסוציאלי של הנמני על תכניות

  .ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה – אוכלוסייה זו

   ביטוח אבטלה.א.4

, מובטל שלא מרצונו תחלי לשכר לתקופה מוגבלתביטוח אבטלה נועד להבטיח ל

2008בשני  .כדי לאפשר לו לחפש עבודה מתאימה  חלה ירידה מתמשכת 2003

בתנאי קשה במספר מקבלי דמי אבטלה כתוצאה משיפור במצב התעסוקה ופגיעה 

הזכאות לדמי אבטלה מותנית בפיטורי האד  . זותכניתהנגישות והנדיבות של 

ת תשלו דמי פהשלמת תקוב ו,ותו לקבל הצעת עבודה מתאימהבנכונ, ומעבודת

תקופת  . החודשי שקדמו לפיטוריו18 מתו 12 שבמ") תקופת אכשרה("ביטוח 

175בי  ההזכאות לדמי אבטלה נע  . על פי גילו ומצב משפחתו של המובטל ימי50

נת  וביתר שאת בש2008התהפכה בשנת ת הירידה במספר מקבלי דמי האבטלה מגמ

 תכניתמהירה במצב הכלכלי והיפו המדיניות ביחס ל דרדרותי כתוצאה מה,2009

מספר המשק את , 6 תרשיבמגמה זו באה לידי ביטוי בנתוני המוצגי  .זו

  .2009מקבלי דמי אבטלה במחצית הראשונה של שנת 

לאור הגידול במספר המובטלי ושיעור הנמו של הזכאי בפועל לקבלת דמי 

 נחת הסכ בי המוסד 2009בתחילת , )פחות מרבע מס המובטלי(אבטלה 

אשר צברו ,  ומעלה25לפיו יש לשל למובטלי בני , לביטוח לאומי לבי הממשלה

 למש תקופה שאינה עולה על גימלה,  חודשי תשלו דמי ביטוח לאומיתשעהרק 

, 2009הסכ זה הופעל בחודש יוני . מחצית תקופת הזכאות הֵמרבית המגיעה לו

  .     אחוזי מכוח העבודה האזרחי7.5כאשר רמת האבטלה במשק עברה את ס 

. דמי אבטלה מחושבי לפי שכרו של המובטל בתקופה שקדמה לאבטלה

 אחוז מהשכר הממוצע 54.2מדה על  היומית הממוצעת של דמי אבטלה עקיצבהה

  . שיעור גבוה במקצת לעומת הרמה בשני האחרונות, 2009באפריל 
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 לצורכי תקופת האכשרה הנדרשת ממובטלישקיצר את  ,על א השינוי הזמני

ביטוח אבטלה עדיי מספק  , זותכניתלהרחיב את הנגישות  ודמי אבטלההזכאות ל

 בולטות תכניתמגבלותיה של ה . של המובטלי בישראל למצוקת בלבדימענה חלק

תקופת האכשרה הארוכה ותקופת  .במיוחד בתקופה של משבר קשה בתעסוקה

ת המקובל במרבית  הישראלית יוצאות דופ לעומתכניתהזכאות הקצרה של ה

 12לשה י במדינות הרווחה נעה בי שמקובלתתקופת האכשרה ה. מדינות הרווחה

שה חודשי ובמקרי ישעולה על  ואילו תקופת הזכאות המקסימלית ,חודשי

בישראל בי תקופה ארוכה של שילוב ה .)OECD, 2007(שנה א עולה על רבי 

קצרה במיוחד של קבלת דמי התקופה ה ו, כתנאי לזכאות,תשלו דמי ביטוח

דמי את דמי אבטלה ומונע מה רבי את הזכאות ל מונע ממובטלי ביטוחה

 מקומות היעדרבטלה ג א אינ מצליחי להשתלב בשוק העבודה בגלל אה

הצביע על , כמו גורמי מקצועיי רבי אחרי בישראל, מרכז טאוב .תעסוקה

  זו והתאמת מאפייניה ליעדיה המקורייתכניתהצור בבחינה מחודשת של מרכיבי 

  .   )2009, ראה גל, להרחבה בעניי זה(

  .  לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב: מקור
. המוסד לביטוח הלאומיעיבוד מנתוני:נתוני

  6תרשי 

2008, אבטלהמקבלי דמי  2009  
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   הבטחת הכנסה.ב.4

אשר אי ביכולת , מהווה רשת ביטחו למשפחות וליחידי  הבטחת הכנסהניתתכ

, הכוונה היא לאנשי בגיל העבודה. עצמכוחות לקיי רמת חיי מינימלית ב

הנמני על . שאינ עובדי או שהכנסת הכוללת נמוכה מהס שנקבע בחוק

 מלבד י אחרות ביטחו סוציאלתכניותאוכלוסייה זו אינ מקבלי סיוע במסגרת 

 במבח קיצבהמתנה את הזכאות ל והיא  סלקטיבית התכנית היא.קצבאות ילדי

 ,ס הקבוע בחוקה נמוכה מתהכנסרק למי ש קיצבהה קבלת גביל אתהמ, הכנסות

 עשה כל מאמ קיצבה בכ שמקבל הקיצבההמתנה את קבלת ה, ובמבח תעסוקה

 קיצבהאת הפונה לקבל היב חיממבח התעסוקה  .על מנת להשתלב בשוק העבודה

אורות (" ויסקונסי תכניתלהתייצב בשירות התעסוקה או במרכזי התעסוקה של 

 לגביה מי שנקבע מכ פטורי וולקבל כל הצעת עבודה המוצעת לו") לתעסוקה

  .אינ מסוגלי לעבוד מסיבות בריאותיות או מפני שה ממלאי תפקידי טיפולש

השינויי שנערכו .  אל112 כ הכנסה עמד עלמספר מקבלי הבטחת 2008בשנת 

 כמו ג ,הינגישות אלב ותכניתאשר פגעו בנדיבות ה,  בראשית עשור זהתכניתב

הקצאת בתו ,  דיו מקי בתכנית זוראה( ויסקונסי תכניתית של יונההפעלה הניס

223'  עמ,2008משאבי לשנת   כל אלה תרמו –והשיפור במצב התעסוקה ) 222

 מראה את הירידה החדה אשר חלה 7 תרשי . זוקיצבהבמספר מקבלי לירידה 

 אל בשנת 155משיא של  ,במספר מקבלי קצבת הבטחת הכנסה במהל העשור

הביאו שוב רמת השכר במצב התעסוקה וב הידרדרות 2009בראשית שנת  .2003

  .   2009 במר 112,512לכדי , לעלייה מסוימת במספר מקבלי הבטחת הכנסה

 קיצבה הבטחת הכנסה נועדה להבטיח רמת חיי מינימלית למקבל הקצבת

 על פני קיצבה למנוע מצב בו אד יעדי לקבל את ה–ולבני משפחת ויחד ע זאת 

 זו הייתה נמוכה וספק א קיצבהכבר בראשית דרכה . השתלבות בשוק העבודה

ימת לאחר שחלה עלייה מסו. השיגה את היעד של הבטחת רמת חיי מינימלית

במיוחד למי ששהו זמ רב במערכת זו ( במהל שנות התשעי קיצבהבגובה ה

2003הונהג בה שוב קיצו בשני , )הוריותולאימהות חד 2002.  

 2,269 לזוג ע שני ילדי או יותר עמד על 2008 הממוצעת בשנת קיצבהסכו ה

ג לנפש " אחוז מהתמ30 או כ אחוז מהשכר הממוצע28.6ח לחודש והוא מהווה "ש

 אחוז 38.1 הממוצעת היה קיצבה ער ה2001בשנת , לש השוואה. )8ראה תרשי (

השוואה לעומת מדינות אחרות ). א2009, המוסד לביטוח לאומי(מהשכר הממוצע 

ברמתה , במיוחד זו המיועדת למשפחות ע ילדי,  בישראלקיצבהמלמדת כי ה

ת ות רווחה אחרובל במדיננמוכה לעומת המקו, לאחר הקיצו בתחילת עשור זה

  . ספק רב א ביכולתה של משפחה להתקיי מהכנסה זו). 2007 , וכהגל, קורא(
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  .2009יוני * 

  .ת בישראל לחקר המדיניות החברתימרכז טאוב: מקור
 . המוסד לביטוח הלאומיעיבוד מנתוני: נתוני

  7תרשי 

1990*, מקבלי הבטחת הכנסה 2009   
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  .  לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב: מקור
 . המוסד לביטוח הלאומיעיבוד מנתוני: נתוני

  8תרשי 

  קצבת הבטחת הכנסה חודשית 
1982*, ג לנפש"אחוז מתמ, לזוג ע שני ילדי או יותר 2009  
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 – להבטחת הכנסה ובאופ מיוחד קיצבהמרכז טאוב ממלי על העלאת ה ,לאור זאת

מי כי ,  ההנחה היא. טווחתוספת המיועדת למי ששהות במערכת זו ארוכההנהגת 

 יכולי לדחות הוצאות גדולות לתקופה שלאחר שוב יתתכנששוהי זמ קצר ב

מצב של מי , לעומת זאת .שיפור ברמת הכנסתלאחר שיחול לשוק העבודה ו

שאינ מצליחי לשוב לשוק העבודה במש זמ רב בלתי נסבל לאור הרמה הנמוכה 

  . של הקצבאות

  מס הכנסה שלילי .ג.4

 תכניתה. הכנסה שלילי בישראלמס  תכנית הוחל בהפעלת 2008בחודש אוקטובר 

נועדה והיא ,  ויסקונסיתכנית באזורי בה מופעלת ,הופעלה על בסיס מצומצ

 מעניקה תכניתה. פחות עובדות בעלות הכנסה נמוכהלהגדיל את הכנסותיה של מש

על פי גודל המשפחה ורמת   בחודשח"ש 400עד כשל הכנסה אלה למשפחות 

 יבת התייצבות בסניפי דואר ישראל ומילוי טפסי מחיתכניתהשתתפות ב .הכנסתה

  .זכאותואת המיועדי לבדוק את רמת הכנסתו של האד ו, והצהרה

סו  (הבסו שלב ההפעלה הראשו של תכניתצוי של הי שיעור המאחרמעקב 

וטנציאליי מיצו את זכות  פזכאי 67,000 מבי  אחוז38.5רק כי , מצא) 2008

המתייחסי להכנסות (עלות המענקי שאושרו  .פה זולקבל את המענקי בתקו

נער מאמ אלה ממצאי   בעקבות.ח"ש מיליו 64.3 הסתכמה ב)2007בשנת 

להגביר את המודעות  ,"ידיד"כגו ארגו  ,ת המסי וגורמי אחריומוגבר מצד רש

 תכניתהפעלת ה לא נבח מחדש אופ ,ככל הידוע .)2008, ישראלבנק  (תכניתל

 תכניתעל א שב .ת ביקורת ציבורית על הקשיי בבקשות לקבלת המענקלמרו

 מס הכנסה שלילי לכל האר במהל שנת תכניתהמקורית הייתה כוונה להרחיב את 

 א ועל כ לא ברור ה2009הצעה זו לא נכללה בחוק ההסדרי שאושר ביולי  ,2010

הובעה תמיכה  טאובבהמלצות למדיניות חברתית של מרכז  . זותכניתומתי תורחב 

העלאת ,  העלאת שיעור המס השליליידיעל  מס הכנסה שליליתכניתבהרחבת 

  .תכניתהתקרה המקסימלית והגברת הנגישות והזמינות של ה
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  לחרדים הבטחת הכנסה :זרקור

הוגי תכנית הבטחת בישראל ג , מדיניות במדינות רווחה אחרות בדומה לקובעי

 בכ קיצבההתנו את קבלת ה על כ . עיקרי לפרנסההכנסה ראו בשוק העבודה מקור

 המופעל בתכנית ,"מבח התעסוקה" .שאד עשה כל מאמ להשתלב בשוק העבודה

יתייצב בשירות התעסוקה ) שאיננו מוגבל( בכ שאד קיצבה מתנה את קבלת ה,זו

כאשר הופעלה תכנית  . לקבל כל עבודה המתאימה למצבו הגופנינכוויהיה 

מבח "ההתייצבות במרכזי התעסוקה של התכנית הסתמכה על , ויסקונסי

  .  זה" תעסוקה

תכנית הבטחת הכנסה אמורה לספק רשת מג לכל מי שבגיל העבודה ואי ברשות 

חלט וכבר בעת הנהגת התכנית ה, אול . מינימלי בכבודומשאבי מספיקי לקי

ד מתכנית זו והתנאי כי רשת המג המיועדת לקבוצת אוכלוסייה אחת תופעל בנפר

ועל כ  "רת אומנותות"הכוונה היא לאברכי אשר  .לזכאות יהיו שוני בחלק

  ).2009, צרפתיפאר ושטיינרז( בתעסוקה בשכר להשתלבמה לא מצופה 

תעסוקה ועל כ הבמבח עומדי אברכי הלומדי בישיבות באופ מלא אינ 

להקי תכנית מקבילה , 1982נת ע הפעלת תכנית הבטחת הכנסה בש, הוחלט

אשר נשענה על יסוד הסדרי קודמי , התכנית .אוכלוסייהלקבוצה זו של ה

הדומה , קיצבההציעה ו, הופקדה בידי משרד הדתות, ת השבעיושהונהגו בשנ

.  אשר ניתנה במסגרת תכנית הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומיקיצבהל

אשר הכנסת הייתה נמוכה מבלי , בות לתלמידי ישי,א כ,  ניתנהקיצבהה

  .  שיתבקשו לעמוד במבח התעסוקה

 חודשית לאברכי הלומדי באופ מלא במוסד תורני קיצבהתכנית זו מספקת 

 קיצבה היא מהווה . שלושה ילדי לפחותושיש להידי משרד החינו המוכר על

ומיועדת , מיידי המוסד לביטוח לאוהמופעלת על, קצבת הבטחת הכנסהמחליפה ל

 במבח לעמודהאברכי נדרשי . לשאר האוכלוסייה הנזקקת בגיל העבודה

 מלבד ח"ש 1,200סכו של הכנסת החודשית אינה יכולה לעלות על  – הכנסות

 .)בהתא למספר הילדי במשפחה (מלגת הלימודי מהכולל וקצבת ילדי

  . לחודשח"ש 1,040מסתכמת ב החודשית המשולמת לאברכי הללו קיצבהה
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 מקבלי קצבאות במסגרת הבטחת הכנסה ילא כל הלומדי במוסדות תורני

 10,851 ,אברכי 63,000כל סמבי :  אלא שיעור לא גבוה מביניהלאברכי

 הייתה 2008העלות התקציבית של תכנית זו בשנת . קיצבהאברכי בלבד מקבלי 

צאה על תכנית זו בחמש השני מצביע על יציבות בהו 9 תרשי. ח"ש מיליו 110

2004בי השני  שחלה בה ירידה לאחרהאחרונות  כתוצאה מהקיצו בכל  (2003

  ).    תכניות הביטחו הסוציאלי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב: מקור       
.הלאומי המוסד לביטוחמנתוניעיבוד:נתוני

  9תרשי 
1998, הבטחת הכנסה לאברכי כוללי 2010  

 2008מחירי,ח"מיליוני ש
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  תמיכה במשפחה. 5

המגוונות בעקרונות ,  למשפחותתכניות כמה כוללתמערכת הביטחו הסוציאלי 

להתמודד ע בעיות של מצוקה ועוני  חלק מבקשבעוד ש .הפעולה שלה וביעדיה

לספק ביטחו , אחרות מבקשות להקל בנטל עלויות גידול ילדי, בקרב משפחות

 או לעודד שוויו מגדרי באמצעות ,לאחר לידת תינוקשסוציאלי בתקופה הראשונה 

  . יותר במסגרת המשפחהשוויונית חלוקת עבודה 

  קצבאות ילדי .א.5

 2009קצבאות ילדי בראשית שנת  משפחות בישראל קיבלו קצת יותר ממיליו

 קצבאות ילדי תכנית . מיליו2.4הילדי בגינ שולמו הקצבאות עמד על  ומספר

בה ילדי עד   המעניקה קצבאות לכל המשפחות בישראל, אוניברסליתתכניתהיא 

בה (יפ הברית ו מלבד ארצות,קצבאות ילדי קיימות בכל מדינות הרווחה .18גיל 

 וה מיועדות לתמו ,) באמצעות מערכת המסיתהתמיכה בטיפול בילדי נעש

בעלויות הכרוכות בגידול ילדי וכ לתרו לצמצו ממדי העוני והפערי בקרב 

אול הספרות   ילודהג לעידודילדי הקצבאות  ייעדו אתבעבר  .משפחות גדולות

דיו מקי ראה (ת יעד זה  משמעותית להשגשאי לה תרומההמחקרית מצאה 

219' עמ, "2008לשירותי חברתיי הקצאת משאבי "בבעניי זה  216  .(  

 הפכה 1975 א רק בשנת 1959בשנת לראשונה קצבאות ילדי הונהגו בישראל 

 2002עד שנת  : עברה תהפוכות גדולותהיאמאז ו, לאוניברסלית וכוללנית תכניתה

 על פי מיקומו הסידורי הרמתהעלאה של  וקיצבהכללו ירידה חדה בער ה השינויי

שינוי חד במגמת המדיניות ביחס לקצבאות  חל 2002ת בשנ .של הילד במשפחה

 קוצצה בצורה חדה והוחלט על מעבר לתשלו אחיד קיצבההכאשר , הילדי

הציעה  תכניתמכ התוצאה  כ.בעבור כל הילדי ללא קשר לגודל המשפחה) ונמו(

התחשבות ללא ) ג בהשוואה למדינות רווחה אחרות(מיוחד קצבאות נמוכות ב

, אופיר ואליאב(אשר ג הוא יוצא דופ בקרב מדינות הרווחה , בגודל המשפחה

תרו קצבאות הילדי ל על יכולת של ברורה שינויי אלה נשאו השפעה ).2005

    .  ע עוני בקרב משפחות גדולותותהתמודדבאופ משמעותי ל

מרכז כולל  (גורמי מקצועיישל  יההמלצותכמו ג , פוליטי ולח ציבורי

סוכ  במסגרת ההסכמי הקואליציוניי .לתפנית במדיניות זו השנה הביא, )טאוב

תחילה במשפחות בה שלושה שתתמקד , על העלאה הדרגתית של קצבאות הילדי

הלי ת . ג במשפחות בה שני ילדי)2010(והחל בשנה הבאה או ארבעה ילדי 

צפויה להביא לגידול בהוצאה בעבור המתוכננת  העלאהה ו10 תרשיב נראה השינוי



  הביטחו הסוציאלימערכת 
  

 

255

2010במהל השני  ח"ש מיליארד 1.3קצבאות ילדי בסכו של   תרשיה. 2009

מצביע על ירידה חדה בהכנסת משפחות ע ילדי לאחר השינויי בקצבאות 

 היה 2003נולדו אחרי יוני  של משפחות ובה ילדי שמצב. הילדי בתחילת העשור

 המשולמת בעבור קיצבהבעקבות השינויי שהונהגו לאחרונה גדלה ה. קשה במיוחד

ביולי . ח" ש93ח לחודש ובעבור הילד הרביעי ב" ש60הילד השלישי במשפחה ב

ח בחודש ובעבור הילד " ש36 הקצבאות בעבור הילד השני צפויות לגדול ב2010

אמנ רמת של הקצבאות עדיי רחוקה . ח נוספי" ש93 ב–השלישי והרביעי 

מרמת בתחילת העשור א השינויי המתוכנני צפויי להביא להשפעה חיובית 

  .  על רווחת של משפחות החיות בעוני

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב: מקור
 . המוסד לביטוח הלאומיעיבוד מנתוני: נתוני

  10תרשי 

   2009 ו2005, 2000, הכנסת משפחות מקצבאות ילדי
 2008מחירי , שקלי, לפי גודל משפחה

199 129 154
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258 309

797

425 494
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812 837
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ילד  ילדים4 ילדים3 ילדים2
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  אימוץ הרעיון של תשלומי העברה מותנים: זרקור

  

 תכניות ה) CCTs – Conditional Cash Transfers(שלומי העברה מותני ת

 מותנית בפעולה קיצבההמספקות קצבאות למשפחות החיות בעוני כאשר קבלת ה

, למשל,  שנועדהפעולההכוונה ל . רווחת הילדילקד את שמטרתה ,של המשפחות

ביקורי סדירי במערכות טיפול ל, ספרהילדי בביתה נוכחות להבטיח את

 החלו להתפתח בסו CCT הכניות ת.שימוש בתוספי מזולהיענות לבתינוקות או 

 של וא זכו לסיוע רב ,במרבית מדינות אמריקה הלטיניתמאז פרחו התשעי ושנות 

 CCT התכניות.  וביניה הבנק העולמי, מדיניות אירופאיות וגורמי בינלאומיי

זו  ו)Oportunidates(במקסיקו  1997מופעלות כבר משנת  ידועות ביותרההגדולות ו

 ;Bolsa Família )Rawlings, 2006 – ליבברזידי הנשיא לולה שהוקמה על
Molyneux, 2006(. בקרב אוכלוסיות יעד  וה מופנות ל גדולי מאודתכניותהיקפי ה

   .מהותיכלל לאמשפחות החיות בעוני קשה ומשולמות בדר

באמצעות ,  היא התמודדות ע עוני בטווח הקצרתכניותמרכזית של ההמטרה ה

 .עלות את רמת הכנסת של משפחות הסובלות ממצוקה כלכלית קשהמהקצבאות 

 , מבקשות ג להתמודד ע עוני בטווח הארו יותרתכניותה, אול לצד מטרה זו

 קיימת בתכניות הללו . במשפחות אלה ההו האנושי של הילדיהעלאת ידיעל

ביטחו  נית לשנות את התנהגות של המשפחות באמצעות מערכת הכי, הנחת יסוד

שיפור במצב הבריאותי השגת היעד הוא  תכניותבחלק מה, למשל, כ. הסוציאלי

 לילדי קטני בביקור קבוע של אימהות מותנית קיצבהה ,לצור כ ושל הילדי

 אחרות המגמה היא להתמודד ע בעיות של תעסוקת ילדי או תכניותב .במרפאה

  .  ספרהילדי בבתי הנוכחות מותנית בגימלה השכלה ועל כ קבלת ההיעדרע 

הרעיו של שימוש בקצבאות על מנת להשפיע על התנהגות של אוכלוסיות יעד 

המתנה קבלת ,  כאשר הונהג מענק לידה,1954שונות אומ לראשונה בישראל בשנת 

 . התינוקהראשונות בעבור עלויות הציוד  אתמענק המיועד באופ פורמלי לממ

 כי  דומהבשנה האחרונה .חוליבבתיות לעודד לידמטרת המענק הייתה  בפועל

דבר בא לידי ביטוי באחד ה. קובעי המדיניות בישראלשוב עניי אצל רעיו זה עורר 

במסגרת חוק ש , מדובר בכ.השינויי שאומ לאחרונה בתכנית קצבאות הילדי

  הוחלט להתנות חלק מקצבת הילדי,2009 שהתקבל בכנסת בחודש יולי ,ההסדרי

הצעה קודמת להתנות את קבלת הקצבאות , אגב (ידי הילדיבקבלת חיסוני על

עדיי לא ). ברישו במוסדות חינו ובנוכחות בה נפלה במהל הדיוני בחוק זה

  .   ההתניה בחיסוניההחלטה לגביברור כיצד תיוש 
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,  מסוג זהתכניותעל א הקושי בהערכת  ?הא תשלומי העברה מותני יעילי

מחקרי ההערכה מצביעי על הצלחות מרשימות למדי בכל הקשור להתמודדות ע 

, בהגדלת הצריכה במשפחות הללו, מצוקות כלכליות מיידיות של משפחות עניות

בשיפור מצב בריאות ותזונת של ילדי במדינות השונות ובהתרחבות ניכרת 

ישנ נתוני , את ועודז). Hall, 2006; Rawlings, 2006(בהשתתפות במערכת החינו 

 תורמות במידה מסוימת להצטמקות הפערי תכניות שה,המצביעי על כ

יחד ע  ).Soares et al., 2007(החברתיי העמוקי במדינות אמריקה הלטינית 

. )Álvarez, Devoto & Winters, 2008 ( איננו פטור מבעיותתכניותיישו ה, זאת

 הצלחת של התכניות הללו מותנית במידה  כי,חוקרי היאהמסקנה רווחת בקרב 

רבה במבנה שלה ובאופ שבו ה מבקשות לשנות את התנהגות של אוכלוסיות 

 מסוג זה אינ תכניותכי  ,למדיברור , בכל מקרה .)Bastagli, 2008 (היעד שלה

יכולות להביא לשינוי של ממש בפערי החברתיי ובתחולת העוני במדינות הללו 

מאקרוו שינויי משמעותיי אחרי במבנה החברתי ובמישור המבלי שייעש

  .כלכלי

  תמהי ביטוח א.ב.5

  . שפוזדמי לידה ומענק א, מענק לידה: שלושה מרכיבימהות י ביטוח אתכניתב

חולי והוא משול לכל יולדת לידה נועד במקורו לעודד לידות בבתיהמענק   )1

ההנחה ביסוד מענק זה  .דת בביתהואיננו משול למי שבוחרת לל חוליביתב

 .זאתלא ולילד ועל כ רצוי לעודד  ה יותרחחולי בטוהיא כי לידה בבית

המענק אינו כולל מרכיב ביטוחי והזכאות לו איננה מותנית בהשתייכות לשוק 

הצור לעודד בשני האחרונות קוצ המענק וכ הועלו ספקות לגבי  .העבודה

 על פני חוליביתיולדות בהנשי להעדפה הניתנת  ולגבי החוליבבתילידות 

 אל 152 כ הוענקו2008בשנת  .יולדות בבית או במסגרות אחרותנשי ה

 עמד על 2009גובה המענק בראשית שנת  .ח"ש מיליו 151מענקי לידה בס של 

  .  לכל לידה נוספתח"ש 467 ללידה שנייה וח"ש 700,  ללידה ראשונהח"ש 1,556

ידי המוסד לביטוח לאומי כתחלי שכר לאימהות לידה משולמי עלדמי   ) 2

בערכה למלוא היו  שווה קיצבהה .יולדות בעת חופשת לידה ממקו עבודת

אמנ קיימת  . שבועות לאחר הלידה14תקופה של  להשכר של היולדת ומשולמת

הגברי שאכ  מספראול , אפשרות לפצל את דמי הלידה בי הא והאב

 דמי לידה עדיי קט ביותר וניכר כי לא נעשה מאמ של ממש לעודד מקבלי
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 מכלל מקבלי  אחוז0.2 רק 2007בשנת  .את פיצול דמי הלידה בי בני הזוג

  .  )2008, טולדנו( היו גברי גימלהה

אשר נועד לממ את , מהות הוא מענק אשפוזיהמרכיב השלישי של ביטוח א  ) 3

מענק זה משול ישירות  .לדת לאחר הלידההוצאות הלידה והאשפוז של היו

ו במסגרת יהובאופ מעשי משולב , ידי המוסד לביטוח לאומיהחולי עללבתי

  .  אל152 הסתכ ב2008 מענקי האשפוז בשנת מספר .סל הבריאות

   משפחות חד הוריות.ג.5

מיועדות באופ ספציפי למשפחות  סוציאליהביטחו של מערכת ה תכניותמספר 

 לפי פסיקת בתי ,חוק המזונות מבטיח תשלו מזונות לנשי . הורה אחדשבה

בבקשה לגבייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי או  שפנו כמענה לנשי, המשפט

.  כאשר הגבר החייב במזונות אינו ממלא חובתו, באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

דמי להזכאות  .ידי דמי האוצר מתקבולי חייבי ועלו דמי מזונות ממומלשת

 בתנאי הדומי לאלו של הבטחת הכנסה וכוללת עמידה במבח יתמזונות מותנ

ירידה במספר המקבלות דמי מתמשכת של מגמה שישנה , מעניי לציי. הכנסות

מספר המקבלות  .2009נמשכה ג בתחילת שנת  דר הביטוח הלאומי והיא מזונות

 הממוצעת ששולמה קיצבהה .שי נ20,300כהסתכ בדמי מזונות במר שנה זו 

  .מהשכר הממוצע במשק  אחוז20כ,  לחודשח"ש 1,550 כבתקופה זו עמדה עללה 

למענק , הוריותעל פי חוק משפחות חד,  בנוס לכהוריות זכאיותמשפחות חד

14 בגיל לימודי בעבור ילדיה משול פע בשנה ונועד לממ את  מענק זה.  בלבד6

14 ילדי בגילאילבמימו ציוד לימודי העלויות הכרוכות  הסתכ המענק גובה  .6

11ילדי בגילאי ל ח"ש 1,364ב 14בני לילדי ח "ש 758וב 6  56,285הכל בס. 12

   .2008קיבלו את המענק בשנת הוריות משפחות חד
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