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 ההוצאה הציבורית על רווחה

  בריק-גל ושביט מדהלה ניג'ו  

 תקציר

מאז תחילת שנות  לשירותי הרווחהפרק זה סוקר את המגמות בתקציב המוקצה 

ניצבו יוקר המחיה ודיור הבעיות בשנה זו . , בדגש על השנה האחרונההאלפיים

ביוזמת  ועדה למלחמה בעוני שהוקמההוו ,שיח הפוליטי והציבוריבמרכז ה

הצעות להרחבה ניכרת של מערך שכללו , מסרה את המלצותיה הממשלה

ביטחון בתחומי הנתוני ההוצאה החברתית . למרות זאת, השירותים החברתיים

במדיניות בתחומים  חברתית אינם מעידים על שינוי כיווןהרווחה הסוציאלי וה

תחומים בחלק משמעותי מהמערכות העוסקות ביתר על כן,  .החולפתשנה הללו ב

נמוכה לעומת  ת הוצאהרמעל או התייצבות  ,ירידה בהוצאה בפועלנמשכה  אלו

קצבאות ילדים והבטחת דוגמאות בולטות לכך הן ההוצאה על . שנים קודמות

גידול מתמשך בהוצאה על  חל, זאתלעומת  משרד השיכון.של  וההוצאה הכנסה

 שלבהוצאה כמו גם  ת,יומוגבלו בעליביטחונם הסוציאלי של קשישים ושל אנשים 

המוקדש  סכוםובבית שבטיפולו  ימשק לעמשרד הרווחה והשירותים החברתיים 

  לסיוע לניצולי שואה.

  

                                                        
   פרופ' ג'וני גל, חוקר בכיר וראש תכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב לחקר המדיניות

החברתית בישראל, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד 
בריק, מרכז טאוב לחקר המדיניות -באוניברסיטה העברית בירושלים; שביט מדהלה

 החברתית בישראל. 
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 מבוא

כלל תושבי המדינה, כמו גם אפשר ביטחון סוציאלי לעדת לוימההוצאה על רווחה 

. פרק אוכלוסיות מודרות ופגיעותליהיו נגישים שירותים חברתיים מגוונים ש לדאוג

, כביטוי 2000–2014בשנים  הממשלתית בתחום ההוצאהמגמות את  סקורזה י

  למדיניות הממשלה בנושא בשנים אלו.

כן במבט כולל. לאחר מרווחה  תיבחן ההוצאה עלבחלק הראשון של הפרק 

תכניות ביטחון סוציאלי ושירותי רווחה  :םבישני מרכיתיבדק ההוצאה בחלוקה ל

כוללת שורה ארוכה של ה ,מערכת הביטחון הסוציאלייעסוק ב 2סעיף  חברתית.

עדר )או התמעטות( הכנסה יתכליתן לספק רשת הגנה במקרים של הש ניותתכ

ביטחון הכניות תמגוון נסיבות. הנובעות מ או בשל הוצאות נוספות ,מעבודה

  .סוציאלי מעניקות בעיקר קצבאותה

 – מבקשות לקדם יעדים חברתייםה ,ה חברתיתכניות רווחתיתמקד ב 3סעיף 

באמצעות מערך של  – ובמי שסובלים ממוגבלות פיזית או נפשית כגון טיפול בעולים

המדינה, רשויות מקומיות או גורמי חוץ במימון או שמספקים  שירותים חברתיים

 .יקוח המדינהבפ

 הגדרות ונתונים

 פיתוח( במונחי  ביצוע תקציב המדינה )רגיל :סך ההוצאה הממשלתית +

בקיזוז )הוצאה נטו, מס הבריאות ותשלומי הביטוח הלאומי לקצבאות 

 .(ההעברות לביטוח לאומי בתקציב

 נתוני תקציב הביצוע במונחי  :ההוצאה הממשלתית מתקציב המדינה

 סך ההוצאה לאחר ההפחתה המיועדת מגורמי חוץ. , כלומר,הוצאה נטו
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 . ההוצאה הכוללת על רווחה 1

מיליארד  86-כ על 2014בשנת עמדה  השונים רווחהמרכיבי הכלל ההוצאה על 

על  הוצאה הממשלתיתכמחצית מה סכום זה הוא(. 1תרשים , 2011במחירי )שקלים 

הבריאות  ,תחומי החינוךבהממשלתית ההוצאה  סך , דהיינושירותים חברתיים

אולם  ,סכום אמנם נמצא במגמת גידול מאז אמצע העשור הקודםהיחד.  והרווחה

 קשישיםהמיועדות לאוכלוסיית ה ר מגידול בהוצאה על קצבאותהדבר נובע בעיק

 רווחה חברתיתלעומת זאת, ההוצאה על  .תכניות הביטחון הסוציאליבמסגרת 

  .נבדקתבמהלך התקופה הירדה מעט 

כאשר בוחנים את שיעור ההוצאה על רווחה בניגוד לגידול במונחים שקליים, 

של מתגלה מגמה (, 3תרשים התמ"ג )ומסך ( 2)תרשים מסך ההוצאה הממשלתית 

התייצבה על שיעור נמוך שהתקבע באמצע  ההוצאהבשנים האחרונות, אולם יציבות 

  .שנות האלפייםהעשור הראשון של 
  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

                                

              

            

                    

 1תרשים 

 2000–2014, רווחה על ההוצאה
 2011 מחירי, שקלים במיליוני

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , המוסד לביטוח לאומיהאוצר משרד: נתונים
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 2תרשים 

 2000–2014, הממשלתית ההוצאה מסך כאחוז רווחה על ההוצאה

  

  

  

  

  

   

   

                                

              

            

                   

 3תרשים 

 2000–2014, מהתמ"ג כאחוז רווחה על ההוצאה

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: )לשני התרשימים( מקור
 הלמ"ס המוסד לביטוח לאומי, ,האוצר משרד: )לשני התרשימים( נתונים
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ההוצאה  בהגוין הבדל ניכר ביש , הקודמיםמהתרשימים עולה בבירור ש כפי

גם  וכמ ,תחברתי רווחההמוקדש ל גובה הסכוםתכניות ביטחון סוציאלי ובין עבור ב

מסך ההוצאה על רווחה מוקדשת אחוז  80מעל  .התחומיםמגמות שאפיינו את שני ב

 .2005גידול ויציבות מאז שנת  זו היאהמגמה בהוצאה ו ,ן סוציאלילתכניות ביטחו

בהמשך, תהליך זה מושפע משינויים דמוגרפיים )בעיקר הזדקנות שיודגם כפי 

  יעד ספציפיות.האוכלוסייה( והרחבת ההוצאה על אוכלוסיות 

אחוז  20-, רק כנותר נמוךרווחה חברתית ההוצאה על חלקה של לעומת זאת, 

  .מעט לאורך השנים , ואף ירדעל רווחה מסך ההוצאה

 ביטחון סוציאלי על ההוצאה . 2

שירותים על סעיף ההוצאה הגדול ביותר בהוצאה היא ההוצאה על ביטחון סוציאלי 

 43 – תחומי הרווחה, החינוך והבריאות(ב)ההוצאה הממשלתית  בישראלחברתיים 

י הביטוח הלאומי הנגבים תקציב המדינה ודמהוא  הוצאה זומקורה של  .אחוז

לומי ביטחון סוציאלי כוללת את תש לעההוצאה הציבורית מעסיקים. מעובדים ומ

קנה : ז(לפי גודל ההוצאה) אות בענפים הבאיםעבור קצבבהמוסד לביטוח לאומי 

מהות )קצבת לידה ומענק ינכות כללית, א, אלמנים או יתומים(קצבה ל) ושאירים

, נפגעי איבה הבטחת הכנסה ומזונות ילדים, נפגעי עבודה, אבטלה, סיעוד,לידה(, 

ההוצאה כוללת את הוצאות הרשות לזכויות ניצולי על כך, נוסף  ואסירי ציון.

עבור שיקום בהוצאות משרד הביטחון את ו ,)המשתייכת למשרד האוצר(השואה 

  .נכי צה"ל ותשלומים למשפחות שכולות

ההוצאה על ביטחון סוציאלי  , חלק הארי של4 תרשיםכפי שניתן לראות ב

הקצבאות  מסך ההוצאה.אחוז  90-כ :בקצבאות המוסד לביטוח לאומי מתמקד

מגיעות  מיועדות לבעלי הכנסה נמוכה בלבד,האלו הללו, הן האוניברסליות והן 

לקצבאות  זכאישאינו  אדםכמעט ואין  ,בישראלה יאוכלוסיהלשיעור גדול מאוד מ

  אלו או אחרות במהלך שנות חייו.כ

 –לעומת זאת, שני תחומי הוצאה נוספים הכלולים בתחום הביטחון הסוציאלי 

 –חות שכולות( וקצבאות לניצולי השואה פקצבאות לנפגעי מלחמות )נכי צה"ל ומש

בהתאמה, חלקן  .באוכלוסיות יעד שפגיעתן קשורה בנסיבות ספציפיותמתמקדות 

נכלל בהוצאה זו הוא ההוצאה לתשלומי מס התחום נוסף  בהוצאה קטן למדי.

הוצאה זו אמנם גדלה  .2008משנת  מונהג החל אשר ,)"מענק עבודה"(הכנסה שלילי 

מיליון שקלים  600-כ על 2014עמדה בשנת ו ,קטנה למדינותרה  עם השנים, אך עדיין

 תחומי הביטחון הסוציאלי.לכאחוז מסך ההוצאה  –
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 קצבאות הביטוח הלאומי

ביטוח לאומי קצבאות שמשלם המוסד ל, ההוצאה על 5כפי שניתן לראות בתרשים 

 .2014בשנת  מסך ההוצאה הממשלתיתאחוז  15-כמהתמ"ג ואחוזים  6-כ עומדת על

ביחס  , אולםמצביעה על יציבות במהלך העשור האחרון בחינת מגמת ההוצאה

ירידה זו מבטאת  .נמוכה יחסיתרמת הוצאה לתחילת שנות האלפיים מדובר ב

 ,קיצוץ חד בחלק מקצבאות הביטוח הלאומי בראשית שנות האלפייםבעיקרה 

 . מנגנוני עדכון ערך הקצבאותשל ושינוי 

 

 

 

 

             
           

               
               

             
            

              

                                          

                            

                            

                                                        

 4תרשים 

 2001–2014, סוציאלי ביטחון על ההוצאההתפלגות 
 תחומים לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , המוסד לביטוח לאומיהאוצר משרד: נתונים
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לקצבאות המוסד לביטוח שקפת ממבט כללי על ההוצאה נאולם היציבות ה

בדומה לכל מדינות הרווחה,  הקצבאות.סוגי מסתירה מגמות שונות ב לאומי

הן  –מימון טיפול סיעודי ו ושאירים קצבאות זקנה –לקשישים קצבאות המיועדות 

על קצבאות של המוסד מסך ההוצאה אחוז  48 :הנתח הגדול ביותר בהוצאה

בחלק  ברורה גידולזאת ועוד, קיימת מגמת  (.6תרשים ) 2014בשנת לביטוח לאומי 

מגמות  גידול זה משקף .7תרשים זו, כפי שמראה  ההוצאה המוקדש לאוכלוסייה

-מספר מקבלי קצבאות זקנה ושאירים גדל מ של הזדקנות האוכלוסייה:רפיות דמוג

ואילו מספרם  ,(אחוז 32)גידול של  2014בשנת  868,000י לכד 2000נת שב 657,000

 (אחוז 66)גידול של  159,000-ל 96,000-מקצבת סיעוד גדל בתקופה זו של מקבלי 

  .(8)תרשים 
  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

                                

                         

            

 5תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות
 הממשלתית ההוצאה ומסך ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , הלמ"סהאוצר משרד: נתונים
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 6תרשים 

 2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות התפלגות

  

  

   

   

   

   

   

   

   

                                

            

          

     

                   

     

 7תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח המוסד קצבאות
 הקצבאות תשלומי מסך כאחוז, הקצבה סוג לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: )לשני התרשימים( מקור
 המוסד לביטוח לאומי: )לשני התרשימים( נתונים
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של , חל גידול קצבאות המיועדות לקשישיםהלגידול במספר מקבלי  במקביל

  (.9קצבה הממוצעת המשולמת לזכאים )תרשים הגובה בכמה מאות שקלים 
  

            

          

                

 

       

       

       

       

         

         

                                

      

 8תרשים 

 2000–2014, לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות מקבלי מספר
 הקצבה סוג לפי

 

 .משפחות* 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 המוסד לביטוח לאומי: נתונים
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הן חל גידול משמעותי שבהן תמונה דומה משתקפת גם בקצבאות נכות כללית, 

ברמת והן ( 2014-ל 2000בין השנים אחוז  67של  עלייהבמספר מקבלי הקצבה )

  הקצבה הממוצעת.

תחומי פעילות אחרים של המוסד לביטוח לאומי מצביעה על בחינת לעומת זאת, 

דוגמה  או בגובה הקצבה המשולמת. הקצבה במספר מקבלי ירידה :מגמה הפוכה

 טחת הכנסה, המהווה רשת ביטחוןהבכנית תמספר המקבלים היא צמצום בולטת ל

במקביל , שינויים בתנאי הזכאות לתכנית זועקב הכנסה. )או מעוטי( אחרונה לחסרי 

משיא  :גידול בשיעור התעסוקה, חלה ירידה חדה במספר מקבלי הבטחת הכנסהל

  .2014בשנת משפחות  103,000לכדי  2003בשנת משפחות  158,000של 

 לאורךחל גידול ניכר במספר המשפחות הזכאיות הילדים במקרה של קצבאות 

לעתים  .ולם חלה ירידה חדה בערך הקצבהא, באוכלוסייההטבעי עקב הגידול  ,זמן

במיוחד במקרה של , מוענק למשפחהה סכוםן העד לכדי מחצית מהירידה הגיעה 

 משפחות מרובות ילדים.

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

         

       

          

     

      

    

    

 9תרשים 

 2014-ו 2005, הלאומי הביטוח קצבאות גובה
 2011 של בשקלים, קצבה למקבל הממוצעת החודשית הקצבה

 

 .למשפחה* 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 המוסד לביטוח לאומי: נתונים

 



 365  ההוצאה הציבורית על רווחה

 

 קצבאות לניצולי שואה

הרשות  ניצולי שואה.סיוע למרכיב נוסף של מערכת הביטחון הסוציאלי הוא 

קיימת מאז המחצית השנייה של שנות החמישים, אולם לזכויות ניצולי השואה 

הקל המאמצים ללהגברת זה בנושא ציבורי המאבק ההביא במהלך העשור האחרון 

, קופ ותהליך זה ראלסקירת ) ברתית של אוכלוסייה זוהמצוקה הכלכלית והחאת 

2008).  

נכללות הוצאות הממשלה הרשות לזכויות ניצולי השואה במסגרת תקציב 

, חוק נכי רדיפות הנאצים: חוקים כמהבמעוגנות אשר  ,שונות הטבותלו ותלקצבא

  .חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק ההטבות לניצולי שואה

בהוצאה על קצבאות חדה עלייה חלה  2008בשנת , 10תרשים כפי שניתן לראות ב

 ,תיקונים בחוקהיא  הסיבה לכך. המיועדות לאוכלוסיית ניצולי השואה והטבות

הרחבת מעגל הזכאים גם בעבר, ו עשו זאתנכים שלא  שליעות ש תביהגלשאפשרו 

השפעה גרמנית במהלך בשהיו במדינות  נערכואירועי גירוש שמי שנפגעו בעת ל

בשל השינויים עלתה  .(2011הכנסת, ; 2008משרד האוצר, ) מלחמת העולם השנייה

אחוז  0.33-ל 2000מהתמ"ג בשנת אחוז  0.25השואה משיעור של  יההוצאה על ניצול

 מסך ההוצאה על ביטחון סוציאלי. אחוזים  5-כהיא עומדת על כיום , ו2014בשנת 

הגידול במספר הזכאים, בשנת צד לש מצביעה על כךבחינת ההוצאה לזכאי 

בשנתיים שלאחר  ,. לעומת זאת(10)תרשים  גדל גם הוא לזכאיתקציב הרשות  2008

זכאים  28,000-עקב תוספת משמעותית של כ ,לזכאיב ירידה בתקציהייתה מכן 

   .2010-ל 2008בין שנת  לקצבה חדשים
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  לנכי צה"ל ולמשפחות שכולותקצבאות 

חיילים שנפגעו בעת ל יםתשלומסוציאלי הוא הביטחון ה המרכיב השלישי בהוצאות

 זה . תחוםשירותהבעת  ןאשר שכלו את קרוביה משפחותלו ,שירותם הצבאי

. במסגרת משרד הביטחוןמאז סוף שנות הארבעים במאה הקודמת מתקיים 

שונים מאלו המוענקים המוענקים לאוכלוסיית נפגעי צה"ל שירותים הקצבאות וה

תנאי הזכאות בהן היקפם ונדיבותם ובהן  ,נפגעו בנסיבות אחרותש לאוכלוסיות

  להם.

תשלומים והסובלים מנכות ל משרד הביטחון על שיקום אנשים שנתוני ההוצאה 

: על מגמה כללית של ירידה במהלך השנים האחרונות יםמלמד משפחות שכולותל

 2001בשנת  אחוז 0.51לעומת  ,מהתוצר אחוז 0.44 עלההוצאה עמדה  2013בשנת 

      

      

      

      

      

      

                                

     

     

     

     

     

     

                 
                

            

     

     

 10תרשים 

 2000–2014, השואה ניצולי לזכויות הרשות תקציב
 ג"מהתמ וכאחוז* לזכאי

 

 .השואה ניצולי לזכויות הרשות במסגרת והטבות לתגמולים הזכאים מספר לפי חושב *

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 השואה ניצולי לזכויות הרשות, ס"למה, האוצר משרד: נתונים
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במסגרת  חל גידול משמעותי במספר הנכים המטופלים ,זאתלצד  .(11)תרשים 

בירידה בהוצאות משרד  מוסברות ומגמות הפוכות אל .(12)תרשים המשרד 

וגם בהיקף הזכאיות במספר המשפחות גם ירידה  – הביטחון על תשלומי משפחות

  למשפחה זכאית.ההוצאה 

  

    

    

    

    

    

    

    

                            

                      

     

               

 11תרשים 

 שכולות למשפחות ותשלומים שיקום על הביטחון משרד הוצאות
 2000–2014, ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 האוצר משרד: נתונים
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 הוועדה למלחמה בעוני: א' זרקור

שר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר  ביוזמתהוועדה למלחמה בעוני הוקמה 

כנית תו של אלי אלאלוף, ביקשה להציג תהוועדה, בראשו .2013כהן, בנובמבר 

ניכר ל חלק מקיפה, כוללנית וארוכת טווח להתמודדות עם המצוקה הכלכלית ש

להביא : יםיו שאפתנ. יעדי הוועדה היועם הגידול באי השוויון חברה הישראליתמה

תוך  OECD-מדינות הבממוצע לשיעור דומה כדי לעד לירידה חדה בתחולת העוני 

של כחמישית מהמשפחות בישראל לשיעור של עוני ירידה משיעור  :עשור, דהיינו

 .אחוז 50צמצום של  – עשירית

 

  

  

 (המשך בעמ' הבא)

 12תרשים 

 שכולות למשפחות ותשלומים שיקום על הביטחון משרד הוצאות
 2014-ו 2006(, 2011 של בשקלים) למטופל שנתית והוצאה מטופלים מספר

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הביטחוןהאוצר משרד: נתונים
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חברי הוועדה  50 גיבשו עבודת הוועדה נמשכה כחצי שנה. במהלך תקופה זו

 נושא מרכזיהן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית.  ,שורה ארוכה של המלצות

 הנגשה א דגש על מיצוי זכויות ויצירת מנגנוניובהמלצות הרוחביות של הוועדה ה

יקבלו את אנשים החיים בעוני כי  חילהבט , כדיבתחומי הפעילות השלטונית

ב את יצהניכר כי חברי הוועדה ביקשו ל .םלה הם זכאיםשקצבאות השירותים וה

ולהצביע על  ,עוני במרכז השיח הציבורי ובעשייה השלטוניתהנושא ההתמודדות עם 

חלק מהמלצות הוועדה כך, הצורך בהקצאת משאבים רבים יותר לנושא זה. 

צירת התמקדו בהפיכת נושא העוני לנושא מרכזי בפעילות ממשלת ישראל ובי

  כניות להתמודדות עם עוני.לקידום תמשרדים -מערכת חוצת

הוועדה גיבשה המלצות ספציפיות בכל אחד מהתחומים ברמה הפרטנית, 

  ביטחון סוציאלי, שירותי רווחה אישיים, תעסוקה, דיור, חינוך ובריאות. –הבאים 

בולטת מבין ההמלצות העיקריות של הוועדה בתחום הביטחון הסוציאלי 

תבטיח קיום סביר ש לרמה , עדהכנסההההמלצה להגדיל את קצבת הבטחת 

ה זו צריכה רמ לפי הוועדה,למקבלי קצבה זו שאינם משולבים בשוק העבודה. 

)המוגדרת כמחצית מההכנסה החציונית  קו העוניהכנסת מאחוז  67על  לעמוד

שילובם  , המקשה עלכמו כן, הוצע לצמצם את מלכודת העוני .הפנויה למשק בית(

חברי רוב ניתנה על דעת המלצה הראוי לציין כי  של מקבלי קצבאות בשוק העבודה.

נוסף  אך נתקבלה בניגוד לדעת יו"ר הוועדה ונציגי משרדי ממשלה שונים. ,הוועדה

סכון ילעודד ח הנועדשלכך, הוועדה המליצה להפעיל תכנית "מענק העצמה", 

דת המשנה בתחום ועהמליצה , אלונוסף לכל  לילדים במשפחות החיות בעוני.

 על הגדלת קצבאות הילדים. הביטחון הסוציאלי

הומלץ כי הקצבה המיועדת לקשישים חסרי  אשר לאוכלוסייה הוותיקה,

בתחום של  קו העוני.הכנסת מקורות נוספים תוגדל ותעמוד על רמה השווה ל

הוועדה להגדיל בשיעור ניכר את מספר העובדים  המליצה שירותי רווחה אישיים

להבטיח שמספר המשפחות כדי הסוציאליים המטפלים במשפחות החיות בעוני, 

הומלץ גם להנהיג  לכל היותר. 50–60עמוד על עובד סוציאלי יכל  אצלהמטופלות 

משפחות החיות בעוני לשוק העבודה על ידי כניסה של ארצית לעידוד -כנית כללת

צוי זכויות ליד יעל הקמת מרכזים למ הוועדההמליצה  עוד וממוקד. אישיטיפול 

 המחלקות המקומיות לשירותים חברתיים. 

 

 
 (המשך בעמ' הבא)
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כנית מס העבודה התמקדו בהרחבה ניכרת של תשוק המלצות הוועדה בתחום 

 הוריות המשתכרות שכר נמוך.-לאימהות חד תהמיועדזו הכנסה שלילי, במיוחד 

 ,נוסף לכך ערך ההכשרה המקצועית.כן, הוצע להרחיב במידה ניכרת את מכמו 

ה משמעותית של מערך מעונות היום ותכניות רחבהוועדה הדגישה את הצורך בה

עם , כגון ערבים, חרדים ואנשים החוות קשיים בשוק העבודהתעסוקה לאוכלוסיות 

 ת. יומוגבלו

המליצה  לאור זאת עוני.התמודדות עם  לשתחום הדיור זוהה כמוקד מרכזי 

להגדיל את הסיוע בשכר דירה לזכאים וכן להרחיב את מלאי הדיור  הוועדה

התמקדה ה. בנושאי חינוך יהציבורי, בעיקר באמצעות רכישת דירות מיד שני

הנהגת תקצוב  עלו לגיל הרך והמליצה על הקמת מרכזים ,הוועדה בעיקר בגיל הרך

הוועדה בתחום הבריאות הצביעו על הצורך המלצות  .חינוךדיפרנציאלי בתחום ה

ועל הרחבת התמיכה  ,לממן נסיעות לטיפולים רפואיים לאנשים החיים בעוני

 הממשלתית בבריאות השן.

 7.2העלות השנתית הכוללת של המלצות הוועדה נאמדה על ידה בסכום של 

כאלו חלק קטן מהעלויות התייחס לתכניות קיימות או שקלים )מיליארד 

סעיפי ההוצאה הגדולים קשורים להגדלת קצבאות ותמיכה  .כבר כיום( נותמתוכנה

 4-כ סכום זה מהווה גידול של במעבר לשוק העבודה באמצעות מס הכנסה שלילי.

 מהתמ"ג. אחוזים 0.66 -וכ שירותים חברתייםעל בסך ההוצאה  אחוזים

שום התקיימו דיונים נרחבים על יי 2014לאחר הגשת המלצות הוועדה ביוני 

שנה הבאה הודיע שר הרווחה כהן שב 2014באוקטובר  ההמלצות במסגרות שונות.

בעיקר  . הסכום יועדלמימוש ההמלצות שקליםמיליארד  1.7יוקצב סכום של 

כניות במסגרת הקהילה ה לקשישים החיים בעוני ולהפעלת תלהגדלת קצבאות הזקנ

  לשוק העבודה. כניסהלעידוד 

ת הממשלה החדשה, לא הוקצו משאבים ליישום בעקבות פיזור הכנסת והקמ

י הרווחה עם זאת, חלק מההמלצות בתחום שירות מרבית המלצות הוועדה.

זרקור  וכנית "נושמים לרווחה" של משרד הרווחה )ראהאישיים אומצו במסגרת ת

כמו כן, הממשלה הנוכחית כללה חלק מהמלצות הוועדה בתכניות העבודה שלה  (.ב'

. בין היתר, נכללו המלצות להגדלת 2015–2016ההסדרים לשנת ובתקציב ובחוק 

הקצבאות לקשישים שאין להם הכנסה נוספת, הגדלת קצבאות ילדים והנהגת 

(, וכן המלצות בעניין הרחבת הדיור הציבורי 2017חיסכון לילדים )בראשית שנת 

 ומערכות הטיפול במשפחות החיות בעוני ומיצוי זכויותיהן. 
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 רווחה חברתית ההוצאה על. 3

 משרד הרווחההוצאות כוללת את  רווחה חברתית לעההוצאה הציבורית 

המשרד לקליטת הוצאות את משרד השיכון,  תקציב, את והשירותים החברתיים

  .ול בגיל הרךוהטיפ התעסוקה בתחומימשרד הכלכלה הוצאות את ו עלייה

וקדש ה( אחוז 45) על רווחה חברתיתהוצאה ההחלק הגדול ביותר מ 2014-ב 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אם במישור  שמספקלשירותים החברתיים 

דבר זה נובע מגידול  .(13)תרשים  ארציים-ם כללהמקומי ואם במסגרת שירותי

שחלה במקביל ירידה חדה מו ,בתקצוב המשרד בעשור האחרוןשחל משמעותי 

  בתקציב משרד השיכון.
 

  

            
                  

         
            

      

   
   

      

   
   

      
   

   
   

      
            

      
      

         
      

                                             

                                                            

           

       

           

        

           

           

 13תרשים 

 2000–2014, חברתית רווחה על ההוצאה התפלגות
 הוצאה תחומי לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 האוצר משרד: נתונים
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  והשירותים החברתיים הוצאות משרד הרווחה

שירותי "מכונים לעתים שירותים ה ים מספקמשרד הרווחה והשירותים החברתי

בקהילה, באחריות המחלקות לשירותים הן ניתנים אלו שירותים  ."רווחה אישיים

באחריות ובפיקוח של המשרד לרווחה  הנמצאותחברתיים, והן במסגרות מוסדיות, 

שירותי הרווחה האישיים מעניקים סיוע למגוון קבוצות  ושירותים חברתיים.

בני  ;ילדים :המהוות את החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה ,אוכלוסייה

משפחות  ;משפחות במצבי מצוקה ומשבר ;עריריים קשישים ;נוער וצעירים בסיכון

סובלים אנשים ה ;מוגבלותאו פיגור  בעליאנשים ; עולים; הוריות-חד

 .בעוני ובמצוקה ותחי אוכלוסיות אלוודרי רחוב. חלק ניכר מ ;תיומהתמכרו

אחוז  1.2על  תעומדהחברתיים אמנם ההוצאה של משרד הרווחה והשירותים 

 שניםגדל בכשיעור מהתמ"ג תקציב המשרד , אולם בלבד מסך ההוצאה הממשלתית

  .(14)תרשים  האחרונות
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 14תרשים 

 2000-2014, החברתיים והשירותים הרווחה משרד תקציב
 מטופל בית ולמשק ג"מהתמ כאחוז

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הרווחה, הלמ"סהאוצר משרד: נתונים
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לאחר  ,רווחההשירותי בלמשק בית המטופל ההוצאה  ה גםבשנים אלו גדל

רמה על ההוצאה  תעומדכיום ו, באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים שירדה

קצוב משקפת גידול של ממש בתזו מגמה  ראשית שנות האלפיים.ל מזו ש הגבוה

 464,000 :ברווחהי הבית המטופלים גידול ניכר במספר משק בפרט עקב ,המשרד

 331,000לעומת  (מכלל משקי הבית בישראלאחוז  20-כ) 2014בשנת משקי בית 

  .)משרד הרווחה, סקירת השירותים החברתיים( 2000-משקי בית ב

 (15תרשים )בחינת תחומי הפעילות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

. חברתייםאישיים ושירותים על א ההוצאה הגדולה ביותר של המשרד הי כי תמלמד

במחלקות לשירותים  , וניתניםמיועדים בעיקר למשפחות כאמור, שירותים אלו

 תבמוקד הוצאה זו נמצא חברתיים ברשויות המקומיות ובמסגרות טיפול מגוונות.

 .השתתפות המשרד במימון פעילותם של עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות

, מעלות השירותים החברתייםאחוז  75, המשרד מממן הנוכחית מימוןהנוסחת לפי 

 במחלקה המשרד שמימן העובדים ספרמ. אחוז 25 עודהרשויות משלימות ו

עובדים  5,000-עובדים )ביניהם כ 6,450-היה כ 2014-ב חברתיים לשירותים

)משרד  2009-מאחוזים  9-אשתקד ובכעובדים מ 50-מספר זה גדל בכ סוציאליים(.

מהווה  הז למרות המגמה החיובית, גידול (., סקירת השירותים החברתייםהרווחה

, על עובדים סוציאליים העומסלדרישות המתמשכות להקלת בלבד  ימענה חלק

 .החברתיים שירותיםמחלקות למשי התהמטפלים במספר הולך וגדל של מש

    

    

                
                

         

    

     

     

    

     

     

              
        

     

     

            
            

    
    

            

        

 15תרשים 

 2014, 2005 הרווחה משרד תקציב
 משרד תקציב מסך כאחוז ,תחום לפי

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 , משרד הרווחההאוצר משרד: נתונים
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1תכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב"ב':  זרקור

 

"נושמים  היא 2015 בשנת החברתיים והשירותים הרווחה משרד של הדגל תכנית

לשירותים  במחלקותזו, אשר מופעלת  תכנית במרכז עוצמה מורחב". לרווחה

'וינט ישראל, קרן רש"י ועמותות גבשיתוף ארגון )חברתיים ברשויות מקומיות 

של משפחות החיות  החברתית, מבקשת להתמודד עם מצוקתן והדרתן (נוספות

ות ניידהאת  ולקדםמצבן של המשפחות  את לשפרמטרת התכנית היא  בעוני.

 מלוויםטיפול פרטני של עובדים סוציאליים ושל על ידי  ,החברתית שלהן

  הנגשה של מערך מענים אינטנסיביים לפרק זמן מוגבל.ו ,משפחתיים

מכונה ה התפיסה בכך שהיא מאמצת את עקרונות נעוצה התכניתחדשנותה של 

מדגישה את הטיפול האינטנסיבי והמשתף של ה זו תפיס. "פרקטיקה מודעת עוני"

פחות החיות בעוני, את הצורך להבטיח את נגישותן של עובדים סוציאליים במש

חברתית  ניידותללהביאן , ואת האפשרות ת הללומשפחוהמגיעות להזכויות 

  באמצעות שילובן בשוק העבודה.

-מטפל בכה, משפחהבתחום ה התכנית מציעה הקצאה של עובד סוציאלי ייעודי

עובד  אצל כלהמטופלות בממוצע משפחות  200לעומת  – משפחות החיות בעוני 50

מלווה  וקצה למשפחהמ כמו כןסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים כיום. 

 באופן אינטנסיבימלווה ה ,משפחה, שאיננו איש מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית

סייע ביישום תכנית ההתערבות. עוד מוקצה לכל משפחה המשתתפת משפחות ומ 20

בשנה שצוות התכנית רשאי  שקלים 8,000עד  סכום של: כנית "סל מענים גמיש"בת

 להשתמש בו כדי להתמודד עם צרכים קונקרטיים ומידיים של המשפחה. 

הוא הקמת  בצד הטיפול הפרטני הממוקד במשפחות, מרכיב אחר של התכנית

 יםיייעוד מרכזיםותפעול של  הקמה כולל הליךה ."יםעוצמה מורחב י"מרכז

רשויות המשתתפות בבעוני  שחייםיים המחלקות לשירותים חברתלמטופלי 

 נושאי מיצוי זכויותב המתמחיםסוציאליים  עובדים מנהליםהמרכזים את בתכנית. 

 מבקשים ראשית, הם: תפקידים כמה ממלאיםוהם  אנשים שחיים בעוני,של 

רצף שם כך מציעים ול, להם זכאיםנגשו לפרטים הוי קצבאותו ירותיםשש להבטיח

מתן מידע ועד סנגור אקטיבי, ומפעילים תכניות מגוונות ושירותים, מתכניות של 

 לקידום זכויות.

 

                                                        
תודות לאיילה מאיר ולנורית וייסברוד ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים על   1

 הסיוע באיסוף הנתונים לכתיבת זרקור זה.

 (המשך בעמ' הבא)
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 תחום על בדגש ,וקהילתיות קבוצתיות תכניות מגווןהמרכזים  מציעים עוד

מרכיב חשוב נוסף במרכזים הוא קידום שינויי מדיניות חברתית לטובת  התעסוקה.

 שמכונה "פרקטיקת מדיניות".מי שפונים למרכז, מה 

הפיילוט תכנית  .2015 סתכנית "נושמים לרווחה" החלה לפעול בחודש מר

 תומטופל במסגרתהו ,רשויות מקומיות 95-מופעלת בהיא  אמורה להימשך שנתיים.

 12,000-בכ מרכזי העוצמהיטפלו במקביל  .משפחות 3,020באופן אינטנסיבי 

  .בכל הקשור למיצוי זכויות והשתתפות בתכניות במסגרת הקהילה משפחות

 ברמה ביישובים מתגוררותו בעוני החיות משפחות התכנית במוקד, כאמור

 המשפחות .הגדולות בערים מצוקה בשכונות או ,נמוכה כלכלית-חברתית

 נפשות.  4–10 בנות הן המשתתפות

מצבן לפחות את שפרו מהמשפחות יאחוז  50-כנית נקבע שההצלחה לת כמדד

שיפור  שילוב בתעסוקה או קידום תעסוקתי; הבאים: יעדיםהשלושה מבין ב

צמצום משמעותי של תלות המשפחות  מיומנויות בניהול תקציב משפחתי חכם;

הגברת היכולת למיצוי הזכויות של המשפחה; פתיחת הזדמנויות  רותי הרווחה;יבש

 השייכות התמיכה הטבעיות ותחושתלמשפחות למיצוי זכויות; הרחבת מערכות 

 .לסביבתה ובינה המשפחה יבנ בין התפקוד שיפור; בקהילה

לשנה לשנים  שקליםמיליון  100-של כ בסכום תוקצבה" לרווחה"נושמים  תכנית

תקנים חדשים של עובדים  109 תקצובעיקר הסכום מוקדש ל .2016-ו 2015

רשויות מקומיות,  95-ב הקמת "מרכזי עוצמה" למיצוי זכויותלסוציאליים, 

  מלווים משפחתיים. 250-להעסקת כהפעלת תקציב גמיש ול

 וגיל הרך תחום התעסוקהב הוצאות משרד הכלכלה

על מערך שירות התעסוקה, העוסק בתיווך בין  , בין היתר,מופקד הכלכלה משרד

ת ועל אכיפת חוקי ומקצועי ותדורשי עבודה, על הכשרבין מעסיקים פוטנציאליים ו

ב ולישבמקביל, בשנים האחרונות המשרד מקדיש מאמץ מיוחד ל עבודה.ה

מוגבלויות.  עםערבים, חרדים ואנשים  –בשוק העבודה אוכלוסיות יעד ספציפיות 

  פעילות זו מתקיימת במסגרת אגף התעסוקה במשרד, אשר הוקם בראשית העשור.

וצות מצביעים על עלייה משמעותית בהשתתפות של חלק מקבאכן  םנתוניה

תעסוקה על עם זאת, בחינת שיעורי ההוצאה  .בשוק העבודה האוכלוסייה הללו

יחסית ואינה עולה הוצאה קטנה שה ( מלמדת16)תרשים עבור כלל האוכלוסייה 

ת בדוחות י. נתונים אלו ממחישים את הטענה המועלבאופן משמעותי לאורך השנים
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הישראלית  השקעהה הגורסת כי ,ביחס לתחום התעסוקה בישראל OECD-של ה

 לעומת מדינות רווחה אחרות.מצומצמת בתחום זה 

דבר המשקף  – גם נושא מעונות היום והטיפול בגיל הרך מטופל במשרד הכלכלה

א לעודד שילוב נשים, ימרכזית של מערך זה ההמטרה האת התפיסה המסורתית כי 

המשרד מופקד על רגולציה בתחום זה, על סיוע  ובמיוחד אימהות, בשוק העבודה.

בבניית מעונות יום ומשפחתונים ועל סבסוד שהותם של ילדים במסגרות הללו. 

בעקבות זאת ו ,2011 חברתית בשנתה המחאהמוקד ב הטיפול בגיל הרך עמדנושא 

גידול חל  . בהתאם,ושא לאחת מההמלצות העיקריות של ועדת טרכטנברגמהיה 

  בשנים האחרונות.התחום  עלבהוצאה 

אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך  עלההוצאה  ,1כפי שניתן לראות בלוח 

בסעיפי חוז א 40של  עלייה בפרט ניכרת .2014בשנת קלים עמדה על כמיליארד ש

   

   

   

   

   

   

                        
     

     

     

     

     

     

          

            

          
                

            

 16תרשים 

 2004–2014, תעסוקה על ההוצאה
 ג"מהתמ וכאחוז לנפש הוצאה

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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מעונות יום  ,הורים עובדים בצהרוניםל םילדישל סבסוד שהות  עבורהוצאה ה

באותה תקופה חל גידול משמעותי של מאות אחוזים על כך, נוסף  .ומשפחתונים

 ושני מרכיבים אל לער בינוי והסבת מבנים למעונות יום. סך ההוצאה עבוהוצאה ב

  .2010–2014בין השנים אחוז  50-ובכ, 2010–2012בין השנים אחוז  30-בכגדל 

 משרד הכלכלהבל הרך יתקציב אגף מעונות יום ומשפחתונים לג .1לוח 
  2010–2014, 2011תקציב ביצוע, באלפי שקלים, מחירי 

  אחוז שינוי שנתי ההוצאה סכום  שנה
2010  704,990 -  

2011  823,815 17% 

2012  960,967 17% 

2013  1,023,173 6% 

2014  1,107,742 8% 

 , מרכז טאובבריק-מקור: ג'וני גל ושביט מדהלה
 משרד האוצר נתונים:

 הוצאות משרד השיכון

חלה  בשנים האחרונות, דיורעל אף העיסוק הציבורי הרב והאינטנסיבי בנושאי 

ן תקציב משרד השיכובן מתבטאות כפי שה – הוצאות הממשלה על שיכוןירידה ב

של ביצוע התקציב ירד במונחים ריאליים  (.17)תרשים  ושיכוןסעיף מענקי בינוי בו

מיליארד  2.9-ל מיליארד שקלים 9.5-: מ2014-ל 2000בין  אחוז 70-בכהמשרד 

  .שקלים
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סיוע בשכר סעיף ההוצאה על מלמדת כי  הבחינת מגמות פנימיות בתקציב ז

בהוצאה גם  ניכרותמגמות דומות  .2014לשנת  2000שנת בין  אחוז 21-ב הדירה ירד

)בנק  במלאי הדיור הציבורי צמצום החדה .משרד השיכוןבשל תקציב הפיתוח 

מאמצע העשור האחרון והעברת , קיצוץ בסיוע בשכר דירה החל (2015ישראל, 

יכולים לשמש  כל אלו – האחריות לביצוע פעולות תכנון ופיתוח לגורמים אחרים

  ירידה בפעילות המשרד.ההסבר למגמת 

 הוצאות משרד הקליטה

באופן מסורתי תקציב משרד הקליטה, המופקד על טיפול בעולים במהלך התקופה 

 רווחה חברתית.על הראשונה לשהותם בישראל, היה החלק הקטן ביותר בהוצאה 

הירידה החדה במספר העולים לאור  ,מגמה זו התחזקה במהלך העשור האחרון

התכווצות סף לגורם נו .(18 )תרשים החדשים המגיעים לישראל בשנים האחרונות

 .ה המוקדשת לתחוםבי ההוצאימרכשינוי בממשלה לגבי ההחלטת הוא ההוצאה 
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 17תרשים 

 2000–2014, שיכון על ההוצאה
 ג"מהתמ וכאחוז בית למשק

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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 סיכום. 4

 רווחה ושירותי סוציאלי ביטחון קצבאות הכולל, הרווחה תחום כלל על ההוצאה

 כמחצית –( 2011 במחירי) שקלים מיליארד 86על  2014 בשנתעמדה , חברתית

 מאז גידול במגמת נמצאת הוצאה זו. חברתיים לשירותים הממשלתית מההוצאה

הוצאה לביטחון ה התרחבותמקורו בעיקר בזה גידול  הקודם. העשור אמצע

לצד זאת, נרשמו  (.וזקנה סיעוד, נכות) הלאומי הביטוח בקצבאות, ובפרט סוציאלי

 . ירידות בסכומים המוקצים לקצבאות ילדים ולהבטחת הכנסה

 30-בכ שנות האלפיים בתחילת ירדהחברתית  רווחה על ההוצאה ,במקביל

ההוצאה על שיעורים נמוכים ביחס לתמ"ג ולסך  התייצבהבשנים לאחר מכן ו ,אחוז

 משמעותית ירידהנרשמה , חברתית רווחה לע ההוצאה מרכיבי מבין .הממשלתית

באותה זאת,  עם .2014-ל 2000בין שנת  השיכון משרד בהוצאותאחוז(  70-)כ

 

   

   

   

   

   

   

                                

     

     

     

     

     

     

     

           
          

            

                     

                           

     

      

 18תרשים 

 2000–2014, עלייה לקליטת המשרד ותקציב העולים מספר
 ג"מהתמ וכאחוז לנפש תקציב

 

  טאוב מרכז, בריק-מדהלה ושביט גל וני'ג: מקור
 הלמ"ס, האוצר משרד: נתונים
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 משרד והוצאות מטופל בית למשק הרווחה משרדשל  הוצאותהתקופה גדלו ה

  .ומשפחתונים יום מעונותהפעלת ל הכלכלה

בפרק זה, מלמדים על מגמה של יציבות נסקרו על רווחה, כפי שנתוני ההוצאה 

עיקר הגידול נובע  תחומי הרווחה השונים.על הוצאות המדינה והתרחבות מתונה ב

עקב  )בין היתר, משינויים בחקיקה ואילו חלקו הקטן נובע ,משינויים דמוגרפיים

 .ר העולים(ירידה במספלמשל עקב שינוי בביקוש לשירותים )ואזרחיות( מחאות 

ת יובראשן בעי –חברתיות בישראל הבעיות הקפן של יבחינת המגמות הללו לעומת ה

אינה  ,השקעה החברתית במדינות רווחה אחרותבהשוואה לו –העוני ואי השוויון 

ת של מדינת ועל מאמץ ממשלתי מרוכז להתמודד עם המצוקות החברתי עידהמ

  ישראל בשנה החולפת.
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 מקורות

 .2014דוח בנק ישראל (, 2015בנק ישראל )

מרכז בישראל.  השואה החיים לניצולי נוספות והטבות תגמולים (,2011הכנסת, )

 המחקר והמידע.

 שנים שונות. שנתון סטטיסטי לישראל,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 , שנים שונות.סקירה שנתיתהמוסד לביטוח לאומי, 

 , תקופות שונות.יסטירבעון סטטהמוסד לביטוח לאומי, 

 .הצעה לתקציב המדינה ודברי ההסבר הנלווים לה, (2008) משרד האוצר

 , שנים שונות.דוחות ביצוע התקציב משרד האוצר, החשב הכללי,

 , שנים שונות.על פי חוק חופש המידע דוח שנתימשרד הביטחון, 

 שנים שונות.סקירת השירותים החברתיים, משרד הרווחה, 

הקצאת משאבים ", בתוך 2007 –מערכת הביטחון הסוציאלי (, "2008)קופ, יעקב 

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, , 2007 – לשירותים חברתיים

 .213–236עמ' 


