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 תקציבי הרווחה 
 המבוגרת בישראל אוכלוסייהל

 וחיה שטייר ויזל-ריאשגית אז

 תקציר

בישראל ואת  המבוגרת אוכלוסייהב לטיפול המוקצים התקציבים את סוקר הפרק

 גידול על מצביעה הסקירה .זו אוכלוסייהל סוגי הגמלאות והשירותים המיועדים

להרחיק את המסייע , לקשישים המוסד לביטוח לאומישמעניק בקצבאות 

לאורך זמן ביחס לעלייה  גובה הקצבאות נשחק ,קו העוני. עם זאתעל הקשישים מ

חלקם,  .רותים רביםיש לקשישיםצד הקצבאות מוענקים ל ברמת החיים במשק.

קשישים, ואילו אחרים מיועדים  של ניכר שיעורמשרתים גמלת הסיעוד, כגון 

התקציבים מהמחקר עולה כי עזרה בדיור.  , דוגמתרות יותרמוגדלאוכלוסיות 

 בין משרדים ממשלתייםמתפרשים באופן נרחב והשירותים המיועדים לקשישים 

תקציבים, מוביל לבזבוז השימוש בעל יכולת המעקב אחר  וביזור זה משפיע ,שונים

  המבוגרת. אוכלוסייהמיצוי זכויות בקרב ה אי משאבים וגורר

 
  

                                                        
  דוקטורנטית בחוג מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ויזל,-שגית אזארי ,

חיה שטייר, יו"ר תכנית המדיניות למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב; פרופ' 
בישראל, החוג לסוציולוגיה רווחה במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ה בתחום

 .אביב ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  378

 מבוא

 ם של המבוגרים, וחלקצעירה יחסיתהמתאפיינת באוכלוסייה ישראל היא מדינה 

עם . (2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )האוכלוסייה כלל מ יםאחוז 10-כהוא 

להזדקנות . עלייהנמצא במגמת הפלח אוכלוסייה מדובר בגם בישראל זאת, 

יש  המאפיינים את העולם המערבי, ,גידול באוכלוסיית הקשישיםלו אוכלוסייהה

ו גידול בתקציבים צריכה . תהליכים אלועל מדיניות הרווחהנרחבות השלכות 

על חשבון הקצאת  הגידול בא, ובמקרים לא מעטים המבוגרת אוכלוסייההמופנים ל

מדינות רבות ב. (Brooks and Manza, 2006) תקציבים לאוכלוסיות נזקקות אחרות

 אוכלוסיית תלטוב יםכמוט יםמדיניות רווחה אף נתפסשונים של ביטויים 

  (.  Tepe and Vanhuysse, 2010 מגוון סיבות פוליטיות ואידיאולוגיות )מהקשישים, 

על אופן הקצאת המשאבים השלכות חשובות  יש אפוא אוכלוסייההזדקנות הל

 הצורך בתכנון אסטרטגי ארוך טווח ביחס לאוכלוסייה זו.  הציבוריים ועל

ישראל פרק מציג סקירה של כלל המשאבים הציבוריים שמשקיעה ה

שתי . נרשמו בהקשר זהשארוכות טווח מגמות  כמהכן ו ,באוכלוסייה המבוגרת

שמספקת סיוע המידת ( לבחון את 1)ות בבסיס הסקירה: מצוימטרות עיקריות 

בהרחקת  ליעילותה מיוחדת תוך התייחסות לקשישים, המדינהמערכת התמיכה של 

 קצבאות הביטוח הלאומיבהקשר זה ייסקרו . קו העונילעל מאל הקשישים 

 יםהניתנ השירותים וההטבות( למפות את 2; )במהלך הזמן שחלו בהןתמורות וה

זה מעלה שאלות תחום משרדי הממשלה. המבוגרת באמצעות  אוכלוסייהל

ובעיקר למידת המיצוי  של השירותים, למידת הנחיצות התקצוב, הקשורות לאופן

 של זכויות ושירותים המוענקים לאוכלוסייה זו. 

התקציבים הציבוריים המיועדים לאוכלוסייה  הפרק מסכם ומנתח את מרבית

המבוגרת בישראל בשני מישורים: תקציבים המשולמים כהטבות כספיות, 

 הבכסף, לדוגמ ניתנות ןשאינ הטבות רווחה) ותקציבים הניתנים כשירותים בעין

 קצבת הזקנה, נכללים בתקציבים אלו. (שירותים המסופקים במסגרת הקהילה

וכן הוצאות  ;הביטוח הלאומי ל ידיהמשולמות ע הכנסה וגמלת הסיעודההשלמת 

משרד הבינוי ו רד הרווחה, המשרד לאזרחים ותיקיםמש) משרדי הממשלהשל 

 מענקי בינוי ושיכון ותמיכות אחרות.  (,והשיכון
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 קצבאות המוסד לביטוח לאומי. 1

בהתאם לגיל הפרישה  ,המבוגרת בישראל אוכלוסייההמוסד לביטוח לאומי מעניק ל

שתפקידן להבטיח הכנסה בסיסית לפורשים מחיי  קצבאותמגוון  ,הקבוע החוק

עיקרי של גמלאות הביטוחי המרכיב ה וארים הישאהזקנה וענף העבודה פעילים. 

. של המוסד מסך תשלומי הגמלאותאחוז  37-כ בטאמהוא הביטוח הלאומי, ו

המוסד מסך הגמלאות שמשלם אחוז  26-כ שקפיםמ םתשלומי קצבאות הזקנה לבד

רק ילך ויגדל עם הזדקנות רים יזקנה ושאוצפוי כי חלקו של ענף  ,ביטוח הלאומיל

 .אוכלוסייהה

 קצבאות זקנה

מוענקת והרובד הבסיסי ביותר בעת פרישה, היא קצבת הזקנה בישראל 

 פרישהמבטיחה הכנסה חודשית קבועה בגיל  זו הלכל מבוטח. קצב תאוניברסלי

התעסוקתי ובהיותו מבוטח בביטוח לאומי מצבו בגיל המבקש, בוהיא מותנית 

ה לכל בו משולמת הקצבש ,החוק מבחין בין "גיל מוחלט" חוק.ב הנקבעש בתקופה

 המינימלי פרישההמבוסס על גיל ה ,בין "גיל מותנה"ו ,מבחן הכנסות בלימבוטח 

ו חלגיל הפרישה הגדרת ב במבחן הכנסות. יתמותנובו קבלת הקצבה  משוק העבודה

עבור  60-גברים ועבור  65ה זהיה גיל  2004ביוני  30. עד 2004כמה שינויים מאז יוני 

 ,כל שנה בארבעה חודשים נוספיםבהחל גיל הפרישה לעלות  2004ביולי  1-מ. נשים

המזכה  הגיל המוחלטעבור גברים, . גבריםל 67-נשים ול 62הוא עומד על יום וכ

ואילו לגבי  ,70נותר  תעסוקתימצב בהכנסות או בגובה ה תלות בליבקצבת הזקנה 

 1950ממאי שנולדו  ואלכל  עבור 70-ל 65-ולבסוף יעלה מ ,לה בהדרגהועהגיל נשים 

 (.2013)המוסד לביטוח לאומי, ואילך 

א אל, לקצבה הבסיסיתאפוא זכאי גיע לגיל הפרישה הרשמי מכל מבוטח ה

שהחליט להמשיך בעבודתו גם לאחר  טחמבו 1זכאות זו מותנית במבחן הכנסות.ש

או לחלופין מי  לעניין קבלת הקצבה, והכנסתו גבוהה מהקבוע בחוק ,גיל הפרישה

יהיה זכאי לקצבת  –שהוא בעל הכנסות גבוהות ממקורות אחרים מאשר פנסיה 

בת זוג /משולמות תוספות בעבור בןקצבת הזקנה הבסיסית ל. המוחלטזקנה בגיל 

 10-מיותר ם רייקצבה ושאבביטוח  יםמבוטחאזרחים הל וילדים, וכן תוספת ותק

                                                        
)לא כולל תשלומי פנסיה ממקום  מעבודהתו הכנסיחיד ש פרטעל פי מבחן ההכנסות,   1

 שלא מהכנסותשקלים לחודש  10,064 ועד לחודששקלים  5,032 עדהעבודה( היא 
זכאי לקצבה בגיל הפרישה. במבחן ההכנסות לא  –ועוד(  שכירות, ריבית) מעבודה

קדונות או תכניות יפהלוואות, הפרשי הצמדה על  ,מגרמניהקצבה מובאים בחשבון 
 .ממס הכנסה יםפטור םחיסכון, ובלבד שה
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מוחלט הקצבה לגיל התשלום את  ושדחמבוטחים ותוספת דחיית קצבה ל ,שנים

המתקיים רק מקצבת זקנה או פרט  .זכאות עקב עבודה או הכנסות גבוהותלקבלת 

הסדר  לפי 2מהכנסה נמוכה מאוד זכאי בתנאים מסוימים לתוספת השלמת הכנסה.

בגיל ישראל ללעולים שהגיעו גם קצבת זקנה מוענקת  ,מיוחד עם משרד האוצר

.במוסד לביטוח לאומי יותר זכויות ביטוחוצבעלה בידם לולא  ,רישהפ
3

 

קצבת הזקנה ב השנים האחרונות 30-בשחלו השינויים מתאר את  1תרשים 

קבורה וללא קצבת ללא דמי )לנפש  הכנסה הממוצעתההשלמת וב הממוצעת לנפש

קצבאות השלמת  סך תשלומי קצבאות הזקנה וסך תשלומיאת  ,כלומר ,רים(ישא

  .כל אחת מהקצבאותלי ההכנסה בחלוקה למספר מקב

שנה הסתכמה  70 לו שעדיין לא מלאוקצבת הזקנה הבסיסית לגמלאי יחיד 

קצבת השלמת הכנסה בסיסית לגמלאי יחיד  .בחודש שקלים 1,500-כב 2013בשנת 

 ישקצבה הבסיסית מעבר ל. בחודש שקלים 1,200-כסתכמת במהעומד בתנאים 

יה ימגמת עלניכרת בגובה הקצבאות , כללכ תוספות בגין ותק, גיל וילדים.כאמור 

בתחילת שנות  בולטות. נקודות ציוןכמה במגמה זו יש , ושמוניםשנות המאז 

עקב שינויים נמחקה זו עלייה ך א, ברמת הקצבאות ניכרתעלייה חלה  אלפייםה

לשכר הקצבה הוצמדה  2003עד  –ההצמדה של הקצבה מושא ית ובלכבמדיניות הכל

לביטוח  המוסד . לפילצרכן היא מוצמדת למדד המחירים 2003-ומ ,הממוצע במשק

. 2004ואף הופחתו בשנת  2004-ל 2002בין לא עודכנו  קצבאות הזקנה ,(2007לאומי )

השנים מערכה הריאלי בין אחוזים  10-כ איבדהקצבת הזקנה הבסיסית  ,בסך הכל

ניתן לראות כפי ש ,משינויים אלו הכנסה לא נפגעהשלמת גובה ה .2004-ל 2001

 .1 בתרשים

של  טווחבבהדרגה, הזכאות לקצבה  יגיללהעלות את כאמור הוחלט  2004בשנת 

חוק מתוקף בהתבסס על החלטה שהתקבלה  .2009עד  2004-מ –שנים  שש

רים הבסיסיות יגדלו ית הזקנה והשאאונקבע שקצב ,(2009)ההתייעלות הכלכלית 

. ואכן, לסכום הקצבה אחוזים 7.3 בשיעורתושלם תוספת  2011עד שנת ו ,בהדרגה

שיעור רים בישאהזקנה וההסתכם שיעור הגידול הכללי בקצבאות  2009-ב כבר

 7.3-הושלמה התוספת ל 2011בינואר  –בהתאם למתווה ו ,אחוזים 3-ריאלי של כ

 .(2011 והרשקוביץ',חורב, קידר ) אחוזים

                                                        
השלמת הכנסה ניתנת ליחיד, אך מביאה בחשבון גם את הכנסות בן או בת הזוג. לתנאי   2

 וח לאומי:הזכאות המלאים באתר המוסד לביט
 http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/hashHachZ/Pages/tnaiZakautTosefet.aspx 

יקבל , 60–62 גיל לאחר ישראלל שעלה מכיוון זקנה לקצבת זכאי שאינו ישראל תושב  3
 .האוצר משרדבמימון , מיוחדת גמלה לאומי לביטוח המוסדמ
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בקצבת השלמת ההכנסה, המשולמת  השינוימגמת  גםמוצגת  1תרשים ב

תרשים במוצג כ ,במונחים ריאלייםכתוספת לגמלאים מעוטי יכולת. ניתוח הנתונים 

אולם משנת ו (,אחוז 17) 2006-ל 2004בין רח ניכר כי קצבה זו עלתה באומראה , 1

  .בלבדאחוז  1.8-עלתה בהיא  2012ועד  2006

 בשני העשורים האחרונים ת הזקנהמציג את השינויים בהיקף קצב 2תרשים 

 1995משנת  ,כללכ. שכר הממוצע במשקוביחס ללנפש  וצרת(, ביחס ל1995–2012)

ירידה  מעטל ,יציבות בהיקף הקצבה כאחוז מהשכר הממוצעניכרת  2008עד שנת 

אחוז  25-והיקף הקצבה עלה משל ממש, חל שיפור  2009-אך ב ;2000חדה בשנת 

ר יציב ברמה זו. לעומת ותומאז נ, 2010-באחוז  27.6-ל 2008-מהשכר הממוצע ב

 תניכר ,כשמודדים את הקצבה הממוצעת כאחוז מהתוצר לנפש באותן שנים ,זאת

מדד לרמת החיים, ניתן  הוא. בהנחה שהתוצר לנפש ואילך 2002שנת מגמה הפוכה מ

מצליחה להדביק את רמת החיים הממוצעת  אינהקצבת הזקנה שמר ול

בעיקר אלו  ,הורע מצבם של הקשישים 2002ומבחינה זו מאז  ,באוכלוסייה

 1תרשים 

 1980–2012, לאוכלוסייה המבוגרתקצבת זקנה והשלמת הכנסה 
 2012, בשקלים של פרט בגילי הזכאותממוצע ל

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 המוסד לביטוח לאומי נתונים:

 

   

 ,   

 ,   

 ,   
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שיקף היקף  בשנה זו. מקור הכנסתם העיקריהן שקצבאות המוסד לביטוח לאומי 

אלו . מנתונים אחוז 24-ירד לכ 2012שנת עד ו ,מהתוצר לנפשאחוז  27.1הקצבה 

 .נשחקתהולכת והקצבה  לעלייה ברמת החיים במשקשביחס עולה אפוא 

מקבלי קצבת מכלל  הכנסההקצבת השלמת מקבלי  שיעורמציג את  3תרשים 

בשנת  אחוז 45-כמ –שיעור זה ירידה במגמת התרשים מצביע על . זמן לאורך הזקנה

כן ו ,קשישיםהעלייה בהיקף תעסוקת במוסברת . מגמה זו 2012-באחוז  23-לכ 1980

 ,בתוך כך (.2013 ,מקורות אחרים )קמחי ושרברמןמעלייה בהכנסותיהם מפנסיות וב

, שיעור העולים שקיבלו תוספת השלמת הכנסה שלא לפי חוק הביטוח הלאומיפחת 

ניתן  ,כללכ(. 2007 ,)המוסד לביטוח לאומי אלא במסגרת ההסדר עם משרד האוצר

הקשורים נובעת משינויים הכנסה ההשלמת מקבלי עור יהירידה בששלהסיק 

 . שינויים בתנאים אינה משקפתות הקשישים עצמה, אוכלוסייב

 2תרשים 

 הממוצעת  קצבת הזקנה 
 1995–2012כאחוז מהתמ"ג לנפש ומהשכר הממוצע במשק לשכירים, 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 לאומי, למ"סהמוסד לביטוח  נתונים:
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ח רמת יהבטלמטרות של קצבת הזקנה והקצבה להשלמת הכנסה היא האחת 

(. לפיכך, אחת 1985 ,)כהן ואנטלרה הפורשת מעבודה ילאוכלוסיחיים מינימלית 

מצליחה קצבת הזקנה למנוע עוני בקרב אכן באיזו מידה  אהשאלות החשובות הי

לאורך עשור ד יחיקשיש לקצבת הזקנה גובה מתאר את  4תרשים . אוכלוסיית היעד

המדיניות את מידת הצלחתה של ממחיש תרשים ה .קו העוני לנפש הכנסת לעומת

זקנה או מעט קצבת ל שאין להם הכנסות יםקשיש לחלץ ממצב של עוניהממשלתית 

 17-כ –את כל הקשישים לחלץ מעוני כדי קצבאות אין בעם זאת,  .הכנסההשלמת 

(. קו 2014ו העוני )שטייר ובלייך, חיים מתחת לק משקי הבית המבוגריםמכלל אחוז 

כי חלק  צייןגודל משק הבית. יש לפי להעוני מבוסס על ההכנסה לנפש מתוקננת 

והקצבה כשלעצמה  ,עם בני זוג או עם בני משפחה אחריםמתגוררים מהקשישים 

 .בכל מבנה קיים של משק בית אינה מספיקה להיחלצות מעוני

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 המוסד לביטוח לאומי נתונים:

 3תרשים 

 שיעור מקבלי השלמת הכנסה
 1980–2012כאחוז ממקבלי קצבת הזקנה, 
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נן ביים, ובתוך כך הלך ונפער פער ת לקשישאוקצבה לאורך השנים עלה סכום

להרחיק את הקשיש  המצליחכי הקצבה מעיד הדבר  –קו העוני לנפש  הכנסת ביןו

ם הכוללת של האינה מעידה על רמת חייהיחלצות מעוני אמנם  מקו העוני. יחידה

 ייסקרומהווה ממד חשוב בתמיכה בקשישים. בהמשך הפרק היא הקשישים, אך 

על שירותים בעין  ותהוצאהבכלל זה וזו,  אוכלוסייהל הטבות נוספות המוענקות

 .המזדקנת אוכלוסייההמענה לצרכים שונים של  יםעהמצי

  

 שטייר, מרכז טאובויזל וחיה -שגית אזארימקור: 

 המוסד לביטוח לאומי נתונים:

 4תרשים 

 2000–2011הכנסת קו העוני וקצבת הזקנה לקשיש, 
 2011בשקלים של נתונים חודשיים, 
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 גמלת סיעוד

יטוח במעבר לקצבת הזקנה האוניברסלית והעזרה למעוטי היכולת, מציע המוסד ל

יומי וזקוקים להשגחה. חוק -םיוהלאומי גם עזרה לקשישים המתקשים בתפקוד 

ק טיפול אישי לקשישים במסגרת הקהילה וחל ילהענ נועד 1980-הסיעוד שאושר ב

תושבי טי יכולת. ועל מע ו דווקאולא ,בביטוח זקנה ושאירים יםמבוטחהעל כל 

או נזקקים  ,יום-תלויים בעזרת הזולת בפעולות היוםו ישראל שהגיעו לגיל פרישה

 סיעודהחוק , לפי ביטוח לאומיהמוסד ללהשגחה, זכאים לביטוח גמלת סיעוד של 

גמלה נקבעת לפי מבחן להזכאות  .מסוימים יסודולעקרונות  תנאיםובהתאם ל

 או אח) מעריך מטעם הביטוח הלאומי מעבירת שתפקודיה תלותלקביעת ה

גמלת הסיעוד מיועדת רק  .(2014אשל, )רעות  בביקור בבית הקשיש (פיזיותרפיסט

ה לטפל בקשיש בתוך ייעודמעצם ו ,רים בבית או בדיור מוגןורגמתלקשישים ה

מבחן הגמלה מותנית בבמוסדות. אינה מיועדת לקשישים המתגוררים  הקהילה

למי המוסד לביטוח לאומי.  מטעםה נקבעים שיעור כןו קבלהזכות להו ,הכנסות

בחשבון גם את הכנסות בן המביאה , הנקבעשהכנסות התקרת משהכנסתו גבוהה 

, זכאים לגמלה זו כןכמו  4.כלל וענקתוענק רק מחצית הגמלה, או לא ת או בת הזוג,

ביטוח לאומי או המוסד לקצבת שירותים מיוחדים מים מקבל םאינרק קשישים ש

  קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.

שנה, למהתמ"ג  יםאחוז 0.5-כ עומד עלגמלאות הסיעוד  סכום ההוצאה על

מתאר את ההוצאה  5. תרשים שקליםארד ימיל 4.6-נאמדו בהן  2012ובשנת 

סך ההוצאה של הביטוח הלאומי על קצבת  :הממוצעת לנפש על קצבת הסיעוד

. (2012 שקלים שלב) 1990–2012הסיעוד ביחס לכלל מקבלי קצבת הסיעוד בשנים 

לחודש שקלים  1,859-מ – גמלת הסיעוד נמצאת במגמת גידולניכר כי  5בתרשים 

  .2012שקלים בשנת  2,561-בתחילת התקופה ל

 
  

                                                        
שקלים משולמת גמלה מלאה, ולבעלי הכנסה  9,000לדוגמה, לפרט בעל הכנסה של עד   4

 מחצית מהגמלה. –שקלים  13,600של עד 



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  386

, למרות העלאת גיל לאורך השניםגדל אף הוא מספר הזכאים לגמלת סיעוד 

גם ביחס דרמטי, גידול  – חמישהפי כמעט גדל מספר זה  2012-ל 1991בין . הזכאות

מקבלי גמלת סיעוד שיעור  2012בשנת  .הקשישים באותה תקופה רגידול במספל

לגידול . 1991בשנת  אחוזים 8.3לעומת  ,אחוז 21-כהיה ומעלה  65בני אוכלוסיית מ

 .החיים של הקשישיםניכרת בתוחלת ה יעלי החלכמה הסברים: ראשית,  שיזה 

בשנת ומעלה  65ת בני אוכלוסיימכלל  85-מבני יותר קשישים חלקם של לדוגמה, 

לפי נתוני ) אחוז 13.3עלה שיעורם לכדי  2012-ואילו באחוזים,  8.6היה  1996

גמלת הסיעוד  ה שלהנהגת נראה כי ,כן (. כמוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .מוסדייםמגורים לעומת טיפול ביתי וקהילתי של קשישים ל םעל העדפת הפיעשה

הקלות באופן ה, לדוגמ ,שיעור הזכאיםלגידול בשינויי חקיקה תרמו אף הם מבחר 

, ב"מסלול מהיר קצר מועד"גם הערכה זו מתאפשרת  2012מאז . הערכת התלות

שעקב אירוע קשישים ל על בסיס מסמכים רפואייםתלות ההערכת נקבעת  בוש

לפרק  ,יום בסיסיות-םולות יובביצוע פע בזולתזמנית  יםתלוי ורפואי פתאומי נעש

 5תרשים 

 1995–2012גובה גמלת הסיעוד הממוצעת ליחיד, 
 2012בשקלים של נתונים חודשיים, 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 המוסד לביטוח לאומי נתונים:
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אפשר משינוי חקיקה נוסף . (2012 ביטוח לאומי,המוסד ל) זמן של עד חודשיים

רופא של  וחוות דעתעל סמך ת גמלת הביטוח א לקבל 90גיל לשהגיעו לקשישים 

בודקים מטעם של הבלי מבחן תלות ו ,מטעמו של הקשיש מומחה בגריאטריה

הזכאות לגמלה  ה שלשיעור מיצויגם עלה שייתכן בתוך כך  .המוסד לביטוח לאומי

 בשנים האחרונות. הגוברת לקיומה לנוכח המודעות  ,זו

קשישים הזכאים השיעור את  בחן 2008שנת מביטוח לאומי המוסד למחקר של 

. OECDמדינות  17-בהשוואה למצב בלסבסוד ציבורי של שירותי הסיעוד בישראל 

ברוב בתמיכה לקשישים כי ישראל מדורגת במקום הראשון  המרא המחקר

חולקת את המקום הראשון עם מדינה או מדינות נוספות.  או ,שנבדקו הקטגוריות

היא כי תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בישראל מאפשרים לכלול  אחת מסקנה אפשרית

שוב בהקשר זה ח. (2012 ,ביטוח לאומיהמוסד ל)שיעור ניכר של קשישים במסגרתם 

למערכת הסיעוד הסוציאלי עד הזכאים לגמלה  משך הזמן מכניסתם שלגם לציין כי 

ההערכה החיים. תוחלת ה ביעם העלי ,השניםבמשך  ךמערכת התארהיציאתם מ

ממועד הפיכתו לנזקק סיעוד שתוחלת החיים הממוצעת של קשיש היא המקובלת 

 36-לכ תשעיםשנות הב יםחודש 18-מ –פי שניים בשני העשורים האחרונים עלתה 

 .(2011, והרשקוביץ' קידר, )חורב כיום יםחודש

המוסד באמצעות המבוגרת בישראל  אוכלוסייהמעבר לתמיכות הישירות ב

הוצאות מרביתם כוללים  אחרים.שירותים רבים לביטוח לאומי, מוצעים לקשישים 

משרד שונים:  ממשלהי העיקרי מגיע ממשרד נםומימו, שירותים בעיןלציבוריות 

סעיף ב משרד השיכון והבינוי.והאוצר, המשרד לאזרחים ותיקים משרד הרווחה, 

 לשם כך .המבוגרת אוכלוסייהלו המיועדים ללהמשרדים הנסקרים תקציבי  הבא

 :יםנחמוהבחין בין כמה ליש 

המשאבים סך  מייצג אתתקציב נטו התקציב ברוטו: עומת לתקציב נטו  א.

תקציב הואילו  ,)התקציב המקורי( למשרדשהקצתה המדינה הכספיים 

קרי סך המשאבים  ,ברוטו כולל גם את "ההוצאה המותנית בהכנסה"

 הןמשאבי המדינה ואת ן כוללים הה –לרשות המשרד  עמדוהכספיים ש

מוסדות ציבור וכן  רשויות מקומיותבעיקר , חוץגורמי הכנסות שהתקבלו מ

 כגון מעונות יום ומוסדות שיקומיים. 

 אהתקציב המקורי הו :התקציב וביצוע שינוייועל תקציב תקציב מקורי,  ב.

, מכין משרד האוצר עם שאר משרדי הממשלה(ש)התקציב  בסיס התקציב

תקציב דינמי  אהו שינוייועל התקציב לעומת זאת, לאישור הכנסת. המובא 

מתקבלים בוועדת השינויים להשנה בהתאם לחקיקה, לאורך  המשתנה

כולל  ,. בתום השנהלגורמים נוספיםו העברת עודפים תקציבייםלהכספים, 
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ביצוע התקציב נתוני ה. את כל השינויים שנעשו בו לאורך השנהתקציב 

 צאו בפועל.הוש הסכומים בטאים אתמ

 השירות לזקן – משרד הרווחה. 2

פועלת באחריות האגף לשירותים חברתיים ואישיים זקן מען הת השירות ליחיד

בקהילה  קשישיםמתן שירותים אישיים וחברתיים ל הוא הרווחה. ייעודהבמשרד 

 . אלו שירותיםאספקת פיקוח על כן ובמעונות, ו

 :(6תרשים ) 2005–2012שנים לאורך המגמות כמה מעלה ניתוח תקציב היחידה 

 .התקציבביצוע לעומת עלייה ב המקורי ובתקציב על שינוייוירידה בתקציב  א.

ובתקציב המאושר של המקורי בתקציב ניכרת של ממש ירידה מגמת 

 ביצוע התקציבבעקומת  לעומת עלייה עקבית למדי ,תקופההלאורך היחידה 

 התקציבנאמד  2012-ב .2012-ל 2005אחוז במצטבר בתקופה שבין  23-כ –

 קליםש ןמיליו 471קלים, לעומת ש ןמיליו 409-ב של המשרד נטוהמקורי 

 519קלים לעומת ש ןמיליו 454-נאמד בהתקציב המאושר  .2005בשנת 

 –מגמת עלייה  ת כאמורניכרביצוע התקציב , ואילו ב2005-קלים בשן מיליו

  .2012-ב קליםש ןמיליו 211-ל 2005-שקלים ב ןמיליו 172-מ

למרות האמור בסעיף  לביצועו.בין בסיס התקציב פער של עשרות אחוזים  ב.

)התקציב בין בסיס התקציב של עשרות אחוזים קיים פער הקודם, עדיין 

-שיעורי ניצול התקציב ב .בפועל ומימושבין ו (התקציב המאושרו המקורי

לשירותים  מהתקציב המאושר שעמד לרשות האגףאחוז  46-בדים נאמ 2012

 .2005-באחוז בלבד  33-כחברתיים ואישיים באותה שנה, לעומת 

( 1) :הסברים אפשרייםכמה יש לאורך השנים תקציב ך בהנמושיעור השימוש ל

תקציב השירות לזקן נמצא  – אופן העברת הכספים דרך הרשויות המקומיות

תקציב לרשויות כברובו ועבר מוהאגף לשירותים אישיים וחברתיים, ידי בכאמור 

מתקציבי הרווחה שלהן. אחוז  25מקומיות. הרשויות המקומיות נדרשות לממן 

רות לעתים את האמצעים לשאת חלשות מבחינה כלכלית חסרשויות מקומיות 

 ות שלא לצרוך את מלוא ההקצבה בכל אחד מסעיפילולבעלויות, ולכן ע בחלקן

 – אופן קבלת ההחלטות ואישור התקציב( 2) ;(2001התקציב )דוח מבקר המדינה, 

תקציב בלי בזמן, שנת התקציב מתחילה אינו מועבר אישור התקציב בהן ששנים ב

רוב נמוך לשהוא  ,תקציב השנה הקודמתוההוצאה החודשית מתבססת על  ושרמא

 בתקציב יםרכנע השנהבמהלך שהסבר חלופי הוא  .לבסוףמאושר המהתקציב 
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ים משאבים וספותרים עודפים תקציביים או שנכך בסוף השנה נשינויים רבים, ו

במקרים רבים הביצוע כך, לפי. םאין עוד אפשרות לממשאך  ,לתקציב המשרד

 .לתקציב המקורי והמאושרהמדווח בסוף השנה נמוך ביחס 

-ל 2005שבין תקופה שירות לזקן בה לש נתוני ביצוע התקציבאת מציג  7תרשים 

)כלומר חלוקה של התקציב לכלל  האוכלוסייה הנתמכתן לגודל וקנת  , ב2012

התקציב  , ניכרת מגמת עלייה בביצוע התקציב;. ככללהנפשות המקבלות קצבה(

, למרות 2012-בשקלים  788-ל 2005-ב שקלים 680-נפש עלה במחירים ריאליים מל

בהקצאת עיקר ב. העלייה מוסברת 2010–2011ם יבשנשחלה בו הירידה הדרמטית 

לשירותים המסופקים בעיקר במסגרת הקהילה: מערך מועדוני יותר  רביםמקורות 

יום, מועדונים וקהילות תומכות, הזוכים בחלקם לתמיכה כספית של המשרד 

 ונתונים לפיקוחו.

 6תרשים 

 2005–2012, במשרד הרווחה תקציב השירות לזקן
 , לפי סוג התקציב2012במיליוני שקלים של 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 התקציבים במשרד האוצראגף  נתונים:
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 – 5הקהילות התומכות ן שלבמספרעלייה חדה  נרשמההעשור האחרון רוצת במ

 והיו חלק מקהילות אלשבתי אב  6,400-; מ2011בשנת  253-ל 1998בשנת  28-מ

  .לקראת סופו 37,097-ל בראשית העשור הקודם

 ,םהיו במספר הקשישים המבקרים במרכזינרשמה עלייה של ממש כן  כמו

בתחילת שנות  .אוכלוסייה זולהחדשים שנבנו מרכזי היום בהתאמה לעלייה במספר 

נמנו כבר  2008סוף שנת עד ו ,קשישים 3,700-כששירתו מרכזים  53היו  תשעיםה

 .קשישים 15,400-כששירתו מרכזים  172

                                                        
באוכלוסייתם  קשישיםה שיעורש באזורים הממוקמות, התומכות הקהילות של פיתוחן  5

 במסגרת. האחרון בעשור םקשישיל השירותים בתחום מעניינת התפתחות הוא, גבוה
, מצוקה לחצנימגוון שירותים: ל קהילהחברים בה קשישים זוכים התומכת הקהילה

. חברתית בפעילות והשתתפות הצורך בעת חירום רפואת שירותי, הקהילה אב של סיוע
 .(2004, טיין) 1995–1996 בשנים אשל ארגון ביוזמת פותחואלו  קהילות

 7תרשים 

 2005–2012 ,נתוני ביצוע – תקציב השירות לזקן
 2012הקצאה לנפש, בשקלים של 

 מרכז טאובויזל וחיה שטייר, -שגית אזארימקור: 

 אגף התקציבים במשרד האוצר נתונים:
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 דרך משרדי הממשלה  ים לקשישיםשירותים נוספים הניתנ. 3

 המשרד לאזרחים ותיקים – משרד ראש הממשלה

הגדרת ייעודו של . בממשלה כגוף מטה 2007 המשרד לאזרחים ותיקים הוקם בשנת
 ,, חקיקה ושינוי סדר היום הציבוריםביצועו הובלת פרויקטיםהמשרד היא 

ותיקים בישראל. מאז והיא שיפור איכות חייהם של האזרחים ה המרכזיתהמטרה ו
תוך מהאזרחים הוותיקים,  ם שלמעמדקידום ולחיזוק  משרדהפועל  הקמתו

אלף האזרחים  830-כ, ולפי נתוניו העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה
 בין .יומהתכניות שמפתח המשרד ומשירותנהנים  הוותיקים החיים כיום בישראל

 ;בחסות המשרד: מוקד ארצי לפניות אזרחים ותיקיםתכניות הפעילות והתחומי 
כנית ת ;ם עבור ניצולי שואהפרויקטי ;מרכז מידע ממשלתי לניצולי השואה

 ;ות ואוניברסיטאות עממיותקתדר ;השלמת השכלת יסוד למבוגרים –"תהילה" 
פעילות של  –" בתנועהותיקים " ;זקניםנגד התכנית הממשלתית למאבק באלימות 

קרן  ;סטודנטים למען אזרחים ותיקים ;אזרחים ותיקיםבשיתוף תנועות נוער 
 תכנית למניעת אובדנות והתאבדויות.  ;מחקרים

 יה במשאביםימצביע על על, 8מוצג בתרשים כ ,המשרדהביצוע של תקציב 
שמספק פירוט של השירותים  בנמצאאין  ,עם זאתהמוקצים לאזרחים הוותיקים. 

כמה אזרחים ותיקים לדעת , ואין אפשרות ברמת הפרט והתכניות השונותהמשרד 
 .נהנים מכל תכנית

 
  

 8תרשים 

 2007–2012, נתוני ביצוע – תקציב המשרד לאזרחים ותיקים
 2012במיליוני שקלים של 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 אגף התקציבים במשרד האוצר נתונים:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                        



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  392

 הנחה בדמי השימוש הקבועים בקווי הטלפון של "בזק" – משרד התקשורת

של חברת  קווי טלפוןקבועים בהשימוש המעניק הנחה בדמי התקשורת משרד 

השלמה או  ,תוספת השלמת הכנסההמקבלים גם מקבלי קצבת זקנה ל "בזק"

, 2005–2012מוצגת המגמה בתקציב מימון ההנחה בשנים  9לקצבת נכות. בתרשים 

פחות  עד 2005-ב קליםש אלף 400-כה: מירידה במימון ההנחניכרת זמן לאורך ו

שימוש הבדמי אחוז  50בשיעור היא כיום . ההנחה הניתנת כיום מרבע מהוצאה זו

 .לכל זכאיקבועים ה

במספר המשתמשים הירידה במימון ההנחה בפועל נובעת גם מהירידה הניכרת 

 תחרותלהתקשורת ענף ת פתיח ראשית, סיבות:משתי הנובעת  ,בפועל בהטבה זו

חלק  הניעה , ואףבעשרות אחוזים דמי השימוש בקווי "בזק"הוזלת הובילה ל

 ומחירים נמוכים מאלמסלולים בהמציעות מתחרות לחברות ר ולעבלקוחות מה

  .גם לאחר ההנחה בדמי השימוש ,שהציעה "בזק"

 186-ל 2005-אלף ב 194-מירידה במספר הזכאים להשלמת הכנסה ת ניכרשנית, 

באופן טבעי חל , להנחה תאוכלוסייה הזכאית אוטומטיהזו שומאחר , 2012-אלף ב

מקבלי קצבת אין נתונים לגבי מספר זאת, ם ע 6.להנחות צמצום בתקציב המיועד

 קצבת נכות.מפני שהם מקבלים גם הזכאים להנחה הזקנה 

 

 
  

                                                        
 ".בזק"המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימת הזכאים לחברת  6
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 "תמיכות שונות"סעיף  – משרד התחבורה

המקנה הנחה  ,"כרטיס אזרח ותיק"היא  אזרח ותיק זכאי להכל שההטבות אחת 

 ",אור ירוק"על פי נתוני עמותת ציבורית. הבשימוש בתחבורה  אחוז 50של בשיעור 

 גמצי 10תרשים . אחוז מהקשישים בישראל משתמשים בתחבורה הציבורית 33-כ

ירידה בסך מצביע על ו ,מוש בתחבורה הציבוריתישהאת עלויות הסבסוד של 

 ןמיליו 250-בה ההוצאה על הסבסוד מדנא 2005בשנת  :אלייםיהסבסוד במונחים ר

. (2012)במחירי  שקלים ןמיליו 235-ירדה ההוצאה לכ 2012בשנת ואילו  שקלים,

נשאלת השאלה האם ההוצאה ירדה בשל צמצום מספר המשתמשים בהטבה, בשל 

בבחינת הנתונים מתברר כי שינוי  השינוי בשיעור הסבסוד או בשל סיבות אחרות.

לגבי ישיר אין מידע  .2005–2012בשנים  אחוז כאמור( 50) ר קבועותנשיעור הסבסוד 

 , אולם אפשרבתחבורה ציבורית המקבלים את הטבת הסבסודשיעור הקשישים 

את הגידול בשיעור  מתתואקרבם שימוש בתחבורה הציבורית בהמגמה בש חיהנל

 9תרשים 

 2005–2012בטלפון קווי, התקציב למימון הנחת דמי השימוש 
 2012באלפי שקלים של 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 אגף התקציבים במשרד האוצר נתונים:

 

   

   

   

   

   

   

                                



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה  394

נתוני מרכז המחקר והמידע של לפי לשנה, אחוזים  3-)כהכללי של המשתמשים 

אינה  התחבורה הציבורית סבסודההוצאה על  סךהירידה בכי אפוא נראה . הכנסת(

הרפורמה מ בשיעור המשתמשים בהטבה, אלאבשיעור הסבסוד או נובעת מירידה 

 בעלויות התפעולאחוז  50-ל 37לחיסכון של בין ותרמה שנעשתה בתחבורה ציבורית 

 .(2013, עידה וטליתגם ירידה ברמת הסובסידיות הנדרשות )התאפשרה עקב כך ו –

 משרד הבינוי והשיכון

 תקציבי תמיכה וסיוע

שיעור  המבוגרת. אוכלוסייהמשרד הבינוי והשיכון מקצה אף הוא חלק מתקציבו ל

 תהיהי 2012בשנת  :גבוה למדי בישראלהבעלות על דיור בקרב קשישים 

אחוז  76לעומת  ,בבעלותםדירה קשיש בראשות משקי הבית מכלל אחוז  79-ל

בית שבראשם המשקי מכאן שמקרב OECD (OECD, 2013 .)-ה מדינותבבממוצע 

 10תרשים 

 2005–2012הנחות בתחבורה ציבורית לאזרחים ותיקים, הסבסוד סכום 
 2012במיליוני שקלים של 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 אגף התקציבים במשרד האוצר נתונים:
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והם נזקקים לפתרונות דיור  ,אין דירה בבעלותם אחוז 21-כ, לקשישיםעומדים 

עזרת משרד השיכון  שכירות בדיור ציבורי, שכירות פרטית או דיור מוגן. אחרים:

נועדה הן לרוכשי דירות והן למתגוררים בשכירות, וכן קיימים תקציבי פיתוח 

 פורט להלן.פי שיכ ,המיועדים למתגוררים בדיור המוגן

השיכון והבינוי נחלקים לשלושה מסלולים תקציבי התמיכה של משרד 

 עיקריים:

סיוע ה .בחודש קליםש 300לקשישים עד לסך של  הסיוע בהחזר משכנת א.

 7.תנאיםכמה בהתאם ל 2010ניתן מחודש אפריל 

המתקיימים  תכנית זו מיועדת עבור קשישים .מענקי השתתפות בשכר דירה ב.

התכנית עבור הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי. ממקצבת זקנה ו

חלק מתכנית כללית של סיוע בשכר דירה לאוכלוסיית היא הקשישים 

ממקבלי אחוז  40-כ בתכנית הוא המבוגרת אוכלוסייההחלקה של . ישראל

גיל, מצב הנקבעות על פי בהתאם לדרגות  משתנההסיוע רמת , והמענק

 מסוימים, למשלמקבלים ל נוספים נאים ייחודייםאישי, יישוב מגורים ות

המתגורר  70–74זוג קשישים בגילי  ה,לדוגמכך נכי מלחמה.  או שואה יניצול

 1,200-של כזכאי לסיוע עדיפות לאומית שאינו מוגדר בקטן  ביישובבגפו 

.שקל 890-היה זכאי לאותם מאפיינים יבעל לעומתם קשיש יחיד ו, שקל
8

 

                                                        
השלמת הכנסה או קצבת לרבות  ,הסיוע מוגבל לקשישים המתקיימים מקצבת זקנה  7

הגבלות על , ב2007בנובמבר  4רכי דיור בלבד עד ולצ הנפגעי נאצים, שקיבלו משכנת
 .מחיר הדירה

 בני עם המתגוררים עולים לקשישים גם ר דירהבשכ ניתן סיוע זו תכנית במסגרת  8
 הכור מנטרלי וכן השנייה העולם מלחמת ותיקי, שואה ליניצו קשישים .משפחתם

  לעיל. המפורטים מהסכומיםאחוזים  10 סיוע בשיעור לתוספת זכאים רנוביל'בצ
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ביחס  ,את היקף הסיוע הממוצע בשכר דירה עבור זכאימציג  11תרשים 

זמן לאורך לשכר הדירה הממוצע במשק. מפאת מחסור בסדרת נתונים 

, םזכאיכלל ההסיוע הממוצע לחושב סיוע הממוצע לקשיש זכאי, ביחס ל

 2012-ל 2005שנת בין ניכר כי  9.בהם עולים ואוכלוסיות מיוחדות אחרותו

 2005-משכר הדירה הממוצע באחוז  40-מרח ניכר, באוהיקף הסיוע נשחק 

ובעת נ 2006-הירידה החדה ב. 2012-במשכר הדירה הממוצע אחוז  25-ל

בשיעור הסיוע לאורך ירידה ה .2007-שתוקנה ב ,בשיעורי הזכאותעלייה מ

 5-כבשיעור של , בשכר הדירה ניכרתמעלייה ת בעיקרה בעונהתקופה 

 , ולעתים אף ירידה,מאוד לעומת עלייה מתונה ,לשנהבממוצע אחוזים 

לפי נתוני ) אלייםיבמונחים ר, לשנהבממוצע אחוזים  0.3-כ – בהיקף הסיוע

 .משרד הבינוי והשיכון(

                                                        
משרד הבינוי ב אכלוסהאגף גם נתונים של  ושימש ,נתוני התקציב לענוסף  ,בחלק זה  9

 .והשיכון

 11תרשים 

 סיוע הממוצע בשכר דירה גובה ה
 2005–2012כאחוז משכר הדירה הממוצע, 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 אגף האכלוס במשרד הבינוי והשיכון נתונים:
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מתקיימים מקצבת זקנה הדירה  מחוסריקשישים  .זכאות לדיור ציבורי  ג.

כושר את ממצים או  ,השלמת הכנסה של המוסד לביטוח לאומיבתוספת 

הציבורי בשכירות  דיורזכאים לדירה ב ,והכנסתם נמוכה םהשתכרות

מתאר את שיעור המתגוררים בשכירות בדיור  12. תרשים מסובסדת

 היא תניכרהכללית המגמה ה. (ומעלה 65 בני)הקשישים כלל הציבורי מ

 – בדיור הציבורי מתגוררים בשכירות מסובסדתבשיעור הקשישים ה ירידה

ך השנים שבמאם כי  – 2011בשנת אחוז  11.4-ל 2003בשנת אחוז  13.6-מ

 .לסירוגין תעליוגם  נרשמו

 תקציב הפיתוח

 משרד השיכון מתקצב גם בניית יחידות דיור לקשישים, .תקציב הדיור לקשיש

 הפיתוח של. תקציב לקשישים החזקה ושיפוץ של הוסטלים וכן הפעלת דיור מוגן

 12תרשים 

 קשישים המתגוררים בשכירות בדיור ציבורי

 2003–2011, ומעלה 65י גילאכאחוז מכלל 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 סקרי הוצאות משקי בית של הלמ"ס נתונים:
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ר קבע, בעלי הכנסה דיוסרי וחמקשישים הדיור המוגן הציבורי מיועד בעיקר ל

חיים במוסדות לטיפול ה ומעלה 65מכלל בני  אחוזים 3-כ נו כוללאיסעיף זה  נמוכה.

כל  .נייםומחלקות סיעודיות או בתי חולים לחולים כרו 10בתי אבות , לרבותממושך

. העזרה במימון ניתנת על בסיס מצב כלכלי תקציב משרד הבריאותממומנים מ ואל

 (. 2012אשל,  צרכים ייחודיים )רעותכן על בסיס ו

של הדיור המוגן במימון ציבורי  פיתוחעולה כי תקציב ה 13מנתוני תרשים 

 2005-ב שקלים ןמיליו 106-כמ – 2012שנת ב אם כי חל שיפור ,)הוסטלים( ירד

 . שקלים ןמיליו 65-לכ( 2012במחירי )

סעיף ה מקבלים תמיכה בגיןקנון למספר הקשישים הבחלק זה לא נעשה ת

 –קשישים בכלל מסגרות הדיור המוגן מתייחסים להנתונים ן כש ,התקציבי הנדון

בעייתיות נתונים מפורטים קיימת מחסור בבשל ככלל,  11פרטי וציבורי כאחד.

הצורך באיסוף  יש להדגיש אתו ,הציבורית כלפי קשישים בישראלבניתוח המדיניות 

 .מסגרות הדיור המוגןנתונים מכלל 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ומציעים שירותים  ,הבריאותפיקוח משרד הרווחה או משרד ב פועלים בתי האבות  10

 יום.-היוםזקוקה לעזרה בניהול חיי ההמבוגרת  אוכלוסייהים להמיועד
כמעט ו ,במסגרות הדיור המוגן הציבורי והפרטי שוהים ומעלה 65 מבניאחוזים  4.3-כ  11

מסגרות ( מסובסדות. ניכר גידול במספר הקשישים המתגוררים באחוז 48) ןמחצית
)הלשכה המרכזית  2012בשנת  23,043-ל 2004-ב 21,315-מ –דיור המוגן ה

 .(2011לסטטיסטיקה, 
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 כלליות אחרותהטבות 

הנחה להקשישים גם זכאים , המדווחים בפרק זהתקציבים המוגדרים ה לענוסף 

פטור וכן ל ,בתרופותו מים מרשות המיםהצריכת , בחשמלצריכת הבארנונה, ב

מאגרת רשות השידור.
12
לא נמצאו נתונים המפרטים את מידת הזכאויות ואת  

 קשישיםש ההטבותסל סיון להעריך את יבנ למשרדים השונים.הכוללת עלותן 

סיעוד, קצבת לל את קצבת הזקנה, השלמת הכנסה, וכנערך שערוך ה לו,זכאים 

הנחה בארנונה, הנחה בחשמל, הנחה מרשות המים, פטור מאגרת תשלום לרשות 

סיוע בשכר דירה כן , הנחה לנוסעים בתחבורה ציבורית ו"בזק"השידור, הנחה מ

להבהיר את מידת חושב במטרה  ,1, המוצג בלוח הזה . סל ההטבותלזכאים

                                                        
 או הכנסה השלמת בתוספת זקנה קצבת המקבלים לקשישים מיועדות ללוה ההנחות כל  12

 חלקית להנחה זכאים בלבד זקנה לקצבת הזכאים פרטים גם כי אם ,נכות קצבת
 .הארנונה בתשלומי

 13תרשים 

 2005–2012 לקשישים,המוגן תקציב הדיור 
 2012במיליוני שקלים של 

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-שגית אזארימקור: 

 אגף התקציבים במשרד האוצר נתונים:
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 לפחות.שנים  35 בהנחה שהקשיש מבוטח רבי,על ותק מ אחוז 50בשיעור תוספת  *
 של הלמ"ס. סקרי הוצאות משקי הבית , לפיתשלום ארנונה ממוצע לקשיש **

 .ההנחהלשיעור רשות המקומית ובהתאם ל ***
 . יישוב גדוללקשישים החיים ב ****

 ויזל וחיה שטייר, מרכז טאוב-מקור: שגית אזארי
 אתר "כל זכות", אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה השונים, נתונים: 

 (2012סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס )

השוואה בין . החישוב מתבסס על באוכלוסייה המבוגרת התמיכה של המדינה

 קשישים (1: )אקונומיים-, לפי מאפייניהם הסוציוומעלה 75בני  שלסוגים  שלושה

 יםזקוק םאינשהכנסה מפנסיה ודירה,  , בעליכלל בעזרת המדינה יםתלוי םשאינ

ואינם זקוקים  ההכנסה מפנסישאין להם בעלי דירה  קשישים (2; )לקצבה סיעודית

 יםלמקבאינם הם  :בעזרת המדינה יים לגמריתלוה יםקשיש( 3) ;עודיתילקצבה ס

 לקצבת סיעוד.  םדירה וזכאי נם בעליפנסיה, אי
 

  לקשיש סל ההטבות לחודש . 1לוח 
  אקונומיים-סוציו מאפייניםבעלי  ומעלה 75ני ב השוואה בין

  )בשקלים(ים בגפם מתגוררה שונים

 ,עצמאי 
 בעל דירה

 פנסיהו

, בעל דירה ,עצמאי
פנסיה או  בלי

 הכנסות אחרות

 , דירה בלי
 פנסיה,  בלי

 זקוק לקצבת סיעוד

 קצבת זקנה
 (*)כולל תוספת ותק

2,296 2,887 2,887 

 זקנה בקצבת הכלול זקנה בקצבת הכלול – השלמת הכנסה

 2,561 – – סיעוד

 הנחה בארנונה
 )חישוב חודשי(**

74 88–294*** 206 

 120 120 – הנחה בחשמל

 19 – – הנחה במים

 תשלוםפטור מ
 אגרת רשות השידור

30 30 30 

 30 30 – הנחה מבזק

תחבורה הנחה ב
 ציבורית

5 55 55 

 ****1,000 – –   סיוע בשכר דירה

 6,908 3,324 2,454 סה"כ
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 ,בין קשיש עצמאי, שאינו תלוי במערכת הביטוח הלאומיניכר פער מעלה הלוח 

 מתגוררה ומעלה 75קשיש יחיד בן  ה,לדוגמ .מלאה במערכת ותלותשבין קשיש ו

לעומתו, בממוצע.  שקלים 2,454שווי ביקבל סל הטבות  ,בגפו, בעל דירה ופנסיה

אין לו הכנסות מפנסיה או אך  בעל דירהשהוא ים, יחיד באותו טווח גיל קשיש

קשיש יחיד אילו בממוצע, ו שקלים 3,324 ויושביקבל סל הטבות  ,ממקורות אחרים

בעל מוגבלות הזכאי לקצבת  – מדינההים הנזקק לתמיכה מלאה של באותו טווח גיל

 –שאינו בעל הכנסות מפנסיה או ממקורות אחרים ושאין בבעלותו דירה  ,סיעוד

 .שקלים בממוצע 6,908 שוויביקבל סל הטבות 

 מסקנותיכום וס. 4

גרת בישראל, המבו אוכלוסייההתקציבים המוקצים לטיפול ב סקר את פרק זה

 . להוהשירותים המיועדים  הגמלאות המשולמות לה

 שמקבלים הקשישים בישראל קצבאותגידול במדיניות של הסקירה מצביעה על 

הביטוח  מערכתהמתקיים מקצבאות קשיש  ,הלדוגמ .ביטוח לאומימהמוסד ל

 2005-קיבל ב – סיעודוקצבת  הכנסהבתוספת השלמת  קצבת זקנה – הלאומי

 2012-ב שקלים 5,677לעומת  ,שקלים 5,015-כשל ממוצע  שוויבקצבאות ושירותים 

של מדיניות זו באות לידי ביטוי בהרחקת הקשישים  יההשלכות .(2012במחירי )

עור ישכמו כן, . (2014)שטייר ובלייך,  המתקיימים מקצבאות המדינה מקו העוני

השיפור  זמן, ויש להניח כי לאורךהמבוגרת נמצא בירידה  אוכלוסייהה כללבהעוני 

במידה  מסבירים המבוגרת אוכלוסייהובתקציבים המוקצים לטיפול בבקצבאות 

 . הזו את הירידהגם  מסוימת

 אינםועל כן  ,למשתנה ההכנסהרק מתייחסים שוויון האי מדדי העוני ו

גידול בסך נרשם אמנם  .הניתנת לקשישים בישראל את רמת השירותיםמשקללים 

 ארדימיל 25.9-לכ 2005-ב יםשקל ארדימיל 19.8-מכ – התקציב המוקצה לקשישים

המוענק  את הסיועבפירוט בוחנים אם אך  – (2012)במחירי  2012בשנת  שקלים

מה ה לדוגקורשבחלק מהן, כפי ניתן לראות שחיקה תקציבית  השונות תכניותב

נשחק ביחס  האוכלוסייה הזכאית כלללהיקף הסיוע בשכר הדירה  .הדיורבתחום 

, זמןם העפחת סעיף הדיור המוגן לגם התקצוב  .לשכר הדירה הממוצע במשק

קבוצה בייחוד בו ,המבוגרת אוכלוסייהיה בגודלה של היעלשל בתקופה דווקא 

לתת את הדעת להסדרי המגורים ולצרכים יש  ,לפיכך. מיועד לה סיוע זהש

בגיל בעלת משקל רב א יהמגורים הסוגיית זו.  אוכלוסייה וצתהמשתנים של קב

את יכולתם  בטיחלה ן בכך כדיאי ,דירה בבעלותם יש רוב הקשישיםלשאף  .המבוגר
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צורך בעזרה כגון העתידית להתמודד עם שינויים הנגרמים מירידה בתפקוד, 

 ובטיפול ומעבר לדיור מוגן או מוסדי.

המחסור בנתונים על מספר הקשישים היא  עולה מהניתוחהנוספת סוגיה 

 אתסיון לנתח ימקשה על הנ זהסור מח בעיקר בסעיפי הדיור. ,הזכאים לסיוע

  .מדיניות הסיוע בתחום זה כלפי קשישים ואוכלוסיות שונות

נקודות כמה מניתוח תקציבי הסיוע לאוכלוסיית הקשישים בישראל עולות 

 .באחריותם של כמה משרדי ממשלה תהשירותים נמצא אספקת . ראשית,חשובות

באוסטרליה שירותים לקשישים מסופקים גם , וייחודי לישראלזה אמנם אינו מצב 

 ךא ,מדינתיו פדרלימקומי, קנה מידה כניות ממשלתיות בתבאמצעות מספר רב של 

מותנית במבחן הכנסות עבור החבילת הטבות כוללת  תפקומס לדוגמה באירלנד

בין משרדים פיזור ה .(OECD ,2013זמינה לכל )החבילה  70ומגיל  ,65–69גילאי 

השירותים אחר  ,מעקב ארוך טווחבפרט ו ,על ביצוע מעקבמקשה ממשלתיים 

אוכלוסיות בחברה הישראלית. כמו כן מצב זה עלול להקשות על מבחר הניתנים ל

ן יש חשיבות לאיחוד הרלוונטית. על כ אוכלוסייההמרבי של  מיצוי הזכויות וכיסוי

, פעילויותמבחר השיהיה אחראי להקצאת התקציבים ל ,משרד אחדבהשירותים 

 גיסא פיזור התקציבים מחדהזכויות.  מיצויהגברת יכולת ול ליידוע ציבור הזכאים

ד בכל ויחיבזבוז במשאבים, בל מוביליםגיסא מאידך הנוכחיים ואופני הסיוע 

קבלת הסיוע  אתמקשים  . הם גםחינת זכאויות ועמידה בקריטריוניםהקשור לב

בקרב  מיצוי זכויות איב , שתוצאתם משתקפתחוסר ידע ובלבוללגורמים ובעיקר 

  .אוכלוסיית הקשישים

ביצוע בתקציבי -עולה כי קיים תת ,פרט לתקציבי הביטוח הלאומי ,נוסף על כך

פחות הטבות שהן הנובע מירידה במימוש ממנו חלק  .השירותים לקשישים

שיש לתת  רוקרטייםו, וחלק מטעמים ביהנחות בשירותי טלפון, כגון כיום רלוונטיות

הביצוע -של תתלבחון מהן ההשלכות ייחוד , ובהדעת במשרדים השונים אתעליהם 

 .לאופן ניהול התקציביםביחס לרמת השירות הניתן לקשישים והן ביחס הן 

ם רכיהם של קשישים ועל דרכיוחשיבה מחודשת על צבצורך הסקירה מעלה את ה

סוגיית השלכות של ללקשישים המתקשים במיצוי זכויותיהם.  שיאפשרו להגיע

 יםניצולם פוגע ם או איה בהשחיקחשיבות רבה, מאחר שהיש השירותים וההטבות 

  שהם זכאים להן.תלויים יותר מאחרים בהטבות ה ,בעיקר בעניים
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