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   לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב
בלתי , הוא מוסד פרטי ללא כוונת רווח לחקר המדיניות החברתית בישראלטאוב מרכז 
מטרותיו הן לסייע לעיצובה של המדיניות הציבורית לרווחתם של . ולא פוליטי, תלוי

ולתרום למעורבות , באמצעות מחקר וחינוך בנושאי מדיניות חברתיתתושבי ישראל 
, או צריך להתלוות, ידי העשרת הדיון הציבורי המתלווה-הציבור בעיצוב המדיניות על

המרכז שואף לתרום גם להבהרת הבעיות החברתיות . לתהליך קבלת ההחלטות במדינה
 דגש מיוחד על שילוב אמיץ בעבודתו של המרכז מושם. ל"של ישראל לידידי ישראל בחו

אין המרכז נוקט . ת המדיניות הציבוריתיישל הממדים החברתיים והכלכליים בהתוו
אלא מציג ומסביר את סוגיות המדיניות והשלכותיהם  ידיו-עמדה בסוגיות הנידונות על
  .ומעלה הצעות חלופיות לפתרון בעיות, של הפתרונות המוצבים להן

אין בו . הוא על דעתם ואחריותם של מחבריו בלבד, כזככל פרסומי המר, פרסום זה
ואת התומכים , את עובדיו האחרים, את חבר הנאמנים שלו, כדי לחייב את המרכז

  .בפעולותיו

   חבר נאמנים
  קארן וולף וכסלר : ראשתיושב

  הנרי טאוב, אפרים קציר:  ראש כבודייושב

 ,סילביה הסנפלד, הלר. אלן מ, דמןגול. רלף י, אלן בטקין, ריימונד אפשטיין, היינץ אפלר
,  רבינוביץ ברט ,יעקב קופ ,ונתן קולקר'ג ,קולמן .ון ס'ג,  סטיבן ליברמן,ץ"שראל כי

  מיכאל שניידר, סטיבן שוייגר,  ין ריבקוף'יוג

   ל"יועצים מחו
 נרי ארוןה, )וושינגטון(סטיוארט איינזנשטט , )אוניברסיטת ֵארסמוס(האן אנצינגר 

    ,)אוניברסיטת גריניץ(טסה בלקסטון , )בנק אוף אינגלנד(בלכר . ריו י מ,)ברוקינגס(
, )ווסטרן' אוניברסיטת נורת(וייסברוד  .ברטון א, )קרן המטבע הבינלאומית( פיטר הלר

אוניברסיטת ( לורנס קליין , )אוניברסיטת דיּוק(יואל פליישמן , )ברוקינגס(רוברט לייטן 
  )אוניברסיטת ֵקייס ווסטרן(שטיין . הרמן ד ,)וורטון( פאק- נט רותנברג'ג, )פנסילבניה

   מועצה
  , יוסף-רבקה בר, רפאל-אלי בן, שלום- יגאל בן,חיים אדלר ,אייזנשטדט'  נשמואל

טוביה , ימי וינבלט'ג, פרגולה-ו דלה'סרג ,ארנון גפני, וני גל'ג,  יוסף גינת,בנימין גדרון
,  ריטה סבר,ל'יעקב מנצ ,ק מישל'ז, יוסף-שלמה מור, יעקב ליפשיץ, משה ליסק ,חורב

אריה , שמשון שושני, דוד קליין, יוסף קטן ,רניחובסקי'דב צ, חוה פלטי ,אלעד פלד
   עמנואל שרון, דן שרון, גבי שפר,  יצחק שנל,שירום

   סגל המרכז
 מחקר רכז( נקטיואל בל, )חינוךרכז (חיים אדלר , )פרסומיםמזכירות ו(יהודית אגסי 

רכז (וני גל ' ג,)קשרי חוץ(לורה ברס , )חוקרת(צורי -  רוני בר,)חוקר( בלס נחום ,)בסיסי
יעקב ליפשיץ , )תחזוקה(אהרן כהן , )רכז הפעילות(טוביה חורב , )ביטחון סוציאלי

מיקי מלול , )רכז בריאות(יוסף -שלמה מור, )חוקר(גיא מונדלק , )הקצאת משאבים(
יוליה , )רכז בינתחומי(רניחובסקי 'דב צ ,) הפרסומיםעורכת(שרון -נחשוןדלית , )חוקר(

, )רכזת כלכלה(רות קלינוב , )רווחהרכז (יוסף קטן , )חוקרת(מרינה קונין  ,)חוקרת(קוגן 
  )מנהל(יעקב קופ , )מרֵכז(דן שרון 
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  סיכום הממצאים

   בתוצר ההוצאה הציבוריתחלקה של 

בעקבות מלחמת לבנון השנייה נבלמה התכנית לקיצוץ מתמשך  .1
הגידול . למטרות חברתיותגדולים  סכומיםלייעד ו ,בתקציב הביטחון

  . לביטחוןברובו  המתוכנן בהוצאות הממשלה יופנה
 יםציבורי מייצרת מוצרים אלא "נטל" אינה הממשלהש, יש להדגיש .2

שהציבור אינו צורך מספיק ,  שירותי החינוך והבריאות חיוניים– חשובים
הציבורי היום אינו פוגע באופן  המגזרגודלו של . מהכנסתו הפרטית
 שיעורי ההוצאה הציבורית ושיעורי המיסוי אינם – משמעותי בצמיחה

 .חורגים בהשוואה למבחר מדינות מפותחות
 הצמיחה בשנתיים האחרונות –צמיחה אינה מצמצמת פערים ועוני  .3

בזמן אצל השכבות החלשות חלה -ובו, היטיבה רק עם השכבות החזקות
לא , השכיח במשפחות עובדות, העוני. ירידה בהכנסה הריאלית ובצריכה

השוואה של השפעת  –נוצר כתוצאה ממערכת הרווחה המופרזת בגודלה 
 ,אה בבירורגודל מערכת הרווחה על עוני ופערים במדינות מפותחות מר

  . פערים כלכלייםומצמצמת עוני מקטינה יותר גדולה שמערכת רווחה
ההוצאה את מוצע להגדיל ,  הפרק הראשוןמושתתעל פי המודל עליו  .4

 המגבלה על ההוצאה התקציבית תידי העלא-החברתית במימון ציבורי על
, ובמקביל, 2010 עד 2007 בכל אחת מהשנים , אחוזים3- ל 1.7- הבסיסית מ

   .שנים הקרובותל שתוכננות המיסים וור את המשך הפחתלעצ
 משום ,צמה לצמצום פערים ועוניותקציב המדינה הוא כלי רב ע .5

ההוצאה  ואילו שמערכת המיסים גובה יחסית יותר מבעלי יכולת
 ממוקדת יותר בעשירונים –קצבאות לבריאות ו ל,חינוךל –החברתית 
  . התחתונים

  רתייםהוצאות הממשלה על שירותים חב

כלכלית -  כי מדיניות מקרוהבהירושלוש שנים רצופות של צמיחה  .1
. מעודדת צמיחה איננה מקדמת את רווחתן של הקבוצות החלשות

התחלקות פירות הצמיחה איננה אחידה וכך גם השיפור הדיפרנציאלי 
 ההכנסה של שכירים –והגידול בהכנסות שנלווה לו , במצב התעסוקה

ריאלית וההכנסה של שכירים בעלי השכלה בעלי השכלה גבוהה עלתה 
  .ואפילו נשחקה ריאלית, בינונית ונמוכה לא עלתה
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ואילו ,  אחוזים4.2- ב2005-המספר הכולל של משפחות עניות גדל ב .2
 אחוזים ומספר 10.5- שראשן עובד גדל ב, מספר המשפחות העניות

א די ל, מתברר כי.  אחוז15.6-שראשן עובד שכיר גדל ב, המשפחות העניות
ולא כל שכן בעבודה , ביצירת מקומות עבודה ובהצטרפות למעגל העבודה

  . כדי לחלץ משפחות מעוני, שכירה
וההוצאות ,  אחוז31-בשנות התשעים גדלה הצריכה הפרטית לנפש ב .3

, 2005-2000-ב, מאז.  אחוז24- ב–החברתיות של הממשלה בממוצע לנפש 
ואילו ההוצאות , ים אחוזים נוספ9-הצריכה הפרטית לנפש גדלה ב

, מגמה זו נמשכה.  אחוז13- בירדוהחברתיות של הממשלה בממוצע לנפש 
 .2007- ואינה צפויה להתהפך ב2006- גם ב

אך ההוצאה ,  הוגדל התקציב החברתי2007 ובתקציב 2006בשנת  .4
 .לנפש עדיין נמוכה במידה ניכרת מזו שהייתה לפני תהליך השחיקה

שקל היחסי של ההוצאה הלאומית  הולך ויורד המ2002מאז שנת  .5
יורד חלקו של המגזר הממשלתי , בה בעת. ג"לחינוך ולבריאות בתמ

התפתחות זו . וגדלות ההוצאות לחינוך ובריאות של משקי הבית, במימון
השוויון בצריכת - עלולה להביא להתרחבות אי–המימון " הפרטת "–

  .שירותי חינוך ובריאות
רמה ריאלית , בעשור האחרון, הבהוצאות הממשלה לבריאות נשמר .6

ההשפעה של גידול האוכלוסייה ושל העלייה , היציבות בהוצאות. קבועה
 1997כי מאז ,  להערכהותמביא, במחירים היחסיים של שירותי הבריאות

 באספקה של שירותי בריאות לציבור  אחוז30-25של הייתה שחיקה 
  .במימון הממשלה

מערכות החינוך והבריאות ההשקעות בפיתוח התשתית הפיזית של  .7
רמה נמוכה ופוחתת של . נמוכות ובמגמת ירידה, בשנים האחרונות, היו

השקעות מעוררת חשש לשחיקה של התשתיות הפיזיות של השירותים 
ועלולה להתבטא באיכות נמוכה של השירותים , בשתי מערכות השירותים

  . בעתיד הקרוב
מצעות המוסד מגמת ההתפתחות של תשלומי ההעברה לציבור בא .8

לא היו אחידים  שיעורי הירידה.  נקטעה בשנים האחרונותלביטוח לאומי
גדולה במיוחד  2007עד שנת הירידה המצטברת . תשלומים השוניםב

ובגמלת )  אחוז40- כ(ילדים הבקצבאות , ) אחוז48- כ(אבטלה הבדמי 
כתוצאה מהקיצוצים גדלו הפערים בין ).  אחוז31-כ(הכנסה ההבטחה 
ונשחקה רשת הביטחון , ת הממוצעות ובין רמת החיים הכלליתהקצבאו

  . החברתית שתשלומי העברה נועדו לפרוס לקבוצות החלשות
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  מערכת החינוך

גידול : בהרכב הדמוגרפי של תלמידי ישראלחלו שני שינויים בולטים  .1
 אחוז בחינוך היסודי 27-  ל22-עלייה מ(יהודים -מתמיד בחלקם של לא

ובמקביל עלייה בשיעור מסגרות ; )בעשור האחרוןובחטיבות הביניים 
חטיבה המרמת גני הילדים ועד , החינוך החרדי מכלל החינוך היהודי

שתי הקבוצות ).  אחוז19 אחוז ועד 35- נע בהתאמה מהשיעור(עליונה ה
אך הן לא זכו , כלכלי הנמוך יותר-כלל בדירוגן החברתי-מאופיינות בדרך

  .הרות על מדיניות של העדפה מתקנת ההצףלתקציבים מוגדלים על א
עליית הגיל :  הןמגמות בולטות לגבי כלל המורים במערכת החינוך  .2

ועליית שיעור האקדמאים , תוך כדי עליית הוותק הממוצע, הממוצע
מגמות אלה פועלות בין היתר להעלאת . בקרב המורים בכל רמות החינוך

 . השכר הממוצע של המורים
צפויה להתמודד עם פרישה של מורים בשנים הקרובות המערכת  .3

קיים קושי ניכר לערוך תחזיות אמינות על הביקוש וההיצע . בהיקף רחב
היקפים מתאימים של  התכנון הארצי חייב להבטיח , לפיכך. של מורים

דחיית , ומתן תמריצים להרחבת היקפי משרה, מצד אחד" פרחי הוראה"
 .מצד שני, פרישה וכדומה

 מעידה על OECDהוצאה לתלמיד ביחס למדינות השינויים בהשוואת  .4
.  לאורך העשור האחרוןOECDפער ניכר של ישראל לעומת הממוצע של 

,  אחוזים בלבד2-בתקופה זו ההוצאה הלאומית לתלמיד בישראל עלתה ב
  . אחוז33-  עלתה בOECDות בעוד שההוצאה הממוצעת לתלמיד בארצ

 1995-  ב–יסודי -ך העל במיוחד בחינותבישראל בולטהיחסית ירידה ה .5
 אחוז מההוצאה 96יסודי הייתה - ההוצאה לתלמיד בישראל בחינוך העל

יש לזכור .  אחוז בלבד86 ההוצאה ירדה לכדי 2003- וב, OECD-לתלמיד ב
נתונים אלה בדיון על הישגיה של ישראל במבחנים הבינלאומיים 

 שהיקף המשאבים, הנערכים ברובם דווקא בקבוצות הגיל, למיניהם
 . המופנה אליהן בישראל נמצא בירידה

השוואת ביצוע התקציב לעומת הסכומים שתוקצבו לחינוך לאורך ב .6
מידי שנה לא בוצעו תקציבים המסתכמים כי ,  מתבררהעשור האחרון 

ובשנים מסוימות ,  מיליארד25-לכדי מאות מיליוני שקלים מתקציב של כ
 .מדובר בלמעלה ממיליארד שקל

ונתה הנוכחית אינה מאפשרת דיון מושכל הצעת התקציב במתכ .7
נראה כי יש מקום לבחון מבנה חלופי אשר . במדיניות החינוך המוצעת

וכן , יאפשר מעקב טוב יותר אחרי התשומות מול התפוקות המושגות מהן
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הערה זו נכונה גם לגבי תחומים . על מימוש בפועל של התכניות המוצעות
ו כי בפועל היו הפרשים גדולים אבל בפרק העוסק בחינוך מצאנ, אחרים

  .בין התכנון ובין הביצוע

  מערכת הבריאות

) מתוקננת לפי גיל(לנפש בישראל בממוצע ההוצאה הלאומית לבריאות   .1
גם . דומה לממוצע במדינות אירופה ואף עולה עליו באחוזים בודדים

בסביבות , OECD דומה לממוצע של מדינות )ג"תמ(התוצר הנתח מתוך 
  .ים אחוז8.5

.  המימון הממשלתי מסך ההוצאה הלאומית לבריאות במגמת ירידה .2
שם , OECDשיעור נמוך לעומת מדינות ,  אחוז65שיעורו עומד היום על 

התשלומים הישירים של משקי  . אחוז מסך ההוצאה80- ל70הוא נע בין 
 אחוז מכלל ההוצאה על 22הבית עבור תרופות ושירותים מהווים 

 .OECDה מהמקובל ברוב מדינות שיעור גבו, בריאות
השוויון -  לשתי ההתפתחויות הללו יש השפעה מכרעת על הגברת אי .3

נתונים מסקר הוצאות המשפחה מצביעים על . בצריכת שירותי רפואה
 –פערים בצריכת שירותי בריאות בין משקי הבית לפי חמישוני הכנסה 

 . גם לאחר תקנון מספר הנפשות במשפחה3הפערים מגיעים לפי 
אלף לידות עדיין גבוה בישראל בממוצע ל שיעור תמותת תינוקות  .4

הממוצע בישראל . 4.0 לעומת 4.6 –בהשוואה לממוצע במדינות אירופה 
, ) לאלף3.2(ליהודים )  לאלף8.0(מורכב משיעורים נבדלים בין הערבים 

 .אם כי הפערים הולכים ומצטמצמים על פני השנים
. 3.5 שיעור הרופאים לכל אלף נפש באוכלוסיית ישראל עומד היום על  .5

אולם תחזיות מגלות כי צפויה ירידה , שיעור זה הוא מהגבוהים בעולם
בעיקר בשל הידלדלות המקורות הפוטנציאליים לעליית , בשנים הבאות
 . רופאים לארץ

וא  וה5.2 – שיעור האחיות לאלף נפש כמעט לא השתנה בעושר האחרון  .6
 לכל 10-  ל7בהן נע השיעור בין , נמוך בהשוואה למדינות מפותחות אחרות

 .עלה מתוכן שיעור האחיות המוסמכות, עם זאת. אלף נפש
הדיון על שירותי הבריאות בעקבות מלחמת לבנון השנייה חשף והבליט   .7

השוויון בבריאות ובשירותי בריאות בין ובתוך -את המשמעות של אי
בהקשר זה בלטו שתי קטגוריות עיקריות של . אזורי הארץ השונים

והשנייה בהתייחסות , הראשונה בתחום ארגון השירותים: לקחים
 . לקבוצות מיוחדות של מקבלי שירותים
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 האישיים הרווחה שירותי

מראשית העשור עלה בהתמדה חלקה של ההוצאה על שירותי הרווחה  .1
 9-די כהאישיים מכלל ההוצאה לשירותים החברתיים הישירים לכ

 7.7-ל, 1995-  אחוזים ב5.8-מ, מגמת העלייה הייתה הדרגתית. אחוזים
 .בשנתיים האחרונות,  אחוזים9.0ד וע , 2001-אחוזים ב

הרשויות בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בהשתתפות  .2
ובשל הגידול במספר הפרטים והמשפחות ,  ביישובים רביםהמקומיות

ירדה ההוצאה הממוצעת לנפש , סיועהפונים לשירותי הרווחה לקבלת 
 של המשאבים בולט המצומצם ההיקף. מטופלת ולמשפחה מטופלת

 הפחתת. לבני נוער ולמשפחות,  לילדיםקהילתייםבמיוחד בשירותים 
ביטול או צמצום תכניות ל העובדים ומספרלהקטנת  המשאבים הביאה

 . במיוחד ביישובים חלשים חברתית וכלכלית, שוניםושירותים
 ,2006 בשנת אישיים לשירותים הממשלתיתרוב למחצית מההוצאה ק .3
 מההוצאה  אחוז94-כ. לזקנים םנותבה לשירותי, ח"ש מיליארד 2.6-כ

ק חובמסגרת  אלף קשישים 120-לכספקת שירותים הלים מיועדלזקנים 
 .  לערך6פי  גדל מאז החלת החוק מספר מקבלי השירות – סיעודביטוח 

, מכלל ההוצאה  אחוז64-כלדים נוטלים  המוסדיים ליהשירותים .4
שינוי ה. )2000- אחוז ב71( לעומת השנים האחרונות ירידהשיעור המבטא 

 , אותה אימץ משרד הרווחה,"הפנים לקהילה" מדיניותמשקף את 
ביתיות - השוהים במסגרות חוץהילדיםחותרת להפחית את מספר ה

צומצם מאוד  בשנים האחרונותאכן . ולפתח את השירותים הקהילתיים
ומתוכם , הכל- בסך ילדים 8,500השוהים מחוץ לבית לכדי מספר הילדים 

 . לעומת השוהים בפנימיותהשוהים במשפחות אומנהחלקם של  אף גדל
במהלך מלחמת לבנון השנייה נחשפו בעיות וצרכים רבים בתחום  .5

בלט חלקן של קבוצות ביניהם . שנשארו ביישוביםהרווחה אצל תושבים 
, כמו נכים וזקנים מוגבלים, יה חלשות בעלות צרכים מיוחדיםאוכלוסי

בעיקר בשל עזיבת בני משפחה או , שחלקם נותרו ללא טיפול סיעודי
, אנשים אלה התקשו להשיג תרופות חיוניות.  שלהםעזיבת המטפלים

 . מזון ומוצרים חיוניים אחרים
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  מערכת הביטחון הסוציאלי     

 44.5-  הביטחון הסוציאלי מסתכמת בההוצאה הציבורית על תכניות .1
ההוצאה קוצצה .  אחוז מסך ההוצאה החברתית42-כ, ח"מיליארד ש

, באופן דראסטי בעקבות המדיניות הממשלתית בשנים האחרונות
ולעודד שילוב בעבודה , שנועדה לצמצם את ההוצאה הציבורית הכוללת

  . של מקבלי גמלאות שונות
ות השונות במערך הביטחון נפגעה משמעותית יכולתן של התכני .2

עוני צמצום ה –הסוציאלי להשיג שתיים מבין המטרות המרכזיות 
 השאיפה לעודד –לגבי המטרה השלישית ; וחלוקה מחדש של ההכנסות

  . חלה התקדמות מסוימת–את שובם לעבודה של מקבלי הגמלאות 
הגמלאות בממוצע לנפש  נמשכה השחיקה ברמת 2005בשנת  .3

 הסתכמה 2001 הירידה הריאלית המצטברת משנת כאשר, באוכלוסייה
 בקצבאותהירידה המצטברת הגבוהה ביותר נרשמה .  אחוז18-בכ

  .2001- אחוז מרמתן ב50שירדו לכדי , הילדים
.  אחוז מכלל מקבלי קצבת זיקנה מקבלים גם השלמת הכנסה27-כ .4

הרי העובדה , 2005- למרות שתחולת העוני בקרב קשישים ירדה במעט ב
מצביעה על הצלחתה המוגבלת ,  מהקשישים בישראל ענייםכרבען שעדיי

  . מאוד של מערכת הביטחון הסוציאלי להתמודד עם הבעיה
, או הסכמים קיבוציים למרבית העובדיםחוק פנסיה חובה גם העדר  .5

מעבר לשמירת רמת . מתבטא באופן ברור בתחולת העוני בקרב קשישים
קשישים מקבלי פנסיה לבין חסרי הרי בשל  פערי הכנסות בין , הקצבאות

שלפיו יעברו כל העובדים , יש הכרח בפנסיית חובה על פי חוק, פנסיה
 . לפנסיה צוברת

הם ). בממוצע חודשי (2005 אלף נכים קיבלו קצבת נכות בשנת 170-כ .6
 אחוזים 6.8-וכ+) 18בני ( אחוזים מהאוכלוסייה הרלבנטית 4.5- מהווים כ

זו הקבוצה השלישית בגודלה מכלל . 2005-מכלל מקבלי הקצבאות ב
שהואט אמנם , קצב הגידול במספרם. מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי

צפוי הוא  אחוזים ו5- ב2005שב ועלה בשנת , 2002-2000בהשוואה לשנים 
 שיעור גבוה לעומת הגידול במספרם של – 2006- אחוזים ב 4-בלגדול 

 .מקבלי קצבאות אחרות
נכה כללי לעומת נכה (אנשים עם מוגבלות קיימים פערים בקצבאות ל .7
האם הפערים הניכרים היום בין , לגביהם ניתן לתהות, )לדוגמא, ל"צה

נראה כי הגיעה . זכויות הנפגעים בנסיבות שונות אכן מתקבלים על הדעת
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העת לחשיבה מחודשת על מערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים עם 
  . מוגבלות כמכלול

     2006 –הסקר החברתי 

 הממצא הבולט ביותר בסקר החברתי של המרכז מבטא את הדעה  .1
שעל הממשלה להגדיל בהרבה את ההוצאה למטרות , הנחרצת של הציבור

 אחוז ממשתתפי הסקר סבורים שיש להגדיל את תקציבי 88 –חברתיות 
, למרות האירועים הביטחונייםש, כלומר. הרווחה גם אחרי המלחמה

שהטיפול בסוגיות , הציבור סבור, טיותוההתפתחויות הכלכליות והפולי
. החברתיות הוא בעל חשיבות רבה יותר מהטיפול בסוגיות הביטחוניות
  .   אין כמעט הבדל בין קבוצות ההכנסה השונות בהתייחסות לשאלה זאת

המאפשר לקבל תמונה כוללנית על תחושת הביטחון , מדד טאוב  .2
מצביע על מגמת , מעבר למתקבל מתשובות לשאלות בודדות, החברתי

למרות , המשותפת לכל הקבוצות באוכלוסייה, 2006- ל2004שיפור בין 
 .  הביטחון החברתי בין הקבוצות השונותברמתשהתגלו הבדלים גדולים 

ידי -המדווחת עלממצאי הסקר מצביעים על עלייה ברמת החיים  .3
אך ,  שאלותבמספרהדבר מתבטא . הציבור בשלוש השנים האחרונות

 רב בין קבוצות האוכלוסייה השונות והשיפור היה גדול יותר קיים שוני
 .אצל השכבות המבוססות והחזקות

חוזרת ומתגלה תופעה מדאיגה של הימנעות , בתחום הבריאות .4
שיעור  –מקבלת שירות רפואי נחוץ בגלל המחיר שנדרשים לשלם עבורו 

ת שנאלצו לוותר על קבלת שירות רפואי נחוץ לפחות פעם אח, המשיבים
הממצא המדאיג .  אחוז20במשך השנה האחרונה עלה בכל השנים על 

 כרבע  מהם –שהשיעור גבוה בקרב הקשישים והעולים , במיוחד הוא
 .נאלצו לוותר פעם אחת או יותר על שירות רפואי נחוץ

 אחוז מכלל הציבור דיווחו על פגיעה רבה 13כי , מתוצאות הסקר עולה .5
, כצפוי, מסתבר. האחרונה בצפוןכתוצאה מהמלחמה  במצבם הכלכלי

 אחוז מבין תושבי 48 –שהפגיעה בתושבי הצפון הייתה הרבה יותר קשה 
דיווחו " מתושבי אזור המרחבים המוגנים" אחוז 28-ו, "אזור המקלטים"

מצאנו כי הערבים נפגעו כלכלית יותר , מעבר לכך. על פגיעה רבה
 .ועצמאים יותר משכירים, מהיהודים

  
  



 

 

  כלכלית-ההתפתחות החברתית

  הצגה מאוירת

  

 עמוד  רשימת האיורים

 23 תקציב הממשלה והתפלגותו
 24  2006,התפלגות ההוצאה על שירותים חברתיים

 25  הוצאה חברתית בממוצע לנפש
 26   הוצאה על תשלומי העברה בממוצע לנפש

 27   מגוריםהתפלגות האוכלוסייה לפי מחוזות
 28  אוכלוסייה מעורבת

 29  עולים
 30  הרכב גיל

 31   שיעור פיריון
 32  הוצאה ממשלתית לחינוך בממוצע לתלמיד

 33     הוצאה על חינוך
 34  רמת ההשכלה של האוכלוסייה

 35  הישגים לימודיים
 36   למידה לתואר ראשון

 37  הוצאה לבריאות וגודל האוכלוסייה
 38  מימון ההוצאה הלאומית לבריאות

 39  תתמותת תינוקו
 40  תוחלת חיים

 41  החולים-אשפוז במחלקות כלליות בבתי
 42  צפיפות האוכלוסייה

 43  תאונות דרכים
 44   בריאות האוכלוסייה–סקר מרכז טאוב 

 45  התפלגות תקציב הביטוח הלאומי
 46  ביטוח לאומי

 47   קצבאות לבעלי הכנסה גבוהה– סקר מרכז טאוב
 48  גמלאים

 49  מקבלי גמלאות סיעוד
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 50  רמת העוני הכללית
 51  רמת העוני האזורית
 52  עוני בקרב ילדים

 53    עוני בקרב ילדים באזורי הארץ
 54  עוני בקרב עובדים

 55  תנאי מגורים
 56  רמת המיחשוב 

 57  שכיחות השימוש באינטרנט
 58   התוצר והמועסקים– ICT)(טכנולוגיות המידע 

 59  וח העבודה על פני הזמןהשתתפות בכ
 60   מגדרלפי , השתתפות בכוח העבודה

 61  אבטלה על פני זמן
  62  אבטלה באזורים
  63  שכר באזורים

  64   חשש מאבטלה–סקר מרכז טאוב 
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ת ק ציב המדי נה והתפלגו תו 

החזר חוב
31%

אחר
17%

ביטחון
18%

שירותים 
חברתיים

34%

  2006, ח" מיליארד ש309:  תקציב כולל
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2006, התפלג ו ת ההוצאה על שירותי ם חברת יי ם

הבטחת 
הכנסה 

38%

חינוך
31%

בריאות
16%

שירותי רווחה 
אישיים

6%

אחר
9%
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,  עליי ה קלה ב שנה אחרונה :הוצאה חברת י ת בממו צע לנפ ש
2001אחרי ירי דה רצופ ה  משנ ת  

8

9
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11
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13

14

15

16

1990 1994 1998 2002 2006

ת קציב רגיל, 2005מחירי , ח"אל פי ש
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ירידה  ו הת י יצבו ת : הוצאה על תשלומי העברה בממו צ ע לנפש

2

3

4

5

6

7

1990 1994 1998 2002 2006

2005מחירי , ח"אל פי ש
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התפלג ו ת האוכל וס ייה  לפי מח וזו ת מגורי ם 

מחוז הצפון 
מחוז הדרום18%

15%

מחוז חיפה
13%

מחוז ירושלים
13%

מחוז תל-אביב
18%

מחוז המרכז
23%
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 הצפון וירושלים–מ חוזות בולטים  :אוכלוסייה מעורב ת

0%

20%

40%

60%

80%

100%

דרום חיפה ירושלים צפון  מרכז  תל-אביב

ערבים
יהודים
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מ י תר ה מחוז ו ת , מחוז  הד רום קלט יחס י ת   י ו תר עול י ם :עולי ם

מרכז תל-אביב צפון  ירושלים דרום חיפה

9 10 14 15
19

24

לפי מחוז, אחוז עולים מכלל  ה אוכ לוסייה
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 אוכל ו ס י יה  צעירה  י ותר  בירוש ל י ם ובצפו ן  :הרכב גיל

4

6

8

10

12

14

16

15 20 25 30 35 40

ילדים

ים
קנ
ז

 תל-אביב

 ירושלים
צפון

דרום

מרכז

 חיפה

לפי מ חוז,   אחוזי זקנים וילדים מכלל  ה אוכלוסייה
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שיע ורים נבדלים  לפ י   מחוז  :פ יריוןשיעורי 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

דרום ירושלים צפון  מרכז  תל-אביב חיפה

 כוללפיריוןשיעור 
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 2006-עלי י ה קלה ב :  הוצאה ממשלת י ת לחי נ וך בממו צע לתלמ יד
2001אחרי ירי דה רצופ ה  משנ ת  

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

ת קציב רגיל,  2005מחירי , ח" שאל פי
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  יחי י ב את  יש ראל להגדי ל א ת  הד מ וגרפי הגידו ל :הוצאה על חי נו ך
OECDהה וצאה  בעתיד ב הש ו ואה  ל מד ינ ו ת  

75 80 85 90 95 100 105 110 115

פולין
קוריאה
הונגריה

יפן
גרמניה
שוויץ

איטליה
פינלנד
בלגיה

פורטוגל
בריטניה
שבדיה
צרפת
הולנד

ניו זילנד
דנמרק
נורווגיה
תורכיה
ארה"ב
ישראל

2005 ל ע ומת 2015:  על הה וצאה לחינוךהדמוגרפיהשפעה  משוערת של הגידול 

2005=100: מדד
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ישראל בי ן  ה מ דינ ו ת ב הן    :רמת ההשכלה של האו כל וסי י ה
מ מ וצע  שנ ות  ה ל י מ וד  ש ל  האוכל ו ס י יה  גבוה יחס י ת 

0 2 4 6 8 10 12 14

פורטוגל
איטליה
ספרד

יוון
הולנד
פינלנד
בלגיה
צרפת
פולין
יפן

שבדיה
בריטניה
ישראל
אירלנד
שוויץ
קנדה

ארה"ב
דנמרק
גרמניה
נורווגיה

25-64ממוצע שנות לימוד בק רב בני 
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פער מ ש מעו ת י בזכאות  ל תעוד ת  בגרות ל פ י  מחוז  :הישגים  לימוד י י ם

36

42
43

45
47

50

צפון  ירושלים* דרום מרכז תל-אביב חיפה

2001-1997מ מוצע , 19-16אחוזים מבני , זכאים לת עודת בגרות

לא כולל מזר ח ירו שלים*
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הבדלים  לפ י   מחוז   :למידה לתואר ראשון 

8
9

9

11
11

12

צפון  דרום מרכז ירושלים*  תל-אביב חיפה

 הלומדים לתוא ר ראשון 29-20אחוז מבני  

לא כולל מזר ח ירו שלים*



37

מאז י יש ום חוק ביט וח  : הוצאה לבריאות וגודל  האוכלו סי יה
ההוצאה ה מ מש ל ת י ת לבריא ו ת א ינ נה  מדב י קה ברוב  , בריאות  מ מ לכת י 

השנ ים את גיד ו ל  האוכל ו ס י יה 
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110
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130

140

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

הוצאה לבריאות אוכלוסייה

1994= 100: מדד
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עלי יה   מ ת מ דת בחלקם : מי מו ן ההוצאה הלאומית לבריאות
* של  מ שקי  הבי ת

28 28 29 31

47
42 41 39

1998 2000 2002 2005

משקי בית  מימון מתקציב המדינה

ללא מס ברי אות *

אחוזים
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שיעו רים בצפו ן  ובדרו ם גבוהי ם גם בהשו ואה    :תמ ו ת ת  תי נו ק ו ת
לש יעורי ם במרכז ל פנ י עש ור

9.2

6.0

8.5

7.1

8.4

5.0

7.9

4.6

5.8

3.0

5.0

3.1

צפון  דרום ירושלים חיפה מרכז תל-אביב

1995
2005

לפי מחוז, שיעורים ל א לף לידות חי
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 תוחל ת חי י ם ארוכה בירוש ל י ם וקצרה בדרום :ת ו חל ת ח י י ם

70 72 74 76 78 80 82

גברים

נשים ירושלים
מרכז
 תל-אביב
 חיפה
צפון 
דרום

ל פי מחוז,  תוחלת חיים בלידה
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ירידה בשיע ו ר : החולי ם-אשפוז במחל ק ו ת כללי ו ת בבתי 
1980ה מ יט ות   ובשה י יה  ה מ מ וצעת  מאז 

4.24.24.24.5 4.3 4.1
4.85.6

6.3

2.12.12.12.22.2
2.4

2.6
2.8
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1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

שהייה ממוצעת בימים שיעור מיטות  ל-1000 נפש 
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הבדלים קיצוניים בין המחוזות :צ פי פ ו ת  האוכלו סי יה

71 265
991 1275 1304

6919

דרום צפון  חיפה מרכז ירושלים  תל-אביב

ר"נפשות ל קמ'   מס
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ריבוי  נפ געים בצפ ו ן ה מ ד י נה  : תאו נ ו ת  דרכי ם

0

1

2

3

4

5

6

7

8

צפון  דרום תל-אביב חיפה מרכז  ירושלים

לפי מחוז,  תושבים1000- שיעור נפגעים במ מוצע  ל 
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הציבור מבקש  :  בריאו ת האו כלוס י יה– טאובסקר מרכז 
לש ים דגש  על  ה רחבת ס ל ה תרו פ ו ת  ועל רפ ואה  מ ו נעת

שיפור איכות 
הסביבה

אחר9%
2%

רפואה מונעת 
וחינוך לבריאות

32%

הרחבת סל 
התרופות

37%

שירותי  שיפור 
הרפואה בפריפריה

10%

הכללת האשפוז 
הסיעודי בסל 
הבריאות

10%

?ל  האוכלוסייהעל מה מבין התחומים הבאים ראוי לשים  דג ש כ ד י לשפר את   רמת הבריאות ש 
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שני  ש ל יש  מ הה וצאה  : התפלג ו ת תק צ יב הביטוח הלאומ י
  ו ל נכו ת זיקנהמ ו פנה  ל קצבאות  

זיקנה ושאירים
42%

נפגעי נאצים
3%

אחר
11%

ילדים
12%

אבטלה
הבטחת הכנסה5%

7%
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וב ול ט ות  ,  הת פתח ו ת נבד ל ת ש ל  ה ענפים ה ראשיים: ביטו ח לאומי
של על י י ת קצבאו ת ה נכו ת  הכלל י ת 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1990 1994 1998 2002 2006

זיקנה ושאירים ילדים נכות  כללית

1990= 100: מדד
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רוב הציב ור  :קצבאות לבעלי הכנ סה גבוהה – טאובסקר מר כז 
מעד י ף ל בטל או   לצ מצם הקצבאות  לבעלי  הכנס ה  גבוהה 

לבטל
 לחלוטין
26% 

לצמצם במידה 
רבה מאוד

9% 

לצמצם 
במידה רבה 

18% 

לצמצם 
במקצת 

17%

להשאיר
 את המצב הקיים 

31%

?הכנסה גבוהההאם  לדעתך  יש ל צמצם  או אף לבטל  את ת ש לום  הקצבאות ל אוכלוסיות בעלות 
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אביב וב חיפה -מכל ל  מ שקי  הבי ת בת ל  18% :גמלאי ם 

0 5 10 15 20

צפון 

 ירושלים

מרכז

דרום

 חיפה

 תל-אביב

לפי מחוז, שיעור משקי בית של גמל אים  מכל ל משקי  הבית
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שיעו ר נמ וך בירוש ל ים  וגבוה בדרום :מקבלי גמלאו ת סיעו ד

13.2
15.7 16.1 17.6 18.5

23.6

צפון  תל-אביב ירושלים מרכז חיפה דרום

לפי  מחוז, +65  אחוז מקב לי גמלאות  סיעוד בקרב גילאי 
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גיד ו ל ב מ ס פר המ שפחו ת  מ תחת  ל קו הע ונ י : רמת העו נ י הכללית

13

14
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16

17

18

19

20

21

1990 1995 2000 2005

אחוז המשפחות העניות ל אחר תשלומי העברה  ומסים 

 אלף  411
משפ חות 
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שיע ור גדו ל ב מ י וחד של   מ שפחו ת  עני ות    :רמת העו נ י האזורית
 בירוש ל י ם ובצפו ן 

32
29

24

18
14 12

ירושלים צפון  דרום חיפה תל-אביב מרכז

לפי  מחוז , אחוז המשפחות העניות ל אחר תשלומי העברה  ומסים
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 קרוב לש ל יש  –עליי ה ת ל ו לה  בתחול ת הע ונ י  : עו נ י בקרב ילדים
מכל ל  ה י לד ים בי שראל חיים כי ום  מ תחת  ל קו הע ונ י 

16

21

26

31

36

1990 1995 2000 2005

אחוז הילדים ה עניים לאחר תשלומי העברה  ומסים  

אלף  769
ילדים 
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יו תר מ מחצי ת  ה ילד ים  באזור : עו נ י בקרב ילדים באזורי הארץ
ירוש ל ים  חיים בעו ני   

56

41
34

28 26
18

צפון  ירושלים דרום חיפה תל-אביב מרכז

אחוז הילדים ה עניים לאחר תשלומי העברה  ומסים  
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עבודה  אי ננ ה ערובה לה יחלצ ו ת  מע ונ י  :עו נ י בקרב עובדי ם

12 13

23

3

ראש משפחה
שכיר

ראש משפחה
עצמאי

משפחות עם
מפרנס אחד

משפחות עם
שני מפרנסים

2005, אחוז המשפחות העניות בקרב  קבו צות אוכלוסייה שונות
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צפי פ ו ת  די ור בו ל טת ב מ י ו חד באזור ירושל י ם :ת נא י מגורי ם

17

9

6 6 4 4

ירושלים צפון  חיפה דרום תל-אביב מרכז

לפי מחוז,   אחוז משקי הבית עם  צפיפות של יותר משני אנשים לחדר
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 אחוז מ מ שקי  הבי ת ב ישראל60-ב מחשב :המי חש ו ברמת 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

תורכיה
בולגריה
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הונגריה

פולין
פורטוגל
אירלנד
איטליה
צרפת
ספרד
פינלנד
סלובניה
אוסטריה
ישראל
ארה"ב
בריטניה

אוסטרליה
קנדה

גרמניה
שוויץ

נורווגיה
יפן

הולנד
איסלנד

  אחוז משקי הבית עם   מחשב ביתי
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

תורכיה
הונגריה
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פולין

פורטוגל
ספרד
צרפת
איטליה
אירלנד
ישראל

אוסטריה
סלובניה
פינלנד

אוסטרליה
קנדה

ארה"ב
בריטניה

יפן
לוקסמבורג

גרמניה
נורווגיה
דנמרק
איסלנד

 אחוז בלבד 40-ב מ נ ו י לא ינ טרנט :שכ י ח ו ת  השימו ש באינטרנט
מ מ שקי   הבי ת בי שראל

  אחוז משקי הבית המנויים לאינטרנט
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 :התוצר והמועסקים – )ICT (טכנולוגיות המידע
ישראל מובילה ב שיעור התוצר וג בוהה ב שיעור המועס קים ב ע נף

58111417

ספרד
איטליה
גרמניה
יפן
קנדה
בלגיה
פורטוגל
צרפת
דנמרק
שוודיה
הולנד
הונגריה
ארה"ב
בריטניה
אירלנד
ד. קוריאה
פינלנד
ישראל

ICT  מתוך  המגזר העסקי%   -   משרות  מתוך המגזר העסקי  %  -   ICT   תוצר
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ספרד
פורטוגל
גרמניה
הונגריה
ארה"ב

ד. קוריאה
בריטניה
קנדה
בלגיה
איטליה

יפן
דנמרק
צרפת
הולנד
ישראל
אירלנד
שוודיה
פינלנד
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על י י ה  מ ת מד ת  :על פ נ י הזמןהשתת פ ו ת בכו ח העבודה

47
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1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

15+אחוזים מבני 
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השתת פ ות  נ מ וכ ה ש ל   :לפי מגדר, השתת פ ו ת בכו ח העבודה
נש ים בצפ ו ן  וביר ו של ים 

61

53
60 58

62 65

40 40

48 49
56 57

צפון  דרום חיפה ירושלים תל-אביב מרכז

גברים נשים

לפי  מחוז, 15+אחוזים מבני 
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  נ משכת  יריד ה  רצופה2003-מאז ה ש י א ב: אבטלה על פני  הזמן
אחוז בלתי מועס קים  מ כוח העבודה ה אזרחי

8.9
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1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
אומדן
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שיעו רי אבטלה גבוהי ם בצפון   ובדרום :אבטלה באזורים

לפי מחוז, אחוז בלתי מועס קים  מ כוח העבודה ה אזרחי

0

2

4

6

8

10

12

צפון  דרום חיפה ירושלים מרכז תל-אביב
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משכורו ת נ מ וכ ו ת  י ו תר בצפו ן   ובדרום :שכר באזורים

3,737

6,551

3,933

6,705

4,663

7,358
8,331

5,266

8,702

5,079

5,787

4,435

גברים

נשים

מרכז
תל-אביב
חיפה
ירושלים
דרום
צפון 

ח"ש, ממוצע  לחודש לשכיר)  ברוטו(שכר 
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החש ש מאב טלה  : חשש מאבטלה– טאובסקר מרכז 
ירד אמנם בשנ תיים הא חרונות אך עדיין רבע מהאוכלוסייה 

מבי ע חשש גדול מפיטורין

25 32 34
43 32 32

26

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

אחוזים,  שיעור המשיבים אשר חוששים מפיטורין במידה רבה



                                                                 65                                                                                      כלכלית -ההתפתחות החברתית
  

  

  מקורות

מאגר נתונים , נתונים עיקריים על המשק הישראלי, בנק ישראל
 .סטטיסטיים

שנים , שנתון סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 .שונות

, 2002-1998חברתי של היישובים בישראל -פרופיל בריאותי, )2006 (,-- 
  .מאי, 1270' פרסום מס

כאחוז מהתוצר לבריאות ת הלאומיבהוצאה הירידה   המשך, )2006 (,---
    . באוגוסט28, 183/2006הודעה לעיתונות , המקומי הגולמי

  .שנים שונות, סקירה שנתית, המוסד לביטוח לאומי
 .ממדי העוני והפערים בהכנסות, )2005(, -- 

שנים , הסקר החברתי, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 .  שונות

 .שנים שונות, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, -- 
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  בתוצר ההוצאה הציבוריתחלקה של 
   *הוצאה לביטחוןהצורך להגדיל את הלנוכח 

   צבי זוסמן

  ל"צבי זוסמן ז' פרופ
                                       1930-2006                                                          

, 2006 צבי זוסמן בקיץ' ידי פרופ-עלבמרכז טאוב מחקר זה הוכן 

מחלתו לא מנעה ממנו . ידיו לפני שחלה- עלנכתבונוסחו העיקרי 

והוא השלים את הגירסה הסופית , להוסיף ולשפץ את הטיוטה

המאמר משקף את דאגתו . בימי חייו האחרוניםהחולים -בבית

ומשלים את מסכת , המתמדת לחוסנם של המשק ושל החברה

  .זכרו ברוךיהי . למחקר הכלכלי בישראל למשק ותרומותיו

  
 על םסוכ ,2006 שהוצגו במאי ,י היסוד של הממשלה החדשהובקו

 שהייתה אמורה לשים קץ לקיצוצים בהוצאה ,מדיניות תקציבית
, 2006 עד 2002שבוצעו בשנים צוצים ימדובר בק. 2007החברתית בתקציב 

 ,הביאו להקטנה משמעותית של ההוצאה לנפש בתחום החינוךש
מימון תוספת ההוצאה החברתית  .1ומי ההעברהתשלבהבריאות ובמיוחד 

  :2לבוא משני מקורות  אמורהיה
החל  ,העלאת המגבלה המוטלת על הגידול בסך הוצאות הממשלה. א

השיעור הצפוי ( אחוזים 1.7- למשיעור של אחוז אחד ,2007תקציב ב
  .)אוכלוסייההשל גידול 

עוד ייו ,2007שנת בהחל  ,בחינת קיצוץ מתמשך בתקציב הביטחון. ב
 .למטרות חברתיות, אם הם יקוצצו ,הסכומים

                                                           
  .אני מודה לרעי קרמר על הסיוע הרב בהכנת כתב היד *
  .2006 , אחדות ואחרים1
  .2006 , קווי יסוד2
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 ,2007 בשינויים המתוכננים בתקציב המדינה לשנת הלא הי ,עם זאת
כדי לשנות את  ,י היסוד של הממשלהועל פי העקרונות שנקבעו בקו

 שהעמידה במרכזה את הקטנת משקלו של המגזר הציבורי ,המדיניות
יהיה איטי יותר אה הציבורית של ההוצ גידולהכוונה הייתה שה. במשק

הגידול הצפוי בצריכה הפרטית מו  הצפויה של המגזר העסקימהצמיחה
במקביל להקטנת  . אחוזים לשנה4-ביותר מ שנאמד ,של משקי הבית

 להימשך היו אמורות מיסיםההפחתות ב, חלקן של הוצאות הממשלה
. 2003שהוחל בביצועה בשנת , במסגרת הרפורמה במיסוילאחר אישורן 

 13- בכ2010נועדה להקטין את ההכנסות ממיסים בשנת הרפורמה 
 אילו הוקפא המשך מושגת מתחת לרמה שהייתה ,ים שקלימיליארד
  .20073 בשנת הביצוע

  תקציב המדינה לאור מלחמת לבנון. 1

 דית של תקציב הביטחון לכיסוי הוצאות הלחימהייהצורך בהגדלה מ
הביאו לגיבוש , המלחמה בלבנוןבעקבות  ,כיסוי נזקים בצפון הארץלו

 1.7דית של ייבנוסף להעברה מ (2007הצעת תקציב חדשה לשנת 
בתקציב ). 2006ח מסעיפים אזרחיים לביטחון בתקציב " שימיליארד

פעמית של - ה חדאידי העל-מימון חלק מנזקי המלחמה מתבצע על, 2007
 כדי לאפשר את ההוצאות המיוחדות מחוץ למסגרת ,תקרת ההוצאה

במלוא סכום  פעמי- חדהגירעון באופן  תהגדלבומימונן  ,תקציב הבסיסיה
אחרי מלחמת  ,2007את עקרונות תקציב  .ההוצאות שהוגדרו כמיוחדות

  :ניתן לסכם באופן הבא ,לבנון
 1.7התקציב  הבסיסי ימשיך לגדול בשנים הבאות בשיעור ריאלי של  )1

 .אחוזים לשנה
פחתות המיסים הב ,הבאותוגם בשנים  ,2007הממשלה תמשיך בשנת  )2

  .בהתאם לרפורמה שאושרה
פעמי בשיעור -המגבלה על הגידול בהוצאה הציבורית תועלה באופן חד )3

המגבלה המתוקנת לאותה כך ש, 20074 אחוזים לגבי תקציב 2.1של 
אחוזים גידול מקורי  1.7( אחוזים 3.8 גידול של תסתכם לכדישנה 

                                                           
 .2006 , מינהל הכנסות המדינה3
כתוצאה  אחוזים כדי לממן את ההוצאות המיוחדות שנגרמו 1.6 הגדלה בשיעור של 4

 800- מיליארד לתקציב הביטחון ו2.7 –ח " מיליארד ש3.5בסך של  מלחמת לבנוןמ
 אחוזים נוספים כדי לממן את ההוצאות בגין 0.5-  ו–מיליון לשיקום הצפון 

  .ח" מיליארד ש1.1סך ההתנתקות ב
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, בנוסף). התנתקותאחוז  0.5הוצאות מלחמה ועוד אחוזים  1.6ועוד 
 1.7תקרת ההוצאות המקורית של העלאת  מתוכננת 2008גם בשנת 

שיאפשרו תוספת  , אחוזים2.7כדי כלומר ל ,אחוזים באחוז אחד נוסף
  .ח למימון הוצאות הלחימה והשיקום" מיליארד ש2.2של 

ידי הגדלת -על) מלחמה והתנתקות(מימון מלוא ההוצאות המיוחדות  )4
 3.8- על בסיס תחזית צמיחה של התוצר ב– 2007נת הגירעון בש

  האחוזים2 במקום,  אחוזים מהתוצר2.9 לתקרה של –אחוזים 
  .נו במקורנשתוכ

- ידי הגדלות חד- מעבר למימון המיוחד של הוצאות המלחמה על )5
 2007תקציב הבסיסי לשנת ה, פעמיות של מסגרת התקציב והגירעון

מסכום זה  ). אחוזים1.7 שהם(ח " מיליארד ש3.9-לגדול באמור 
 מעבר למימון ,ח להגדלת תקציב הביטחון" מיליארד ש1.7הוקצו עתה 

 2.2לאחר הפחתה של סכום זה נותרו . הוצאות המלחמה המיוחדות
 ,חינוך ל,בריאותלבעיקר (ח להגדלת ההוצאה האזרחית "מיליארד ש

 1.3 בשיעור שלגידול מדובר ב. )תשלומי העברהל ולשירותים אישיים
ול דגי מ אחוז0.4-נמוך בה  גידול,אחוזים בהוצאה האזרחית בתקציב

שינויים במבנה ההוצאה החברתית . 2007בשנת הצפוי אוכלוסייה ה
עדכון - ואי כוללים ביצוע חלקי בלבד של ההסכמים הקואליציוניים

  . ח"ש י מיליארד1.1 שיחסוך צעד , קצבאות

ור בסעיפים חוסר היכולת לבצע את השיפורים שהובטחו לציב
- אחרוכנראה גם בתקציבים של השנים הבאות  ,2007חברתיים בתקציב 

לממן גידול מהיר ניתן יהיה ש הציפייה ,ראשית: נובע משני גורמים, כך
  מעבר,הוצאה החברתית בפרטשל הו ,הוצאה האזרחית בכללשל היותר 

ידי הקטנה הדרגתית - על– אחוזים לשנה 1.7 –גידול במסגרת התקציב ל
וההוצאה , 2007 בשנת תתגשםלא " הרגיל"ל תקציב הביטחון ש

משך ככל הנראה גם בשנים יי מצב זה .ןוקטמשיך ל תהחברתית לנפש
תאפשר שמירה על רמה תגם כאשר בטווח ארוך יותר , שנית. הבאות

 1.7- לגידול ה תהגבלבשל הממשלה לנפש קבועה של הוצאה חברתית 
מערכות  ובשיפורים במערכת הרווחההגדלת א ניתן יהיה לממן  ל,אחוזים

עלייה לכן הן ימשיכו לפגר אחרי ה. החינוך והבריאות במימון ציבורי
  .ברמת החיים הפרטית הממוצעת של האוכלוסייה

, להלן נציג חלופה למדיניות התקציבית של הממשלה לשנים הבאות
- הגדלה חדבבאה במקום התכנית למימון ההוצאות המיוחדות שאיננה 
 ההוצאה להגדלתאפשרות החלופה מציגה . ל הגירעון בתקציבפעמית ש
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 המגבלה על ההוצאה התקציבית תידי העלא-החברתית במימון ציבורי על
כדי  .2010 עד 2007 בכל אחת מהשנים , אחוזים3.0- ל1.7-הבסיסית מ

מוצע  ,שההגדלה בהוצאה החברתית לא תסכן את היציבות הפיננסית
 ,בדרך זו .שנים הקרובותל שתוכננוים ת המיסולעצור את המשך הפחת

 משמעותילא תשפיע באופן   בתקציב הבסיסי אחוזים3-הגדלת המגבלה ל
יעד הגירעון והחוב הציבורי  על גודל הגירעון בתקציב ועל מועד השגת

בהשוואה לתוואי  זאת ,ברמה המקובלת במדינות האיחוד האירופי
החלופה שתוצג .  אחוזים1.7כפוף למגבלה של ה ,ידי האוצר-  עלהמתוכנן

 אחוזים 3- לחריגה מגירעונות בתקציב מעבר ל ,השנ  באף,כאן לא תביא
גבוהות יותר ידי הכנסות -  שהגידול בהוצאות ממומן עלרמאח, מהתוצר
ברמה אליה הגיע ידי הקפאת שיעורי המס -  שיתאפשרו על,ממיסים

  . לאחר ההפחתות במיסים שכבר בוצעו ,2006המשק בשנת 
הגדלת א ו שהשיקול העיקרי בחלופה המוצגת כאן ה,הדגישחשוב ל

לית ובלי אבלי לפגוע ביציבות הפיסק, ככל הניתן ,חברתיתההוצאה ה
הכוונה לקיים . כלכלית נכונה-מקובל כמדיניות מאקרומהלחרוג 
למדינה להגדיל את ההוצאה החברתית בהתאם שתאפשר , מדיניות

ידי גירעון - ידי מיסים ולא על-עלהיא ממומנת כל עוד  ,לעדיפויות שלה
המוצע תוואי  ב,לעומת זאת . הפיננסיתאת היציבות  המערער,בתקציב

תוך המשך  , הקטנת משקל הוצאות המגזר הציבורי,האוצרידי - על
מטרות ל הפכו, והפחתות המיסים ההקטנה של ההוצאה החברתית לנפש

  . הישראלימעבר לנדרש כדי לשמור על יציבות פיננסית במשק ,בפני עצמן
 יאפשר את הגדלת הוצאות הממשלה )ראה נספח(התוואי החלופי 

 7.3סכום נוסף של בו, 2007 ח בשנת" שי מיליארד3.5בסכום של 
אם ,  האוצרידי-עלמוצע ה לתוואי הבהשווא. 2008ח בשנת " שימיליארד

בשנה זו     גבוהות  יהיו הוצאות התקציב, 2010משכו מגמות אלה עד יי
 שתושג , צמיחת המגזר העסקי.חלופה המוצגת כאןח ב"שרד  מיליא15-ב

בעקבות ביצוע החלופה המוצעת תהיה איטית במקצת מהצמיחה 
המרבית שתושג אם תבוצע האסטרטגיה של הקטנת חלקה של הממשלה 

 שהיא תאפשר שירותי ,יתרונה של החלופה בכך, לעומת זאת. במשק
גם אם יהיה צורך , ותרחינוך ובריאות במימון ציבורי ברמה גבוהה י

תאפשר היא . תקציב הביטחוןשל בהגדלה מבוקרת  בשנים הבאות
הרחבת מערכת הרווחה כדי לצמצם באופן משמעותי את העוני ואת 

חידוש הצמיחה של המגזר , אכן. הפערים שהתרחבו בשנים האחרונות
את שהיה ידוע ממחקרים שנערכו על  העסקי בשנתיים האחרונות הוכיח
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 ברמה חברתיות להוצאות תחליף אינה צמיחהש, צמיחה קודמותתקופות 
 צמיחה מהירה העוני העמיק  שלמאחר שדווקא בשנתיים אלה, גבוהה

  .באופן משמעותיגדלו הפערים ו

חברתית ובו זמנית הצוב פיננסי תוך כדי קיצוץ ההוצאה יי. 2
  הפחתות מיסים על בעלי יכולת

 בראשית נולדהורי במשק האסטרטגיה לצמצום חלקו של המגזר הציב
 שהמשק כאשר ההוצאה הציבורית הגיעה לשיאים ,שנות השמונים

כפי  .ושחרגו מכל המקובל במדינות המפותחות ,לא ידע כמותםהישראלי 
 34 משקל ההוצאה הציבוריתהיה  1966שנת ב, 1לוח בשאפשר לראות 
- ב אחוז 36שיעור זה נמוך במקצת מהשיעור הממוצע של . אחוז מהתוצר

הוצאה ההכנסות המדינה כיסו את כל .  מדינות קטנות במערב אירופה10
  .ותקציב המדינה היה מאוזן במלואו ,הציבורית

   2005-1966 ,הכנסות וגירעון, הוצאות הממשלה. 1לוח 
  )ג"אחוז מתמ(            

 גירעון הכנסות הוצאות הממשלה שנה
תשלומי  ביטחון 

העברה 
 ותמיכות

-סך ריבית
 הכל

  

1966 6.8 9.4 1.3 33.8 33.4 0.4 
1980 23.2 28.3 10.1 75.9 61.1 14.8- 
2005 8.0 13.5 5.6 49.1 46.4 2.7 

   )אחוזים( תקופתי שינוי

1980-1966 16.4 18.9 8.8 42.0 27.7 15.2 
2005-1980 13.4- 7.4- 5.0- 24.9- 15.6- 9.3- 

טורים , )2(, )1(2' חות נלו, ח הבנק"לדו נספח, )2005(, בנק ישראל: המקור
השינוי משנת  –התמיכות הישירות והטבות האשראי , תשלומי העברה

. לפי הסיווג החדש של הוצאות הממשלההם  2005 ושנת 2005- ל1980
 2.8- אחוזי תוצר בהוצאות ו1.9, בסך ההכנסות  אחוז0.9ההבדל הוא 

  .אחוזים בגירעון
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 ,מלחמת ששת הימיםלאחר   בהוצאות הממשלה החלהגידול המואץ
מגידול כתוצאה  גם  אך,כתוצאה מגידול מהיר בהוצאות הביטחון

על אף העלאות . )2לוח  (עסקיםלתמיכות בבתשלומי העברה למשקי בית ו
המדינה ו ,לממן את הגידול בהוצאותכדי  לא הספיקו ההכנסות, מיסיםה

מנו שמו , אחוז15- ל10 רעונות תקציביים שביןימתקציב מאוזן לגעברה 
הגידול המהיר בחוב הציבורי  .ל"ידי הלוואות מהציבור ומחו- ברובם על

תוצר המ  אחוז11- שהגיעו בשיאן ליותר מ,העלה את נטל תשלומי הריבית
- ב 1980-ל 1966בין משקל ההוצאה הציבורית עלה  ,הכל-  בסך.המשקשל 
הוצאות הביטחון  – תוצרהמ  אחוז76והגיע לשיא של  , אחוזי תוצר42

 אחוזי 19תמיכות התשלומי ההעברה ו,  אחוזי תוצר16לגידול  תרמו
  . אחוזי תוצר לגידול בהוצאה הציבורית10ותשלומי הריבית תרמו  ,תוצר

 קיצוצים מרחיקי הבמרכזהציבה  1985 בשנת המדיניות לייצוב המשק
חוב הולהקטין את  להחזיר את האיזון התקציבישנועדו  ,לכת בתקציב

רעונות י כתוצאה מהג, הגיע לממדים מסוכניםוריהחוב הציב. הציבורי
סמוך למלחמת ששת הימים עמד החוב  . שנים15במשך שנצברו , הגדולים

שיעור הנחשב לתקין  ,מהתוצר  אחוז60שיעור של  על )נטו(הציבורי 
  .בהתאם לכללים שנקבעו במדינות האיחוד האירופי

  2005-1966 ,גירעון בתקציב וחוב הממשלה הרחבה. 2לוח 

  (+) עודף )/-(גירעון  השנה
 בתקציב

 *החוב הציבורי

1965 1.8+ 60.1 
1970  12.2- 78.4 
1975  21.0- 125.1 
1980  14.8- 152.3 
1985 1.0+ 161.0 
1990 4.8- 119.2 
1995 4.2- 87.6 
2000 2.0- 82.9 
2005 2.7- 86.4 

  .1 לוח:  המקור
המקובל , החוב ברוטו.  החוב נטומובא, 70- וה60-לשם השוואה עם שנות ה* 

  . תוצרי אחוז101.9 2005היה בשנת , ל"בהשוואות בינ
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ובעת ביצוע תכנית  , אחוז95-ערב מלחמת יום הכיפורים עלה החוב ל 
אף שהיו לתכנית . תוצר  אחוזי161שיא של הוא הגיע ל 1985בשנת  הייצוב

על מנת לבלום  , נחשב לחיוניהאיזון הפיסקאלי, הייצוב מרכיבים נוספים
ידי - צמצום הגירעון בתקציב הושג בעיקרו על. את האינפלציה הדוהרת

ידי סיוע רב היקף מממשלת -אך נעזר בתחילה על ,קיצוץ בהוצאות
גם לאחר .  לחיסול מלא של הגירעון1986-  ו1985שהביא בשנים  ,ב"ארה

הפסקת הסיוע המיוחד הצליחה הממשלה לשמור על גירעונות של פחות 
הירידה .  אחוזים2-  ירד הגירעון בתקציב ל2000ובשנת  ,אחוזים 5- מ

שירד  , ברוטובגירעונות בתקציב באה לידי ביטוי בירידה בחוב הציבורי
 ,2001 אליו נקלע המשק בשנת ,בעקבות המשבר.  אחוז91- ל2000בשנת 

חזר ברוטו  והחוב 2003 אחוזים בשנת 6.7חזר ועלה הגירעון לשיא של 
על מנת להתמודד עם הרעה . מהתוצר  אחוז107- נה לועלה באותה ש
 קיצוצים 2002מחצית השנייה של בהופעלו החל  ליאבאיזון הפיסק

 בעיקר בקצבאות בוצעוהקיצוצים  .2003שהלכו והעמיקו בשנת  ,בתקציב
ובעיקר  ( הישיריםחברתייםהשירותים בילדים ובהבטחת ההכנסה אך גם 

יחד עם חידוש הצמיחה של  , בתקציבהקיצוצים ).שירותי חינוך ובריאות
 ירד 2005כאשר בשנת  ,המשק החזירו למעשה את האיזון התקציבי

  אחוז102-ל ברוטו והחוב , אחוזים2.7הגירעון חזרה לשיעור של 
  .מהתוצר

תקופות של זעזועים חיצוניים , בהיסטוריה של המשק הישראלי
 שפגעו בפעילות ,)הבינלאומייםשווקים בהתפתחויות שליליות  ,מלחמות(

 ה על עצמה שחזרההן תופע, המשקית והיו מלוות בחוסר יציבות משקית
 התבססו , שבאו בעקבותיהן,ליאפעולות ייצוב פיסק. מדי פעם בפעם

הייצוב  .בהעלאות מיסיםלוו גם בעיקר על קיצוץ בהוצאות אך לעיתים 
 כלל מלווה בהכרזות על החשיבות של צמצום חלקה- הפיננסי היה בדרך
לאחר  ,בסופו של דבר, אולם. כמטרה לטווח ארוך, של הממשלה במשק

 ,1985צוב של יפעמיים בהוצאות במסגרת תכנית הי-הקיצוצים החד
הן כאשר  ,נשאר חלקו של המגזר הציבורי במשק פחות או יותר קבוע

והן כאשר בודקים את חלקו מצד  ,בודקים את גודלו מצד ההוצאות
  .ההכנסות

למהלכים קודמים של ייצוב   שבניגוד,הדגיש חשוב ל,עם זאת
:  מיסים ניכרותהפחתותהייצוב האחרון בא בד בבד עם , ליאפיסק

היציבות הפיננסית ונועד גם להחזרת הקיצוץ בהוצאות עלה על הנדרש 
הפחתות מס הכנסה  ,משרד האוצרשל תכנון הלפי . לממן הפחתות מיסים
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 להפסד מס מצטבר של 2010 עד 2003ומס חברות אמורות להביא בשנים 
ביטוח ההפחתת תשלומי , מ"בתוספת הפחתת המע 5!ח" מיליארד ש127
הכנסות נטו הההפסד של , ובניכוי המס הנגבה על רווחי הון ,לאומיה

 2003-2010 בשנים נאמדבעקבות כל השינויים המתוכננים בשיעורי המס 
  .ח" שי מיליארד67בסכום של 

בכך  ,מה לצמצום פערים ועוניצותקציב המדינה הוא כלי רב ע
גובה יחסית יותר ,  כלומר–שמערכת המיסים כולה היא פרוגרסיבית 

 –קצבאות לבריאות ו ל,חינוךל – וההוצאה החברתית ;מבעלי יכולת
לפני הקיצוצים , 2001בשנת : ממוקדת יותר בעשירונים התחתונים

 התקציב פעל להפחתת הפערים בהכנסות , המיסיםוהפחתתבהוצאות 
בו (משפחה ממוצעת בעשירון התחתון .  אחוז49הכלכליות בשיעור של 

 , נטו בשירותי חינוךזכתה) המחצית הענייה יותר של כלל העניים נמצאת
בעוד שמשפחה , ח לחודש"ש 5,000-בריאות ובקצבאות בשווי של כ

. ח" ש8,800-כ) לאחר ניכוי שווי השירותים( נטו שילמהבעשירון העליון 
 קיצוצים בהוצאה משולבת שלכתוצאה  ,2005 עד 2002ם במהלך השני

התמיכה התקציבית במשפחה  ירד שווי ,החברתית והפחתות מיסים
 בעוד שהנטל על המשפחות ,ח"ש 480בעשירון התחתון בסכום של 

התרומה של התקציב  ,במקביל .6ח" ש1,160-הופחת ב בעשירון העליון
בדיקה של .  אחוזים7להקטנת הפערים הכלכליים פחתה בשיעור של 

 גם בשנה להימשך שמגמות אלה היו אמורות , מצביעה על כך2006תקציב 
 בהוצאות הגידולבגלל  ,זו ובוודאי יוחרפו במחצית השנייה של השנה

 היהאף שחלק מרעה זו . קיצוצים בהוצאות אחרות  שחייב,הביטחון
 דרדרילהעלול לי המשק איצוב פיסקיהחשש שללא בשל , בלתי נמנע

נבעה הרי ההשפעה השלילית של התקציב על פערים ועוני  ,למשבר פיננסי
 הפחתות המיסים על הפערים הכלכליים ועל הצורך תהשפעבחלקה מ

 שהיו אמורות ,ידי הקיצוצים בהוצאות- לאזן את הפחתות המיסים על
  .להגיע אל העשירונים החלשים

                                                           
  .2006 , מינהל הכנסות המדינה5
  .2006 , אחדות ואחרים6
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הקטנת חלקה של האוצר של האסטרטגיה של ביקורת על . 3
  הממשלה במשק  

שחתרה , )של האוצר( יהמאחורי האסטרטגארבע הנחות בסיסיות עמדו 
בשנת פחתות המיסים החל וביצעה ההקטנת חלקה של הממשלה במשק ל

2003:  
כפי  ,על הציבור בכלל ועל המגזר העסקי בפרט" נטל"הממשלה הינה . א

המגזר – שהדבר הומחש במשל של שר האוצר נתניהו על האיש הרזה 
 ,מגזר ציבורי גדול.  המגזר הציבורי–הנושא על גבו איש שמן , עסקיה

בעוד  , לנזקים כלכליים רביםגורמים ,ובעיקר מערכת רווחה גדולה
אם לא  ,ציבור מפעולות ממשלה גדולה הינה קטנה לתועלתהש

  .מבוטלת בכלל
קיצוץ . 7שוב חמנוע צמיחההגבלת הגידול בהוצאה הציבורית הוא . ב

 יגדילו את צמיחת יופחתת המיסים המתאפשרת בעקבותבהוצאות וה
 גורמי ייצור למגזר וקיצוץ בהוצאות ישחרר, מצד אחד. המשק
. שיפעיל אותם ביתר יעילות ולכן יאפשר צמיחה מהירה יותר ,העסקי

 ,להגדלת תשומת העבודהמיסוי ברמה נמוכה יותר יביא  ,מצד שני
-שיתומרצו על , אחריםוכישורים גבוהים בעיקר של בעלי הון אנושי

הפחתת  ,כמו כן . מיסים נמוכים יותר על הכנסותיהם מעבודהידי
  .8ביא להגדלתןתגדיל את רווחיות ההשקעות ותהמס על חברות 

 – צמיחה מהירה יותר היא הכלי היעיל ביותר לצמצום פערים ועוני. ג
 וייכנסו למעגל העבודה יותר ,תיצור יותר מקומות עבודההיא 

 שמשפחותיהם שהו מתחת לקו העוני בהעדר ,פוטנציאלייםמפרנסים 
 יש מפרנסים ןהקטנת הקצבאות למשפחות שבה. הכנסה כלכלית

,  קצבאותעל חשבון  כדי לחיות שבחרו בחיי בטלה,י עבודהאבגיל
 של  שיעור ההשתתפות אתבכך גדיל  ולה אותם לצאת לעבודהתחייב

  . בכוח העבודהעובדים פחות מיומנים
שמימנו חיי בטלה של משפחות  – קצבאות הילדים וקיצוץ של ההקטנ. ד

 את המשפחות ודרדרובמשפחה  עודדו ריבוי ילדים, מרובות ילדים
חסך מתשלומי ייכל סכום ש . להגדלת היצע העבודה יתרמו– לעוני

ולכן גם הפחתת מיסים  ,הרווחה יאפשר קיצוץ גדול יותר בתקציב

                                                           
  .2006 , משרד האוצר7
  .2003 , משרד האוצר8
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ומבלי לפגוע ביציבות  ,מיחהתוך עידוד נוסף של הצ ,גדולה יותר
  .הפיננסית של המשק

 , זו אומצו ללא בחינה יסודיתהאסטרטגיההנחות העומדות מאחורי 
 הפכו ןה . של חלקים גדולים בציבור שהן פגעו מיידית ברווחהעל אף

מבלי שהתבססו על  ,למרכיב העיקרי של מדיניות הממשלה לשנים הבאות
התעלמות גמורה מעובדות לגבי תוך  ,ומה שיותר חמור ,מחקר יסודי

 מדיניות שלא רק שאינה כך הופעלה.  שאינן תומכות בה,המשק הישראלי
אלא אף מתעלמת ממחקרים שאינם תומכים  ,מתבססת על מחקר

   .בהנחותיה

  חשובים ציבוריים מייצרת מוצרים אלא "נטל" אינה הממשלה. א

תפיסה מתמקדת בת הממשלה הקטנה ייהביקורת העיקרית על אסטרטג
" מתפוקות"תוך התעלמות , על המגזר העסקי" נטל"שלה את הממשלה כ

  :  מייצרתשהיא חשובות ביותר 
- הממשלה לצמצום איבתרומת ראשונה בחשיבותה נמדדת" תפוקה"
ההכנסות הנמדד על פי , הפערים בהכנסות והעוני.  בחברהעוניהשוויון וה

רמת בולט מאוד במקום מעמידים את ישראל ב ,הכלכליות של המשפחות
ובמיוחד ברמה גבוהה , עוני בקרב המדינות המפותחותהשוויון וה-אי

 המוטל ,המיסוי הישירבאמצעות , תקציב המדינה. 9מאוד של עוני ילדים
 ,הקצבאות ושירותי החינוך והבריאות ו,יותר על העשירונים הגבוהים

מצום  הינו מכשיר רב עוצמה לצ, לעשירונים הנמוכיםבמיוחדהמוענקים 
בהוצאה החברתית של השנים האחרונות הקיצוצים  .שוויון ועוני-אי

וחשוב  ,עוניהשוויון וה-הקטינו את ההשפעה החיובית של התקציב על אי
-תקיפה לצמצום עוני ואי מדיניות. 10 ככל האפשר, את המגמה הזולהפוך

אלא גם תורמת להגדלת , 11ידי הציבור הרחב-שוויון לא רק נדרשת על
  . 12יחה בטווח ארוך יותרקצב הצמ

 שהציבור אינו צורך ,התקציב מממן שירותי חינוך ובריאות חיוניים
אין , ראשית: יש לכך כמה סיבות. בהיקף מספיק מהכנסתו הפרטית

בכוחן של השכבות החלשות להקצות מספיק משאבים לרכישה פרטית 

                                                           
  .2006, 2005 ,ביטוח לאומיהמוסד ל 9

  .2006,  אחדות ואחרים10
  .2003 , מרכז טאוב11
12 Iradian ,2005. 
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להוצאה של משק בית על חינוך ובריאות יש , שנית; של שירותים אלה
זאת משק הבית היחיד אינו מביא  ו,השפעות חיוביות על כלל הציבור

חלק מהוצאות הציבור על , שלישית. חשבון בהקצאת המשאבים שלוב
פרט אינו נותן את ה. 13ארוךהחינוך ובריאות מניבות פירות בטווח 

תועלת שתצמח לו בעתיד הרחוק מהוצאות בהווה על להמשקל הראוי 
 לא גדלה כלל ההוצאה הציבורית 1995-2005ור בעש ,אכן .חינוך ובריאות
 , לנפש בממוצעוההוצאה הציבורית ,במונחים ריאליים, לנפש על חינוך

באותה תקופה גדלה  . גדלה בשיעור מזערי של אחוז אחד,לבריאות
 להוציא צריכה פרטית של שירותי חינוך –הצריכה הפרטית לנפש 

בשנים האחרונות . 14ייםבמונחים ריאל  אחוז15 בשיעור של –ובריאות 
 ירד המימון הציבורי של 2005 עד 2002ובשנים , הוחרפה מגמה זאת

  .15במונחים ריאליים  אחוזים5שירותי חינוך ובריאות בשיעור של 

  הציבורי בגודלו היום אינו פוגע באופן משמעותי בצמיחה        המגזר. ב

כל עוד אינו חורג  , רבים המצביעים על כך שמגזר ציבוריממצאיםקיימים 
אינו פוגע באופן משמעותי , דלו מהמקובל במדינות מפותחות רבותובג

מימון ציבורי של לגבי הדבר אמור קודם כל  .בצמיחת המגזר העסקי
 בהון האנושי של כוח ההשקעה למעשה  שהם,שירותי חינוך ובריאות
 החיובית אינה מתגלה במחקרים התרומת ו,העבודה הפוטנציאלי

אך בולטת  , את השפעת הוצאות הממשלה בטווח הקצרהבודקים
 הדבר נכון גם לגבי הוצאות .16 יותרהחיובית בטווח ארוךה בהשפע

 שהוצאות הממשלה מקטינות ,חשוב לזכור בהקשר זה. מערכת הרווחה
גם . וחברה יותר יציבה יוצרת אקלים השקעות חיובי יותר ,פערים ועוני

, מיחת המגזר העסקי אינן חריפותההשפעות השליליות של המיסים על צ
  .מ"חוד כאשר מדובר במס הכנסה על יחידים ובמעייב

מדינות שונות קובעות את ההוצאה , 3בלוח  תכפי שאפשר לראו ,אכן
 .הציבורית ושיעורי המיסוי ברמות שונות בהתאם לעדיפויות החברתיות

הן שיעורי המיסים והן רמת ההוצאה הציבורית , לוחכפי שמראה ה
, שראל אינם חורגים מאלה של מדינות מערב אירופה המפותחותבי

בהקשר זה כדאי לשים לב לממצאים של .  בגודלן לישראלהדומות יותר

                                                           
  .Kessler, Stang, 2006, לגבי בריאות, Barro 2001,, לגבי חינוך 13

  .2006, למס  14
  .2006,  אחדות ואחרים 15
16  Romero-Avila, D., 2006.  
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מצביע על הוא  ו,17פורסם לאחרונה מחקר אחד :שני מחקרים חשובים
 של ההפחתה ,זניחה בלבדהשפעה  ,טווח ארוךלעל הצמיחה ההשפעה 

החוקרים  .1986-בב "וצעה בארה שב,הגדולה בשיעורי מס הכנסה
השוויון באופן משמעותי - בעוד שהפחתת המס הגדילה את איכי  ,מראים

הפסד הצמיחה השנתית  ,) אחוז24-  ל20שוויון עלה בין -יני לאי'מדד ג(
 קשה ,לדעת החוקרים, זותוצאה .  אחוזים0.34- ל0.12היה בשיעור שבין 

 הפחתות ן שלביכולתמטילה ספק היא לגלות במבחנים סטטיסטיים ו
 יהאמריקאמיסים לשנות באופן משמעותי את סיכויי הצמיחה של המשק 

,  שגובה תשלומי ההעברה,מראה 18מחקר חדש אחר .בטווח הארוך
אינו משפיע באופן שלילי על הצמיחה ,  כמזיק מאודידי האוצר- עלשהוצג 

 Raising social transfers...has“:במדינה מפותחת ממוצעת ,של המשק
no negative effect on GDP of an average OECD country.”    

נטל המס " ש,חוקרי בנק ישראל מצביעים אף הם על כך, בהקשר זה
]. מבחר מדינות מפותחות... [בישראל אינו גבוה בהשוואה למדינות אלה

תביא אותו לרמה נמוכה יותר ] הפחתת נטל המס[ההתקדמות בתהליך 
זאת בפרט לנוכח בלימת תהליך של .  המפותחותמאשר במרבית המדינות

הפחתת שיעורי המס במרבית מהמדינות המפותחות והכוונה אף להעלות 
  .19"אותם באחדות ממדינות אירופה

שיש השפעה שלילית מסוימת של גובה ,  מראה גם הוא20מחקר נוסף
אך ההשפעה החיובית של הגדלת הוצאות , המיסים על שיעור הצמיחה

במחקר חדש על , לבסוף. צמיחה בטווח ארוך גדולה יותרהממשלה על ה
התורמת לצמיחה , כלכלית איכותית- מרכיביה של מדיניות מאקרו

נמצא שלא דווקא גודל הממשלה אלא אחוז הגירעון , מהירה יותר
יחד (המשפיע באופן שלילי על הצמיחה , התקציבי בתוצר הוא המשתנה

  .21)רטיבית בשוק מטבע חוץעם שיעור האינפלציה והתערבות אדמיניסט

                                                           
17  Li,Sarte ,2004.  
18  Lindert, P.H., 2004.  
  .202-203' עמ, 2006מארס , 2005דין וחשבון , בנק ישראל  19
20  Romero-Avila, D., 2006.  
21  Sirimaneetham, V., Temple, J. 2006.  
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כלכלית נכונה ושמירה על יציבות פיננסית הינם כלים -מדיניות מאקרו
. חשובים בידי הממשלה להשפיע באופן חיובי על קצב הצמיחה של המשק

אולם מדיניות כזו אינה חייבת להיות מושתתת על הקטנת המגזר 
  .הציבורי והפחתות המיסים מתחת לרמתם היום

משלה כיעד אסטרטגי מרכזי של המדיניות הצבת הקטנת המ
או חוסר , הכלכלית הינה כנראה השתקפות רחבה יותר של חוסר יכולת

. רצון לשלב הערכות מקצועיות בתהליך קבלת ההחלטות בדרג המדיני
המדיניות שאינה נשענת מספיק על מחקר היא תחושתם של , בכל מקרה

שהשינויים : "וני גל' ג'כפי שמציין פרופ, חוקרים רבים בתחום החברתי
התכופים במדיניות החברתית בשנים האחרונות התאפיינו פחות 

שהוסקו באופן שיטתי , בהישענות על ממצאים אמפיריים ועל מסקנות
, אלא הם נשענו יותר על מניעים אידיאולוגיים, והתבססו על מחקרים
  .22"פוליטיים ותקציביים

   ?ראל גבוהים מדי ביש וההוצאה הציבוריתהאם המיסים. 3לוח 

  *2005,  מדינות אירופה קטנות וישראל10, נטל המס. א
  )ג"אחוז מתמ(

  30.2  אירלנד
  35.7  יוון

  37.1  פורטוגל
  38.3  ישראל
  39.3  הולנד

  42.9  אוסטריה
  44.3  פינלנד
  44.9  נורווגיה
  45.6  בלגיה
  49.6  דנמרק
  50.7  שבדיה

  

                                                           
  .2004', ג, גל  22
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 2005,  אירופה קטנות וישראל מדינות10 ,**הוצאות הממשלה הרחבה. ב
  )ג"אחוז מתמ(

  35.8  אירלנד
  46.1  הנורווגי
  47.6  פורטוגל

  47.7  יוון
  47.7  הולנד
  49.1  בלגיה

  49.5  אוסטריה
  50.8  ישראל
  50.9  פינלנד
  54.0  דנמרק
  57.2  שבדיה

  .2005 –ישראל , 2004 –אירופה * 
 .רשויות מקומיות וביטוח לאומי,  ממשלה**

  חה אינה מצמצמת פערים ועוני    צמי. ג

אלא  ,ידי התוצר הממוצע לנפש- רמת רווחה של חברה נקבעת לא רק על
ידי חלוקת התוצר בין המשפחות במשק וגודל הפערים הקיימים - גם על

כמו כן  .בין מעוטי יכולת לבין משפחות מבוססות ובעלי הכנסות גבוהות
אוכלוסייה החיה ידי היקף ה-עלגם  הרווחה החברתית תקבע רמית

בלי להתעלם מחשיבות הצמיחה , לכן .עוני–מתחת למה שמקובל כקו
יהיה מחיר מסוים  מדיניות צמצום פערים ועונילהרי גם אם  ,כשלעצמה

אין לפסול ,  של המגזר העסקיבמונחים של קצב הצמיחה הממוצע
 שמקיום שכבות נרחבות של בעלי ,אין צורך להדגיש .מדיניות זו מראש

 שגם ,חשוב להדגיש ,אולם. הןהרווחה שלישירות ת נמוכות נפגעת הכנסו
רווחתם של בעלי הכנסות גבוהות יותר נפגעת מקיום פערים ועוני 

פערים ועוני הנראים  והם מוכנים לתמוך במדיניות לצמצום, מופרזים
מחקרים רבים מראים שלפערים גדולים  ,לבסוף. 23להם גדולים מדי

 על ,גם בגלל השפעתם השלילית על השקעות ,יתעוני רב יש עלות כלכללו
הגדלת ההוצאה הציבורית  לע וגם בגלל השפעתם 24צמיחהעל פריון ו

 ,עם זאת. מלחמה בפשעעל השמירה על חוק וסדר ו על ,בתחום הבריאות

                                                           
  .2005 ,מרכז טאוב  23
  .2000, ואחרים שי  24
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מהווה תחליף  ולכן היא ,הטענה שצמיחה כשלעצמה תצמצם פערים ועוני
   .25לל ביסוס מחקרי אין לה כ ,עדיף על מערכת רווחה גדולה

 מאלפים נתונים על השפעת הצמיחה של השנתיים ,בהקשר זה
הנתונים מראים  .26 אחוזים לנפש6בשיעור של , 2003-2005,  האחרונות

בעוד שהשכבות  ,שמצמיחה מחודשת זו נהנו רק השכבות החזקות
אלא שהן ההכנסה הריאלית והן רמת , ממנההחלשות לא רק שלא נהנו 

המדד המקיף ביותר לבחינת שינויים . מוחלט ירדו באופן הצריכה שלהן
 אחוזים בפערי 5 מצביע על עלייה בשיעור של –יני ' מדד ג–בפערי הכנסות 

ומעמיד את  ,2003-2005של משקי בית בשנים ) תקנית(ההכנסה נטו לנפש 
   .ישראל בצמרת מדינות המערב עם פערים גבוהים

 בהכנסה נטו לנפש של אחוז ידהירגידול זה בפערים התרחש תוך כדי 
בה בשעה שההכנסה נטו  , נפש אלף200-הכולל כ ,אחד בעשירון התחתון
 עלתה בשיעור יוצא ,)הכולל אותו מספר משפחות( לנפש בעשירון העליון

 ,תמונה דומה מתקבלת גם מהשינויים בצריכה לנפש!  אחוז15דופן של 
לעומת  ,רון התחתון בעשי אחוזים3.5 באותה תקופה בשיעור של שירדה

  . אחוזים בעשירון העליון6.5עלייה בצריכה לנפש של 
והירידה בהכנסה ובצריכה לנפש בעשירון התחתון , הגידול בפערים

מקורם הן בירידת השכר הריאלי של עובדים בלתי מקצועיים ובלתי 
והן במדיניות תקציבית שקיצצה את  ,תוך כדי תהליך הצמיחה ,מיומנים
וכחה  ה.הופחתו המוטלים על בעלי היכולת מיסיםהד שבעו ,הקצבאות

לכך שעובדים חלשים לא נהנו מהצמיחה אפשר לראות בירידת שכרם 
בשנים  אחוזים 2.5 של גברים בלתי מקצועיים בשיעור של הריאלי

 אחוזים בשכרם של עובדים במשלחי יד 7.1כנגד עלייה של  ,2005–2003
  .באותה תקופה ,םייאקדמ

  שפחות עובדותבמ בעיקר השכיח,  הרווחה יצרה את העונילא מערכת. ד

 ששיעורי העוני ,התפיסהמאחורי הקיצוץ החריף בקצבאות עמדה 
 ,הגבוהים בישראל הינם תוצאה של מערכת רווחה מופרזת בגודלה

כך הוצגה בעיית  .ובכך גורמת לעוני הרב ,המחלקת קצבאות נדיבות מדי
מעדיפים לחיות על ה ,טנציאלייםהעוני בישראל כבעיה של מפרנסים פו

ורק כניסתם לשוק העבודה מסוגלת להוציא  ,קצבאות במקום לעבוד

                                                           
  .2005, סטרבצינסקי, ברנדר, 2005 ,זוסמן  25
  .2006 ,ס"למ  26
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  העוליםצאיםמ זו התעלמה לחלוטין ממתפיסה. םייאותם מעונ
  : שהצביעו על  מציאות שונה לגמרי,ממחקרים רבים

כלל בגודלה בהשוואה למדינות  אינה מופרזת מערכת הרווחה בישראל )1
מבוגרים שיש בהן ,  וגם היקף הקצבאות למשפחות,מפותחות אחרות

בהשוואה למדינות  אינו חריג כלל ,כאחוז מהתוצר ,י עבודהאבגיל
 במערכת הרווחה הישראלית בשנים הצמצוםכנגד  ,יתר על כן .27אלה

יש עלייה בהיקף החלוקה מחדש של ההכנסות במדינות  ,האחרונות
 13-וקה מחדש בבמחקר שבדק את השינויים בחל .מפותחות רבות
הייתה עלייה במשקל החלוקה מתוכן  11-נמצא שב ,מדינות כאלה

  .28מחדש
השוואה של השפעת גודל מערכת הרווחה על עוני ופערים במדינות  )2

 עוני מקטינה יותר גדולה  שמערכת רווחה,מפותחות מראה בבירור
  .29 פערים כלכלייםומצמצמת

  .נמוךהעוני בישראל הוא במשפחות עובדות בשכר  עיקר )3
כמחצית מכלל הנפשות העניות חיו במשפחות שבהן יש  ,2004/5בשנת

כנסה הכלכלית של המשפחות והן על פי ההן על פי ה ,מפרנס עובד
על כל מאה  .אחרי מיסים ותשלומי העברה ההכנסה נטו שלהן

היו  , המבוגרים לא עבדוןשבה , על פי הכנסה כלכלית,עניות ותמשפח
 ן שבה,ות נפשות עניות במשפח100על כל ; ות משפחות עניות עובד133

בשנים  ,יתר על כן . נפשות עניות במשפחות עובדות163היו  ,לא עבדו
 אלף נפשות במשפחות עניות על פי 153 היה גידול של 2004/5 עד 2002

 אלף נפשות עניות בכל יתר 20לעומת ירידה של ,  הכלכליתןהכנסת
טיפול במשפחות עניות  ה.30 קשישות ושאינן עובדות–המשפחות 

הוא בעל עדיפות , שבהן גם מרוכזים רוב הילדים העניים, עובדות
כדי לממן הנהגת מס הכנסה , הגדלת תקציבי הרווחה. גבוהה יותר

 שהונהג בהצלחה –הורים לילדים ,  סבסוד עובדים בשכר נמוך–שלילי 
 .היא היום בעלת עדיפות גבוהה ביותר, במספר מדינות מערביות

השוויון -הקטנת אי, וד לרטוריקה המושמעת לעיתים קרובותבניג
ידי תשלומי העברה - בהכנסה הכלכלית של משפחות בגילאי עבודה על

גברה במדינות ) יני'ידי מדד ג-השוויון נמדד על- כאשר אי(ומיסים 
                                                           

  .2005 ,ביטוח לאומי  27
28  Kenworthy, 2004.  
  .Kenworthy, 2004; 2004 ,2006ביטוח לאומי   29
  .2006 ,ביטוח לאומי   30
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"  שנבדקו ע11 מתוך 10(מפותחות רבות בשנות השמונים והתשעים 
Kenworthy, Pontusson, 2005.( השוויון -זאת בתגובה לגידול באי

השוויון -כלל במדינות שבהן אי-כאשר בדרך, הכלכלי במדינות אלה
  .ידי המדינה גדלה-גם החלוקה מחדש של ההכנסות על, הכלכלי גדל יותר

 3תוואי חלופי של הגדלת הוצאות הממשלה בשיעור של  .4
   אחוזים בתוואי האוצר 1.7במקום  ,אחוזים לשנה

יציבות בו , מתאוששכלכלי- את המשק במצב מאקרוהמלחמה מצאה
ידי קיצוצים בהוצאה החברתית של תקציב -  שהושגה על,פיננסית
קיצוצים  ,עם זאת .תשלומי העברהבבריאות ו ב,חינוךבמיוחד ב, המדינה

ומימנו בו  ,כדי להחזיר את היציבות הפיננסית אלה היו מעבר לנדרש
מהן נהנו בעיקר  , מס הכנסהזמנית הפחתות מרחיקות לכת של שיעורי

כתוצאה ממדיניות זו הגיע . כפי שצוין לעיל, העשירונים הגבוהים יותר
. רמות שיא של פערים ועוני ל, לפני פרוץ מלחמת לבנון,יהמשק הישראל

 1.7- ל1-מסגרת ההוצאה הציבורית משל , גם בהעלאת שיעור היעד
צאה על שירותים לא היה כדי להבטיח שיעור גידול ראוי בהו, אחוזים
הצורך בהגדלת ההוצאה הביטחונית בעקבות המלחמה אף . חברתיים

מחריפה את הפער שייווצר בשנים הבאות בין הספקת שירותים חברתיים 
  .במימון ציבורי לבין ההתפתחות הצפויה של הצריכה הפרטית

  פיוההנחות הבאות עמדו בבסיס התוואי החל
 .בדומה לשנים האחרונות, שנה אחוזים ל1.7- האוכלוסייה תגדל ב. א
 . אחוזים לשנה2-כוח העבודה יגדל ב. ב
 אחוזים 4.3המגזר העסקי יצמח בטווח הארוך בשיעור ממוצע של . ג

גידול בהיצע ,  אחוז1.5כתוצאה מגידול בפריון כולל של , לשנה
כדי לשמור ,  אחוזים ושל ביצוע השקעות בהיקף מספיק2העבודה של 

 .וקהתפ- על יחס קבוע הון
 אחוזים לשנה אם תוצר המגזר 3גידול בהוצאות המגזר הציבורי של . ד

התוצר הכולל המקומי הגולמי .  אחוזים3.2הציבורי יעלה בשיעור של 
המדיניות הפיסקלית תפחית מדי .  אחוזים לשנה4.1יעלה בשיעור של 

 2010- עד כדי פחות מאחוז אחד בתוצר ב, שנה את הגירעון בתקציב
ח " מיליארד ש15סות המקומיות וסיוע חוץ בשיעור של בעזרת ההכנ

 .2005הרמה שהתקיימה בשנת , לשנה
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תימשך המדיניות של הפחתה הדרגתית של משקל החוב הציבורי . ה
 אחוז 70-מתוך שאיפה להגיע ל, 2010 אחוז בשנת 91- בתוצר עד ל

ידי שמירה על חוב פחות או -ירידה זו תושג מצד אחד על. 2015בשנת 
-ומצד שני על, )בהעדר גירעון בתקציב(ר קבוע במונחים מוחלטים יות

 . ידי צמיחת המשק

התוואי החלופי מאפשר את הגדלת ההוצאה החברתית במימון ציבורי 
תוך הקפאת המשך הפחתות , בשיעור העולה על גידול האוכלוסייה

תוך התכנסות לתקציב מאוזן ולתוואי של הפחתת החוב , המיסים
כי מטרות פיסקליות אלה יושגו בקצב קצת יותר איטי אם , הציבורי

 2010עד , מדי שנה, פירוט התוואי. )ראה להלן (מאשר בתוואי האוצר
  . להלןמוצג בנספח

  )ג"כאחוז מתמ(לופי תוואי ח :הגירעון והחוב הציבורי, ההוצאה. 4לוח 

  2010  2007  2006  תוואי חברתי

תוספת הוצאה 
  )ח"שמיליארדי (

  15.4  3.5  -  האוצרלעומת תוואי 

  0.7  3.0  2.3  הגירעון כאחוז מהתוצר

  91.2  98.9  100.2  החוב כאחוז מהתוצר
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תוואי חלופי של הקפאת הרפורמה במיסוי וגידול בתקרת . נספח
    2010-2007, תוואי האוצר ההוצאות לעומת

  שנת  2007שנת   2008שנת 
 2006  

שנת 
2005  

  

תוואי  התוספת
  חלופי

תוואי 
 האוצר

  י    תוואי   התוספתתווא
  האוצר   חלופי

תוואי 
 האוצר

    

   ההוצאה התקציבית
  

7.3  
  

291.3  
  

284.0  
  

3.5  
  

282.8  
  

279.3  
  

274.6  
  

271.9  
מיליארדי (
  )ח"ש

  ג" מתמ%  49.1  47.6  46.5  47.1  0.6  45.4  46.6  1.2
  

0.0  
  

2.2  
  

2.2  
  

0.0  
  

4.6  
  

4.6  
  מימון מלחמה    

  ההכנסות המקומיוות
מיליארדי (  238.4  242.5  249.5  252.4  2.9  256.1  262.7  6.6

  )ח"ש
  ג" מתמ%  43.0  42.0  41.6  42.0  0.4  41.0  42.0  1.0

6.6  281.9  275.3  2.9  271.4  268.5  261.4  257.0  

כל -סך
 הכנסותה
מיליארדי (
  )ח"ש

  הגירעון                
  

2.7  
  

11.6  
  

10.9  
  

0.6  
  

16.0  
  

15.4  
  

13.2  
  

14.9  
מיליארדי (
  )ח"ש

  ג"מתמ %  2.7  2.3  2.6  2.7  0.1  1.7  1.9  0.2

  החוב הציבורי
  

1.3  
  

605.4  
  

604.1  
  

0.6  
  

593.8  
  

593.2  
  

577.8  
  

564.6  
מיליארדי (
  )ח"ש

  ג"תממ %  101.9  100.2  98.8  98.9  0.1  96.7  96.9  0.2

  קומי גולמימתוצר 

625.0  600.4  576.7  554.0  
מיליארדי (
  )ח"ש

 ותוצר המגזר הציבוריתוצר עסקי  תוצר עסקי תוצר ציבורי
  )שיעור גידול שנתי ממוצע(    

 תוואי האוצר 4.7 1.8
 תוואי חלופי 4.3 3.2
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תוואי חלופי של הקפאת הרפורמה במיסוי וגידול בתקרת  .נספחהמשך 
    2010-2007, ההוצאות לעומת תוואי האוצר

    2009שנת   2010שנת 
תוואי   התוספת

  חלופי
תוואי 
  האוצר

תוואי   התוספת
  חלופי

תוואי 
  האוצר

  

  ההוצאה התקציבית 
  )ח"מיליארדי ש(  288.8  300.1  11.3  293.7  309.1  15.4

  ג" מהתמ%  44.4  46.1  1.7  43.4  45.6  2.2
              

  ההכנסות המקומיוות 
  )ח"מיליארדי ש(  264.0  273.5  9.5  272.2  284.7  12.5

  ג" מהתמ%  40.6  42.0  1.2  40.2  42.0  1.8
              
  כ הכנסות"הס            

12.5  304.2  291.7  9.5  292.8  283.3    
              
  הגירעון            

  )ח"מיליארדי ש(  5.5  7.3  9.5  2.0  4.9  2.9
  ג"אחוז מהתמ  0.8  1.1  0.3  0.3  0.7  0.4
              
  החוב הציבורי            

  )ח"מיליארדי ש(  609.6  612.7  3.1  611.6  617.6  6.0
  ג"מ מהת%  93.7  94.2  0.5  90.3  91.2  0.9
              

677.3  650.6  
  תוצר מקומי גולמי

  )ח"מיליארדי ש(

  : ההבדלים בתוואים

גידול בתוצר מקומי וגידול ;  אחוזים לשנה3.0גידול בהוצאה התקציבית   : תוואי חלופי
  . אחוזים לשנה4.1בהכנסות מקומיות 

 אחוזים 4.1י גידול בתוצר מקומ;  אחוזים לשנה1.7גידול בהוצאה התקציבית  : תוואי האוצר
ח בשנת " מיליארדי ש2.9 אחוזים לשנה פחות 4.1גידול בהכנסות מקומיות, לשנה
  .2006-בהשוואה ל, 2010 בשנת 12.5- ו2009 בשנת 9.5, 2008 בשנת 6.6. 2007
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היבטים חברתיים של , )2006 (,.ר, כהן, .צ, זוסמן, .מ, אנדבלר, .ל, אחדות
מינהל ,  המוסד לביטוח לאומי,)92' סמ (2006-2001: תקציב המדינה
   .יוני, ירושלים, המחקר והתכנון

  .מארס: ירושלים, 2005דין וחשבון , )2006 (,בנק ישראל
  .מארס: ירושלים, נספח נתונים, 2005דין וחשבון , )2006 (,-- 
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, 2003 לשירותים חברתיים הקצאת משאבים, )עורך(, .י, בתוך קופ
  . נובמבר: ירושלים, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל

בתוך , מסגרת לדיון במדיניות ההפרטה בשירותים חברתיים, )2005 (,-- 
המרכז , 2005הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , )עורך(, .י, קופ

  . נובמבר: ירושלים, לחקר המדיניות החברתית בישראל
  .2007המדיניות הכלכלית לשנת , )2006(צר משרד האו

  .2004, תכנית כלכלית להבראת המשק, )2003 (,-- 
  .2005ח שנתי "דו, )2006(מינהל הכנסות המדינה , -- 

  .מאי, )2006(קווי יסוד של הממשלה 
האם השוויון מפריע , )2000(, .מ, דהן, .נ, ב'מירונצ, .א, דביר, .ש, שי

, ות עמדה בנושאי הצדק החברתיסדרת נייר?, לצמיחה כלכלית
 .יוני, 1חוברת , פרויקט ון ליר לצדק חברתי
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  חברתייםהשירותים ההוצאות הממשלה על 

נראה שהתרחבה , לאחר שלוש שנים של התאוששות כלכלית וצמיחה
כדי להביא לצמצום של ממש בממדי בצמיחה כלכלית ההכרה שאין די 

האירועים , בינתיים. העוני ובפערים הכלכליים בחברה הישראלית
 ויצרו ,המואצתהכלכלית קטעו את הצמיחה  2006הביטחוניים בקיץ 

 חשיבה חדשה לגבי סדר העדיפויות תמחייבהביטחונית - מדיניתמציאות 
הבעייתיות של התמודדות עם , בתנאים הקיימים .בהקצאת המשאבים

  .נעשתה מסובכת וקשה יותרחברתיות - סוגיות כלכליות
 קביעת המדיניות הרצויה לקידום רווחתן של אוכלוסיות חלשות

 –ובמיוחד , מדידת עלויות ותועלותבי ומקשיים בזיהו, בין השאר, סובלת
. תועלת בין הוצאות ציבוריות חברתיות שונות-בהשוואת יחסי עלות

החברתית של -סקירה זו מבקשת לתרום לדיון במדיניות הכלכלית
מתארת בעקיבות עם היא . ידי שיפור התשתית העובדתית-הממשלה על

 המגמות שנתיות ועומדת על-את ההתפתחויות הרבסקירות קודמות 
ובו בזמן מנסה ,  בהוצאות הממשלה לנושאים חברתייםהעיקריות

  .של ההוצאותאת יעילותן במידת האפשר להעריך 

   סטיות בין התכנון ובין הביצוע–תקציב המדינה . 1

עליו הוחלט סדר העדיפויות את תקציב המדינה משקף את המדיניות ו
מתפרסמים בתום שנת ה ,וסטיות בין התכנון ובין נתוני הביצוע, בממשלה
סדר או על שינוי מימוש המדיניות - ללמד על איות עשוי,התקציב

  . העדיפויות
על . 2005השנה האחרונה עליה יש בידינו נתוני ביצוע סופיים היא שנת 

הוצאות של  הכולל הביצוע , חות החשב הכללי במשרד האוצר"פי דו
, אחוזים 3-היה נמוך מהתקציב המקורי בכבאותה שנה הממשלה 

הסטיות , 2004בהשוואה לשנת .  אחוזים9-  בכ–ומהתקציב הסופי 
חות מסבירים שמרבית הסטיות מהתכנון "הדו. מה-הצטמצמו במידת

 המופשרות ,המקורי נובעות מתקצוב לא מדויק ומתקצוב רזרבות גדולות
על כך מתווספות העברות של .  שאיננו מאפשר ניצול מלא,במועד מאוחר
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המגדילות את , מונע ניצול מלאהגם הן בעיתוי ,  קודמותעודפים משנים
  . הסטיות בין הביצוע ובין התקציב הסופי

ההוצאות בפועל של הממשלה על שירותים חברתיים אינן יוצאות מן 
על פי נתונים שעובדו במרכז טאוב . ואף הן היו נמוכות מהתכנון, הכלל

 היו אמורות 2005ההוצאות החברתיות בתקציב הרגיל לשנת , )1לוח (
ולאחר שינויים שונים שהוכנסו במהלך , ח"ש מיליארד 93.2-להסתכם ב

 מיליארד 92.4- ואילו בפועל הן הסתכמו ב, ח" ש מיליארד94.4- ב–השנה 
 מיליארד 2- בכהמעודכןהביצוע בפועל היה אפוא נמוך מהתקציב . ח"ש
 בעת  אינם סופיים2006הנתונים לשנת .  אחוזים2- או ביותר מ, ח"ש

 99-כתיבת שורות אלה אך לפי האומדן צפויה ההוצאה להסתכם ב
היות שתקציב .  מיליארד שנכללו בתקציב לשנה זו97.2מיליארד לעומת 

אושר רק בחודש יוני ועד אז התנהלו הוצאות הממשלה לשנה זו המדינה 
- נוצר במחצית הראשונה של השנה תת, במסגרת תקציב השנה הקודמת

 אחוז בהוצאות 20- ההוצאות ויותר מהכל- סך אחוזים ב7- כ–ביצוע גדול 
  . החברתיות

בנתוני ביצוע סופיים ולכן שנת כאמור דיוננו בסעיף זה מתמקד 
היו בהוצאה על העיקריות הסטיות . 2005הבסיס לניתוחנו היא שנת 

תעסוקה העולים וה קליטת ,חינוך הבמיוחד בסעיפי, שירותים ישירים
בעוד שההוצאה בפועל על הבטחת הכנסה , )ריםהכלולים בשירותים אח(

שיעורי הסטייה בין , בהשוואה לשנים קודמות. הייתה קרובה לתכנון
הדברים נכונים הן לגבי .  לא היו חריגים2005הביצוע ובין התכנון בשנת 

סך ההוצאה הרגילה על שירותים חברתיים והן לגבי קבוצות ההוצאה 
 שיפור מסוים והסטיות הצטמצמו  היה2004בשנת ). 2לוח (העיקריות 

אם כי לא ,  שוב גדלו הסטיות2005ואילו בשנת , 2003לעומת שנת 
  .2003שנת  שיעוריב
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   ביצוע לעומת תכנון– 2005,  הוצאות חברתיות בתקציב הרגיל.1לוח 
  ) ואחוזיםח"שמיליארדי (

 הסטייה בביצוע
  *ומתלע

הצעת   סוג ההוצאה
 התקציב

תקציב 
  מעודכן

  ביצוע 
  בפועל

הצעת 
 התקציב

תקציב 
  מעודכן

  -2.2  -1.0  92.4  94.4  93.2  הכל -סך

  -0.1  -0.2  38.9  39.0  39.0  הבטחת הכנסה

  -3.6  -1.4  53.5  55.5  54.2  שירותים ישירים

            :מזה

  -3.5  -1.5  29.4  30.4  29.8  חינוך

  -1.2  -0.4  16.5  16.7  16.6  בריאות

  -1.9  +0.2ּ  5.4  5.5  5.3  שירותים  אישיים

  -22.7  -9.2  2.2  2.8  2.4  שירותים אחרים

  .שיעורי הסטייה מחושבים לפני עיגולים* 

  

  ביצוע לעומת– 2005-2003,  הוצאות חברתיות בתקציב הרגיל.2לוח 
  )אחוזים( תכנון

  :סטייה בביצוע לעומת  
  תקציב מעודכן  הצעת התקציב  
  2003  2004  2005  2003  2004  2005  

  -2.2  -1.5  -3.2  -1.0  -2.3  -6.0  הכל-סך
  -0.1  0.0  -2.2  -0.2  -4.6  -6.1  הבטחת הכנסה
  -3.6  -2.6  -4.0  -1.4  -0.6  -5.9  שירותים ישירים

               :מזה
  -3.5  -3.0  -2.3  -1.5  -1.0  -5.4  חינוך

  -1.2  0.0  -3.8  -0.4  +1.2  -5.6  בריאות
  -1.9  +0.4  -3.7  +0.2  +0.6  -5.5  שירותים אישיים
  -22.7  -18.3  -25.0  -9.2  -8.9  -16.0  יםשירותים אחר
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 רות הצמיחה שליפ התחלקות –ההתפתחויות הכלכליות . 2
  השנים האחרונות

את תהליך הצמיחה , ככל הנראה,  קטעה2006המלחמה שפרצה בקיץ 
 וצבר תאוצה משנה 2003הכלכלית שהחל במחצית השנייה של שנת 

אה ממיתון כלכלי שפקד בכך בא לסיומו פרק של התאוששות ויצי. לשנה
זוהי נקודת זמן מתאימה לבחון אם הגישה . את המשק בתחילת העשור

לפיה חידוש הצמיחה , 2002מצו קובעי המדיניות הכלכלית בשנת ישא
במגזר העסקי יביא לבדו לצמצום האבטלה ולהקלת המצוקות שנלוו 

  .הניבה את התוצאות המקוות, אליה
גידול של - ים שהבטיחו יציבות ואינקטו באמצע, בעקיבות עם התפיסה

, בעיקר עמידה ביעדי אינפלציה וגירעון תקציבי נמוכים,  הציבוריהמגזר
. ונמנעו מצעדים ישירים לשיפור מצבן הכלכלי של אוכלוסיות חלשות

העמידה ביעדי ; חלק מהאמצעים אף הרעו לחלשים, תו של דברִמלא
צים גדולים בהוצאות  קיצוידי-עלהגירעון התקציבי הושגה במידה רבה 

לאחר שלוש שנים רצופות . ובעיקר בתשלומי העברה שונים, החברתיות
 ככל שהן נוגעות להתחלקות ,של צמיחה הולכות ומתבררות התוצאות

- ונראה שלא היה די במדיניות מקרו כלכלית מעודדת, הצמיחה רותפי
  .צמיחה כדי לקדם את רווחתן של הקבוצות החלשות בחברה

 הואצה ההתרחבות 2006ובמחצית הראשונה של שנת  2005בשנת 
 אחוזים והתוצר העסקי 5.2- ג גדל ב" התמ2005בשנת . בפעילות הכלכלית

 7.4- אחוזים וב5.9-  ב– 2006ובמחצית הראשונה של שנת ,  אחוזים6.7-ב
מלחמת לבנון השנייה פגעה . בהתאמה, )במונחים שנתיים(אחוזים 

 1.5-1 לאובדן של –הערכות ראשונות  לפי –וגרמה , בפעילות הכלכלית
 כולה צפויה 2006הצמיחה הכלכלית בשנת , עקב כך .אחוזי תוצר
לוח  ( היא עשויה להיות נמוכה יותר2007ובשנת ,  אחוזים4.5- להסתכם ב

3( .  
הצמיחה לוותה בגידול מוחלט ויחסי של האוכלוסייה הפעילה מבחינה 

 2003בשנת   אחוז54.5- משיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה .כלכלית
- ל10.7- ובה בעת ירד שיעור האבטלה מ, 2006באמצע שנת ז  אחו55.9-ל

 כשלעצמה לא חלה 2006אולם במחצית הראשונה של שנת .  אחוזים8.9
מבלי . והסתמנה אפילו עלייה קלה, ירידה נוספת בשיעור האבטלה

ות ספק אם ניתן לראות בו מימוש הציפי, להפחית ממשמעות השיפור
  . שתלו בחידוש הצמיחה
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איור 1. הוצאה ממשלתית ותמ"ג לנפש
שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים, אחוזים

2.8
2.0

0.0

2.7
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-1
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1989-1996 1996-2000 2000-2005 2005-2006

תמ"ג לנפש הוצאה ממשלתית לנפש
  

כחמישית מתוספת המועסקים הישראליים במשק בשנים ; זאת ועוד
ולא הייתה קשורה להתרחבות בפעילות , הנדונות החליפה עובדים זרים

, כתוצאה ממדיניות אכיפה נוקשה פחת מספר העובדים הזרים. הכלכלית
פים בשנת  אחוזים נוס9- ובכ2003בשנת   אחוז11- בכ, שאינם פלסטינים

האבחנה חשובה כדי להעריך נכון את תרומת הצמיחה הכלכלית . 2004
 משום שהזדמנויות התחלופה של עובדים זרים –אבל בעיקר , לתעסוקה

, למרות המדיניות המוצהרת, 2005בשנת , אכן .בישראלים מוגבלות
  . אחוזים3-מספר העובדים הזרים גדל ב

אך לא , בות באוכלוסייההשיפור במצב התעסוקה חלחל למרבית השכ
 2005בשנת : הוא בלט במיוחד אצל בעלי השכלה גבוהה. במידה שווה

היה )  שנות לימוד ויותר16(שיעור האבטלה בקרב בעלי השכלה גבוהה 
 שנות 8עד (בקרב בעלי השכלה נמוכה   אחוז15 אחוזים לעומת 4.4

ם  ה2005מהעובדים החדשים בשנת   אחוז80- כ: עדות אחרת). לימוד
 היחסי בסך המועסקים הישראלים שחלקםאף , תיכונית- בעלי השכלה על
  .   אחוז50- במשק הוא כ
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 ושליליים חיוביים אינדיקטורים – כלכליות התפתחויות. 3לוח 
  )אחוזים(

  2003  2004  2005  2006  
          צמיחה כלכלית

  4.5  5.2  4.8  1.5  ג"גידול בתמ ∗

  5.6  6.7  6.8  2.2  גידול בתוצר העסקי ∗

          תעסוקההור שיפ

  *55.9  55.2  54.9  54.5  ההשתתפות בכוח העבודה ∗

  *8.9  9.0  10.4  10.7  שיעור האבטלה ∗

  *3.5  3.9  3.0  2.0  גידול במועסקים ישראליים ∗

          עלייה בהכנסות וברמת החיים

  **1.2  1.2  2.5  -3.0  גידול בשכר ריאלי למשרת שכיר ∗

  2.8  1.6  3.7  -1.0  גידול בצריכה הפרטית לנפש ∗

          פערים כלכליים וממדי העוני

          : שיעור האבטלה בקרב ∗

    4.4  5.3  5.9  בעלי השכלה גבוהה

    15.0  16.1  16.6  בעלי השכלה נמוכה 

          : שינוי בהכנסה של משקי בית ∗

    3.4  2.5    בעשירון העליון

    3.5  -2.6    בעשירון התחתון

    .3878  .3799  .3685  יני להכנסה הפנויה'מדד ג ∗

    20.6  20.3  19.3   העוני בקרב משקי ביתתחולת ∗

    33.1  33.3  30.5  פער העוני ∗

  
  .)הגידול במספר המועסקים הישראלים בחישוב שנתי( רבעון שני   *

   . לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת2006רבעון ראשון   **

  
 2005בשנת  .בד בבד עם התרחבות התעסוקה גדלו ההכנסות

 נמשך הגידול בשכר הריאלי למשרת 2006 ובחודשים הראשונים של שנת
 2.5 לעומת 1.2 – 2004אם כי קצב הגידול הואט בהשוואה לשנת , שכיר

שיפור דיפרנציאלי בתעסוקה גורם להתפתחות , מטבע הדברים. אחוזים
בעוד שההכנסה של שכירים בעלי השכלה גבוהה . לא אחידה של ההכנסות

ירים בעלי השכלה בינונית ההכנסה של שכ, )2005בשנת (עלתה ריאלית 
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תמונה דומה מתקבלת מדירוג . ואפילו נשחקה ריאלית, ונמוכה לא עלתה
שיעור  בהם, עליות השכר בענפים:  לפי ענפים2005עליות השכר בשנת 

 עובדים משכילים היו גבוהות יותר מאשר בענפים ששיעור גבוה של
  . העובדים המשכילים בהם נמוך

 הכלכלית עודדה הצטרפות לכוח העבודה ההתרחבות בפעילות, אם כן
ועם זאת ממדי האבטלה נותרו גדולים , והביאה לירידה בשיעור האבטלה

ועמו הגידול , השיפור במצב התעסוקה, יתר על כן. באופן מוחלט ויחסי
בעוד שבקרב בעלי השכלה , התרכזו אצל בעלי השכלה גבוהה, בהכנסות

  .ת לא גדלונמוכה שיעור האבטלה נותר גבוה וההכנסו
מצבן הכלכלי היחסי של קבוצות אוכלוסייה , בצד הצמיחה הכלכלית

בו . שונות הושפע גם ממדיניות המסים ותשלומי ההעברה של הממשלה
השוויון בהתחלקות - בזמן שהתחדשות הצמיחה בלמה את עליית אי

מכלול השינויים במסים ובתשלומי ההעברה גרם , ההכנסה הכלכלית
  . לפי ההכנסה הפנויהלהתרחבות הפערים 

 2005השוויון בהתחלקות ההכנסה הפנויה גדל בשנת -יני לאי'מדד ג
, למעשה.  אחוזים5.4-  בכ–ובשלוש השנים האחרונות ,  אחוזים2.1-בכ

השוויון בהתחלקות -תרומת המסים ותשלומי ההעברה להקטנת אי
 25.8ורק , 2002בשנת   אחוז31.5 –ההכנסות הלכה ופחתה משנה לשנה 

  . 2005בשנת  חוזא
מסקנות דומות מתקבלות מנתונים על תחולת העוני בחברה 

שיעור העניים במונחים של הכנסה , השנים האחרונות בשלוש. הישראלית
אך , הילדיםמספר  הנפשות וכל-סך, כלכלית נותר יציב בקרב משקי הבית

 כשלעצמה השינוי בתחולת 2005בשנת . גדל במונחים של הכנסה פנויה
וגם פער העוני הממוצע למשפחה ,  בקרב משקי בית לא היה מובהקהעוני

שנה זה תחולת העוני בקרב ילדים התרחבה , לעומת זאת. נותר קבוע
  . בעיקר בגלל השחיקה הנמשכת בקצבאות הילדים, שביעית ברציפות

, ההשפעות ההפוכות של הצמיחה הכלכלית ושיפור מצב התעסוקה
השתקפו , מצד אחר, תשלומי ההעברהושל מדיניות המסים ו, מצד אחד

המספר הכולל , 2005בשנת . בגידול מספר המשפחות העניות שראשן עובד
ואילו מספר המשפחות העניות ,  אחוזים4.2-של משפחות עניות גדל ב

 אחוזים ומספר המשפחות העניות שראשן עובד 10.5-שראשן עובד גדל ב
א היה די ביצירת  ל2005בשנת , מן הסתם.  אחוז15.6-שכיר גדל ב

, ולא כל שכן בעבודה שכירה, מקומות עבודה ובהצטרפות למעגל העבודה
  . כדי לחלץ משפחות מעוני
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, המדיניות המקרו כלכלית שננקטה סייעה לחידוש הצמיחה, בתמצית
יתר על . אבל התוצאות במונחי תעסוקה לא יכולות להיחשב כמספקות

 העמיק את הפערים כדי לעודד צמיחה ננקטו צעדים שחלקם, כן
וקזז את ההשפעה החיובית שיכלה להיות להתרחבות , הכלכליים בחברה

אין אפוא . התעסוקה ולגידול בהכנסות הכלכליות על השכבות החלשות
 שהסתמכות על צמיחה כלכלית לקידום רווחתן של ,מנוס ממסקנה

ויש צורך באמצעי מדיניות ישירים , אוכלוסיות חלשות איננה מספיקה
  .וקדים יותרוממ

  מדיניות ההוצאות של הממשלה. 3

מדיניות התקציב של הממשלה בשנים , לפי המסמכים הרשמיים
, בשלב ראשון: האחרונות הותוותה במסגרת תכנית בת מספר שלבים

נועדה מדיניות התקציב לבלום את ההתכווצות בפעילות , 2003בשנת 
, ידוש הצמיחה לסייע לח– 2005- ו2004בשנים , בשלב שני; הכלכלית

בשנים .  לשפר את התנאים לביסוס הצמיחה– 2006בשנת , ובשלב שלישי
למרות ההבדל , בכל השנים.  הוסיפו גם יעד של חיזוק חברתי2006-  ו2005

, ריסון תקציבי: האמצעים שנועדו להשיג את היעדים היו זהים, ביעדים
לנוכח האמצעים נותרו בעינם גם . הפחתת נטל המס ורפורמות מבניות

 ,2005כגון ההתנתקות בשנת , פעמיים- הצורך להתמודד עם צרכים חד
  . 2006עלויות מלחמה ושיקום הצפון בשנת , והסכמים קואליציוניים

גידול ריאלי של : בשנים האחרונות נגזר התקציב משתי מגבלות
ההוצאה בשיעור של אחוז אחד וגירעון תקציבי שלא יעלה על שלושה 

לנוכח ההסכמים הקואליציוניים , 2007 שנת לקראת. אחוזי תוצר
- הוחלט להגדיל את ההוצאות ב, )2006בשנת (שנחתמו לאחר הבחירות 

כדי לממן את עלויות .  אחוזים ולקבוע יעד גירעון של שני אחוזי תוצר1.7
פעמיות והגירעון המתוכנן -המלחמה ושיקום הצפון נוספו הוצאות חד

   . אחוזי תוצר2.9-  עלה ל2007לשנת 
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 שחרור משאבים ידי- עלהריסון התקציבי נועד לסייע לצמיחה 
ואכן היחס בין הוצאות הממשלה , לשימושו של המגזר העסקי במשק

 אחוז 36.6 הוצאות הממשלה ללא החזר חובות היוו –ג ירד "תמל
 הוא 2006 האומדן לשנת .2005בשנת   אחוז32.6- ו2002ג בשנת "מהתמ

היחס בין ההוצאות החברתיות של הממשלה , בה בעת). 4לוח  ( אחוז33.6
חזר ו  אחוז16.9- ל19.8- מ– 2005 עד 2002-מג ירד גם הוא "ובין התמ

שיעורן של . 2006 אחוז לפי האומדן לשנת 17.2- ועלה באופן חלקי ל
 למרות 2005ג המשיך לרדת גם בשנת "ההוצאות החברתיות מהתמ

 ,2005בתקופה כולה ובשנת , למעשה. חיזוק חברתיההצהרה על יעד של 
 –  אחוז75-  כ–הירידה בחלק היחסי של הוצאות הממשלה הייתה ברובה 

אף שהן מהוות כמחצית מסך הוצאות , על חשבון ההוצאות החברתיות
  . הממשלה ללא החזר חובות

איור 2. הוצאה ממשלתית ללא החזר חוב
  אחוז מתמ"ג
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  )אחוזים( ג"הוצאות הממשלה כאחוז מתמ. 4לוח 

סך הוצאות   
  הממשלה

ממשלה הוצאות ה
  ללא החזר חובות

  הוצאות חברתיות
  של הממשלה

1999  50.5  35.4  19.5  
2000  48.4  33.9  18.7  
2001  52.0  36.3  20.4  
2002  51.7  36.6  19.8  
2003  52.3  35.6  19.3  
2004  47.7  33.8  17.8  
2005  47.7  32.6  16.9  
2006  48.8  33.6  17.2  

המגבילה את , ניותספק אם מדי, ללא שינוי של ממש בהרכב התקציב
יכולה , הגידול בהוצאות הממשלה לשיעור נמוך מקצב גידול האוכלוסייה

תשלומי ההעברה מהווים רכיב עיקרי בהכנסה של . להביא לחיזוק חברתי
והשירותים הישירים שהממשלה מספקת הם רכיב , השכבות החלשות

, עמידה במגבלות התקציב. חשוב בצריכה של קבוצות אוכלוסייה אלו
מביאה , ללא הגדלת ההוצאות החברתיות על חשבון סעיפי הוצאה אחרים

 השוויון-אי להגדלת –ועקב כך , להקטנת ההוצאות החברתיות לנפש
  .והרחבת הפערים

התפתחות השוואת ההתפתחות של הצריכה הפרטית לנפש עם 
ההוצאות החברתיות של הממשלה בממוצע לנפש ממחישה את התרחבות 

 31- בשנות התשעים גדלה הצריכה הפרטית לנפש ב). 5לוח (הפערים 
.  אחוז24- ב–וההוצאות החברתיות של הממשלה בממוצע לנפש , אחוז
 אחוזים 9- הצריכה הפרטית לנפש גדלה ב, 2005-2000בשנים , מאז

- ואילו ההוצאות החברתיות של הממשלה בממוצע לנפש ירדו ב, נוספים
המגמות , אם כן. 2006- בגם, לפי האומדן, מגמה זו נמשכה.  אחוז13

בעוד שהצריכה : ההפוכות בשנים האחרונות יצרו פער בלתי נסבל
זו של שנת לעומת   אחוז46- הייתה גבוהה ב2006הפרטית לנפש בשנת 

 היו 2006ההוצאות החברתיות של הממשלה בממוצע לנפש בשנת , 1990
  .1990 בלבד מאלו של שנת אחוז 11- גדולות ב
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  ,טית וההוצאה החברתית של הממשלה הצריכה הפר.5לוח 
  )מדדים( בממוצע לנפש

  צריכה פרטית  
  לנפש

הוצאה חברתית של 
  הממשלה לנפש

1990  100.0  100.0  
1995  122.8  117.5  
1999  130.7  124.2  
2000  137.5  123.4  
2001  137.8  130.1  
2002  136.1  123.3  
2003  134.8  118.1  
2004  139.7  110.3  
2005  141.9  107.5  
2006  145.9  111.2  

–ההוצאה הממשלתית לפי תחומי פעילות עיקריים . 4
  ?תותחים או חמאה

 אחוז מההוצאה הממשלתית הופנו להחזר חוב 30- כ, בשנים האחרונות
ליתר . ביטחון וכלכלה, )כמחצית מהיתרה(והיתרה התחלקה בין חברה 

ר מההוצאה הממשלתית להחז  אחוז31.6 הופנו 2005בשנת , פירוט
 –ביטחון ,  אחוז51.7 –והיתרה התחלקה בין הוצאות חברתיות , חובות

, בהשוואה לשנה הקודמת). 6לוח (  אחוז23 –וכלכלה ומינהל   אחוז25.3
ההוצאה , כלומר(חלקה היחסי של ההוצאה הממשלתית הפנויה 

ובתוכה נמשכה , המשיך להצטמצם) הממשלתית לאחר החזר חובות
הוצאות החברתיות והעלייה בחלק היחסי של הירידה בחלק היחסי של ה

 הכולל מגוון רחב של –הרכיב האחרון . ההוצאות לנושאי כלכלה ומינהל
פעולות מחקר ופיתוח וייצוא ועד , פעילויות מתמריצים לעידוד השקעות

 נוטל חלק הולך –טיפוח איכות הסביבה ועוד , שמירת הסדר הציבורי
בחלק .  זה חמש שנים ברציפותוגדל מתוך ההוצאה הממשלתית הפנויה
והוא חזר לעלות לאחר ירידה , היחסי של הוצאות הביטחון חלה תפנית

 יותר 2005הוצאות הביטחון היוו בשנת , למעשה .2004- ו2003בשנים 
כמו בשיא גל הטרור בשנת , מרבע מסך ההוצאה הממשלתית הפנויה

  .  ויותר מאשר בכל השנים מאז תחילת שנות התשעים2002
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  )אחוזים( התפלגות הוצאות הממשלה לפי תחומים עיקריים: 6וח ל

  1985  1992  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  כל -סך
החזר 
  31.1  31.6  29.1  32.0  29.2  30.2  29.8  43.4  חובות

הוצאה 
ממשלתית 

 100.00 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 100.0  100.0  פנויה

  49.7  51.7  52.6  54.1  54.2  56.1  51.7  32.1  חברה

  25.3  25.3  24.6  24.3  25.4  23.6  26.1  40.2  ביטחון
  כלכלה 
  ומינהל

  
27.7  

  
22.2  

  
20.3  

  
20.4  

  
21.6  

  
22.8  

  
23.0  

  
25.0  

  
 נמשכת הירידה בחלק היחסי של ,לפי התקציב המקורי, 2006בשנת 

החלק היחסי של הוצאות הביטחון , כמו כן. יהההוצאה הממשלתית הפנו
 –והחלק היחסי של ההוצאות לנושאי כלכלה ומינהל , היה אמור לרדת
לראשונה מאז , בחלק היחסי של ההוצאות החברתיות. להמשיך ולעלות

אולם תת הביצוע הגדול בהוצאות החברתיות . היה צפוי גידול, 2002שנת 
ם הגדולים בתקציב בעקבות והשינויי, במחצית הראשונה של השנה

יגרמו מן ,  שיבואו לביטוי במחצית השנייה של השנה,המלחמה בלבנון
  . הסתם להבדלים גדולים בביצוע

מאז אמצע שנות השמונים עלה חלקן היחסי של , במבט ארוך טווח
בשנת . ההוצאות החברתיות מתוך ההוצאה הממשלתית הפנויה בהתמדה

, ממחצית ההוצאה הממשלתית הפנויההן נטלו יותר , לראשונה, 1992
,  התהפכה המגמה2002בשנת . 2001 בשנת –  אחוז56 –והגיעו לשיא 

 52- היוו ההוצאות החברתיות כ2005ובשנת , בשנים הבאות חלה ירידה
הגידול בחלק היחסי של ההוצאות . מההוצאה הממשלתית הפנויה אחוז

 של הוצאות על חשבון ירידה בחלק היחסי, בעיקר, החברתיות היה
ואילו הירידה בשנים האחרונות מלווה בגידול החלק היחסי של , הביטחון

  .הוצאות כלכלה ומינהל
 –או בהכללה , התחלופה בין הוצאות ביטחון ובין הוצאות חברתיות

חזרה לתפוס מקום מרכזי בסדר היום הציבורי , שימושים אזרחיים
נות לגבי צמצום חריף עלו טע, בפרט. 2006בעקבות המלחמה בלבנון בקיץ 

היבוא הביטחוני ממומן רובו ככולו (מדי בהוצאות הביטחון המקומיות 
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ומתן עדיפות מוגזמת ליעדים , )ב שגדלו" מענקי סיוע מארהידי- על
ניתוח כולל של ההוצאות . כלכליים וחברתיים בשנים האחרונות

ע מצבי) 7לוח (וההכנסות הציבוריות המקומיות בעשור וחצי האחרונים 
  : על המגמות הבאות
 –השינוי הבולט ביותר נוגע לירידה בגירעון המקומי , בתקופה כולה

השינוי . 2005ג בשנת " אחוזי תמ2.8-  ל1990ג בשנת " אחוזי תמ7.6- מ
 –וכן , משקף את העדיפות הגבוהה שניתנה לשמירת היציבות הכלכלית

 ,האת השפעת הגישה הרעיונית של הפחתת מעורבות הממשלה בכלכל
שהייתה משותפת לכל הממשלות מאז המשבר האינפלציוני של אמצע 

  .שנות השמונים

  2005-1990,  רכיבי הוצאות והכנסות מקומיות של המגזר הציבורי.7לוח 

  השינוי בנקודות אחוז  ג"אחוזי תמ  
  1990  1995  2000  2005  90-95  95-00 00-05 90-05 

צריכה ביטחונית 
  מקומית

  
10.0  

  
7.5  

  
6.6  

  
6.3  

  
2.5-  

  
0.9-  

  
0.3-  

  
3.7-  

צריכה אזרחית 
  מקומית

  
16.5  

  
20.0  

  
19.3  

  
19.5  

  
3.5+  

  
0.7-  

  
0.2+  

  
3.0+  

  -0.4  -0.1  -0.8  +0.5  2.4  2.5  3.3  2.8  השקעות
כ ביקושים "סה

  מקומיים
  

29.3  
  

30.8  
  

28.4  
  

28.2  
  

1.5+  
  

2.4-  
  

0.2-  
  

1.1-  
  +0.2  -1.4  +0.1  +1.5  37.6  39.0  38.9  37.4  מסים

תשלומי העברה 
  נטו, לציבור

  
10.6  

  
11.0  

  
11.3  

  
10.8  

  
0.4+  

  
0.3+  

  
0.5-  

  
0.2+  

מסים בניכוי 
תשלומי 

  העברה לציבור

  
  

26.8  

  
  

27.9  

  
  

27.7  

  
  

26.8  

  
  

1.1+  

  
  

0.2-  

  
  

0.9-  

  
  

0.0  
  -2.0  -0.1  -0.4  -1.5  0.8  0.9  1.3  2.8  תמיכות ישירות
  -2.5  -0.2  -0.7  -1.6  4.1  4.3  5.0  6.6  תשלומי ריבית

הכנסות מרכוש 
  ואחרות

  
4.3  

  
4.0  

  
2.5  

  
3.5  

  
0.3-  

  
1.5-  

  
1.0+  

  
0.8-  

  -4.8  -0.6  -1.8  -2.4  2.8  3.4  5.2  7.6  גירעון מקומי
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 הייתה –ג " אחוזי תמ4.8 – 1990הירידה בגירעון המקומי מאז שנת 
כשלעצמה (ג " אחוזי תמ2.5- פועל יוצא מהקטנת תשלומי ריבית לציבור ב

, )ג" הירידה בגירעון וביחס שבין חובות הממשלה ובין התמתוצאה של
ג וצמצום הביקושים המקומיים " אחוזי תמ2-הפחתת תמיכות ישירות ב

פחתו ההכנסות מרכוש והכנסות מקומיות , מנגד. ג" אחוזי תמ1.1-ב
צמצום הגירעון המקומי הושג ללא , ככלל .ג" אחוזי תמ0.8-אחרות ב

ממסים ובתשלומי העברה נטו לציבור חל בהכנסות . הכבדה בנטל המס
 והמשקל היחסי של –ג  בכל רכיב " אחוזי תמ0.2 –גידול לא משמעותי 

  . מסים בניכוי תשלומי העברה נטו לציבור לא השתנה
בתוך הביקושים המקומיים הייתה תחלופה בין צריכה ביטחונית 

בעשור וחצי ירדה הצריכה : מקומית ובין צריכה אזרחית מקומית
 אחוזי 3-גדלה ב והצריכה האזרחית, ג" אחוזי תמ3.7-ביטחונית בה
  .ג"תמ

חלוקה לתקופות משנה מלמדת שהשינויים העיקריים התרחשו 
ואילו דווקא בחומש האחרון , במחצית הראשונה של שנות התשעים

. המשקל היחסי של רכיבי ההוצאה וההכנסה השונים נותר קבוע כמעט
 אחוזי 0.3-ריכה הביטחונית המקומית בבחומש האחרון ירדה הצ, בפרט
, הצריכה הביטחונית המקומית, ג גדל"היות שהתמ, למעשה. ג בלבד"תמ

,  אחוזים3-  היא הייתה גבוהה בכ2005בשנת : גדלה, במונחים מוחלטים
  . 2000מזו של שנת , במחירים קבועים

  העברה ותשלומיישירים שירותים –הוצאות חברתיות . 5

 מממנות שירותים שהממשלה מספקת לציבור ההוצאות החברתיות
שירותים שמספקים לציבור מוסדות ציבוריים ופרטיים אחרים , במישרין

וכן סוגים שונים של , והממשלה משתתפת במימונם באופן מלא או חלקי
במסגרת . תשלומי העברה לאוכלוסייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי

שירותי , בריאות, נוךהשירותים החברתיים של הממשלה נכללים חי
תשלומי ההעברה . שיכון ציבורי וסיוע לעולים חדשים, הרווחה האישיים

קצבאות , קצבאות לזקנים ושאירים, העיקריים כוללים קצבאות ילדים
  .דמי אבטלה וגמלאות להבטחת הכנסה, לנכים
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 98.3-  הסתכמה ההוצאה בפועל למטרות חברתיות ב2005בשנת 
בשנים .  במסגרת התקציב הרגיל– אחוז 94- כ–מרביתה , ח"שיליארד מ

בהוצאות   אחוז11 חלה ירידה ריאלית מצטברת של 2005-2002
 אחוזים 4.9, 2003 אחוזים בשנת 2.4, 2002 אחוזים בשנת 3.3: החברתיות

 הייתה אפוא השנה 2005שנת . 2005 אחוזים בשנת 0.7ועוד , 2004בשנת 
אם כי ,  שבה ירדו ההוצאות החברתיות של הממשלההרביעית ברציפות

, במחירים קבועים, בסכומים מוחלטים. שיעור הצמצום בהוצאות פחת
 מאלו ח"ש מיליארד 12.3-  היו נמוכות ב2005ההוצאות החברתיות בשנת 

  . 2001של שנת 
הירידה החדה באופן יחסי באה לאחר גידול רצוף מאז אמצע שנות 

  ).  אחוזים5.5הגידול השנתי הממוצע היה , 2001-1984בשנים (השמונים 
אבל ,  תוכנן גידול ריאלי בהוצאות החברתיות2006בתקציב לשנת 

כך שלא , נמוך באופן משמעותי מהתכנון המקורי, כאמור, הביצוע יהיה
 הופנו למימון 2005בשנת  .משך גם בשנה זוימן הנמנע שמגמת הירידה ת

 מיליארד 38.9-ו,  אחוז60.4-כ, ח"ש  מיליארד59.4האספקה של שירותים 
   . מימנו תשלומי העברה שוניםח"ש

איור 3. ההוצאה החברתית של הממשלה בתקציב הכולל
מיליארדי ש"ח, מחירי 2005
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בין אספקת שירותים ובין , כאמור, ההוצאות החברתיות נחלקות
בעוד שהאספקה של שירותים היא באחריות משרדי . תשלומי העברה

מרבית , הממשלה וההוצאה בגינם נכללת במלואה בתקציב המדינה
ותקציב , ידי המוסד לביטוח לאומי-תשלומי ההעברה מבוצעים על

המדינה נושא בהפרש שבין סך התשלומים ובין התקבולים מדמי ביטוח 
הדיון , לקבלת תמונה שלמה של ההוצאות החברתיות. הנגבים מהציבור

 תשלומי ההעברה מהממשלה כל- סךמתייחס ל) והנתונים בנספח(בהמשך 
  .לציבור) לרבות המוסד לביטוח לאומי(

 הייתה מגמה כללית של ירידה בחלק היחסי של לאורך השנים
 עלייה בחלק היחסי של תשלומי העברה –ומנגד , ההוצאה על שירותים

, סטייה בולטת מהמגמה הכללית נרשמה בראשית שנות התשעים). 8לוח (
מ לשעבר והצורך לספק שיכון "בעקבות גל העלייה הגדול ממדינות ברה

החלק היחסי , לך שנות התשעיםבמה, מאז. ציבורי למאות אלפי עולים
והחלק היחסי של , אחוז- נקודות11-של ההוצאה על שירותים ירד ב
ההוצאה על שירותים , בשנים האחרונות. תשלומי ההעברה עלה במקביל

ותשלומי , לערך מסך ההוצאות החברתיות של הממשלה  אחוז60מהווה 
  .  אחוז40 –ההעברה 

  )אחוזים( ם ראשייםההוצאות החברתיות לפי רכיבי. 8לוח 

  תשלומי העברה  שירותים ישירים  הכל-סך  
1980  100.0  69.3  30.7  
1989  100.0  57.6  42.4  
1992  100.0  71.1  28.9  
2001  100.0  59.6  40.4  
2002  100.0  59.0  41.0  
2003  100.0  60.1  39.9  
2004  100.0  60.5  39.5  
2005  100.0  60.4  39.6  
2006  100.0  61.5  38.5  
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שינויים בהרכב ההוצאות החברתיות משקפים הבדלים גדולים ה
לוח (בהתפתחות של כל אחד משני הרכיבים בשנות השמונים והתשעים 

לאורך כל שנות השמונים הייתה רמת ההוצאות על שירותים ישירים . 1)9
במחצית הראשונה של שנות התשעים היא גדלה , קבועה פחות או יותר

ואילו במחצית ,  הצרכים של קליטת עלייהבעיקר בהשפעת, בשיעור חד
בתשלומי , לעומת זאת. השנייה של שנות התשעים שוב הייתה יציבות

בפתח , עקב כך. ההעברה נמשך הגידול הריאלי ברציפות שני עשורים
שנות האלפיים הייתה ההוצאה על שירותים ישירים כפולה מזו של 

. 4גדולים יותר פי בעוד שתשלומי ההעברה היו , תחילת שנות השמונים
הקיצוצים בהוצאות , בניגוד להערכות מקובלות, 2005-2002בשנים 

  .החברתיות הקטינו את שני הרכיבים בשיעור שווה

   התפתחות הרכיבים הראשיים של ההוצאות החברתיות .9לוח 
  )100 = 1980, מחירים קבועים, מדדים(

  תשלומי העברה  שירותים ישירים  
1980  100  100  
1989  99  175  
1996  190  271  
2001  196  405  
2005  175  357  
2006  187  368  

  השירותים החברתיים הישירים. 6

 מיליארד 59.4- הסתכמה ההוצאה על שירותים חברתיים ב2005בשנת 
 בשנת ח"ש מיליארד 66.5- ו2004 בשנת ח"ש מיליארד 59.9לעומת , ח"ש

 אחוז 11צטברת של בהשוואה לתחילת העשור חלה אפוא ירידה מ. 2001
בתוך ההוצאה על אספקת שירותים ישירים החינוך מהווה את . בקירוב

 או קצת יותר ממחצית בשנה ח"ש מיליארד 30- כ–הסעיף הגדול ביותר 
  .האחרונה

  

                                                 
ידי ניכוי במדד מחירי - השינויים הריאליים בהוצאות על שירותים ישירים חושבו על 1

 . המחירים לצרכןידי מדד-ואילו בתשלומי העברה על, הצריכה הציבורית
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  הרכב הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים ישירים. א

) 10לוח (השינויים בהרכב ההוצאה על שירותים חברתיים ישירים 
הגידול . פעו במידה רבה מגל העלייה הגדול של תחילת שנות התשעיםהוש

בא לביטוי , במיוחד השקעות הממשלה בשיכון, בהוצאה על קליטת עולים
, הכולל, "הוצאה על שירותים אחרים"בעליית החלק היחסי של המקבץ 

ובשנים , את תקציבי משרד השיכון והמשרד לקליטת עלייה, בין היתר
, גל העלייהבניכוי ההשפעה של  .ו הולכת ופוחתתהאחרונות השפעת

כמחצית ההוצאה על (בולטים היציבות בחלק היחסי של ההוצאה לחינוך 
ירידה , )שירותים בשנות השמונים ובמחצית הראשונה של העשור הנוכחי

כשליש מההוצאה על שירותים (בחלק היחסי של ההוצאה לבריאות 
שור הנוכחי עם נטייה לעלייה ורבע לערך בתחילת הע, בשנות השמונים

ועלייה מסוימת בחלק היחסי של ההוצאה על , )קלה בשנתיים האחרונות
  .במיוחד מאז אמצע שנות התשעים, שירותי הרווחה האישיים

   הרכב ההוצאה על שירותים חברתיים.10לוח 
  )מחירים שוטפים, אחוזים (

שירותי   בריאות  חינוך  הכל-סך  
רווחה 
  אישיים

  אחר

1985  100.0  48.5  33.7  5.2  12.6  
1989  100.0  49.4  33.1  6.8  10.7  
1992  100.0  32.3  19.1  4.2  44.4  
1995  100.0  43.5  26.3  5.8  24.4  
2001  100.0  50.0  24.8  7.7  17.5  
2002  100.0  49.8  25.4  8.7  16.1  
2003  100.0  50.4  25.0  8.6  15.9  
2004  100.0  50.2  27.3  8.9  13.6  
2005  100.0  50.5  28.2  9.1  12.2  
2006  100.0        49.7  26.7  9.0  14.6  
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  2בריאותלו הוצאה הלאומית לחינוךבחלקה של הממשלה . ב

ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת הוצאות בכל מוסדות החינוך 
יסודי עד למוסדות -ממוסדות החינוך הקדם, הציבוריים והפרטיים

הוצאות של משקי בית לשיעורים פרטיים ולספרי לימוד , להשכלה גבוהה
. ינוך חדשים ולרכישת ציודוכן הוצאות לבניית מוסדות ח, וכדומה

ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת את ההוצאות על כל שירותי הבריאות 
, שירותי רופאים פרטיים ורופאי שיניים, החולים- בתי, הניתנים במרפאות

מחקר ומינהל ממשלתי , וכן הוצאה על תרופות ומכשירים רפואיים
מימון . אותוהשקעות במבנים וציוד במוסדות הברי, בתחום הבריאות

לרבות , ההוצאה הלאומית לחינוך ובריאות נחלק בין המגזר הממשלתי
  .3ובין מגזר משקי הבית, רשויות מקומיות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ועשויים , הנתונים בסעיף זה מתבססים על אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2

להיות הבדלים בינם ובין הנתונים בסעיפים אחרים בסקירה שמבוססים על עיבודים 
 .הנערכים במרכז טאוב

 אחוזים מהמימון של ההוצאה הלאומית לחינוך ובריאות היו 3-כ, בשנים האחרונות 3
 . ומות או ממקור לא ידועמתר

איור 4.  השתתפות הממשלה בהוצאה הלאומית לחינוך 
ולבריאות

אחוזים מסך ההוצאה הלאומית המתאימה

50

55

60

65

70

75

80

85

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
הוצאה לאומית לחינוך הוצאה לאומית לבריאות
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המשקל היחסי של , על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 9.1- עלה מ4ההוצאה הלאומית לחינוך בהכנסה הלאומית הגולמית

 9.2-וירד ל, 2002- ו2001 אחוזים בשנים 9.7-  ל1995אחוזים בשנת 
בתוך כך ירד חלקו של . 2004 אחוזים בשנת 9.1- ול2003אחוזים בשנת 

באמצע שנות . המגזר הממשלתי במימון ההוצאה הלאומית לחינוך
 – 2004ובשנת ,  אחוז77 – 2003-2002בשנים ,  אחוז80התשעים הוא היה 

  .  אחוז75
 7.9ג היה "ומית לבריאות בתמהמשקל היחסי של ההוצאה הלא

וירד , 2002 אחוזים בשנת 8.6-עלה ל, אחוזים באמצע שנות התשעים
, כמו בתחום החינוך, בה בעת. 2005 אחוזים בשנת 8.1משנה לשנה עד 

המגזר הממשלתי הקטין את חלקו גם במימון ההוצאה הלאומית 
מגזר  מימן ה1998-1996בשנים . ואפילו במידה גדולה יותר, לבריאות

ולאחר ירידה , מסך ההוצאה הלאומית לבריאות  אחוז74הממשלתי 
  . 2005בשנת   אחוז65 רק –רצופה 

ירידת חלקו של המגזר הממשלתי במימון ההוצאה הלאומית לחינוך 
ובריאות הביאה לגידול משמעותי בהוצאות לחינוך ובריאות של משקי 

רותי החינוך המימון של שי" הפרטת",  דהיינו–התפתחות זו . הבית
 בצריכת השוויון-אי טומנת בחובה סכנה של התרחבות –והבריאות 

סקרים שערך מרכז , לפחות ככל שמדובר בבריאות, אכן. שירותים אלו
טאוב הצביעו על שיעור גדול מהציבור שנמנע מצריכת שירות רפואי 

עם . כלשהו בשנה שקדמה לסקר בשל התשלום שהוא נדרש לשלם בעבורו
מתוספת ההוצאה הפרטית לחינוך נבע מהיפתחות מערכת חלק , זאת

ומשקף הרחבה של מעגל רוכשי , )הקמת מכללות וכדומה(החינוך הגבוה 
  . השכלה גבוהה בחברה הישראלית

  חינוךממשלתית על הההוצאה . ג

הוצאה הממשלתית על בההוצאה לחינוך מהווה את הסעיף הגדול ביותר 
 30 הוציאה הממשלה לחינוך 2005בשנת . שירותים חברתיים ישירים

 פחות או ירידה ח"ש מיליארד 2- וכ, 2004כמו בשנת , ח"שמיליארד 
  . 2003 אחוזים לעומת שנת 6ריאלית בשיעור של 

                                                 
לאחרונה יושמה שיטת חישוב חדשה של ההכנסה הלאומית הגולמית בחשבונות  4

 . ואילך1995-והיא הוחלה על השנים מ, הלאומיים
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 9- היו נמוכות ב2005-  ו2004הוצאות הממשלה לחינוך בשנים 
מאמצע שנות , עד אז. 2001לעומת שנת , במחירים קבועים, אחוזים
-2001בשנים . הוצאה הממשלתית לחינוך בהתמדהגדלה ה, השמונים

בשיעור , במונחים ריאליים,  גדלה ההוצאה הממשלתית לחינוך1987
-1996נרשם גידול מהיר בשנים , במיוחד.  אחוזים5.3שנתי ממוצע של 

של במערכת החינוך  לצורכי הקליטה – אחוזים לשנה 8.2 – 1989
משנת . שנות התשעים שהגיעו בגל העלייה בתחילת ,תלמידים חדשים

  . אחוזים לשנה בלבד0.2ועמד על ,  ואילך הואט קצב הגידול1997
שינויים בסדרי : הדיון בהמשך מתמקד בשני היבטים עיקריים

  . העדיפויות והתפתחות איכות החינוך
על סדרי העדיפויות בהוצאות הממשלה לחינוך ניתן ללמוד מהתפלגות 

). 11לוח (של מערכת החינוך ההוצאה השוטפת בין הרכיבים השונים 
לא חלו , 2006לרבות על פי התכנון לשנת , על פני עשור וחצי, למעשה

השינוי הבולט ביותר קשור לגידול . שינויים גדולים בהתפלגות ההוצאה
והוא משקף את הרחבת חוק חינוך , ילדים-בחלק היחסי של ההוצאה לגני

סי של ההוצאה הירידה בחלק היח, שינוי אחר. 4-3חובה לגילאי 
של ביטול כפילויות עם העברת התקציב , כנראה, הוא תוצאה, לישיבות

היציבות היחסית על פני תקופה ארוכה . ממשרד הדתות למשרד החינוך
כי התפתחות ההוצאות הושפעה בעיקר מהמגמות , מעוררת מחשבה

בעוד שלמדיניות ולסדרי עדיפויות , ")הטייס האוטומטי("הטבעיות 
  .עה מצומצמת בלבדהייתה השפ

   רכיבים עיקריים –התפלגות ההוצאה השוטפת לחינוך . 11לוח 
  )אחוזים(            

  1990  1995  2000  2004  2005  2006  
  100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  הכל- סך

  7.5  7.1  6.8  7.0  7.1  7.8  הוצאות כלליות
  7.3  7.4  7.7  6.1  4.6  4.9  ילדים-גני

  29.4  29.3  28.7  26.4  28.5  26.7  יסודי
  33.9  34.3  35.9  35.5  34.6  34.5  יסודי- על

  17.4  18.0  16.6  18.3  17.4  17.2  חינוך גבוה
  2.4  1.9  2.2  2.6  3.0  3.1  הכשרה מקצועית

  2.1  2.0  2.1  4.1  4.8  5.8  ישיבות
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היבט אחר של סדרי עדיפויות נוגע לחלוקה בין התקציב הרגיל ובין 
, ספר- ב הפיתוח נכללות הוצאות לבניית בתיבתקצי. תקציב הפיתוח
 הוצאות הקשורות להתאמת –או במלים אחרות , שיפוצם וציודם

בשנתיים האחרונות . התשתית הפיזית של מערכת החינוך לשנים הבאות
.  אחוזים מסך ההוצאה הממשלתית לחינוך בלבד2נטל תקציב הפיתוח 
 הוצאות הפיתוח ,2005במחירים קבועים של שנת , בסכומים מוחלטים

 852-ב, 2001-1998בממוצע לשנה בשנים ₪  מיליארד 1.2-הסתכמו ב
 ח"ש מיליוני 556-וב, 2003-2002 בשנים , בממוצע לשנה,ח"שמיליוני 

הרמה הנמוכה והפוחתת של השקעות . 2005-2004בממוצע לשנה בשנים 
בהתחשב בגידול הטבעי של אוכלוסיית . מעוררת חשש להזנחת העתיד

עלול להיווצר פער מסוכן בין הצרכים ובין התשתיות , ידיםהתלמ
 תוכנן גידול 2006אמנם בשנת . תוך פגיעה באיכות החינוך, הזמינות
אבל אין בו כדי להוות תשובה , )2005 אחוזים לעומת שנת 10- כ(מסוים 

, כאמור,  מה גם שהניסיון של השנים האחרונות מצביע, של ממש לפער
  .ין התכנון ובין הביצועעל הבדלים גדולים ב

יכולה , במחירים קבועים, רמת ההוצאות השוטפות בממוצע לתלמיד
 מוצגים נתונים על 12בלוח . להיחשב כמדד גולמי כולל לאיכות החינוך

השינוי בהוצאה הממוצעת לתלמיד בעשור האחרון בכלל ולפי שלבי 
הלימוד  נתונים חלקיים על השינוי במספר שעות –וכן , החינוך השונים

היחס בין השינויים מהווה אינדיקציה מסוימת  .בממוצע לתלמיד
  .להתייעלות

                    ההוצאה ומספר שעות לימוד בממוצע לתלמיד. 12לוח 
  )באחוזיםתקופתיים שיעורי שינוי (

  2000-1995  2005-2000   2005-1995   

  הוצאה בממוצע לתלמיד

  -5.7  -11.9  +7.1  הכל- סך
  +7.0  +1.6  +5.3  יסודיחינוך 

  -9.0  -12.6  +4.1  יסודי-חינוך על
  -23.6  -20.7  -3.7  חינוך גבוה

  שעות לימוד בממוצע לתלמיד

  +6.6  -3.3  +10.2  חינוך יסודי
  -1.6  -4.5  +3.1  יסודי-חינוך על
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 אחוזים לערך בהוצאה הממוצעת 6בעשור כולו הייתה ירידה של 
אך ,  חדה במיוחד בחינוך הגבוההירידה הייתה. לתלמיד בכלל המערכת

, לעומת זאת, בחינוך היסודי. יסודי- בשיעור לא מבוטל גם בחינוך העל
נבדלות זו מזו ה, תקופות- מדובר בשתי תת, תו של דברִמלא. היה גידול

גדלה , במחצית השנייה של שנות התשעים, בתקופה אחת. במידה ניכרת
-ינוך היסודי והעלוכן בח, ההוצאה הממוצעת לתלמיד בכלל המערכת

במחצית , שנייההבתקופה . וירדה בחינוך הגבוה בשיעור מתון, יסודי
נמשך אמנם הגידול בהוצאה הממוצעת , הראשונה של העשור הנוכחי

יסודי והגבוה -אבל בחינוך העל, לתלמיד בחינוך היסודי בשיעור צנוע
 כי ,נראה אפוא. ובכלל המערכת הייתה ירידה בשיעורים משמעותיים

  .במיוחד בחמש השנים האחרונות, הייתה ירידה באיכות החינוך
הירידה החדה ,  ראשית:לכמה הערות משלימות, עם זאת, יש מקום

על , בהכרח, בהוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך הגבוה איננה מעידה
וייתכן שהיא משקפת שינוי בתמהיל , ירידה מקבילה באיכות החינוך

פר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעשור האחרון גדל מס. הלומדים
ומרביתם נקלטו במכללות ,  אלף260- אלף ל160- מ,  אחוז60-בכ

בהן העלות הממוצעת לתלמיד נמוכה , ובמסגרות לימוד חדשות אחרות
בחינוך היסודי גדלו , שנית. יותר בהשוואה לאוניברסיטאות הוותיקות

בשיעורים ההוצאה הממוצעת לתלמיד ומספר השעות בממוצע לתלמיד 
בשנים , בפרט. אך ללא התייעלות, ייתכן אפוא שחל שיפור איכותי. דומים

ואילו מספר השעות ,  ההוצאה הממוצעת לתלמיד גדלה2005-2000
 בהוצאה ות ירידויסודי הי-בחינוך העל, לבסוף. בממוצע לתלמיד ירד

אך הירידה במספר , הממוצעת לתלמיד ובמספר השעות בממוצע לתלמיד
כך שלא מן הנמנע כי התייעלות עזרה למנוע , ייתה קטנה יותרהשעות ה

   .ירידה באיכות החינוך

  בריאותהוצאה ממשלתית ל. ד

 מיליארד 16.7- הסתכמה ההוצאה הממשלתית לבריאות ב2005בשנת 
  . 2004 אחוזים לעומת שנת 2.7גידול ריאלי של , ח"ש

תית התפתחות ההוצאה הממשל, 1980מאז שנת , במבט ארוך טווח
, 1989-1980, עשר השנים הראשונות: לבריאות נחלקת לשלוש תקופות

, חל גידול מהיר, 1996-1990, בשבע השנים הבאות; התאפיינו ביציבות
, מאז; לערך  אחוז50-גבוהה יותר ב, וההוצאות טיפסו למדרגה חדשה
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למעט (תוך תנודות קטנות , ההוצאות נותרו ברמה החדשה, במשך עשור
  ). 1999 לעומת שנת 2000 אחוזים בשנת 6.2ירידה של 

רמה ריאלית קבועה של הוצאות לאורך שנים גוררת ירידה בהוצאה 
המחירים של שירותי בריאות נוטים לעלות , יתר על כן. הממוצעת לנפש

, היציבות בהוצאות, ביחד. 5מהר יותר מאשר מדד המחירים הכללי
ים היחסיים של ההשפעה של גידול האוכלוסייה ושל העלייה במחיר

-30 הייתה שחיקה של 1997 כי מאז ,להערכהמביאים , שירותי הבריאות
  . באספקה של שירותי בריאות לציבור במימון הממשלהאחוז 25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בשנים . ההוצאה הממשלתית לבריאות כוללת השקעות במבנים וציוד
, לשנה) 2005רי במחי (ח"ש מיליוני 685-  עמדו ההשקעות על כ1997-1993
 מיליוני 168-ול, 2003-1998 לשנה בשנים ח"ש מיליוני 348-והן ירדו ל

                                                 
-2005עלה בשנים ) הנכלל במדד המחירים לצרכן(מדד המחירים של שירותי בריאות  5

מחירי יום , באותן שנים.  אחוזים לערך יותר מאשר מדד המחירים לצרכן9-  ב2000
  . אחוזים לערך יותר מאשר מדד המחירים לצרכן10- אשפוז עלו ב

איור 5. הוצאה ממשלתית לבריאות בממוצע לנפש
 מחירים קבועים, אלפי ש"ח

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0
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בשנתיים האחרונות מהוות . 2005-2004 לשנה בלבד בשנים ח"ש
כמו בתחום . ההשקעות אחוז אחד מסך ההוצאה הממשלתית לבריאות

רמה נמוכה מדיי של השקעות שוחקת את התשתית הפיזית של , החינוך
ועלולה להתבטא באיכות נמוכה של השירותים , רותי הבריאותמערכת שי

  .בעתיד
 –למעשה , ההוצאה השוטפת נחלקת בין השתתפות בביטוח רפואי

ובין , ממשלתיים- ידי מוסדות לא-מימון שירותי בריאות שמסופקים על
לאורך השנים הייתה ירידה . הוצאות ישירות לאספקת שירותי בריאות

ת בביטוח רפואי ועלייה בחלק היחסי של בחלק היחסי של ההשתתפו
הירידה בהעברות למוסדות אחרים , בחלקה). 13לוח (ההוצאות הישירות 

  .1997נובעת מביטולו של המס המקביל בשנת 
במסגרת ההוצאות הישירות בולטת הירידה בהוצאה הקשורה 

ולעומת זאת היו עליות מתונות בשני סעיפי ההוצאה , לאשפוז כללי
השינויים בהתפלגות .  לטיפול פסיכיאטרי ולטיפול ממושך–העיקריים 

  .ההוצאות מעידים על התמקדות בשירותי בריאות מיוחדים

    רכיבים עיקריים–התפלגות ההוצאה השוטפת לבריאות . 13 לוח
  )אחוזים(            

  1990  1995  2000  2004  2005  2006  

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  הכל-סך
תתפות בביטוח הש

  רפואי
  

71.2  
  

70.0  
  

66.0  
  

67.2  
  

67.3  
  

67.0  
  33.0  32.7  32.8  34.0  30.0  28.8  הוצאות ישירות
–הוצאות ישירות 

  הכל-סך
  

100.0  
  

100.0  
  

100.0  
  

100.0  
  

100.0  
  

100.0  
  2.3  3.1  3.5  3.4  11.9  10.0  אשפוז כללי

  25.0  27.3  25.3  22.6  23.2  21.9  טיפול פסיכיאטרי
  23.1  21.8  24.5  20.8  17.2  17.1   ממושךטיפול

  18.4  18.6  18.6  22.1  17.2  14.0  בריאות הציבור
  21.2  29.2  28.1  31.1  30.5  37.0  *שונות

בעיקר הוצאות המוסד , כולל הוצאות בריאות שלא במסגרת תקציב משרד הבריאות* 
  .לטיפול בנפגעי עבודה ועוד, לביטוח לאומי לאשפוז יולדות
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  אישייםהרווחה ה שירותי. ה
ידי משרד העבודה והרווחה -שירותי הרווחה האישיים מופעלים על
 הסתכמה ההוצאה 2005בשנת . והלשכות לרווחה של הרשויות המקומיות

גידול ריאלי של פחות , ח"ש מיליארד 5.4-הממשלתית על שירותים אלו ב
 3- לאחר ירידה ריאלית מצטברת של כ, 2004מאחוז אחד לעומת שנת 

  . 2004-2003וזים בשנתיים אח
הסתכמה , 1988עד לחקיקת חוק הסיעוד בשנת , בשנות השמונים

ללא תנודות , )2005במחירי ( לשנה ח"ש מיליארד 1.8-ההוצאה בכ
ורמת ההוצאה השנתית , מאז חלה עלייה רצופה. משמעותיות בין השנים

  .בקירוב, שולשה
 לשתי  נחלקתשירותי הרווחה האישייםההוצאה הממשלתית ל

ושאר , אחוז 44-המהוות היום כ, גמלאות סיעוד: קבוצות עיקריות
טיפול , טיפול בזקנים, לרבות שירותי רווחה לילדים ונוער, השירותים

ושירותים ) מפגרים, נכים ומוגבלים, נוער מנותק(באוכלוסיות מיוחדות 
  .מרכזיים וקהילתיים לרווחת הפרט והמשפחה

  יטוח הלאומי מערכת הב–תשלומי העברה . 7

תשלומי ההעברה לציבור , 2001עד שנת , במשך שני עשורים ויותר
בשנות השמונים נרשם . באמצעות המוסד לביטוח לאומי גדלו ברציפות

עד שנת , ובשנות התשעים,  אחוזים6גידול ריאלי בשיעור שנתי ממוצע של 
 התרחשה תפנית 2002בשנת .  אחוזים8 בשיעור שנתי ממוצע של – 2001
שינויים בכללי הזכאות , הוחלט על קיצוצים בגודל הקצבאות; דהח

ועקב כך תשלומי ההעברה , והגברת האכיפה בביצוע התשלומים
 מיליארד 5-כ, ח"ש מיליארד 38.9- הם הסתכמו ב2005בשנת . הצטמצמו

מרמת השיא של שנת , במונחים ריאליים, לערך פחות  אחוז12 או ח"ש
2001 .  

לא היו אחידים על פני , 2005ות השיא ועד שנת מרמ, שיעורי הירידה
הירידה המצטברת הייתה גדולה ). 14לוח (סוגי התשלומים השונים 

ובגמלת )  אחוז45-כ(בקצבאות ילדים , ) אחוז47-כ(במיוחד בדמי אבטלה 
חל גידול בקצבאות נכות , לעומת זאת).  אחוז26-כ(הבטחה הכנסה 

סי בירידה הכוללת בתשלומי על פי החלק היח, בחישוב אחר. כללית
- כ–בדמי אבטלה ,  אחוז71-הקיצוצים בקצבאות ילדים תרמו כ, העברה

  . אחוז19-  כ– אחוז ובגמלת הבטחת הכנסה 35
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   2001 לעומת 2005 –ירידה בתשלומי העברה . 14לוח 

שינוי   
במונחים 
  מוחלטים

מיליוני (
  ) ח"ש

המשקל 
היחסי לפי 

  תחום
  )אחוזים(

שיעור שינוי 
בר לפי מצט
  תחום

  )אחוזים(

  -11.7  100  -5,140  הכל- סך
  -0.3  1  -54  זקנים ושאירים

  -44.9  71  -3,647  ילדים
   18.4    23  1,162  נכות כללית

אבטלה והבטחת 
  -36.8  54  -2,767  הכנסה

        :מזה
  -47.1  35  -1,777   אבטלה

  -26.4  19  -990   הבטחת הכנסה
  2.9   3  166  אחר 

מדיניות תשלומי העברה של הממשלה היו כבדי הנימוקים לתפנית ב
והממשלה , גודל הקצבאות וכללי הזכאות מעוגנים בחוקים. משקל

ולו , נדרשה לתקצב מדי שנה סכומים הולכים וגדלים לתשלומי העברה
, לרבות כתוצאה מעלייה, גידול האוכלוסייה(רק מסיבות דמוגרפיות 

רלית ויישום נדיב של כללי על כך נוספו פרשנות ליב). ושינויים בהרכבה
. מצד אחר, ועלייה במודעות הציבור לזכויותיו, מצד אחד, הזכאות
חלקם היחסי : תשלומי העברה הפכו לנטל תקציבי כבד, בהדרגה

- ל, 1980 אחוזים בשנת 7- עלה מ, במחירים שוטפים, בהוצאות הממשלה
בנסיבות אלו הלכה . 2001בשנת   אחוז16- ול1990בשנת   אחוז11
 לפיה הקטנת הוצאות הממשלה וצמצום הגירעון ,גישההתגבשה ו

התקציבי לממדים מקובלים בכלכלות יציבות מותנים בשינוי המדיניות 
לנוכח קיפאון בצמיחה הכלכלית , בו בזמן. בתחום תשלומי העברה

נשמעה טענה כי תשלומי , וירידה בשיעור התעסוקה בקרב ישראלים
בעיקר אצל , סית של יציאה לעבודההעברה מפחיתים את הכדאיות היח

. ולפיכך מהווים תמריץ שלילי לפעילות כלכלית, בעלי הכנסה נמוכה
הצביעו על הגידול החד במספר המקבלים של גמלת הבטחת , בפרט

בעת כניסת חוק הבטחת הכנסה , 1982בשנת : הכנסה בגיל העבודה
-  כ– 2003ובשנת ,  אלף32- כ– 1990בשנת ;  משקי בית9,900-  כ–לתוקף 
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הקיצוצים בקצבאות נועדו אפוא לעודד השתתפות גדולה יותר .  אלף155
  .של האוכלוסייה בכוח העבודה

חברתי של הקיצוצים - להתעלם מהמחיר הכלכלילא ניתןאולם 
- אינועדו להשפיע על , ביחד עם מערכת המסים, תשלומי העברה. שננקטו
בשנים האחרונות , כפי שכבר צוין.  בהתחלקות ההכנסות במשקהשוויון

-אייני ל'הלכה ופחתה השפעת המסים ותשלומי ההעברה על מדד ג
 תרומתם להקטנת המדד 2001בשנת :  בהתחלקות ההכנסותהשוויון
, בדומה לכך.  אחוז25.8 רק – 2005ואילו בשנת ,  אחוז32.5הייתה 

 מספר 2001בשנת : התרומה להקטנת תחולת העוני אף היא פחתה
ממספר   אחוז47.5-לפי ההכנסה הפנויה היה נמוך בהמשפחות העניות 

 38.5- רק ב– 2005ואילו בשנת , המשפחות העניות לפי ההכנסה הכלכלית
  . אחוז

תשלומי ההעברה ממלאים תפקיד של רשת ביטחון ; זאת ועוד
, נכים,  זקנים–כלומר עליהם להבטיח לאוכלוסיות החלשות , חברתית

ימאלית מסוימת ביחס מתאים  רמת הכנסה מינ–מובטלים וכדומה 
השפעת הקיצוצים בתשלומי העברה . לרמת החיים הכללית בחברה

, אלא גם באופן יחסי, צריכה להיבחן אפוא לא רק במונחים מוחלטים
בהתחשב בהתפתחויות שחלו בסביבה שבתוכה חיים מקבלי הקצבאות 

  . השונות
צע לצורך זה חושבו היחסים בין תשלומי ההעברה לסוגיהם בממו

כפי שהיא משתקפת בצריכה הפרטית , למקבל ובין רמת החיים הממוצעת
טרם באה , 1989שנת , בנקודת הזמן הראשונה. במספר נקודות זמן, לנפש

בשל  ( לשעברלביטוי השפעת גל העלייה הגדול ממדינות חבר העמים
נקודת הייחוס הראשונה לגבי קצבאות ילדים היא שנת , זמינות הנתונים

 קדמה להחלטות 2001שנת ). 1991 שנת –בי דמי אבטלה ולג, 1990
הממשלה ששינו את מגמת ההתפתחות ארוכת הטווח של תשלומי 

.  היא האחרונה לגביה קיימים נתוני ביצוע מלאים2005ואילו , ההעברה
 כשלעצמה מוצגים גם נתונים לשנת 2005כדי לעמוד על השינויים בשנת 

רים מוצגים במונחי מדד כאשר השינויים שחלו ביחסים האמו. 2004
  ).15לוח (נקודת הזמן הראשונה מהווה בסיס 
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            קצבאות ממוצעות ביחס לרמת החיים הממוצעת .15לוח 
  )אחוזים(

  1989  2001  2004  2005  

  83  83  92  100  זקנים ושאירים
  39  43  76  *100  ילדים

  102  104  106  100  נכות כללית
  101  111  111  **100  דמי אבטלה

  68  71  94  100  הבטחת הכנסה

  1991 שנת**     1990שנת * 

 מאשר 2005בכל סוגי הקצבאות היחס המחושב נמוך יותר בשנת  
ילדים והבטחת ,  ושאיריםזיקנהלגבי קצבאות , יתר על כן. 2001בשנת 
 גם בהשוואה לנקודת הזמן 2005היחס המחושב נמוך יותר בשנת , הכנסה

ות נכות ודמי אבטלה היחס המחושב דומה בשתי לגבי קצבא(הראשונה 
הירידה התלולה ביותר חלה בקצבאות ילדים ובגמלת ). נקודות הזמן

 כשלעצמה הפער בין הקצבאות הממוצעות 2005בשנת . הבטחת הכנסה
,  ושאיריםקצבאות זיקנהובין רמת החיים הממוצעת נותר בעינו לגבי 

ם כי במידה קטנה בהרבה א, המשיך לגדול לגבי ילדים והבטחת הכנסה
אף . ונפתח לראשונה גם לגבי מקבלי דמי אבטלה, מאשר בשנים הקודמות

לא ניתן להימנע , שמדובר בחישובים גולמיים שאינם פטורים מחסרונות
ממסקנה כי הקיצוצים שבוצעו סותרים את תפיסת היחסיות שתוארה 

  .למעלה
קנה י הזקצבאותהרכיב הגדול ביותר בתוך תשלומי ההעברה הן 

בגודל , בעיקר, היקף ההוצאה בסעיף זה תלוי). 16לוח  (והשאירים
. אוכלוסיית הקשישים ובחלק היחסי של מקבלי השלמת הכנסה בתוכם

הגידול בהוצאה הושפע מהצטרפות של קשישים שבאו , בשנות התשעים
. מה גם שחלק ניכר מהם נזקקו להשלמת הכנסה, בגל העלייה הגדול
 הוחלט על הפחתה כללית 2002 שהונהגה בשנת במסגרת המדיניות

העלאת גיל הזכאות והרחבת מבחני הכנסה והצמדת , בקצבאות
, עקב כך. הקצבאות למדד המחירים לצרכן במקום לשכר הממוצע במשק

 אחוזים לערך מרמתם 4- היו התשלומים נמוכים ב2003-2002בשנים 
 גדלו 2004נת בש. למרות הגידול במספר מקבלי הקצבאות, 2001בשנת 

וחזרו ,  אחוזים נוספים1.7- ב– 2005ובשנת ,  אחוזים1.9-התשלומים ב
 תרמו העלאת הגמלה של 2005לגידול בשנת . לרמה של תחילת העשור



  2006                                                             הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 

 

 

120

 1.5- אחוזים ל4-הקטנת שיעור ההפחתה הכללי מ, השלמת הכנסה
  .פי עליית המחירים-אחוזים ועדכון הקצבאות על

             רכיבים עיקריים– בתשלומי העברה ההתפלגות והשינוי .16לוח 
  )אחוזים(

  שיעור שינוי 
  שנתי ממוצע

  1990  1995  2001  2004  2005  

-1991  
  2001  

-2002  
  2005  

  -3.1  7.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  הכל-סך
זקנים 

  ושאירים
  

44.6  
  

40.5  
  

37.0  
  

40.9  
  

41.8  
  

6.0  0.1-  
  -13.8  6.0  11.5  12.4  18.5  22.8  22.2  ילדים
נכות 

  4.3  10.2  19.3  18.4  14.4  11.6  11.3  כללית
אבטלה 

והבטחת 
  -10.8  12.5  12.2  13.1  17.1  12.6  10.6  הכנסה

                :מזה
  -14.7  9.4  5.1  5.5  8.6  6.7  7.3  אבטלה

הבטחת 
  -7.4  17.4  7.1  7.6  8.5  5.9  3.3  הכנסה

  -0.7  9.2  15.2  15.2  13.0  12.5  11.3  אחר

בשנות .  את המקום השני במדרגקצבאות הילדיםברוב השנים תפסו 
: התשעים גדלה ההוצאה בסעיף זה כתוצאה משלושה שינויים עיקריים

החלת הזכאות גם על , ביטול ההקפאה של הקצבאות לילד ראשון ושני
. וחוק משפחות ברוכות ילדים" יוצאי צבא"משפחות של מי שאינם 

הפחתה של , בין השאר,  כללו2002מאז ההחלטות שקיבלה הממשלה 
של , פני שבע שנים-על, השוואה בשלבים, ובנוסף,  אחוז15-הקצבאות ב

ולילדים (ללא קשר למספרם הסידורי במשפחה , הקצבאות לכל הילדים
בשנים האחרונות ירד , עקב כך).  באופן מיידי2003שנולדו לאחר יוני 

והוא צפוי להמשיך ולרדת , ז אחו45- ב, במונחים ריאליים, היקף ההוצאה
. עם היישום של שלבים נוספים בתכנית השוואת הקצבאות לכל הילדים

 אחוזים 8- הסתכמה הירידה בתשלומים לקצבאות ילדים ב2005בשנת 
  .בקירוב
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,  גדלה לאורך כל התקופה בקצב מהירקצבאות נכותההוצאה על 
מדיניות זהו התחום היחיד ש, למעשה. במיוחד מאמצע שנות התשעים

נוספו גמלה , להפך.  פסחה עליו2002הקיצוצים בקצבאות שהונהגה בשנת 
- קצבה נוספת לנכים בעלי דרגת אי, מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה

 גדלו 2005בשנת . ועוד, קצבה נוספת לילד נכה, השתכרות גבוהה
 ,בין השאר גם בהשפעת הדחייה בגיל הפרישה,  אחוזים4-ההוצאות ב
  . נכים במערכת קצבאות הנכות לתקופה נוספתשמשאירה 

 גדלה בשנות דמי אבטחה וגמלת הבטחת הכנסהההוצאה על 
התשעים מהר יותר מכל הרכיבים העיקריים האחרים של תשלומי 

הגידול החד משקף את ההידרדרות במצב הכלכלי והתרחבות . ההעברה
.  אלואך גם עלייה במודעות הציבור לזכאותו בתחומים, ממדי האבטלה

הגידול בדמי אבטלה בשנות התשעים התרחש למרות החמרות מסוימות 
חייבים ) 35עד גיל ( מובטלים צעירים 1995החל בשנת , למשל. שהונהגו

 הוגבלו דמי האבטלה 1999והחל בשנת , לקבל כל עבודה שמוצעת להם
 הביאו לירידה 2002ההחלטות שהתקבלו מאז , לעומת זאת. המרביים

 במסגרת המדיניות החדשה הוארכה תקופת ההכשרה .חדה בהוצאות
הוגבלה תקופת הזכאות המרבית למובטלים צעירים , לקבלת דמי אבטלה

 של הכשרה תכניותוהוקטן התשלום למובטלים חוזרים ולמשתתפים ב
ובנוסף הופחתו ,  אחוזים4- גמלת הבטחת הכנסה הופחתה ב. מקצועית

בהתאם להרכב ,  אחוז23-10סכומי הגמלה המרביים בשיעורים שבין 
בוטלה הזכאות לגמלה בשיעור מוגדל למצטרפים , כמו כן. המשפחה

שונו פרמטרים של מבחן ההכנסה ובוטלו , חדשים בגילים מסוימים
והופחתו או בוטלו הנחות , פטורים ממבחן תעסוקה במקרים מסוימים

. למצטרפים חדשים) דמי נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד, בארנונה(שונות 
 משקפת גם שיפור – אחוזים לערך 7 –הירידה בהוצאות , 2005בשנת 

הצטמצם מספר המקבלים של גמלת הבטחת הכנסה : במצב התעסוקה
  . והתקצרה השהות של מובטלים במערכת דמי אבטלה

המקורות למימון תשלומי ההעברה כוללים גביית דמי ביטוח 
ת בגין היתרות השתתפות של תקציב המדינה והכנסות ריבי, מהציבור

במסגרת מדיניות , 1987מאז שנת . הכספיות של המוסד לביטוח לאומי
הוקטנו דמי הביטוח שמשלמים , הממשלה להפחתת עלות העבודה

ומשרד האוצר משפה את המוסד לביטוח לאומי , מעסיקים ועצמאיים
לצורך ניתוח השינויים בהרכב מקורות המימון לאורך . בעבור ההפרשים

ביחד עם ,  השיפוי נכללים בהשתתפות תקציב המדינהסכומי, זמן
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השתתפות הממשלה במימון גמלאות גבייתיות והמימון הממשלתי של 
רוב השנים התקבולים מגביית דמי ביטוח , למעשה. גבייתיות- גמלאות לא

, )17לוח (ומהשתתפות תקציב המדינה היו גדולים מתשלומי ההעברה 
 הגדיל את היתרות הכספיות –ול  לאחר מימון הוצאות התפע–והעודף 
ריבית שעומדות לזכות המוסד לביטוח לאומי בחשבונות החשב -נושאות

  .הכללי במשרד האוצר
היה החלק היחסי של השתתפות תקציב המדינה גדול  2002שנת עד 

, הקיצוצים בקצבאות. אחוז מזה של הגבייה מהציבור- במספר נקודות
 למעסיקים ולעצמאים באחוז והעלאת דמי הביטוח הלאומי, מצד אחד

, 2002אחד במקביל להפחתת שיעור השיפוי של משרד האוצר החל ביולי 
הביאו להשוואת החלקים היחסיים של שני המקורות בשנת , מצד אחר

  .יים האחרונותולחלק יחסי גדול יותר של הגבייה מהציבור בשנת, 2003

  )יםאחוז( הרכב מקורות המימון של תשלומי ההעברה: 17לוח 

 הכל-סך  
תשלומי 
  *גמלאות

  דמי ביטוח
 שנגבו מהציבור

השתתפות תקציב 
  **המדינה

1990  100  44  50  
1995  100  33  67  
2000  100  46  49  
2001  100  43  51  
2002  100  44  51  
2003  100  49  50  
2004  100  52  50  
2005  100  54  50  

  .בניכוי פיצויים מצד שלישי* 
מופקדות בחשבונות החשב הכללי במשרד הין יתרות  ריבית בגזיכוילא כולל ** 

  .האוצר
  

   



   123                                             הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים                   

 

  סיכום. 8

את תהליך הצמיחה , ככל הנראה,  קטעה2006המלחמה שפרצה בקיץ 
ההתרחבות ,  עד אז.2003שנת  הכלכלית שהחל במחצית השנייה של

בפעילות הכלכלית עודדה הצטרפות לכוח העבודה והביאה לירידה 
, יתר על כן .מדי האבטלה נותרו גדוליםועם זאת מ, בשיעור האבטלה

התרכזו אצל בעלי ,  שנלווה לווהגידול בהכנסות, השיפור במצב התעסוקה
בעוד שבקרב בעלי השכלה נמוכה שיעור האבטלה נותר , השכלה גבוהה

כדי לעודד צמיחה ננקטו צעדים , בה בעת. גבוה וההכנסות לא גדלו
וקזז את ההשפעה , שחלקם העמיק את הפערים הכלכליים בחברה

החיובית שיכלה להיות להתרחבות התעסוקה ולגידול בהכנסות 
העדויות השונות על , מכל האמור. הכלכליות על השכבות החלשות

כי אי  ,מובילות למסקנהרות הצמיחה בשנים האחרונות פיהתחלקות 
כדי לקדם את ו ,צמיחה-במדיניות מקרו כלכלית מעודדתאפשר להסתפק 

 יש צורך באמצעים ישירים צות החלשות בחברהרווחתן של הקבו
  .וממוקדים יותר

למרות היעד של חיזוק חברתי שנכלל במדיניות התקציב של 
ג המשיך לרדת גם "שיעורן של ההוצאות החברתיות מהתמ, הממשלה

שיעורן של ההוצאות החברתיות  .שנה רביעית ברציפות, 2005בשנת 
, למעשה. לתית הפנויה ההוצאה הממשכל-סךהמשיך לרדת גם מתוך 
 שחרור ידי-עלשנועד לסייע לצמיחה , 2005-2002הריסון התקציבי בשנים 

התממש ברובו על חשבון , משאבים לשימושו של המגזר העסקי במשק
   .ההוצאות החברתיות

וחלקן , גדלו ברציפות במשך שני עשורים ויותרההוצאות החברתיות 
 בשנת .2001ע לשיא בשנת ההוצאה הממשלתית הפנויה הגיהיחסי מתוך 

החלק היחסי של ההוצאות בשנים בהן גדל .  התהפכה המגמה2002
על חשבון ירידה בחלק היחסי של הוצאות , בעיקר,  זההחברתיות היה

מלווה בגידול החלק הייתה ואילו הירידה בשנים האחרונות , הביטחון
 תחלופה, לפי הטענה, הייתה אם .היחסי של הוצאות כלכלה ומינהל

לא התרחשה היא , מוגזמת בין הוצאות ביטחון ובין הוצאות חברתיות
  . בשנים האחרונות

 יותר מרבע מסך 2005הוצאות הביטחון היוו בשנת , תו של דברִמלא
 ויותר 2002כמו בשיא גל הטרור בשנת , ההוצאה הממשלתית הפנויה

בחומש , ניתוח אחרב. מאשר בכל השנים מאז תחילת שנות התשעים
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ירד ג "מהתמהצריכה הביטחונית המקומית ן המשקל היחסי של האחרו
צריכה הביטחונית  ה– ג גדל"היות שהתמו ,אחוז בלבד-נקודות 0.3-ב

,  אחוזים3- הייתה גבוהה בכ2005בשנת ו, במונחים מוחלטיםגדלה 
  . 2000שנת בהשוואה ל, במחירים קבועים

, מהתכנון היה הביצוע של ההוצאות החברתיות נמוך 2005גם בשנת 
הסטייה . 2006ולפי נתונים חלקיים נראה שזה יהיה המצב גם בשנת 

בעוד שהביצוע של , העיקרית הייתה בהוצאה על שירותים ישירים
ההוצאות חלוקה של ב, בתוך כך. תשלומי העברה היה קרוב לתכנון

והיא  ,בין שירותים ישירים ובין תשלומי העברה לא חל שינויהחברתיות 
 הקטינו אפוא את שני 2002הקיצוצים מאז .  שנה נוספתנותרה קבועה

בניגוד להערכות נפוצות לפיהן , הרכיבים בשיעור שווה פחות או יותר
  .הפגיעה התרכזה בעיקר בתשלומי העברה

 הולך ויורד המשקל היחסי של ההוצאה הלאומית 2002מאז שנת 
י יורד חלקו של המגזר הממשלת, בה בעת. ג"בריאות בתמללחינוך ו
התפתחות זו . וגדלות ההוצאות לחינוך ובריאות של משקי הבית, במימון

 בצריכת השוויון-איעלולה להביא להתרחבות  – המימון" הפרטת "–
  .שירותי חינוך ובריאות
לא חלו שינויים , 2006לרבות על פי התכנון לשנת , על פני עשור וחצי

 השונים של גדולים בהתפלגות ההוצאה השוטפת לחינוך בין הרכיבים
היציבות היחסית על פני תקופה ארוכה מעוררת מחשבה . מערכת החינוך

הטייס ("כי התפתחות ההוצאות הושפעה בעיקר מהמגמות הטבעיות 
בעוד שלמדיניות ולסדרי עדיפויות הייתה השפעה , ")האוטומטי

  .מצומצמת בלבד
היה גידול בשיעור צנוע בהוצאה הממוצעת , בחמש השנים האחרונות

יסודי והגבוה הייתה ירידה - אבל בחינוך העל, תלמיד בחינוך היסודיל
הגידול בהוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך . בשיעורים משמעותיים

כך שהוא , היסודי היה מלווה בירידת מספר השעות בממוצע לתלמיד
בחינוך , לעומת זאת. יעילות ולאו דווקא שיפור איכותי-עלול לשקף אי

 בהוצאה הממוצעת לתלמיד ובמספר השעות ות ירידיסודי היו-העל
כך שלא , אך הירידה במספר השעות הייתה קטנה יותר, בממוצע לתלמיד

. באיכות החינוךמשמעותית מן הנמנע כי התייעלות עזרה למנוע ירידה 
ברובה הירידה בהוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך הגבוה משקפת , לבסוף

 לפחות – מעידה על ירידהיננה ככל הנראה או, שינוי בתמהיל הלומדים
  . החינוך באיכות – לא באותו שיעור
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רמה ריאלית , בעשור האחרון, בהוצאות הממשלה לבריאות נשמרה
היציבות בהוצאות בד בבד עם גידול האוכלוסייה ועלייה . קבועה

מביאים להערכה כי מאז שנת , במחירים היחסיים של שירותי הבריאות
באספקה של שירותי בריאות לציבור   אחוז30-25 הייתה שחיקה של 1997

  .במימון הממשלה
ההשקעות בפיתוח התשתית הפיזית של מערכות החינוך והבריאות 

רמה נמוכה ופוחתת של . נמוכות ובמגמת ירידה, בשנים האחרונות, היו
השקעות מעוררת חשש להיווצרות פער מסוכן בין הצרכים ובין התשתיות 

  .הזמינות בשנים הבאות
 התרחשה תפנית חדה במגמת ההתפתחות של תשלומי 2002נת בש

בתוך ארבע ,  עקב כך.ההעברה לציבור באמצעות המוסד לביטוח לאומי
לערך   אחוז12מצטבר של בשיעור ריאלי התשלומים הצטמצמו שנים 

בדמי , הירידה התמקדה בקצבאות ילדים. 2001מרמת השיא של שנת 
גדלו הפערים בין הקיצוצים מ תוצאהכ. אבטלה ובגמלת הבטחת הכנסה

 רשת הביטחון השחקונ, הקצבאות הממוצעות ובין רמת החיים הכללית
 2005בשנת . שתשלומי העברה נועדו לפרוס לקבוצות החלשותהחברתית 

כשלעצמה הפער בין הקצבאות הממוצעות ובין רמת החיים הממוצעת 
 והבטחת המשיך לגדול לגבי ילדים, נותר בעינו לגבי זקנים ושאירים

ונפתח , אם כי במידה קטנה בהרבה מאשר בשנים הקודמות, הכנסה
  .לראשונה גם לגבי מקבלי דמי אבטלה

עד השנתיים האחרונות היה החלק היחסי של השתתפות תקציב 
. המדינה במימון תשלומי העברה גדול מזה של גביית דמי ביטוח מהציבור

 ועצמאיים הישוו הקיצוצים בקצבאות והעלאת דמי הביטוח למעסיקים
והביאו לחלק יחסי , 2003את החלקים היחסיים של שני המקורות בשנת 

  .2005-  ו2004גדול יותר של הגבייה מהציבור בשנים 
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לוח נ-1. אינדיקטורים למשקל ההוצאה על שירותים חברתיים

               הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל

הוצאה לרווחה כ-% מ-

תמ"גהוצאה ממשלתית

ללא פרעון חובסך-הכל

1. סך-כל התקציב  (רגיל +פיתוח)

198023.931.717.8

198518.232.115.5

198926.142.016.4

199636.853.220.1

200038.555.018.7
200139.256.120.4
200238.454.219.8
200336.854.119.3
200437.352.617.8
200535.451.716.9
200634.549.717.0
200735.251.216.3

2. תקציב רגיל

198026.430.415.1

198524.632.314.4

198934.042.815.6

199643.351.317.2

200046.054.316.9
200147.555.418.5
200246.454.018.2
200345.554.217.6
200444.953.316.6
200543.952.215.9
200642.650.115.8
200743.851.815.3
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לוח נ-2. התפלגות ההוצאה הממשלתית, לפי שימושים (אחוזים)

ללא פרעון חובמזה:סך-הכל

אחרביטחוןשירותיםסך-הכלפרעון

חברתייםחוב

1. סך-כל התקציב  (רגיל +פיתוח)

1980100.024.5100.031.739.528.8

1985100.043.4100.032.140.227.7

1989100.037.8100.042.033.124.9

1996100.030.8100.053.224.522.3

2000100.030.0100.055.024.021.0
2001100.030.2100.056.123.620.3
2002100.029.2100.054.225.420.4
2003100.032.0100.054.124.321.6
2004100.029.1100.052.624.622.8
2005100.031.6100.051.725.323.0
2006100.030.5100.049.725.325.0
2007100.031.2100.051.225.023.8

2. תקציב רגיל

1980100.013.3100.030.444.525.0

1985100.024.1100.032.343.624.1

1989100.020.6100.042.835.421.8

1996100.015.5100.051.327.621.1

2000100.015.3100.054.326.119.6
2001100.014.4100.055.425.718.8
2002100.014.2100.054.027.618.3
2003100.016.0100.054.226.619.2
2004100.015.7100.053.326.720.0
2005100.015.8100.052.227.120.7
2006100.015.1100.050.127.522.4

2007100.015.4100.051.826.821.4
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לוח נ-3. הוצאה על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשיים

               הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל

               (מיליוני ש"ח, מחירי 2005)*

1. סך-כל התקציב  (רגיל+פיתוח)

שירותים ישיריםהבטחתסך-

שיכוןקליטהעבודהרווחהבריאותחינוךסה"כהכנסההכל

198044,80310,88133,92216,18411,0851,9102723054,167

198545,26714,19031,07715,59310,8091,6712613432,400

198952,62719,05633,57116,83811,2902,3293817312,002

199693,98629,46564,52129,24616,8923,5484901,98012,366

2000102,42739,05563,37331,47615,5054,6826122,1688,928
2001110,58444,03666,54832,85016,2855,0706411,8939,809
2002106,85942,74264,11731,60416,1025,5056851,6138,609
2003104,23940,68163,55831,86015,8155,4087081,3218,446
200499,02039,09059,93029,99216,2815,3407601,2596,297
200598,27138,89659,37529,96016,7205,3767781,2175,323
2006103,45440,05363,40031,47916,9415,7161,1051,6196,540
2007102,13440,87461,26030,56017,4415,7161,0731,2975,174

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים  (אחוזים)

1980-19850.25.5-1.7-0.7-0.5-2.6-0.82.4-10.4
1985-19893.87.61.91.91.18.69.920.8-4.4
1989-19968.66.49.88.25.96.23.715.329.7
1996-20002.27.3-0.41.9-2.17.25.72.3-7.8
2000-2005-0.8-0.1-1.3-1.01.52.84.9-10.9-9.8
2005-20065.33.06.85.11.36.342.033.022.9

*ההוצאה להבטחת הכנסה מנוכה במדד המחירים לצרכן, כל יתר

 הרכיבים בתקציב הרגיל מנוכים במדד צריכה ציבורית אזרחית. 

ההוצאה בתקציב פיתוח מנוכה במדד מחירי בנייה.
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לוח נ-3. המשך

   2. תקציב רגיל

שירותים ישיריםהבטחתסך-

שיכוןקליטהעבודהרווחהבריאותחינוךסה"כהכנסההכל

198040,03110,88129,15015,71310,7911,880272305189

198542,57314,19028,38315,34810,6181,648261343165

198950,54819,05631,49216,61511,1542,310381731301

199679,59929,46550,13327,88315,9363,5034901,980341

200092,03839,05552,98330,24415,0384,6456122,168275
200199,43344,03655,39731,65215,8835,0286411,893300
200297,25742,74254,51530,69415,7915,4666851,613267
200394,98540,68154,30431,06615,5975,3737081,321240
200492,29639,09053,20529,47216,1225,3147601,259278
200592,37038,89653,47429,36816,5455,3607781,217206
200696,02840,05355,97530,59016,6955,6851,1051,619282

200796,28140,87455,40729,89617,2365,7041,0731,297201

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים  (אחוזים)

1980-19851.25.5-0.5-0.5-0.3-2.6-0.82.4-2.7
1985-19894.47.62.62.01.28.89.920.816.2
1989-19966.76.46.97.75.26.13.715.31.8
1996-20003.77.31.42.1-1.47.35.72.3-5.3
2000-20050.1-0.10.2-0.61.92.94.9-10.9-5.6

2005-20064.03.04.74.20.96.142.033.037.2
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לוח נ-4. הוצאה לנפש על שירותים חברתיים, לפי רכיבים ראשיים

               הוצאה כוללת והוצאה בתקציב הרגיל

               (ש"ח, מחירי 2005)*

1. סך-כל התקציב  (רגיל+פיתוח)

שירותים ישיריםהבטחתסך-

שיכוןקליטהעבודהרווחהבריאותחינוךסה"כהכנסההכל

198011,5542,8068,7484,1742,85949270791,074

198510,6943,3527,3423,6842,5543956281567

198911,6484,2187,4303,7272,49951584162443

199616,5325,18311,3495,1442,971624863482,175

200016,2866,21010,0765,0052,465744973451,420
200117,1746,83910,3355,1022,5297871002941,523
200216,2656,5069,7594,8102,4518381042451,310
200315,5826,0819,5014,7632,3648081061971,263
200414,5435,7418,8024,4052,391784112185925
200514,1805,6138,5684,3232,413776112176768
200614,6705,6808,9904,4642,402811157230927
200714,2325,6968,5374,2592,430797149181721

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים  (אחוזים)

1980-1985-1.53.6-3.4-2.5-2.2-4.3-2.50.6-12.0
1985-19892.25.90.30.3-0.56.98.118.9-6.0
1989-19965.13.06.24.72.52.80.311.625.5
1996-2000-0.44.6-2.9-0.7-4.64.53.1-0.2-10.1
2000-2005-2.7-2.0-3.2-2.9-0.40.82.9-12.6-11.6
2005-20063.51.24.93.3-0.44.539.630.720.7

*ההוצאה להבטחת הכנסה מנוכה במדד המחירים לצרכן, כל יתר

 הרכיבים בתקציב הרגיל מנוכים במדד צריכה ציבורית אזרחית. 

ההוצאה בתקציב פיתוח מנוכה במדד מחירי בנייה.
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לוח נ-4. המשך

   2. תקציב רגיל

שירותים ישיריםהבטחתסך-

שיכוןקליטהעבודהרווחהבריאותחינוךסה"כהכנסההכל

198010,3232,8067,5174,0522,783485707949

198510,0573,3526,7053,6262,508389628139

198911,1884,2186,9703,6772,4695118416267

199614,0015,1838,8184,9052,8036168634860

200014,6346,2108,4244,8092,3917399734544
200115,4426,8398,6034,9162,46778110029447
200214,8036,5068,2984,6722,40383210424541
200314,1996,0818,1174,6442,33180310619736
200413,5555,7417,8144,3282,36878011218541
200513,3295,6137,7164,2382,38777311217630
200613,6175,6807,9374,3382,36780615723040

200713,4175,6967,7214,1662,40279514918128

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים  (אחוזים)

1980-1985-0.53.6-2.3-2.2-2.1-4.3-2.50.6-4.4
1985-19892.75.91.00.4-0.47.08.118.914.4
1989-19963.33.03.44.21.82.70.311.6-1.5
1996-20001.14.6-1.1-0.5-3.94.63.1-0.2-7.6
2000-2005-1.9-2.0-1.7-2.50.00.92.9-12.6-7.4

2005-20062.21.22.92.4-0.84.239.630.734.9
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לוח נ-5. התפלגות ההוצאה על שירותים חברתיים (אחוזים)

שירותים ישיריםהבטחת סך-הכל

אחרים*בריאותחינוך סך-הכלהכנסה

1. סך-כל התקציב  (רגיל+פיתוח)

1980100.030.769.330.921.117.3

1985100.041.059.028.619.910.5

1989100.042.457.628.419.010.1

1996100.033.366.730.317.518.8

2000100.039.160.930.515.115.3

2001100.040.459.629.814.815.0

2002100.041.059.029.415.014.6

2003100.039.960.130.315.014.7
2004100.039.560.530.416.513.6

2005100.039.660.430.517.012.9

2006100.038.561.530.616.414.5

2007100.039.660.430.217.213.0

2. תקציב רגיל

1980100.036.064.034.523.75.8

1985100.044.255.830.220.94.8

1989100.044.555.529.319.76.6

1996100.039.061.033.919.47.7

2000100.043.156.932.516.18.3

2001100.044.555.531.715.97.9

2002100.044.655.431.216.08.2

2003100.043.656.432.316.27.9

2004100.042.357.732.017.58.3

2005100.042.157.931.817.98.2

2006100.041.558.532.017.59.1

2007100.042.058.031.318.18.7

* המרכיבים העיקריים הם: שירותי רווחה, קליטה ושיכון.
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לוח נ-6. ההוצאה להבטחת הכנסה, לפי מרכיבים ראשיים

              (מיליוני ש"ח, מחירי 2005)*

נפגעיביטוח חוקאבטלהנכות ילדיםזיקנהסה"כ
נאציםלאומיהבטחת כלליתושאירים

אחרהכנסה

198010,8814,8903,2861,1961980966345

198514,1906,5413,6691,8523704731,008275

199019,2738,6044,2732,1751,4096401,731441

199629,46511,6926,5553,5442,0451,7402,958932

200039,05514,6317,5325,3833,2103,1193,9271,252

200144,03616,3118,1316,3333,7693,7504,3841,358

200242,74215,6906,8246,9113,5883,7564,5491,423

200340,68115,6906,1427,1262,4503,2714,6491,352

200439,09015,9844,8567,1992,1462,9664,6491,291

200538,89616,2574,4837,4961,9932,7604,6671,240

200640,05316,8474,8777,9281,9332,6854,5241,259

200740,87417,1284,9028,4581,9512,5954,5331,306

(אחוזים) שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים 

1980-19855.56.02.29.113.3..0.9-4.4
1985-19897.66.24.64.640.05.214.012.3
1989-19966.45.05.96.95.317.08.211.4
1996-20007.35.83.511.011.915.77.37.7
2000-2005-0.12.1-9.96.8-9.1-2.43.5-0.2
2005-20063.03.68.85.8-3.0-2.7-3.11.5

* מנוכה במדד המחירים לצרכן.
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לוח נ-7. התפלגות ההוצאה להבטחת הכנסה (אחוזים)

נפגעיביטוחחוקאבטלהנכות ילדיםזיקנהסה"כ

נאציםלאומיהבטחת כלליתושאירים

אחרהכנסה

1980100.044.930.211.01.80.08.93.2

1985100.046.125.913.12.63.37.11.9

1989100.043.623.011.67.53.08.92.3

1996100.039.722.212.06.95.910.03.2

2000100.037.519.313.88.28.010.13.2
2001100.037.018.514.48.68.510.03.1
2002100.036.716.016.28.48.810.63.3
2003100.038.615.117.56.08.011.43.3
2004100.040.912.418.45.57.611.93.3
2005100.041.811.519.35.17.112.03.2
2006100.042.112.219.84.86.711.33.1
2007100.041.912.020.74.86.311.13.2
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לוח נ-8. ההוצאה לחינוך בתקציב הרגיל, לפי מרכיבים עיקריים

               (מיליוני ש"ח, מחירי 2005)*

ישיבותהכשרהחינוך על-יסודיגני-הוצאותסך-

מקצועיתגבוהיסודיילדיםכלליותהכל

198015,7131,6416094,4694,6543,522542275

198515,3481,4477273,9274,9733,170520585

**198916,6151,2568394,3735,8263,013513795

199627,8831,9901,5477,4369,8934,9988021,217

200030,2442,1291,8607,97910,7415,5307771,229

200131,6522,2372,0698,62811,4645,1938131,248

200230,6942,2122,0958,45611,0074,9438381,143

200331,0662,0102,2328,55010,7435,810744976

200429,4722,0142,2598,45910,5924,902638607

200529,3682,1002,1618,59810,0635,278560608

200630,5902,2942,2319,00010,3575,328733646

200729,8962,0402,3339,2239,8535,321556570

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים (אחוזים)

1980-1985-0.5-2.53.6-2.61.3-2.1-0.816.3
1985-19892.0........-1.3-0.38.0
1989-19967.76.89.17.97.97.56.66.3
1996-20002.11.74.71.82.12.6-0.80.2
2000-2005-0.6-0.33.01.5-1.3-0.9-6.3-13.1
2005-20064.29.33.24.72.91.030.96.2

  * מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית.

**סיווג מחדש. עקב שינוי במבנה תקציב  משרד החינוך ב-1987,

   לא ניתן להשוות הנתונים בטורים 2-5 לנתונים  המקבילים בשנים קודמות.
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לוח נ-9. ההוצאה נטו לבריאות בתקציב  הרגיל, לפי מרכיבים עיקריים

              (מיליוני ש"ח, מחירי 2005)*

הוצאות ישירותהשתתפות בביטוח רפואיסך-

הכל

שונות **בריאותטיפולטיפולאשפוז העברות השלמתמס

הציבורממושךפסיכי-כלליאחרותביטוחמקביל

ואחרותאטרי

198010,7914,387..1,7371,2248474616561,479

198510,6185,7751871,2695016004285291,328

198911,1547,1588193121516745544651,022

199615,9368,1402,1571,2172161,1738247311,477

200015,038-9,3525741761,1581,0621,1281,589

200115,883-9,7584934961,2681,2081,0281,631

200215,791-9,7246922681,3241,2009821,600

200315,597-9,5308111681,3561,2159831,533

200416,122-9,9159191851,3371,2979811,487

200516,545-10,3298061651,4811,1781,0041,581

200616,695-10,7314611271,3741,2751,0111,715

200717,236-12,1226041204681,2938321,797

שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים  (אחוזים)

1985-19891.25.5..-29.6-25.93.06.7-3.2-6.3

1989-19965.21.914.821.55.38.25.86.75.4

1996-2000-1.4..44.3-17.1-5.0-0.36.511.41.8

2000-20051.9..2.07.0-1.35.02.1-2.3-0.1

2005-20060.9..3.9-42.8-23.3-7.28.20.78.5

*מנוכה במדד מחירי צריכה ציבורית אזרחית.

**כולל הוצאות בריאות שלא במסגרת תקציב משרד הבריאות. 
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לוח נ-10. תקציבי פיתוח כאחוז מהתקציב הכולל

בשירותי חינוך ובריאות (אחוזים)

בריאותחינוךסך-הכל

חינוך

ובריאות

19804.54.74.3

19852.42.32.6

19891.71.81.6

19964.94.65.5

20003.33.62.8

20013.03.32.2

20022.32.61.8

20032.02.41.3

20041.41.70.9

20051.62.01.0

20062.32.81.4

20071.82.21.2
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  הגדרות ומקורות

  הגדרות

ההוצאה הממשלתית לשירותים חברתיים כוללת את סך ההוצאות של 
, בריאות, משרדי הממשלה ושל המוסד לביטוח לאומי בתחומי חינוך

. תעסוקה וקליטה, שיכון, )שירותים אישיים(רווחה , הבטחת הכנסה
תקציב הרגיל בבמסגרת הניתוח כללנו את כל ההוצאות המתוקצבות 

התייחסנו להוצאה ). השקעות(ובתקציב הפיתוח ) צאה השוטפתההו(
דהיינו סך ההוצאה אחר הפחתת , הממשלתית במונחי הוצאה נטו

כגון השתתפות מקבלי השירותים (ההכנסה המיועדת מגורמי חוץ 
  ).במימונם

הן להוצאה עבור , הניתוח מתייחס להוצאה הממשלתית הכוללת
והן להוצאה ) צריכה ציבורית(משלה ידי המ-שירותים שסופקו ישירות על

כגון קצבאות הביטוח , על תמיכות והעברות לענפים אחרים במשק
- ספר לא-תמיכה בבתי, תמיכה ממשלתית במוסדות בריאות, הלאומי

את פעילות הממשלה , אפוא, הנתונים משקפים. ממשלתיים וכדומה
ק יהיה אשר יהיה הגוף המספ, כמממנת השירותים החברתיים השונים

  .את השירותים בפועל
הנתונים הכספיים מתייחסים לשנות כספים החופפות את השנים 

לפיה שנת כספים ,  נהגה הגדרה1990עד שנת ). דצמבר-ינואר(הקלנדריות 
לתקופת . עד סוף מרס של השנה שלאחריה החלה באפריל ונמשכה

- אפריל(אושר תקציב עבור תשעה חודשים , 1991שנת התקציב , המעבר
, להקל על ההשוואה עם נתונים משנים קודמות כדי. בלבד )רדצמב

  .באופן ליניארי,  למונחי שנה שלמה1991את הוצאות תקציב " תרגמנו"
ניכוי הערכים . 2005  שנתהנתונים מוצגים במחירים קבועים של

במדד המחירים לצרכן או במדד מחירים , לפי העניין, המוחלטים נעשה
במסגרת תקציב , הוצאות עבור השקעה.  יתנגזר לצריכה ציבורית אזרח

  .נוכו במדד מחירי תשומות בבנייה, הפיתוח

  סיווג הוצאות רווחה

, סיווג ההוצאות על שירותי הרווחה נעשה בהתאם לחלוקה פונקציונלית
ללא התייחסות ליחידה ) 'בריאות וכו, חינוך( לפי תחומים עיקריים
 בתקציב המדינה חלוקה זו שונה מהמקובל. המספקת את השירות

בהם מסווגות ההוצאות לפי יחידות מנהליות , ח החשב  הכללי"ובדו
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שבמסגרת תחום החינוך כללנו , כדוגמה ניתן לציין). מחלקה, משרד(
). הכשרה מקצועית( משרד העבודה והוצאות מתקציבי משרד החינוך

  .להלן רשימה מפורטת של הסעיפים שנכללו בכל תחום ותחום
ת החינוך כללנו את הוצאות משרד החינוך והתרבות  בהוצאו:חינוך

- חינוך על, יסודי-חינוך על, חינוך יסודי, ילדים- גני(עבור רשתות החינוך 
השתתפות הממשלה , הוצאות כלליות עבור מערכת החינוך, )תיכוני

וכן הוצאות הממשלה על הכשרה מקצועית , בתקציבי ההשכלה הגבוהה
יסודיים מן - ספר על-כללו העברות לבתיבנוסף נ. )משרד עבודה ורווחה(

  .1987-עד ביטולו ב, הגבייה במסגרת היטל החינוך
 בתחום הבריאות נכללו הוצאות משרד הבריאות על שירותי :בריאות 

, הכשרה מקצועית, טיפול ממושך ופסיכיאטרי, אשפוז כללי(הבריאות 
כן ו, השתתפות הממשלה במימון סל הבריאות, שירותי בריאות הציבור

כולל השתתפות משרד ) תשלומי העברה למוסדות רפואיים ציבוריים
כן כללנו את הוצאות המוסד -כמו. הביטחון בתקציב משרד הבריאות
טיפול רפואי בנפגעי , אשפוז יולדות(לביטוח לאומי בתחום הבריאות 

החולים - הוצאות בריאות במסגרת חוק סיעוד והעברות לקופות, עבודה
נכללו גם הוצאות ). 1997- מס מקביל עד ביטולו במן הגבייה במסגרת 

כדי לאפשר השוואה . בריאות של היחידה לטיפול בנפגעי רדיפות הנאצים
לא כללנו בהוצאות הממשלה את מס , עם הנתונים לשנים הקודמות

ידי האזרחים במסגרת חוק ביטוח בריאות -משולם עלה, הבריאות
-אלא התייחסנו אליו כמחליף את תשלום משקי הבית לקופות, ממלכתי

  .חולים שהיה נהוג בשנים הקודמות
 ההוצאות על הבטחת הכנסה כוללות את תשלומי :הבטחת הכנסה

להוציא ביטוח שירות מילואים וסעיפים הנכללים (המוסד לביטוח לאומי 
  .ואת התגמולים לנפגעי רדיפות הנאצים) י רווחה אחריםבתחומ

 בסעיף זה כללנו את הוצאות הממשלה :שירותי רווחה אחרים
הוצאות משרד העבודה (בתחומי השירותים החברתיים האישיים 

וכן תחום העבודה , נכים ומפגרים, זקנים, והרווחה לטיפול בילדים
ות המוסד לביטוח לאומי כמו כן כללנו בסעיף זה את רוב הוצא. בקהילה

;  )הוצאות משרד הבינוי והשיכון(השיכון ; )במסגרת חוק הסיעוד
תיכנון , הוצאות משרד העבודה והרווחה בתחומי יחסי עבודה(התעסוקה 

הוצאות המשרד לקליטת (וקליטה ) ובטיחות בעבודה, והכוונת כוח אדם
  ).העלייה



                           141                                                               הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים

  
  

  מקורות

יים מתבססים על נתוני ההוצאה הממשלתית על שירותים חברת
נתוני שנת (משרד החשב הכללי באוצר , חות הכספיים של הממשלה"הדו

 2007נתוני שנת ; ח"נתוני  תקציב המעודכנים לעת הכנת הדו הם 2006
 ועל הרבעונים ,) שהוגשה לכנסת,הם נתוני הצעת התקציב המקורית

 הם אומדן 2006נתוני שנת (הסטטיסטיים של המוסד לביטוח לאומי 
 מתייחסים לתחזית התקבולים והתשלומים שהוכנה 2007ונתוני , ועביצ
כן נעזרנו -כמו ).ידי מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי- על

חות השנתיים של בנק "בדברי ההסבר הנלווים לתקציב המדינה ובדו
בחישוב ההוצאה הריאלית השתמשנו במדדי . ישראל לשנים הנידונות
להלן פירוט . ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמחירים המתאימים ש

  .המקורות לנתונים

  .שנים שונות, ח בנק  ישראל"דו, בנק ישראל
שנים , שנתון סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  . שונות
 סדרת עלונים בסטטיסטיקה של ,ההוצאה הלאומית לבריאות, -- 

  . שנים שונות, חשבונאות לאומית
סדרת עלונים בסטטיסטיקה של , מית לחינוךההוצאה הלאו, -- 

  .שנים שונות, חשבונאות לאומית
  .תקופות שונות, הירחון הסטטיסטי לישראל, -- 
  .תקופות שונות, ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, -- 

  .שנים שונות, סקירה שנתית, המוסד לביטוח לאומי
  .תקופות שונות, רבעון סטטיסטי ,-- 
  .שנים שונות, הסבר הנלוויםתקציב תפעולי ודברי , -- 

  .ירושלים, שנים שונות, ח שנתי"דו, מבקר המדינה
הקצאת משאבים לשירותים , המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל

  .שנים שונות, ירושלים, חברתיים
שנים , הצעה לתקציב המדינה ודברי הסבר הנלווים לה, משרד האוצר

  .שונות
  .שנים שונות, דין וחשבון כספי, החשב הכללי, -- 

גף לכלכלה , המנהל לכלכלה ולתקציבים, משרד החינוך והתרבות
שנים ,  ירושלים,מערכת החינוך בראי המספרים, ולסטטיסטיקה

 .שונות



  

  

  

  מערכת החינוך 

הפרק סוקר השנה את ההתפתחויות במערכת החינוך בעשור האחרון       
ההתפתחויות העיקריות : תוך הדגשת שני ממדים עיקריים) 2005-1995(

וניתוח המשאבים המופנים , באוכלוסיית התלמידים והמורים מצד אחד
ם  החלק הראשון של הסקירה עוסק בשינויים המרכזיי. למערכת מצד שני

שינויים אלה . המאפיינים את אוכלוסיית התלמידים ואוכלוסיית המורים
התהליכים . משפיעים על אופייה ועל איכותה של מערכת החינוך

, העיקריים הפוקדים את המערכת אינם חדשים וכבר עמדנו עליהם בעבר
אך חשיבותם המרכזית והתמשכותם מחייבת אותנו לחזור ולתאר אותם 

בחלקה .  את ההבנה של ההתפתחויות וההשפעות שלהןכדי לחדד, בקצרה
תוך , השני של הסקירה נתמקד במשאבים המופנים למערכת החינוך

ההגדרות השונות שלו וסקירת ההתפתחויות שחלו , ניתוח תקציב החינוך
  . בתחום זה בשנים האחרונות

  ההתפתחויות המרכזיות במערכת החינוך. 'חלק א

 תלמידים. 1

ברה משפיע במידה רבה על צורכי מערכת החינוך שלה של חהרכב הגיל 
לתהליכי ההתבגרות של חברה תהיה , כלל-בדרך. ועל העלויות הנלוות

 ככל ששיעור הילדים בשלבי החינוך –השפעה על ההוצאות שלה לחינוך 
, כך יגדל חלקן של ההוצאות לחינוך מכלל התוצר הלאומי, הגבוהים עולה

  . גבוהים יקרים יותרבעיקר מפני ששלבי החינוך ה
השינויים העיקריים בתחום זה התרחשו בעשור האחרון באוכלוסייה 

בעוד ,  אחוז33- ל36- מ0-19אצלה חלה ירידה בשיעור גילאי , היהודית
.  אחוז50-  ל51- ירידה מ–שבאוכלוסייה הערבית השינוי היה קטן בהרבה 

בהרבה צעיר ) על שני חלקיה(הרכב הגיל של האוכלוסייה בישראל 
 28 בישראל הוא 0-14כאשר  שיעור גילאי , בהשוואה לרוב מדינות המערב

על פי הערכות .  אחוז בממוצע במדינות מערביות אחרות17אחוז לעומת 
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תוספת , במהלך העשור הקרוב, עובדה זאת מחייבת, OECDחוקרי 
 6 אחוז לתקציבי החינוך בישראל לעומת ירידה של 11תקציבית של 

  .OECD1בתקציבי החינוך במדינות ) וצעבממ(אחוזים 

 2005-1995,  בתוך כל מגזראוכלוסייהכאחוז מה 19-0 בני. 1לוח 
  ) אחוזים(

1995  2000  2005  
 יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים

 51  36   51   34  50   33 

השינויים במבנה הגילים כרוכים בשינויים בהרכב . הרכב לפי לאום
 העלייה פעלה להגדלת חלקו של :שפעלו בשני כיוונים מנוגדים, לפי לאום

כולל גם חלקה (במיוחד בשנות התשעים , החלק היהודי במערכת החינוך
). הנקלט בחברה היהודית ובמוסדות החינוך שלה, יהודי של העלייה- הלא

יהודים - פועל לגידול מתמיד בחלקם של לא, לעומת זאת, הגידול הטבעי
להוסיף למגזר זה  יש עוד .בתלמידי ישראל) ודרוזיםבדואים , ערבים(

המגיעים לישראל מהשטחים ומצטרפים למערכת החינוך , ילדים ערבים
תופעה זו נעה בסדרי גודל של בין אחוז לשלושה אחוזים לשנה לאורך (

 ראה פרסום נפרד על תנועות תלמידים במערכת –התקופה האחרונה 
  . 2)החינוך

  )התפלגות באחוזים( 2005-1995, מגזר ורמת חינוךלפי , תלמידים. 2לוח 

  2005  2000  1995  רמת חינוך

 ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים  

 25 75 21 79 17 83  הכל-סך
 22 78 14 86 8 92  ילדים ציבוריים-גני

 27 73  25 75  21 79  חינוך יסודי
 26 74 20 80 22 78  חטיבת ביניים
 19 81 15 85 15 85  חטיבה עליונה

  
  

                                                      
1 2006 ,OECD.  
  .2006, ראה בלס ודוכן 2
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כל - מצביע על העלייה המהירה שחלה בשיעור הערבים מסך2לוח 
ההתפלגות הנראית בחינוך היסודי  . התלמידים במהלך העשור האחרון

היות ששיעורי הלמידה , ובחטיבת הביניים משקפת היטב את התופעה
 בגילים אלה – אחוז 100-ברמות חינוך אלה בשני המגזרים קרובים ל

  . אחוז בעשור האחרון27- כ- ל22- ל התלמידים הערבים עלה מכחלקם ש

 מגמה בולטת בהתפתחות הדמוגרפית של .הרכב לפי מוצא
. של ילידי ישראל דור שניהאוכלוסייה היהודית היא עליית חלקם 

שיעורים אלה גבוהים במיוחד בקרב הילדים והם עולים בהתמדה בעשור 
-15ואצל גילאי ,  אחוז78-  ל67- מ השיעור עלה 0-4 אצל גילאי  –האחרון 

 רוב ילדי ישראל הם 2005-שב, מנתונים אלה עולה.  אחוז55-  ל36-  מ19
  .בנים להורים שנולדו בישראל

 
  
 

איור 1. ילידי ישראל דור שני בקרב היהודים
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ובמיוחד , הבדלים במאפיינים דמוגרפיים. הרכב לפי רמת דתיות
משפיעים גם על הרכב , הבדל בשיעורי הפריון ובמספר הילדים למשפחה

הבדלים אלה משתקפים בשינויים . תוך המגזר היהודימערכת החינוך ב
הנבדלים זה , בהרכב התלמידים לפי השתייכותם לזרמי החינוך השונים

ההבדל בשיעורי הריבוי הטבעי בין קבוצות . מזה בעיקר במידת הדתיות
אך למיטב , הנבדלות במידת הדתיות שלהן בולט במיוחד בחינוך היהודי

  . 3בחברה הערביתידיעתנו יש לו מקבילות גם 
, במשך השנים התרחשה התרחבות רבה של מסגרות החינוך החרדיות

מקורותיה של התרחבות זאת . שלוש האחרונות- שהואטה רק בשנתיים
הם בראש ובראשונה ריבוי טבעי גדול יותר של אוכלוסייה זו בהשוואתה 

רק חלק . הציונית-וגם לעומת האוכלוסייה הדתית, לאוכלוסייה החילונית
  .4זניח מההתפתחות הזו ניתן לייחס למעבר בין סוגי הפיקוח השונים

 מפרט את ההתפלגות של תלמידי ישראל לזרמים במגזר 3לוח 
מסתבר כי . מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה, בכל רמות החינוך, היהודי

 היה גבוה בהרבה 1995-2000קצב הגידול של החינוך החרדי בין השנים 
 בתקופה הראשונה החינוך החרדי הכפיל עצמו בחינוך .2000-2005לעומת 

 25-אך בתקופה השנייה חלקו היחסי גדל ב, יסודי-היסודי ובחינוך העל
חלקו של החינוך החרדי עלה ) חובה- טרום(בגילאי הגן ".  בלבד"אחוז 

דתי והחינוך -בשעה שהחינוך הממלכתי,  אחוז35-  ל26- שנים מ8במהלך 
אמנם נתוני . בהתאמה,  אחוזים4-חוזים וב א5-ב, הממלכתי הצטמצמו
 35אולם הנתון על שיעור של , חובה אינם מלאים- התלמידים בגני טרום

עם . המתחנכים בגיל זה בזרם החרדי הוא מפתיע למדי, אחוז מהילדים
ברמות הלימוד הגבוהות יותר שיעור החרדים הולך  כי, יש לציין, זאת
 –גדל כי גם הוא וך החרדי יורד אף בגני החובה שיעור החינוכבר , ויורד

דתי -החובה קצב ההצטמקות של החינוך הממלכתי- בגני( אחוז 24- ל17- מ
 ).הוא יחסית מהיר יותר בהשוואה לחינוך הממלכתי

                                                      
 בחינוך היהודי קל לעקוב אחרי השינויים הללו בגלל עיגון ההפרדה בין זרמים דתיים  3

הספר - בחינוך הערבי הרוב המכריע של בתי. כת החינוךבתוך המבנה הארגוני של מער
אך גם שם יש התרחבות של מסגרות דתיות בקרב , כלולים אמנם בחינוך הממלכתי

  .ספר של הכנסייה בקרב הנוצרים-המוסלמים ופנייה לבתי
 במקום אחר עסקנו בשאלת המעברים של תלמידים בין המסגרות החינוכיות השונות  4

ל בחירת ההורים במסגרת חינוכית זאת או אחרת לילדיהם היא כל-והראינו שבדרך
  .2006,  בלס ודוכן–יציבה ואינה משתנה לאורך זמן 
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  1995-2005, לפי פיקוח, תלמידים במגזר היהודי. 3לוח 
  )התפלגות באחוזים( 

  2005  2000  1995 רמת חינוך

ד  אחר    "ממלכתי  ממד  אחר        "ממלכתי  ממ  ד   אחר "ממלכתי  ממ  

טרום 
  35  15  50  27  18  55  26  20  54  חובה
  24  14  62  18  16  66  17  17  66  חובה

 25 19 56 20 19 60 10 21 68  ' כיתה א
 23 19 58 19 20 61 10 21 68  יסודי

חטיבת 
 – 20 80 – 18 81 – 18 82  ביניים

חטיבה 
 19 17 64 15 17 68 7 18 74  עליונה

) מערכת מידע ניהולי חינוכי(ח "נתוני גני חובה וגני טרום חובה מבוססים על נתוני ממנ* 
  .1997 הנתונים המופיעים הם נתוני 1995במקום . של משרד החינוך

שתהליך הגידול של החינוך החרדי נמצא , יש אינדיקציות רבות לכך
 יש לכך ביטוי בהבדל בין חלקו של 3בלוח . ולי אף בעצירהבהאטה וא

. לעומת חלקו בכלל החינוך היסודי' החינוך החרדי בקרב תלמידי כיתה א
שעסקה בתנועות תלמידים במערכת החינוך נראתה ראשיתה של , בעבודה

כאשר נמצא כי שיעור העוברים מהחינוך , תופעה זו בשנים האחרונות
  .5י גבוהים משיעור העוברים בכיוון ההפוךהחרדי לחינוך הממלכת

תנאי . השפעתם של השינויים הדמוגרפיים היא מרחיקת לכת, לסיכום
ושל , הערבית, הסביבה הכלכלית והלימודית של האוכלוסייה החרדית
, גורמים לכך, חלק מאוכלוסיית הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

חנכים בסביבה בישראל מתבני הנוער מהילדים ושלפחות מחצית מ
ה  כדי לתפקד בחבר,ליים הדרושיםא המינימשגיםהמתקשה להגיע להי

מודרנית
6

.   
  

                                                      
  .2006, בלס ודוכן 5
קבוצות אלה באוכלוסייה . לא כל הערבים והחרדים הם תלמידים חלשיםכמובן ש 6

 שאר שרמת יכולתם וכישוריהם איננה נופלת מכל, כוללות בתוכן תלמידים מעולים
תנאי הרקע של חינוכם מקשים עליהם להגיע להישגים , עם זאת .הילדים

  .  הנורמטיביים המקובלים בחברה מודרנית
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 הזדמנויות שוויון" במונחים של בסוגיה זולדון עד כה היה נהוג 
 מןמחצית בככאשר מדובר  ,ואולם".  פעריםצמצום"של ו" חינוכיות

 אנו .אנו ניצבים בפני בעיה לאומית מן המעלה העליונה, האוכלוסייה
של בהישגים לימודיים  הכישלוןשבגין , ניצבים בפני הסכנה הפוטנציאלית

הנובע מהזנחה והפליה ארוכת שנים של , מבין ילדי האומהגדול כה חלק 
המוענק לתלמידים , או בשל אופי הלימוד השונה לחלוטין/ו, המגזר הערבי

 אשל לרמה החברה והכלכלה בישראלדרדר ית, במסגרות החינוך החרדי
תאפשר להמשיך ולשפר את התשתית הכלכלית והחברתית להספקת 

 הפגיעה ,לפיכך. כלל אזרחי המדינהלהחינוכיים  והשירותים החברתיים
 רק  של מדינת ישראל עלולה לשים לאל לאהאדםהצפויה בתשתית כוח 

 כי אם גם להשית מכה אנושה על ,לאומית-את המשך ההתפתחות הכלל
 וממילא הפער יעמיק – החלשות יותר  השכבותאתהמאמצים לקדם 

  . ויחריף

  כוח האדם בהוראה . 2

בכל שלבי החינוך של ) והמורות(כמה מאפיינים משותפים לכלל המורים 
עם זאת לכמה מאפיינים יש עוצמות . המערכת ובשני מגזריה הלאומיים

כמו למשל בהשוואה בין , שונות בהשוואה בין רמות החינוך ובין המגזרים
  ). 4לוח ( והגננות בחינוך היהודי והערבי המורים

שיעור . בקרב כלל המורים בולטת עליית הגיל הממוצע, קודם כל
הולך ויורד במהירות ושיעורם של ) 29עד גיל (המורות והמורים הצעירים 

- שבדרך, תופעה המתלווה לכך היא. המבוגרים יותר עולה במהירות רבה
בחטיבה , כך.  בשלבי החינוךהמורים מבוגרים יותר עם העלייה, כלל

 אחוז מורים מבוגרים 37-העליונה של המגזר היהודי מדובר על יותר מ
תהליך זה אינו פוסח על המגזר הערבי ). 50מורים שעברו את גיל , דהיינו(

היות שההתפתחות המהירה של המגזר , אך הוא הרבה יותר איטי בו
העלייה . ים צעיריםהביאה לקליטה רבה יותר של מור, בשנים האחרונות

המהירה בגיל הממוצע של המורים תביא בעתיד הקרוב לפרישה מסיבית 
והיא מחייבת התייחסות רצינית לאפשרות של , של כוח אדם מהוראה

  .היווצרות איים של מחסור חמור בכוחות הוראה
גם לשינויים בהיקף המשרה הממוצעת יש השפעה על סוגיית הפרישה 

בחינוך הקדם יסודי יש . ים מבוגרים מהוראההמואצת הצפויה של מור
בעיקר , בקרב כלל הגננות, ירידה של ממש בהיקף המשרה הממוצעת
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. כתוצאה מן האפשרות להעסיק גננות מחליפות באחד מימי השבוע
בשאר שלבי החינוך אנו עדים לתהליך של הגדלת היקף , לעומת זאת

הצטמצמות הפער בין ול, והקטנתה בחינוך הערבי, המשרה בחינוך היהודי
  .כאשר היקף המשרה במגזר הערבי עדיין גבוה יותר, המגזרים

   2005-1995, לפי שלבי החינוך, מאפייני כוח האדם בהוראה. 4לוח 

2005 2000 1995  
  חינוך

 ערבי
  חינוך

 יהודי 
  חינוך

 ערבי
  חינוך

 יהודי 
  חינוך

 ערבי
  חינוך

יהודי   
 קדם יסודי            

33 7 38 9 42 16    (%)*29עד :    גיל
8 31 5 19 3 10 50*(%)   + 

58 64 18 36 2 15    (%)*אקדמאיםשיעור 
24.8 22.2 28.6 25.2 26.3 24.6  ממוצע שעות עבודה לשבוע
10.6 18.1 10.1 16.2 11.4 13.5  ממוצע שנות  ותק בעבודה 

  חינוך יסודי 
31 12 34 19 28 19    (%)*29עד :    גיל
12 24 8 18 7 12 50*(%)   + 
65 70 39 53 16 31    (%)*אקדמאיםשיעור 

23.6 21.3 24.1 20.7 24.4 20.6  ממוצע שעות עבודה לשבוע
11.8 15.8 12.5 14.4 13.4 13.8  ממוצע שנות  ותק בעבודה 

 חטיבות ביניים 

23 5 27 13 23 14    (%)*29עד :    גיל
13 33 10 22 8 14 50)  +%*( 
83 90 65 77 43 60    (%)*אקדמאיםשיעור 

19.8 19.4 20.0 19.3 19.8 18.8  ממוצע שעות עבודה לשבוע
13.5 18.5 13.3 15.7 13.4 14.7  ממוצע שנות  ותק בעבודה 

 חטיבה עליונה 

20 7 22 10 24 11    (%)*29עד :    גיל
15 37 13 31 10 22 50*(%)  + 
84 83 74 77 73 70    (%)*אקדמאיםשיעור 

22.0 19.4 21.8 18.4 22.0 18.8  ממוצע שעות עבודה לשבוע
13.5 19.5 13.1 18.3 12.3 17.1  ממוצע שנות  ותק בעבודה 

  . האחוז מכלל המורים* 
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קיים קושי ניכר בעריכת תחזיות ארציות אמינות על הביקוש וההיצע 
למחוזות , לסוגי פיקוח, ללשלבי גי, בשל הפיצול הרב למגזרים, של מורים
ספר ויישובים חייבים - בתי, יחד עם זאת. ולמקצועות, גיאוגרפיים

על התכנון ברמה הארצית להבטיח . להיערך להתפתחויות הצפויות
ותמריצים להרחבת , מצד אחד" פרחי הוראה"היקפים מתאימים של 

, והצטרפות מחודשת של פורשים מהוראה, דחיית פרישה, היקפי משרה
  .ד שנימצ

ראוי לשים לב למיצוי הכמעט מלא של תהליך האקדמיזציה , ולבסוף
יסודי והוא -התהליך כמעט והסתיים בחינוך העל. אצל כוחות ההוראה

שם כששים אחוז , נמצא בשלבים מאד מתקדמים בחינוך הקדם יסודי
בו שיעורן מגיע לכמעט , ובחינוך היסודי, מהגננות הן בעלות תואר אקדמי

  . אחוז70

  הוצאה לאומית לחינוך ותקציב משרד החינוך  . 'חלק ב

הדיון פותח . חלק זה של הפרק מתמקד בהיקף המשאבים המופנה לחינוך
ובהצגת , בחלקו של החינוך בכלל ההוצאה הלאומית בעשור האחרון

. התפלגות ההוצאה בין רמות החינוך השונות ובין התחומים השונים
 תורמת לכך ממד OECDת מדינות ההשוואה של ההוצאה לחינוך לעומ

בהצביעה על הפער שהלך והתרחב בין ישראל למדינות אלה , חשוב
  . במהלך השנים האחרונות

כמתבטא בתקציב ( בהוצאה הממשלתית לחינוך עוסקסעיף הבא ה
שהוא החלק המרכזי והגדול ביותר של ההוצאה , בעיקר, משרד החינוך

ת השונות של תקציב משרד הגדרוהדיון עוסק ב. 7)הממשלתית לחינוך
, גודלו המוחלט של התקציב לאורך השנים, ההתאמה ביניהן, החינוך

וגודלו יחסית לשינויים במספר , חלקו היחסי מסך התקציב הממשלתי
ממדים אלה נבחנו במגמה . ידי הוצאה לתלמיד- כמבוטא על, התלמידים

  ". מהו התקציב האמיתי"לענות על השאלה של 

                                                      
ההוצאה הציבורית לחינוך כוללת מלבד ההוצאה הממשלתית גם את ההוצאה של  7

ואילו ההוצאה הממשלתית לחינוך כוללת את , ים"הרשויות המקומיות והמלכר
. לחינוך) הרווחה, ת"כגון התמ(חינוך ומשרדי ממשלה אחרים ההוצאות של משרד ה

כמו כן ההוצאה של משרד החינוך כוללת הוצאות לסעיפים שאינם חינוך בהגדרתו 
  .  וכדומה, תרבות, מוזיאונים, המצומצמת כגון רשות העתיקות
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,  בהרכב ההוצאה לחינוך לפי סעיפים עיקרייםוסקעהפרק של המשך ה
ובעיקר ,  הפניית תקציבים לאוכלוסיות יעד נבחרותתוך מיקוד על

תלמידים בעלי צרכים לתלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות ול
  ).   חינוך מיוחד(מיוחדים 

  ?האם המשאבים שהופנו לחינוך גדלו או הצטמצמו. 1

וצאה בשנות הקצה בעשור האחרון המספרים המציינים את רמת הה
מצביעים על גידול בהיקף המשאבים הלאומיים שהופנה לחינוך במונחים 

ח בין " מיליארד ש45-  ל37-  מבעלייה של ההוצאה מדובר – 8ריאליים
 העלייה.  ברמה זונשמרה היציבותכך - ובשנתיים שאחר2002-  ל1995

 לחינוך כחלק  ההוצאה הלאומיתה שלבמונחים מוחלטים לוותה בעליי
 השיעור 2004-ורק ב,  אחוזים9.7- ל9.1-מ, מההכנסה הלאומית הגולמית

   . אחוזים9.1 – 1995ירד וחזר לרמה של שנת 
כי בהרכב ההוצאה לחינוך לא חל שינוי משמעותי לאורך , מעניין לציין

 אחוזים מההוצאה 9חלקו של החינוך הקדם יסודי נע בסביבות . התקופה
החינוך ,  אחוז27 –החינוך היסודי ,  על פני כל התקופההלאומית לחינוך

- ל20תיכוני והגבוה נע בין -והחינוך העל,  אחוז26-  ל25יסודי נע בין -העל
  . אחוז21

                                                      
מן של הזנשתדל להיצמד למסגרת . בחירת השנים להשוואה היא בעלת חשיבות רבה 8

 ,יחד עם זאת. על המתרחש במערכתמלאה  תמונת מצב כדי להעמיד , האחרוןעשורה
יחסית למערכת " טובות"ים  היו שנ2001-  ו1996 שהשנים , לכך להיות מודעיםחשוב 
  . יחסית" גרועה" הייתה שנה 2003-בעוד ש
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     כאחוז מההכנסה הלאומית הגולמיתהוצאה לאומית לחינוך. 5לוח 

אחוז מההכנסה 
הלאומית 
 הגולמית

  הכל-סך
, ח"מיליארדי ש(

 )2000מחירי 

   

9.1 37 1995  
9.4 39 1996 
9.5 40 1997 
9.4 41 1998 
9.4  42 1999 
9.2 43 2000 
9.7 44 2001 
9.7 45 2002 
9.2 45 2003 
9.1 45 2004 

  

  לפי רמת חינוך , לתלמידבהוצאה שינויים. א

 לא היה  לתלמידהגידול בהקצאה לחינוךש, מנתוני מרכז טאוב עולה
 חינוך שהתקציבים שלהן גדלו והיו כאלה  היו רמות.אחיד על פני השנים
בין המחצית השנייה של שנות  הבדל ניכר, באופן כללי. שתקציביהן קטנו

כאשר , 2000-2004, לבין שנות האלפיים הראשונות, 1995-2000, התשעים
התקופה השנייה מאופיינת בצמצום גדול יותר של התקציבים לעומת 

עלו בין השנים לתלמיד וך הוצאות הממשלה לחינ. התקופה הראשונה
2001-20049 וירדו בין השנים 1995-2001

 1995-2001הגידול בין השנים  .
 הייתה בשיעור של 2004-  ל2001והירידה בין ,  אחוז30-היה בשיעור של כ

 יש שוב עלייה קלה 2006-  וב2005-מגמת הירידה נעצרה ב( אחוזים 7-כ
  .  אחוז20-עור של כ בשימסתכםלעשור הכולל הגידול ). בכל הרמות

 באיור מתגלה כי – רמות חינוך להלן מתייחס לשינויים לפי 2איור 
בגיל הרך ההוצאה עלתה בהתמדה ובשיעורים גבוהים לאורך העשור 

 2001בחינוך היסודי ההוצאה עלתה בשיעורים נמוכים עד ; האחרון

                                                      
, הוצאות החינוך הגבוה, מרכז טאוב כולל בהוצאות החינוך את הוצאות משרד החינוך 9

הוא איננו כולל את ההוצאות לסעיפים שאינם . ת לחינוך"את הוצאות משרד התמוכן 
  .  וכדומה, תרבות, מוזיאונים, כגון רשות העתיקות, חינוך בהגדרתו המצומצמת
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וך בחינ. 2006-  ל2004ועלייה קלה בין , 2004ולאחריה חלה התייצבות עד 
   . ניכרת עלייה קלה2006-  וב2005הירידה מתמידה עד יסודי -העל
  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    OECDהשוואה לעומת מדינות . ב

כי ממוצע , ובניגוד לטענות שנשמעו לאחרונה,  מראה בבירור6לוח 
 היה גבוה יותר) PPP(ההוצאה לתלמיד במונחי דולרים שווי ערך קנייה 

למעט ( לאורך כל התקופה , לעומת ישראלOECDבמדינות בממוצע 
  ). 1995-בחינוך הקדם יסודי ב

 OECDהפערים בין מדינות , 2003-  ל1995בין , במהלך העשור האחרון
כאשר ההוצאה הלאומית לתלמיד , וישראל גדלו משמעותית) בממוצע(

בעוד שההוצאה , )במחירים קבועים( אחוזים בלבד 2- בישראל עלתה ב
 4-  ו3איורים .  אחוז33-עלתה ב OECDהממוצעת לתלמיד במדינות 
   .בהציגם את ההשוואה, ממחישים  את הנתונים  בבירור

יש לזכור נתונים אלה בכל עת שאנו מדברים על הישגיה של ישראל 
, הנערכים ברובם דווקא בקבוצות הגיל, במבחנים הבינלאומיים למיניהם

ם א, די אולי. שהיקף המשאבים המופנה אליהן בישראל נמצא בירידה

איור 2. הוצאה לחינוך לתלמיד בתקציב השוטף
 לפי רמת חינוך
מדד 100=1995

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

1995 1997 1999 2001 2003 2005

גני ילדים יסודי על-יסודי
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 ההוצאה לתלמיד בישראל בחינוך 1995- שבשעה שב, נדגיש את העובדה
 2003-הרי ב, OECD- אחוז מההוצאה לתלמיד ב96יסודי הייתה -העל

  .  אחוז בלבד86ההוצאה ירדה לכדי 

  OECD-ישראל ו,  PPPמונחי, הוצאה לתלמיד לפי רמת חינוך. 6לוח 
OECD ישראל  

  יסודי-קדם    
2,631 2,763 1995 

4,922  3,663  2002   
4,959 3,718 2003 

 יסודי    
3,595 3,485 1995 

5,273  4,778  2002  
5,055 5,017 2003 

 יסודי-על    
4,971 4,776 1995 

6,992  5,767  2002  
6,936 5,959 2003 

  תיכוני וגבוה-על    
10,446  10,444  1995   

13,343  11,295  2002   
14,598  11,945  2003  

  .2006, 2005, שנתון סטטיסטי, ס"למ: מקור
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איור 3. התפתחות ההוצאה לתלמיד, לפי רמת חינוך
השוואה בינלאומית,2002-1995

שנת בסיס 100= 1995
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ישראל OECD

קדם-יסודי יסודי על-יסודי על-תיכוני 

איור 4. התפתחות ההוצאה לתלמיד, לפי רמת חינוך
OECD השוואה לממוצע
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  התאמה בין ההוצאה לבין שינויים בצורכי מערכת החינוך. ג

בדיון ברמת השירותים החינוכיים שעל המערכת לספק יש להביא 
בהשתייכות המגזרית של , שינויים בהרכב הדמוגרפיה אתבחשבון 
שינויים ברמת החיים וכן , הםשללכלי כ-החברתי בהרכב ,התלמידים
  . טעמי הציבורעל  המשפיעים על דרישות ו,הכללית

יש השפעה על , או להרכב הגיל של התלמידים, להרכב הדמוגרפי
בשל הבדלים בעלויות החינוך בין קבוצות , הקצאת התקציבים לחינוך

במהלך העשור האחרון עלה חלקם של ילדי , כפי שראינו כבר. הגיל
חלקם של .  אחוזים מכלל התלמידים5-  לכ2- יסודי מכ-וך הקדםהחינ

תלמידי החינוך היסודי ירד בשני אחוזים וחלקם של תלמידי החינוך 
 שינויים אלה כמעט לא השפיעו על רמת –יסודי עלה בכאחוז -העל

  .  ההוצאה הכוללת
בעשור האחרון עלה מאד חלקם של , כלכלי-באשר להרכב החברתי

שתי . כפי שהראינו לעיל ,ל החרדים בקרב התלמידיםהערבים וחלקם ש
כלכלי הנמוך -כלל בדירוגן החברתי-הקבוצות הללו מאופיינות בדרך

, המצהירה על הקצאה תוך מתן העדפה מתקנת, במערכת, לפיכך. יותר
ואף להביא לדרישה להגדלת , הדבר היה חייב לכאורה לבוא לידי ביטוי

ובמיוחד תלמידי , הקבוצות הללוהיות ששתי , למרות זאת. תקציבים
מתוקצבות דווקא ברמה נמוכה יותר מתלמידי החינוך , המגזר הערבי

הרי ייתכן שהגידול במספר התלמידים יתבטא באופן , הממלכתי
  .פרדוקסאלי בירידה בתקציב לתלמיד אצל שני המגזרים הללו

כוח האדם החינוכי חווה בשנים .  זחילת שכר–עלייה בשכר המורים 
כל . אליהם התייחסנו בראשיתו של הפרק, חרונות שלושה תהליכיםהא

הוותק הממוצע של המורים : אחד מתהליכים אלה גורם להעלאת שכר
הגיל הממוצע של המורים , ) אחוזים לשכר2-כל שנת ותק מוסיפה כ(עולה 

המורות שיהיו זכאים /עלייה זו מגדילה את מספר המורים(עולה 
חלקם , כמו כן). ה המוכרות במשרה מלאהלהפחתת מספר שעות העבוד

תוספת תואר ראשון (של המורים בעלי התארים האקדמיים הולך וגדל 
 אחוזים נוספים 7.5- תואר שני ב,  אחוזים5-מגדילה את שכר המורים בכ

התבגרות סגל ההוראה , מצד שני; ) אחוזים6.5ותואר שלישי בעוד 
 ."שעות אם"מפחיתה את שיעור המורות הנהנות מ

, כלל על תביעות ההורים- משפיעה בדרךהכללית עליית רמת החיים
. הספר ובגנים-לגבי תנאי העבודה והלימודים בבתי, המורים והתלמידים

מחשבים ועזרים , יש לכך דוגמאות רבות בדרישה להכנסת מיזוג אוויר
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, אמנם מדובר בשיפור רמת השירות(טכנולוגיים שונים במשרד ובכיתות 
 ). משפיע על העלאת רמת הלימודיםבהכרח  איננו אך שיפור זה

לרבות הגידול (התחשבות בצירוף של כל הגורמים הללו , לסיכום
של ההיקף , שעל מנת לשמור על אותה רמת שירות, מובילה לכך) הטבעי

שני אחוזים  אחוז עד לגדול לפחות בשיעור שלצריך היה המשאבים 
בהנחה , ה הנחוצה לתלמיד ממחיש את הפער בין ההוצא5איור . לשנה

 אחוז לבין התוספת 1.5מינימאלית של שנתית שדרושה תוספת 
 עומד על 2006-גודל הפער ב, אה באיוררכפי שנ. שהמערכת קיבלה בפועל

שהשמירה לכאורה , אם כן, נראה.  אחוז17שהם ,  שקל לתלמיד3,000-כ
ההקפאה את הכורכת בתוכה , על רמת ההוצאה הממוצעת לתלמיד

משקפת חוסר התחשבות , יסודי-נוך היסודי וצמצום בחינוך העלבחי
. כלכלית בה פועלת מערכת החינוך-בהתפתחויות של הסביבה החברתית

 –והשירות לתלמיד  התוצאה הסופית היא שחלה ירידה ברמת התקצוב
  .יסודי-במיוחד בחינוך העל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

איור 5. הוצאה ממשלתית לחינוך לתלמיד בתקציב השוטף
אלפי ש"ח, מחירי 2005

14

15

16

17

18

19

1995 1997 1999 2001 2003 2005

הוצאה בפועל תוואי גידול נחוץ

18.5

15.5
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  של תקציב משרד החינוך  "האמיתי"ההיקף . 2

. קציב החינוך מחייב היכרות והבנה של ריבוי ההגדרות שלוהדיון בת
חשיבות ההבחנה בין ההגדרות השונות נובעת בעיקר מגודלו של התקציב 

 מפני שכל שינוי באחוז אחד בו משמעותו – מיליארד שקל 25- למעלה מ–
תקציב "להלן נעמוד בקצרה על ההגדרות השונות של .  מיליון שקל250

  .הנעשה בהןמוש שיוה" משרד החינוך
כוללת שני ") הספר הכחול(" המוגשת לאישור הכנסת הצעת התקציב
 כולל התקציב ברוטו: התקציב ברוטו והתקציב נטו, תקציבים שונים

הוצאה ,  בלשון התקציב–הכנסות מגורמים אחרים הוצאות שבצידן 
הצעת התקציב ברוטו היא למעשה המספר שיש לו . 10בהכנסהמותנית 

שמשמעותו האופרטיבית נמוכה , הציבורית הרבה ביותר את המשמעות
שרוב הדיון הציבורי מתנהל סביבו בעוד שהוא , הסיבה היא. ביותר

  . יימצא הרחוק ביותר מהביצוע בפועל
מקורות משרד החינוך הוצאות ממתייחסת ל הצעת התקציב נטו

  .  11בלבד
, הוא התקציב שהתעצב סופית בסוף שנת התקציבהתקציב בפועל 

לעיתים . תוצאה סופית מהשינויים השונים הנערכים במהלך השנהכ
מדובר בתוספות לתקציב ולעיתים בקיצוצים עליהם מחליטה הממשלה 

התקציב בפועל מבטא גם שינויים והעברות בין הסעיפים . במהלך השנה
  . בתוך התקציב

מיוחסת  לביצוע התקציב). ההוצאה בפועל (הביצוע של התקציב
הכלכלית והמעשית הרבה , החברתית, החינוכית, טיתהמשמעות הפולי

וחשיבותו נובעת מכך , ידי החשב הכללי-ח הביצוע מתפרסם על"דו. ביותר
  . שהוא הביטוי הכספי הסופי של המדיניות בפועל

ח "כלולים בדו) ח הביצוע"התקציב בפועל ודו(שני הנתונים האחרונים 
שעמדו , מקורותהשנתי של החשב הכללי והם מבטאים נאמנה את ה

  .ואת השימוש בהם, בפועל לרשות משרדי הממשלה השונים

                                                      
ההכנסות כללו כחצי : 2005 יש לכך דוגמאות ברמות החינוך השונות בתקציב 10

בגנים בהם , ם שכר גננותמיליארד שקל השתתפות של הרשויות המקומיות בתשלו
 –ח " מיליון ש200-בחינוך היסודי מדובר ב; מספר הילדים קטן מתקן משרד החינוך

יסודי מדובר ביותר -ובחינוך העל; השתתפות הורים והרשויות המקומיות בהזנה
שהם כחמישה , ח"ש מיליארד 1.3הכל מדובר בסכום של - ובסך, ח"שמחצי מיליארד 

  . וךמתקציב משרד החינ אחוז
  . הבאים אפשר להבחין בין תקציב נטו לתקציב ברוטו" התקציבים"גם  בכל אחד מ 11
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שכל אחת מהן כוללת בתוכה את המונח , מנינו מספר הגדרות שונות
המוצגים בפרסום , שנתוני התקציב, עוד אפשר להוסיף להן". תקציב"

כפי , הם נתוני תקציב השנה השוטפת, הרשמי של משרד החינוך והתרבות
סכום זה . ד למועד הגשת הצעת התקציב לשנה הבאהשהם מתגבשים ע

אך , רבעי השנה- כולל חלק מהשינויים וההתאמות שנעשו במהלך שלושת
  . הוא איננו מהווה את התקציב הסופי לאותה שנה

הצעת התקציב ברוטו של משרד החינוך לשנת , לשם המחשה נסכם כי
 25.9  עלעמדה) ח ביצוע"השנה האחרונה לגביה יש בידינו דו (2005

 מיליארד 26.9 היה בפועל לאותה השנההתקציב ברוטו , מיליארד שקל
מה .  מיליארד שקל25.6-שביצוע התקציב לאותה שנה הסתכם בכ, שקל
הכוונה המקורית של הצעת , לכאורה? המשמעות של נתונים אלההיא 

 מיליארד 25.9-להעמיד לרשות משרד החינוך סכום של כ, התקציב הייתה
,  קיצוצים מצד אחד–שחלו במשך השנה , צאה משינויים שוניםכתו. שקל

, כגון העברת עודפים שלא נוצלו משנה קודמת(ותוספות מסיבות שונות 
 הגיע התקציב הסופי –מצד שני ) ותוספות שהוחלט עליהן במהלך השנה

 25.6למרות זאת המשרד הוציא בפועל .  מיליארד שקל26.9לכדי 
 – לכאורה או למעשה –ליארד שקל שעמדו  מי1.3מיליארד ולא ניצל 

  . לרשותו
 מעלה כמה ממצאים עיקריים לגבי השוואת ביצוע התקציב 7לוח 

בשש מתוך השנים , ראשית: לעומת הצעת התקציב והתקציב בפועל
 אחוזים 2-התקציב בפועל היה שונה בלא יותר מ, שכללנו בהשוואה

חרונות התקציב אולם בשלוש מתוך ארבע השנים הא.  התקציבמהצעת
 2004-וב,  אחוזים מהתקציב שהוגש לכנסת4.0-בפועל היה גבוה ביותר מ

 .  אחוזים6-ההפרש הגיע לכ
     שבין, שיעור הביצוע מתוך הצעת התקציב מצביע על כך, שנית

ואילו ,  אחוז מהצעת התקציב95-  ל89המשרד ביצע בפועל בין  1998-1995
 . אחוז103- ל96  בוצע בין 2005-1999בשנים 
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  )ברוטו(והביצוע , התקציב בפועל, הצעת התקציב. 7לוח 

  מחירים שוטפים, ח"מיליארד ש. א

הצעת   
 תקציב

תקציב 
  בפועל

תקציב  ביצוע
  בפועל 

 %-כ
מהצעת 
  התקציב

  ביצוע 
 %-כ

מהצעת 
  התקציב

  ביצוע 
 %-כ

מהתקציב 
  בפועל

1995  14.0  14.1  12.4  100.8  88.8  88.1  
1996  16.7  16.6  15.9  99.1  94.8  95.6  
1997  18.7  18.6  17.6  99.3  93.9  94.6  
1998  20.1  20.4  19.0  101.7  94.8  93.2  
1999  20.5  21.7  21.2  105.6  103.4  97.9  
2000  22.0  22.4  21.9  101.8  99.7  98.0  
2001  24.4  24.8  24.3  101.8  99.9  98.2  
2002  24.6  25.6  24.4  104.3  99.4  95.2  
2003  25.8  26.4  24.9  102.1  96.6  94.6  
2004  25.4  26.9  25.9  106.0  102.1  96.3  
2005  25.9  26.9  25.7  104.0  99.0  95.2  

  95.2  97.5  102.4        ממוצע

  2005מחירי , ח"שמיליארדי . ב

הצעת   
  תקציב

תקציב 
  בפועל

 ביצוע

1995  22.8  23.0  20.3  
1996  24.2  24.0  22.9  
1997  24.7  24.5  23.2  
1998  24.8  25.2  23.5  
1999  24.0  25.3  24.8  
2000  24.5  25.0  24.5  
2001  26.4  26.9  26.4  
2002  25.7  26.8  25.5  
2003  26.9  27.4  26.0  
2004  25.6  27.2  26.2  
2005  25.9  26.9  25.7  
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 להלן מציג השוואה של הביצוע לעומת התקציב בפועל לאורך 6איור 
ובכל שנה , באיור נראה קו של היחס באחוזים בין התקציבים(העשור 

  ).ח"מוצג מספר המבטא את ההפרש במיליארדי ש
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בניכוי מדד  (2005נתוני התקציב במחירים קבועים של הצגת , שלישית
כי התקציב בפועל של , מלמדת) האזרחית מחירי הצריכה הציבורית

. ) לעיל7של לוח ' חלק ב (2001- ל1995גדל בין התמיד ומשרד החינוך 
-עם עלייה קלה ב,  מיליארד שקל27- התקציב התייצב על כ2001משנת 

 התרחש קיצוץ 2005- ל2003לומר בין כ. וירידה בשנתיים האחרונות 2003
 .  אחוזים מהתקציב2- שהם כ,  מיליון שקל500-של כ

לאורך התקופה ) לעומת התקציב בפועל(הממוצע של ביצוע התקציב 
-החריגה ברמת אי, 1995אם נתעלם משנת ( אחוז 95שנבדקה היה 

 25-מתוך תקציב של כ, כלומר).  אחוז96הרי שהממוצע עמד על , הביצוע
בסכומים של מאות , מידי שנה לא בוצע חלק מהתקציב, מיליארד שקל
על פני . ובשנים מסוימות מדובר בלמעלה ממיליארד שקל, מיליוני שקלים

איור 6. תקציב משרד החינוך - ביצוע לעומת תקציב בפועל
אחוזים והפרש נומינאלי במיליארדי ש"ח

1.3

1.0

1.4
1.2

0.50.40.5

1.4

1.0
0.7

1.7
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88

91
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100
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ביצוע  לעומת תקציב בפועל
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) במחירים שוטפים( מיליארד שקל 11העשור הסכום המצטבר מגיע לכדי 
  . 2005 במחירים קבועים של ח"ש מיליארדי 13-כלאו 

י אנשי משרד החינוך והאוצר מתחלקים יד- ההסברים שניתנו לכך על
שבתקציב נכללים , חלק הארי של העדר הניצול מוסבר בכך: לשניים

וכאשר לא , סכומים המיועדים לרזרבה להתייקרויות ולצרכים אחרים
החלק . מתעורר הצורך לנצל את כספי הרזרבה לא נעשה בהם שימוש

, ציבהאחר הוא כספים בלתי מנוצלים בסעיפים שונים של התק
שני ההסברים אינם . המועברים בשנה העוקבת ומנוצלים במהלכה

כלכלית , הן מבחינה ציבורית ערכית והן מבחינה חשבונית, מספקים
,  אם בתקציב כלולה הקצאה של רזרבה–באשר להסבר הראשון . פשוטה

אם . הרי שהיא חלק מן הסכום הכולל העומד לרשות מערכת החינוך
 נוצרו תנאים המחייבים שימוש בכספים אלה שבמהלך השנה לא, מתברר

יש לשנות את ייעודם ולהפנותם לצרכים הרבים , לייעודם המקורי
הסבר זה הינו טוב לשנה  –באשר להסבר השני . השוטפים של המערכת

,  מצביע על כך8לוח . אפשר לגלגל אותו משנה לשנה-ואי, אחת בלבד
  .  יפי התקציב העיקרייםניצול ברמות שונות בסע-קיים אי, שבכל השנים

סעיפים , התקציב בפועלהצעת התקציב ובין  לביצועההיחס בין . 8לוח 
  2005-1995, עיקריים

התקציב הביצוע לעומת 
  בפועל

הצעת הביצוע לעומת 
  התקציב 

2005  1999  1995  2005  1999  1995   
  הכל-סך 0.88 1.01 0.99 0.89 0.98 0.95
 אמרכלות 1.25 1.01 1.02 0.91 0.95 0.94
 עצמאי ומוכר 1.02 1.07 1.01 0.96 0.95 0.91
 מינהל פדגוגי 0.79 1.04 0.95 0.86 0.94 0.83
 מינהל מורים 1.08 1.01 1.02 0.88 0.96 0.96
 חינוך קדם יסודי 0.91 1.09 1.02 0.99 1.00 0.97
 חינוך יסודי 0.92 0.96 1.02 0.94 1.00 0.97
 יסודי-חינוך על 0.85 1.05 1.03 0.91 0.98 0.97
 חינוך התיישבותי 0.92 1.15 0.99 0.89 0.97 0.93
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איננו , כפי שהוא נערך ומוגש היום, ספר התקציב, בסופו של דבר
וקיים צורך דחוף לערוך אותו , משמש כלי להכוונת מדיניות החינוך

. באופן שישקף את כוונות הממשלה והכנסת לגבי פעולת משרד החינוך
 את – בכל אחד מסעיפיה –ול בהצעת התקציב המוגשת לכנסת מוצע לכל

ושדברי ההסבר , אחוז הביצוע הממוצע בשלוש השנים האחרונות
ניצול או לניצול חורג מהצעת התקציב -לתקציב יכללו הסבר לאי

  .  המקורית והמאושרת

   שינויים בהרכב התקציב . 3

על והביצוע התקציב בפו, ההבדלים עליהם הצבענו בין הצעת התקציב
בחלק מהסעיפים יש פער עקבי . ראויים לניתוח גם לגבי תחומי המשנה
לעומת זאת הפערים בין התקציב , בין הסכומים בהצעת התקציב לביצועו

  .בפועל לביצוע הם קטנים בהרבה
בכמה ,  ממחיש את הפער בין הצעת התקציב והתקציב בפועל7איור 

החינוך הקדם , האמרכלות,  החינוך העצמאי והמוכר–סעיפים בולטים 
בסעיפים אלה הפערים בין הצעת התקציב לבין . יסודי ומינהל המורים

בסעיפי , לעומת זאת.  אחוזים לאורך העשור10התקציב בפועל עולים על 
מינהל , יסודי- חינוך יסודי וחינוך על–התקציב הגדולים העיקריים 

מתקציב משרד שליש -  המהווים יחד שני–פדגוגי וחינוך התיישבותי 
אין הבדלים גדולים בין הצעת התקציב לתקציב בפועל באותה , החינוך
  . תקופה

שיש להם דפוס קבוע , לאור ההבדלים הללו, מדוע, נשאלת השאלה
לא ניתן היה לבנות את הצעת התקציב באופן מדויק יותר , למדי

מתבצעים במהלך השנה שינויים רבים בסעיפי , ככל הנראה? מלכתחילה
חלקם נובע מהסכמים . הכרוכים בהעברה מסעיף לסעיף, ציבהתק

, דפוס זה. וחלקם מהפעילות השוטפת של המשרד, קואליציוניים שונים
פוגם ביכולתו של התקציב לשמש כלי לניהול , החוזר על עצמו מדי שנה

   .ומעקב אחרי תכנון וביצוע פעילותו של המשרד
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בחנו את הרכבו של תקציב משרד החינוך  ?יחמי מפסיד ומי מרוו
 תחומים הגדילו את חלקם אילו, בעשור האחרון בכדי לענות על השאלה

מרוויחים "כי בחינת ה, יש להדגיש. בתקציב ואיזה תחומים הצטמצמו
מתייחסת לגידול בחלקו היחסי של התחום מכלל התקציב ולא " הגדולים

שההבדלים בחלקם , ע על כך מצבי9לוח . ותקציב לגידול המוחלט של
, )למעט כמה חריגים(היחסי של התחומים השונים אינם גדולים במיוחד 

  . ולאורך העשור מדובר בתנודות בסדר גודל של בין אחוז לשניים
חלקו . היה החינוך הקדם יסודי" המרוויח הגדול ביותר"ש, אין ספק

 אחוז 94-בכאשר הוא עלה במהלך העשור , בביצוע התקציב כמעט והוכפל
יש לייחס את רוב הגידול לחקיקת ).  אחוז94- גם הצעת התקציב גדלה ב(

והביא  , 3-4- אשר הוריד את גיל חינוך החובה ל, התיקון לחוק חינוך חובה
 .במיוחד במגזר הערבי, לגידול מספר הילדים הנהנים מחינוך קדם יסודי

 

איור 7. פער בין הצעת תקציב לתקציב בפועל
ממוצע 2004-1995, סעיפים נבחרים

מדד: הצעת תקציב = 100

101

40

110111113113119

חינוך
עצמאי
ומוכר

  קדם  
יסודי

אמרכלות מינהל
מורים

הסעות
והצטיידות

יחידות
מטה

סך-הכל
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  )אחוזים(שיעורם של סעיפים נבחרים בתקציב משרד החינוך . 9לוח 

  תקציביסעיף   1995 2005  היחס

1.15 6.0 5.3  מינהל מורים הצעת תקציב
0.98 6.2 7.4    ביצוע
1.94 10.7 5.5  קדם  יסודי הצעת תקציב
1.94 10.8 5.7    ביצוע
0.94 28.5 30.7  יסודי הצעת תקציב
0.94 29.1 31.5   ביצוע
0.83 25.8 31.3 יסודי- על הצעת תקציב  
0.90 26.7 29.6    ביצוע
1.40 4.5 3.2  עצמאי ומוכר הצעת תקציב
1.25 4.5 3.7    ביצוע

  
היה החינוך , שהגדיל את חלקו בצורה משמעותית, השני" המרוויח"

גדל ) הצעת התקציב(בתחום זה התקציב המתוכנן . העצמאי והמוכר
הגידול המואץ אפיין את .  אחוז25- אך הביצוע גדל ב,  אחוז40-אמנם ב

 הייתה יציבות בחלקם 2005-2001ולאחריהן בשנים , 2000-1995שנים ה
 של האטה בהתעצמות של החינוך העצמאי והמוכר –מגמה זאת . בתקציב

במאמר שעסק בנושא של תנועת תלמידים אופקית  באה לידי ביטוי גם –
  . 12במערכת החינוך) מעברים בין הזרמים(

שחלקו , " המוריםמנהל"השלישי היה לכאורה סעיף " מרוויח"ה
 אחוזים 6לכדי , 1995-  אחוזים ב5.3-מ( אחוז 15-בהצעת התקציב עלה ב

שחלקו , היות שהביצוע מראה, הגידול היה לכאורה בלבד, אולם, )2005-ב
  .   אחוזים6.2-  ל7.4- מ, של סעיף תקציבי זה ירד במהלך העשור

ודי היס- חלק גדול מתקציבו היה החינוך העל, יחסית, התחום שהפסיד
.  אחוז17ירידה של ,  אחוז26- לכ31-  חלקו ירד בהצעת התקציב מ–

- באותה תקופה החינוך העל.  אחוזים10בביצוע הירידה הצטמצמה לכדי 
. הגדיל את חלקו בכלל התלמידים) הכולל את החינוך ההתיישבותי(יסודי 

אולם הקיצוצים , שינוי זה היה צריך להביא להגדלת חלקו בתקציב
  .  יסודי הביאו להקטנתו-סגרות החינוך העלהגדולים במ

                                                      
  . 2006, דוכן,  בלס 12
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הן בהצעת התקציב והן , החינוך היסודי שמר באופן יחסי על חלקו
כי מצד אחד חל גידול בחלקו של החינוך המיוחד , מעניין לציין. בביצוע

תהליך שהיה צריך להשפיע על הגדלת התקציב , מכלל החינוך היסודי
חלה ירידה בחלקם של תלמידי , ימצד שנ, אולם. המופנה לחינוך היסודי

תהליך שהיה עשוי להשפיע על צמצום , החינוך היסודי מכלל התלמידים
שהתהליך , על כך, כאמור, העובדות מצביעות. התקציבים לחינוך היסודי

  .  השני היה חזק יותר
במהלך השנים האחרונות חלו שינויים פנימיים , בסיכומו של דבר

שעיקרם הגדלת חלקו של החינוך , וךבהרכבו של תקציב משרד החינ
והקטנת הנתח המופנה לחינוך , הקדם יסודי והחינוך החרדי מצד אחד

  .מצד שני, יסודי- היסודי והעל

  היקף הקיצוצים בתקציב החינוך בשנים האחרונות  . 4

בדקנו , לאור התחושה הרווחת באשר להיקף הקיצוצים בשנים האחרונות
לצורך . בין הביטוי שלו בשעות לימודל" מצב הכספי" התאמה בין האת

כפי שהשתקפה בהצעות , זה בדקנו את הקצאת שעות הלימוד השבועיות
בסעיפים הכוללים את ההקצאה של משרד החינוך לחינוך , התקציב

 2006-2000שבכל אחת מהשנים , מסתבר. 13היסודי ולחטיבות הביניים
בתקנה  .פועלשלא בוצעו ב, נכללו בהצעת התקציב קיצוצים מתוכננים

ששיקפו את מספר השעות לשנת , המתאימה הופיעו שני מספרים
ומספר השעות לשנת , )השוטפתהשנה (הלימודים בה הוגשה ההצעה 

  . שבה לכאורה היה אמור להתבצע הקיצוץ, הלימודים שלאחריה
מראה השוואה של מספר שעות התקן בין התקציבים לשתי השנים 

מספר השעות היה קרוב יותר , מקריםשברוב המכריע של ה, )10לוח (
 מאשר – ואף עלה עליו במקצת –למספר השעות בפועל בשנה הקודמת 

התקן מספר שעות , בסיכומו של דבר .למוצע בהצעת הקיצוץ התקציבית
,  בחינוך היסודי עלה בתקופה הנידונה בעשרת אלפים שעותהבסיסי

כל שעות -סךפה באותה תקו.  שעות25,000-ובחטיבת הביניים הוא ירד ב
-  שעות ובחטיבת הביניים הוא ירד ב48,000-בחינוך היסודי עלה בהתקן 
מספרים אלה אינם מתייחסים להקצאת שעות הלימוד . 14 שעות27,000

                                                      
כמו , ייתכן שינוי בהקצאה הכספית ללא שינוי מקביל במספר שעות הלימוד, לכאורה 13

 . מספר התלמידים לכיתהשינוי ההוצאה לסעיפי פעילות או שינויידי - לדוגמא על
 .2006, )ח"ממנ( מערכות מידע ניהולי חינוכי, וךמשרד החינ 14
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, כאמור לעיל, ובה חלו, המתוקצבת בשכר לימוד, לחטיבה העליונה
היה בשעות הלימוד " הפיזי"הקיצוץ ש,  אפוא ,נראה. קיצוצים גדולים

 התייחסנו םאליהש, בהתחשב בגורמים שונים, ואולם .יחסית, צומצםמ
, והוא הסתכם, הקיצוץ הריאלי היה הרבה יותר גדול, בסעיף הראשון

  ). לעיל5ראה גם איור ( אחוז 17-כ ב,להערכתנו

      2006-2000, הקצאת שעות שבועיות לסעיפי תקציב נבחרים. 10לוח 
  קציב לשנה שוטפת ושנה אחריה לפי הצעת התתקן בסיסי            

  )אלפי שעות(

2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000    

  חינוך יסודי              

  שוטפתשנה   814.5  816.0  825.2  814.3  824.3  847.7  824.6

  שנה אחריה  794.5  806.0  803.8  801.3  716.3  547.7  820.3

0.99  0.65  0.87  0.98  0.97  0.99  0.98  

יחס בין ה
שתי שנות 

  לימוד

  חטיבות ביניים            

  שוטפתשנה   328.1  328.6  336.2  329.1  316.9  318.3  303.5

  שנה אחריה  308.2  318.6  330.8  269.8  291.1  119.3  303.5

1.0  0.37  0.92  0.82  0.98  0.97  0.94  

יחס בין ה
שתי שנות 

  לימוד
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   נבחרותיעד מיקוד על אוכלוסיות . 5

  החינוך היסודי. א

כל תקציב המשרד כמעט ולא -מסך תקציב לחינוך היסודיחלקו של ה
יציבות זו .  אחוז30-בו הוא עמד על כ, השתנה לאורך העשור האחרון

נמשכה למרות שחלקם של תלמידי החינוך היסודי הממלכתי מכלל 
תקצובם (תלמידים החינוך היהודי היסודי ירד בהתמדה באותה תקופה 

כלול בסעיף זה בעוד שתקצוב של תלמידי החינוך הממלכתי לסוגיו 
  ). החינוך החרדי מופיע בסעיף נפרד

, הפער מוסבר בחלקו בחלוקה הפנימית של תקציב החינוך היסודי
 חינוך הרגיל חלקן של שעות התקן שהוקצו ל–ן בעשור האחרושהשתנתה 

. 2005- אחוז ב55- ל1996- אחוז מתקציב החינוך היסודי ב62- מירד
 24- של שעות התקן שהוקצו לחינוך המיוחד מבאותן שנים עלה חלקן 

יישום חוק החינוך אין ספק בחשיבות של . בהתאמה,  אחוז30- אחוז ל
 לגבי הקשר בין הגידול בהקצאת  שאלהמעוררים אך הנתונים ,המיוחד

. לבין הירידה בהקצאת השעות לכלל התלמידים, השעות לחינוך המיוחד
ף שעות הלימוד לכיתה אפשרות זו מתעוררת בעקבות הירידה בהיק

כל שעות הלימוד המתוקצב בסעיף - כאשר סך, הרגילבחינוך היסודי 
  . )להלן' גסעיף  בהרחבה ראה (החינוך היסודי נשאר פחות או יותר קבוע

  התקציב לקידום אוכלוסיות חלשות. ב

וצמצום הפערים , קידומם של תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות
ין קבוצות תלמידים שונות היה תמיד אחד הלימודיים והחברתיים ב

הדבר בא לידי ביטוי . היעדים המוצהרים והמרכזיים של משרד החינוך
האם אמנם , הבחינה. בולט ברמת ההצהרה בדברי ההסבר לתקציב

תקציב משרד החינוך מבטא העדפה כלפי תלמידים יוצאי אוכלוסיות 
ת היקפה של בחינ; כלכלית- מבחינת רמתן החברתית, שונות זו מזו

בתקציבי משרד נערכה , והשינויים שחלו בה על פני העשור, ההעדפה
  .  ברמת תקנות המשנה2004-1995החינוך לשנים 

המיועדות לקידום ,  הבאותתקנות התקציביותבהבדיקה התמקדה 
  :אוכלוסיות חלשות

אשר ייעודן הבלעדי טיפול , ר"אגף שחתקנות המופעלות באחריות  .1
  .באוכלוסיות חלשות
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לאוכלוסיות חלשות תקנות המוקצות באופן מיוחד בשעות המיועדות  .2
 ).לא במונחים תקציביים(

המיועדות למימון פעילויות , תקנות באחריות אגפים אחרים במשרד .3
שהשירותים שהן מעניקות מותנים בראש ובראשונה , ומסגרות

, השכלת הורים, הכנסת הורים (כלכליים-קריטריונים חברתייםב
לעיתים ). וכדומה, פריפריה גיאוגראפית וחברתית, יה לארץמועד עלי

כלכלי עם הישגים לימודיים חלשים -מדובר בשילוב נתוני רקע חברתי
 ).'מרכזי נוער וכו, אומץ, הכוון, ר"לדוגמא בתכניות כמו כיתות מב(

המיועדות למימון פעילויות , תקנות באחריות אגפים אחרים במשרד .4
הישגים הן מותנית בקריטריוני קבלה של שההצטרפות אלי, ומסגרות
אוכלוסיות , או אפילו אך ורק, אך למעשה משרתות בעיקר, לימודיים

, אקדמיות-לדוגמא מכינות קדם(כלכלית -חלשות מבחינה חברתית
פנימיות שונות בחינוך ההתיישבותי , המפעל להכשרת ילדי ישראל
  ).ובמוסדות עליית הנוער לשעבר

אך , המשרתות את כלל האוכלוסייה,  אחריםתקנות באחריות אגפים .5
או שרוב המקבלים , יש בהן מרכיבים ייעודיים לאוכלוסיות חלשות

ח "לדוגמא תקן בסיסי הנובע מאימוץ דו(מוגדרים כאוכלוסייה חלשה 
 ).שושני בחינוך היסודי

   תקציבים לאוכלוסיות חלשות מתוך כלל התקציב . 11לוח 

2005 2000 1995   
  )ח"מיליארדי ש(כל תקציב המשרד -סך 13.8 21.0 24.5

 (%)ידו -ר מבוצע על"אוכלוסיית אגף שח 0.9 1.1  0.8

6.3 5.1 5.9 
-ידי תבחינים חברתיים-אוכלוסיות מוגדרות על

 (%)ידי אגפים אחרים -  ביצוע על–כלכליים 

1.0 1.5 0.7 
 –ידי תבחינים לימודיים -אוכלוסייה מוגדרת על

  (%)ם אחרים ידי אגפי- ביצוע על

  (%)תקציב עבור עולים ותושבי פריפריה  2.6 2.3 1.1

 (%)הכל מתקציב המשרד -סך 10.1 9.9 9.2
  

הבדיקה מלמדת כי בפועל התקציבים המוקצים להעדפה מתקנת לא 
הצמצום הגדול ביותר התרחש בתקציבי אגף  .גדלו ואפילו הצטמצמו

. גוררים בפריפריהר ובתקציבים שיועדו לעולים ולתלמידים המת"שח
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 3-4אילו בוצעו כל החלטות הכנסת בעניין הרחבת חוק לימוד החובה לבני 
הרי שהעדפת האוכלוסיות , פעל יום חינוך ארוך במערכת החינוךוואילו ה
, מצד שני. הייתה מצטמצמת עוד יותר, כמתבטא בתקציבים, החלשות

, יסודי- וך העלואילו הוחל גם על החינ,  במלואו15ח שושני"אילו הופעל דו
  . היה שיעור ההעדפה המתקנת עולה במידה משמעותית

  התקציב לתלמידים עם צרכים מיוחדים . ג

אוכלוסיית התלמידים עם צרכים מיוחדים הולכת ומתרחבת בשנים 
התהליך . בקצב מהיר יותר מאוכלוסיית התלמידים הכללית, האחרונות

, צרכים מיוחדיםמגידול במספר התלמידים עם : נובע מכמה גורמים
משינויים בהגדרת ; ותהליכי אבחוןכתוצאה מהתפתחויות רפואיות 

משינויים ביחס של קבוצות אוכלוסייה ; התלמידים הכלולים בקטגוריה
והן כתוצאה ; לצורכי תלמידים אלה) וחרדים, בדואים, ערבים(מסוימות 

י משינויים בתפיסת הציבור לגבי מחויבותה של המדינה לענות על צורכ
  . כלל התלמידים

דהיינו תלמידים , מדובר בתלמידים המוגדרים כתלמידי חינוך מיוחד
כולל (שאובחנו אבחון רשמי והם לומדים במסגרות חינוך מיוחד 

לא נכללים במסגרת התקצוב הזו תלמידים ). המסגרות המשולבות
שהשתייכו בעבר למסגרות אלה ועברו ללמוד במסגרות רגילות בחינוך 

שאינן מוגדרות , שים ובתימונים"במע, נים"כגון במפת, ייסוד-העל
מצב זה מחייב חשיבה מחודשת בסוגיית . כמסגרות של החינוך המיוחד

  . ההגדרה של החינוך המיוחד בחטיבה העליונה
הלומדים במסגרות , ההוצאה על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

וצאה על  גדולה באופן משמעותי מן הה, נפרדות של החינוך המיוחד
  :בשל שלושה גורמים עיקריים, "רגילים"תלמידים 

  .הקטן בהרבה לעומת החינוך הרגיל, גודל הכיתה בחינוך המיוחד .1
הגבוה בכעשרה אחוזים משכרו של , שכרו של מורה בחינוך המיוחד .2

 .מורה בחינוך הרגיל
, היזקקות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לשירותים נוספים .3

  .ינו מקבלא" רגיל"שתלמיד 

הניתוח של הקצאת המשאבים לחינוך המיוחד דומה במידה רבה 
. כלכליות חלשות-לניתוח ההקצאה לאוכלוסיות משכבות חברתיות

                                                      
 .2002, )ח שושני"דו(ח הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב בחינוך היסודי בישראל "דו 15
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ההקצאה לשתי הקבוצות הללו משקפת שני מקרים פרטיים של העדפה 
, של התקנות ותקנות המשנה בספר התקציב" סריקה"ערכנו . מתקנת

ציבי המתייחס ישירות לחינוך המיוחד של הסעיף התק" הרחבה"תוך 
  : תוצאות הבדיקה מוצגות להלן בשתי חלופות). 2612סעיף (

 כלולים כל הסעיפים המיועדים באופן מובהק בחלופה הראשונה
כללנו את כל תקנות . לאוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים

- חינוך על, ילדים-כל תקנות המשנה מתוך סעיפי גני; 2612המשנה בסעיף 
שהן מופנות לתלמידים עם , לגביהן צוין במפורש, יסודי וחינוך החרדי

שעל פי הערכת החשב הכללי , וכן צרפנו את התקנות; צרכים מיוחדים
למרות שאינן מוגדרות , הן מופנות לאוכלוסיות החינוך המיוחד, באוצר
 07מסלול , לבורנטים וספרנים בחטיבות הביניים בחינוך המיוחד(כאלה 

, תימונים, מפתנים ומעשים, מרכזי נוער, משופר לחרשים ועיוורים
  . 16 )יסודיים-ואחזקת תלמידים טיפוליים במוסדות על

לגביהם הערכנו את חלקו , גם סעיפים נוספים כללנובחלופה השנייה 
למרות , של החינוך המיוחד מתוך התקצוב לכלל התלמידים או המורים

חלקם של , לדוגמא. של חינוך המיוחדשהוא לא הופיע בנפרד כתקצוב 
או חלקם של תלמידים , מורים לחינוך מיוחד בקרן ההשתלמות למורים

וכדומה , המשולבים בחינוך הרגיל בתקן הבסיסי, עם צרכים מיוחדים
ההערכה הותאמה לשיעורם היחסי של התלמידים בעלי הצרכים (

  ). המיוחדים באותה שכבת גיל
המופנית , רכה של ההקצאה הכוללתהחלופה השנייה מגיעה להע

לעומת ההוצאה אשר הייתה , למעשה לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים
הסכומים המוצגים כאן . ידי המשרד-לתחום על") צבועה("מיועדת 

שלא הייתה מקובלת עד כה אצל , נובעים מגישה חדשנית במידה רבה
 אומדנים הממצאים הללו הם, לפיכך. העוסקים בתקצוב במשרד החינוך

 מציג את 12לוח (המחייבים עבודה נוספת מדויקת יותר , ראשוניים
  :מהלוח עולות בבירור המסקנות הבאות). תוצאות הבדיקה

- ל2000אחוז בין נקודות  0.6על פי שתי הגישות חלה עלייה מתונה של   .א
ממצא .  בחלקו של החינוך המיוחד בכלל תקציב משרד החינוך2005

ור ההצהרה וההיערכות ליישום חוק החינוך לא, זה מעורר פליאה
שכביכול הוענקו לשם כך בשנים , המיוחד והתוספות התקציביות

                                                      
של כוח המשימה הלאומי לקידום " תכנית הלאומית לחינוך" ל2005-הנתונים הוכנו ב 16

 ).ח דוברת"דו(החינוך בישראל 
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יש להעיר כי חמש השנים האחרונות התאפיינו , עם זאת. האחרונות
  .17בצמצום וקיצוץ תקציבי החינוך בכלל

הכוללת את , קיים הבדל ניכר בין הגישה המצמצמת לגישה המרחיבה  .ב
היתרון של גישה . עבור תלמידים עם צרכים מיוחדיםכלל ההוצאות 

המשאבים  זאת על פני הגישה הראשונה הוא בראייה הכוללת של
לטיפול בצרכיה של אוכלוסיית ,  מערכת החינוךהעומדים לרשות
 .תלמידים זאת

   )אחוזים(כלל התקציב מתקציבים לחינוך מיוחד . 12לוח 

2005  2000  1996    

24.5  21.0  16.4  
 תקציב משרד החינוך כל- סך

 )ח"מיליארדי ש(
  

17.3  
  

14.7  12.1  
כל התקציב המוקדש להוראה - סך

  )ח"מיליארדי ש(ישירה ועקיפה 

2.4  1.9  
  

1.5  
חינוך מיוחד על פי הגדרת החשב 

 )ח"מיליארדי ש(
  (%)שיעור מסך התקציב   9.3  9.3  9.9

  (%)שיעור מתקציב ההוראה   12.2  13.2  14.0
  

3.1  
  

2.6  
  

2.0  
ינוך מיוחד על פי גישה ח

 )ח"מיליארדי ש( מקסימליסטית
  (%)שיעור מסך התקציב  12.3  12.2  12.9
  (%)שיעור מתקציב ההוראה  16.8  17.4  18.3

החינוך הקדם יסודי , בין סעיפי התקציב של משרד החינוך, לסיכום
ההקצאות לקידום . והחינוך החרדי גדלו יחסית יותר מתחומים אחרים

מקבוצות חלשות לא גדלו בעשור אותו בדקנו ובמידה אוכלוסיות 
וההקצאות לחינוך המיוחד ; שאפילו קטנו יחסית, מסוימת אפשר לומר

  .הן מהוות חלק נכבד מאד מכלל ההוצאות להוראהועלו בשיעור מתון 

                                                      
. לעיל בהתייחסות לתקציב החינוך היסודייש כאן לכאורה סתירה לעומת האמור  17

שבקטע זה אנו עוסקים בתקציבי החינוך המיוחד המופיעים , ההסבר נעוץ בכך
 .בסעיפים שונים בתקציב ולא רק בתקציב החינוך היסודי
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  מערכת הבריאות 

המספקת לכל התושבים , תלמדינת ישראל מערכת בריאות אוניברסאלי
כלל אף זוכה -שירותים רפואיים ברמה טובה ובהיקף סביר ובדרך

שירותי הבריאות מעוגנים בחוק ביטוח . לשביעות רצונו של הציבור
של , יחסית, בריאות ממלכתי והם ניתנים תמורת השתתפות נמוכה

הישגים בתחום בריאות האוכלוסייה ושביעות הרצון את ה. הציבור
משירותי הבריאות יש לזקוף לזכות אופייה הציבורי של מערכת הבריאות 

יחד עם . בארץ ולזכות רמתו ואיכותו של כוח האדם בשירותי הבריאות
שהמערכת טרם התגברה עליהן והן מעיבות על , נותרו מספר בעיות, זאת

קפות בירידה בשביעות הרצון של הציבור ההישגים אשר הושגו ואף משת
, השוויוניות בנגישות לשירותים- ובהן במיוחד בעיית אי, מן השירותים

  .  והעלויות הגוברות של המערכת
הפרק סוקר ממדים שונים של התפתחויות במערכת , כמדי שנה

אשר הטיפול בהן עשוי לשפר את , הבריאות תוך הדגשה של סוגיות
החלק . יח מניעה של פגיעה בבריאות האוכלוסייהתפקוד המערכת ולהבט

הסעיף הראשון עוסק בסוגיית . הראשון של הפרק מוקדש לסקירה
ההיקף המיטבי של ההוצאה על שירותי הבריאות תוך השוואה למדינות 

OECD . בסעיף השני נבחן הרכב המימון של המערכת והשפעתו על
המימון הפרטי בשנים כאשר הדגש מופנה לעליית חלקו של , השוויוניות
הסעיף השלישי מוקדש לכוח האדם במערכת הבריאות ובסעיף . אחרונות

לרבות , האחרון יוצגו ממדים נבחרים של רמת הבריאות בישראל
 החלק השני .התפתחויות אחרונות במדדי תמותת תינוקות ותוחלת חיים

השוויון בבריאות ובשירותי -של הפרק דן השנה במשמעויות של אי
  .מלחמת לבנון השנייהבעקבות אות הברי
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  התפתחויות מרכזיות במערכת הבריאות. 'חלק א

  הוצאה לאומית לבריאות. 1

כל - ההוצאה הלאומית לבריאות משקפת את הנתח שהמדינה מפנה מסך
בין אם מתקציב המדינה או , למימון מערכת הבריאות" מקורותיה"

ימאלי של שאלת ההיקף האופט. בהוצאות ישירות של משקי הבית
ההוצאה על שירותי בריאות מעסיקה את המומחים בתחום ואת ומקבלי 
. ההחלטות במדינות המפותחות בכלל ובישראל בתוכן זה שנים רבות

אשר החברה יכולה להפנות למימון המערכת , הדיון על היקף המשאבים
כי , נוכח העובדהלמקבל חשיבות מיוחדת , זו" השקעה"ועל כדאיותה של 

שתחול התאמה בין , )וגם אין זה רצוי(הבריאות אין לצפות במערכת 
בגלל כשלי שוק רבים הקיימים , כמויות ומחירים במנגנון השוק החופשי

, ההוצאה על פי התפוקה" סבירות"הבחינה של , נוסף על כך. בתחום זה
היות שהמודדים , הינה מורכבת למדי, דהינו רמת בריאות הציבור

מושפעים , )גמא תוחלת חיים ותמותת תינוקותכמו לדו(המקובלים לכך 
  .מגורמים רבים אחרים

בעקבות הגידול המואץ , בעשורים אחרונים הנושא קיבל נופך נוסף
במחקרים רבים שמטרתם הייתה . שחל בהוצאה לבריאות בממוצע לנפש

כפי שהיא , נמצא קשר בין צמיחה כלכלית, להסביר את התופעה
ההוצאה הלאומית לבריאות במדינות לבין , ג"מתבטאת בשיעורי תמ

תוצר הגם השוואה פשוטה של ההוצאות על בריאות מול  .המפותחות
מוציאות על בריאות יותר " עשירות"כי מדינות , מלמדת OEDC במדינות 
  ".עשירות פחות"ממדינות 
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איור 1.  התוצר מול  ההוצאה הלאומית לבריאות
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  .2006,  ס"למ ;2004, ס"למ: מקור

 2003בשנת שההוצאה על בריאות בישראל עמדה , האיור מצביע על כך
 20- וכי הייתה נמוכה ביותר מ, )ח" ש6,300-כ (PPPבמונחי $ 1,953על 

יש לזכור כי רמת התוצר המקומי , אולם. אחוז לעומת הממוצע האירופי
.  אחוז20-בישראל גם היא נמוכה מהממוצע של מדינות אירופה ביותר מ

ור  המוצגות באיOECDישראל היא הצעירה ביותר מבין מדינות , כמו כן
רכי הבריאות שלה פחותים בשל העובדה כי הרכב הגיל של תושבי ווצ

המדינה משפיע על המשאבים אשר המדינה מפנה למערכת הבריאות 
 את ההוצאה 2002הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חישבה בשנת . שלה

 – 1 מתוקננת לפי גילOECDלבריאות בממוצע לנפש בישראל ובמדינות 
ש בישראל דומה לממוצע במדינות אירופה לפי חישוב זה ההוצאה לנפ

  . באחוזים בודדיםעולה עליוואף 

                                                 
1

  .2004, ס"למ 
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  איור 2. שיעורי שינוי בהוצאה לבריאות ובתוצר בנפש 
שיעורי שינוי ממוצעים, 2002-1990, אחוזים

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7
     שינוי שנתי ריאלי בתמ"ג לנפש

ש
נפ
 ל
ות
יא
בר
 ל
אה

וצ
בה

לי 
יא
 ר
תי
שנ

וי 
שינ

   
   

סלובקיה

פינלנד

קוריאהאירלנד

ישראל

OECD-30

EU-15

תורכיה

  

   .2004 ,ס"למ ;Health Data 2005  OECD, ;OECD, Factbook, 2005   :מקור

גם נתח ההוצאה על בריאות מהתוצר המקומי בישראל דומה לזה של 
מהנתונים המוצגים באיור .  אחוזים8.5 בסביבות OECD,ממוצע מדינות 

 ההוצאה לבריאות גדלה במהלך שנות OECDכי  ברוב מדינות ,  עולה2
קו עזר  ).ג"התמ(התשעים מהר יותר מאשר התוצר של המשק בכללותו 

מצב שבו כל , למעשה, מציין 450הצירים בשיפוע של  העולה מראשית
עלייה של אחוז אחד בתוצר מביאה לעלייה באחוז דומה בהוצאה 

כלומר , ישראל נמצאת סמוך מאוד לקו זהבאיור מתגלה כי . לבריאות
כי קיים מספר , עוד מסתבר. שהתופעה מתגלה בבהירות רבה לגבי ישראל

לא מבוטל של מדינות בהן שיעורי הצמיחה היו דומים ואף נמוכים יותר 
אך ההוצאה שלהן לבריאות גדלה בקצב מהיר יותר , מאשר בישראל

  2).יפן, שוויץ, גרמניה: לדוגמא(
  

                                                 
  . 2006,  משרד הבריאות2
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של ההוצאה לבריאות מול , צב הגידול המתון יחסית בישראלעל אף ק
 19-חלה עלייה כוללת של כ, OECDבהשוואה למדינות , ג"הגידול בתמ

- ל1990אחוז בהוצאה על שירותי הבריאות בממוצע לנפש בתקופה שבין 
- חלקה של ההוצאה לבריאות מהתוצר המקומי עלה בתקופה זו מ. 2005

. 2000ח במחירי " מיליארד ש44-ומד כיום על כוהוא ע,  אחוזים8.1- ל7.3
מכשירים רפואיים , סכום זה מתחלק בין הוצאה שוטפת על תרופות

חולים וקניית -כגון בניית בתי, ושירותים לבין השקעה בנכסים קבועים
בשנים האחרונות חלקה היחסי של ההשקעה . ציוד למוסדות רפואיים

שיעור נמוך , חוזים בלבדמסך ההוצאה על בריאות עומד על שלושה א
 4- הממוצע למדינות אירופה הוא כ(לעומת רוב המדינות המפותחות 

  ).אחוזים
  

איור 3. השקעה בשירותי בריאות 
אחוז מסך-כל ההוצאה הלאומית לבריאות
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   2006 ,משרד הבריאות: מקור
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  מימון המערכת ושוויוניותה. 2

שוויוניות במימון שירותי הרפואה ובנגישות אליהם היא ממטרות היסוד 
 אלה עומדות בשנים האחרונות מטרות. של מערכת בריאות ציבורית

מסך ) של משקי הבית(נוכח העלייה בחלקו של המימון הפרטי ללמבחן 
 משקי בית שילמו קרוב לשליש 2005בשנת . ההוצאות לבריאות

ידי מס -עוד רבע מההוצאות מומן על. מההוצאה הלאומית לבריאות
הירידה שחלה בשנים .  מתקציב המדינה מומןבריאות והחלק הנותר
 המדינה בהוצאות על בריאות משקפת מדיניות האחרונות בחלקה של
 אחוז 73 היווה המימון הציבורי 1998בשנת : מכוונת של הממשלה
-  ששולם על, אחוז היה מס בריאות חובה25כאשר , מההוצאה הלאומית

כעבור שבע . החולים- ידי משקי הבית באמצעות הביטוח הלאומי לקופות
כאשר שיעורו של מס , ז אחו65- המימון הציבורי ירד ל) 2005(שנים 

כי בהשוואה למדינות מפותחות , ראוי להדגיש. הבריאות לא השתנה
 ברוב מדינות –אחרות שיעור המימון הציבורי בישראל נמוך יחסית 

OECD אחוז מסך ההוצאה הלאומית על 80- ל70 נע בין זה שיעור 
  . בריאות

א לל(התשלומים הישירים של משקי בית עבור תרופות ושירותים 
. מהווים חלק גדול של המימון הפרטי) התשלום עבור ביטוחים משלימים

שיעור גבוה ,  אחוז מכלל ההוצאה על בריאות22תשלומים אלה מהווים 
למצב זה יש השפעה מכרעת על הגברת      . OECDמהמקובל ברוב מדינות 

העובדה כי שירותי בריאות הנם . השוויון בצריכת שירותי הרפואה-אי
דהיינו עלייה בהכנסה , מישותו ביחס להכנסה גבוהה מיחידתיתמוצר שג

מחמירה עוד יותר את , מביאה לעלייה גדולה יותר בהוצאה על בריאות
תופעה זו מרחיבה את הפערים בנגישות לשירותים והיא . השוויון-אי

  . מוכרת גם במדינות מפותחות אחרות
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איור 4. תשלומים בעין לשירותי בריאות 
אחוז מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות
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  .2006, משרד הבריאות: מקור

רכני השירות מהווה חלק ניכר מן ההוצאה השיטה בה הגבייה מצ
ניתן להמחיש זאת באמצעות נתונים מתוך . מאופיינת ברגרסיביות שלה

משפחה ממוצעת מוציאה כיום על : ס"סקר הוצאות המשפחה של הלמ
ללא מס ( אחוזים מכלל ההוצאות שלה לתצרוכת 5שירותי בריאות 

יש מההוצאה של קרוב לשל. 1997 אחוזים בשנת 3.8-לעומת כ) בריאות
, עוד רבע לביטוחי בריאות משלימים, משקי הבית מיועד לבריאות השן

רופאים פרטיים ומרפאות , והשאר מתחלק בין תשלומים לתרופות
ח " ש833בריאות בהיקף של " צורך"משק בית בחמישון העליון . פרטיות

 כמעט פי –ח לחודש במשק בית בחמישון התחתון " ש303לחודש לעומת 
אם מביאים בחשבון את מספר הנפשות הממוצע למשק בית לפי . 3השלוש

כי בחמישון התחתון מוציאים לבריאות ,  מתגלה4חמישוני הכנסה

                                                 
  . החישובים מבוססים על סקר הוצאת המשפחה3
היות שאין סיבה להניח כי קיים יתרון כלכלי , נדרטיתהחישוב הינו לנפש ולא לנפש סט4 

  .לגודל המשפחה בצריכת שירותי הבריאות
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, ח לנפש בעוד שבחמישון העליון ההוצאה בממוצע לנפש" ש72בסביבות 
שבהתייחס לדפוסי שימוש נבדלים בשירותי , כמובן. ח" ש378, לחודש

בחמישון . בהרכב הגיל השונה של כל חמישוןחייבים להתחשב , הבריאות
שהם , לעומת החמישון התחתון+ 65 מבוגרים בני 2העליון בערך פי 

בחמישון , לעומת זאת; בשירותי הבריאות" המשתמשים הכבדים"
שגם הם צרכנים , )עד גיל חמש(התחתון משפחות בהן יותר ילדים קטנים 

  . משמעותיים של שירותי הבריאות
, בין חמישוני הכנסה" בריאות"ודל ההוצאה לסעיף השוואה של ג

על פי שיטת , באמצעות תקנון מספר הנפשות במשפחה בכל חמישון
משקללת באופן שונה תשע ,  הקפיטציה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כי , מסתבר. קבוצות גיל על פי צורכי השימוש שלהן בשירותי הבריאות
חמישון העליון גבוהה פי שלושה גם לאחר התקנון ההוצאה על בריאות ב

כי בעלי האמצעים משלימים את , נמצא, ככלל. לעומת החמישון התחתון
, ידי רכישת ביטוחים רפואיים נוספים- החסר במערכת הציבורית על

ידי -ועל)  מתחתון7חמישון עליון פי (פנייה מרובה יותר לרופאים פרטיים 
  .החולים- רכישת תרופות שלא דרך קופות

איור 5. הוצאה על שירותי הבריאות לפי חמישוני הכנסה 
הוצאה  חודשית לנפש מתוקננת על פי שיטת הקפיטציה, 2004
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  דים של רמת הבריאות דמ. 3

במרבית המדינות ובישראל בכללן התרחשו שיפורים משמעותיים ברמת 
, יםיכפי שמתבטא במדדים של שיעורי תמותה כלל, בריאות האוכלוסייה

אמנם לא תמיד ניתן להסיק משינוים . תמותת תינוקות ותוחלת חיים
היות שהקשר המדויק , ותאלה על מידת האפקטיביות של שירותי הבריא

, זולת שירותי הרפואה והמניעה, קיימים גורמים אחרים רבים. אינו ברור
, גורמים גנטיים, לדוגמא. אשר תורמים לשיפור המדדים המוזכרים

המשתקפים בסגנון חיים ובהרגלי , סביבתיים וגורמים תרבותיים
של קיימים ממצאים ברורים המעידים על השפעתה , עם זאת. התזונה

מדיניות המכוונת להפחתת , למשל(מערכת הבריאות על מדדים אלה 
  ). תמותת תינוקות

תמותת שיעור , אשר התרחש בשנים האחרונות, למרות השיפור הרב
 לאלף לידות חי עדיין גבוה בישראל בהשוואה לממוצע במדינות תינוקות
נות  במדי4.0 לעומת 4.6 שיעור זה עמד בישראל על  2004בשנת . אירופה

הממוצע של ישראל מורכב משיעורים נבדלים בקרב קבוצות . אירופיות
רק .  לאלף בקרב היהודים3.2- בקרב הערבים ו8.0 –אוכלוסייה שונות 

במדינות מעטות שיעור תמותת תינוקות נמוך יותר ודומה לזה שבקרב 
 ונורווגיה) 3.1(שוודיה , )2.8(יפן , )2.8(ובהן איסלנד , היהודים בישראל

)3.2 .(  
שיעורי תמותת תינוקות במגזר הערבי היו ועודם גבוהים יותר לעומת 

. אך יש לציין כי במהלך השנים הצטמצם ההפרש המוחלט, המגזר היהודי
בתחילת שנות השמונים היה פער של : האיור מצביע על הקטנת הפער

ואילו היום פחות מחצי , יותר מנקודת אחוז שלמה בין יהודים לערבים
  . אחוזנקודת 

.  םהפערים בתמותת תינוקות בולטים גם בין אזורים גיאוגרפיי
 6.0(שיעורים גבוהים במיוחד של פטירת תינוקות נמדדים בצפון ובדרום 

בסביבות  –ואילו במרכז הארץ השיעור נמוך מהממוצע , ) בהתאמה7.1-ו
  . לאלף לידות חי3
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איור 6. תמותת תינוקות
שיעורים ל-1000 לידות חי
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  .OECD  ,2006 ;2006, ס"למ: מקור

כי ברוב , המוות והשלב בו נפטרים תינוקות מגליםנתונים על סיבות 
ואף בעת הלידה או , המקרים הדבר מתרחש בשבוע הראשון לחייהם

בתחילת שנות השבעים עמד שיעור התמותה במהלך השבוע . בסמוך לה
-  לאלף ולקראת סוף המאה השיעור ירד ל11.4הראשון לאחר הלידה על 

רים הללו נעלמו כמעט במהלך שלושת העשו.  לכל אלף תינוקות3.2
תינוקות עקב מחלות זיהומיות ודלקת של לחלוטין כל התופעות של מוות 

הגורם .  לאלף0.1- שכיחות תופעות אלה כיום היא פחות מ–ריאות 
העיקרי לתמותת תינוקות הוא סיבוכים בעת הלידה הן באוכלוסייה 

ת חי  לאלף לידו2.1 השכיחות היא –היהודית והן באוכלוסייה הערבית 
של ות ו השכיחה למההסיבה השניי.  במגזר הערבי3.3-במגזר היהודי ו

  –ולגביה קיים הבדל משמעותי לפי לאום , תינוקות הינה מומים מולדים
הפער מיוחס .  בקרב הערבים2.0 לאלף לידות חי בקרב יהודים לעומת 0.9

השיעור הגבוה יחסית של קשרי נישואין , ראשית: לשתי סיבות עיקריות
, קיום מעקב הריון סדיר יותר, ושנית; בתוך המשפחה במגזר הערבי

  .בקרב היהודים, הכולל ביצוע בדיקות לשלילת מומים מולדים
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נוסף לבריאות והשינויים החלים בה היא מודד מקובל תוחלת חיים 
ישראל מקום גבוה למדי בטבלת המדינות לפי אורך ל .האוכלוסייה

ושפע  במידה רבה מתוחלת החיים מיקום זה מ. החיים הממוצע בהן
תוחלת החיים . הגבוהה של גברים ישראלים בהשוואה למדינות אחרות

 שנים ורק בחמש מדינות גברים זוכים 78בלידה של גבר ישראלי הינה 
שוודיה  ,)78.6(שוויץ , )78.6(יפן , )79.2( איסלנד –לחיים ארוכים יותר 

מקום "תופסות ,  לעומת זאת,נשים ישראליות). 78.1(ואוסטרליה ) 78.4(
 תוחלת החיים של ישראליות עומדת –מקום הטעון שיפור , "טוב באמצע

  ). OECD) 81 שנים והיא איננה רחוקה מהממוצע של מדינות 82.4על 
בשני העשורים האחרונים היינו עדים להתארכות משמעותית של 

ת  תוחל2005-1980 בין השנים – מבוגרתהאוכלוסייה החיים בקרב ה
- ושל נשים ב, )17.7 - ל14.6- מ( שנים 3.1-עלתה ב 65 בני החיים של גברים

הרי , על אף שהשיפור משמעותי יותר אצל נשים). 19.9- ל16-מ( שנים 3.9
. גם בגיל זה מצבן של נשים ישראליות הינו בינוני בהשוואה בינלאומית
ירה הסיבה העיקרית להתארכות החיים בגיל זה היא ירידה בשיעורי הפט

: כתוצאה משתי התפתחויות משלימות או מפצות, כתוצאה ממחלות לב
ירידה בשכיחות התחלואה במחלות לב כתוצאה משיפור תנאי , האחת

השנייה היא ; החיים ועליית המודעות לחשיבות של אורח חיים בריא
אם , שיפור היעילות של הטיפול במחלה ועליית ההישגים במניעת תמותה

  .רופתיים ואם באמצעים כירורגיים ברמות שונותידי טיפולים ת- על
. מצב הבריאות באוכלוסייהל מהווים מדד נוסף שיעורי תמותה

 בחשבון את ההבדלים  בהתפלגות המביאים, שיעורי תמותה מתוקננים
 כי קיימים הבדלים בלתי מבוטלים ,מגלים הגיל בין אזורי הארץ השונים

בממוצע לאלף  6.0הארצי הינו שיעור התמותה . בין אזורים גיאוגרפיים
, ) בהתאמה6.3-  ו6.5(באזור הדרום והצפון שיעור זה גבוה יותר  .נפש

  ). בהתאמה5.6- ו5.5( נמוך יותר –ואילו בירושלים ובמרכז 
הסיבות השכיחות ביותר לפטירה בקרב כלל האוכלוסייה הן מחלות 

 2003-  כרבע מכלל מקרי המוות ב–סרטן שונות ומחלות הלב וכלי הדם 
 אחוז מתו 30-עוד כ. כתוצאה ממחלות סרטן מסוגים שונים התרחשו

כמו גם ממחלות , שיעורי התמותה ממחלות אלה. ממחלות לב וכלי דם
יהודים הגבוהים בהרבה בקרב , אלצהיימר ועוד, מחלות כליה, סוכרת

שיעורי תמותה גבוהים יותר נרשמו בקרב הערבים . בהשוואה לערבים
 .מומים מולדים וגם כתוצאה מתאונות דרכים, ידתיתל-עקב סיבות סב
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הבדלים בהרכב הגיל של שתי , ככל הנראה, הבדלים משקפיםה
  .אך גם הבדלים באורח החיים וכתוצאה מסיבות גנטיות, האוכלוסיות

  כוח אדם . 4

איכותם . כוח האדם הנו המשאב החשוב ביותר של מערכת הבריאות
ות הם מקור בלתי מבוטל להצלחת ורמתם הגבוהים של הרופאים והאחי

בהיותם המקור הראשוני להגשת השירות , מערכת הבריאות הישראלית
למספרם ביחס לגודל האוכלוסייה ישנה השפעה משמעותית על . הרפואי
כולל (אחיות ורופאים . השימושים והתפוקות של המערכת, העלויות

מקצועות  אחוז מכלל המועסקים ב64-מהווים יותר מ) רופאי שיניים
בנוסף להם מועסקים בעלי מקצועות רפואיים אחרים . הבריאות

 –) וטרינרים ובעלי מקצועות אקדמיים רפואיים אחרים, רוקחים(
, לבורנטים(ועובדים במקצועות עזר רפואיים ;  אחוז16-המהווים כ
  . אחוז20- כ–) תרפיסטים וכדומה, אופטיקאים

  רופאים. א

 אחוז מכלל הרופאים 90-שהם כ, רופאים אלף 23כיום מועסקים בישראל 
 תושבים במדינה 1000שלכל , פירוש הדבר הוא. 655 עד גיל ןבעלי רישיו
מספר הרופאים ביחס לאוכלוסייה עלה בישראל .  רופאים3.4- מועסקים כ

רוב ). 2004-1970( אחוזים 1.8על פני הזמן בשיעור שנתי ממוצע של 
ילו שנות השמונים התאפיינו וא, הגידול התרחש במהלך שנות השבעים

בתחילת שנות התשעים התרחשה קפיצה משמעותית . ביציבות מסוימת
 שיעור 2000-אך לקראת שנות ה, מ לשעבר"עם בואו של גל העלייה מברה

-  ל3.5הרופאים החל לרדת בהדרגה והוא נע בשנים האחרונות בסביבות 
  . נפש1000

ידי -בע בעיקר על הוא נק–להיצע הרופאים בישראל אופי מיוחד 
לא קיימת בישראל הגבלה כלשהי על כניסת רופאים המבקשים . הגירה

 כל רופא המבקש לעסוק ברפואה בארץ 1988אולם מאז , לעלות ארצה
 אחוז 65. שיון רפואייכתנאי לקבלת ר, חייב לעבור בחינת רישוי

גם . ל"מהרופאים בישראל של היום סיימו את לימודי הרפואה שלהם בחו
המהווה , "מיובא"נות מפותחות אחרות משתמשות בכוח רפואי מדי

                                                 
  . 2005 ,ד הבריאותרמש 5 
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, המומחים ממדינות עניות יותר" קצפת" הגורף את ,משאב אנושי מעולה
אשר לא יכלו להציע הזדמנויות תעסוקה אטרקטיביות לרופאים מבחינה 

נמצא נוח למדינות הקולטות בכך שאינו דורש " ההסדר. "מקצועית
 30- מדינות מ7-רק ב, יחד עם זאת. איםהשקעה קודמת בחינוך הרופ

 אחוזים מכלל 10 שיעור הרופאים המהגרים עולה על OECDחברות 
 26.5(אוסטרליה , ) אחוז28.3(בריטניה , ) אחוז34.5(זילנד -ניו(הרופאים 

ונורווגיה )  אחוז17.8(שוויץ , ) אחוז23.1(קנדה , ) אחוז25(ב "ארה, )אחוז
  . 6)) אחוז12.7(

, OECDי במקורות ההיצע של רופאים בישראל ובמדינות על אף השונ
התופעה של עליית שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה אינה ייחודית רק 

 הגידול במספר הרופאים עלה על גידול OECDברוב מדינות . לישראל
שיעור , OECDבממוצע למדינות . האוכלוסייה אף יותר מאשר בישראל

 אחוזים בממוצע 2.6-  ב2004-1970ים הרופאים לאלף נפש גדל בין השנ
בדומה . 7 אחוזים בפורטוגל4-כאשר הוא נע בין אחוז אחד בקנדה ל, שנתי

ברוב המדינות שיעור הרופאים עלה משמעותית במהלך שנות , לישראל
 ישנם שלושה רופאים בממוצע לכל OECD ממדינות 30- השבעים וכיום ב

 יותר בשיעור הרופאים שלמרות הגידול האיטי, זאת אומרת. אלף נפש
הרי עדיין מספרם ביחס לאוכלוסייה , OECDבישראל בהשוואה למדינות 
  ! בארץ הוא מן הגבוהים בעולם

שיעור גבוה של רופאים בישראל אינו מבטיח את זמינות , אולם
מהנתונים על העסקת הרופאים . השירות במידה שווה בכל חלקי הארץ

מתוקנן לפי גיל (וגרפי של רופאים  עולה כי הפיזור הגיא,8לפי מחוזות
שיעור גבוה של רופאים קיים במחוז . אינו אחיד) האוכלוסייה באזור

אזורי הפריפריה , לעומת זאת).  בהתאמה3.9-ו, 4.2(אביב -ירושלים ותל
,  בלבד2.3בו שיעור הרופאים המתוקנן הינו , ובמיוחד אזור הצפון

 בין םת השירותים הרפואיישוויון בזמינו-אי. סובלים ממחסור ברופאים
של   הגיאוגרפי הפיזור כי,אזורי המרכז והפריפריה מתבטא גם בעובדה

כגון מיטות , הרופאים בארץ מצוי במתאם גבוה עם פיזור מקורות אחרים
   . 9אשפוז ותשתית רפואית בכלל

  

                                                 
6 Mullan, F., 2005.  

  .1970לגביהן קיימים נתונים לשנת מדובר במדינות ,  ליתר דיוק 7
  .2005, משרד הבריאות 8
  .1997 ,שירום, רניחובסקי'צ 9
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איור  7. שינוי בשיעור הרופאים לאלף נפש, 1970-2004
שיעורי שינוי שנתיים ממוצעים
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  .2005, משרד הבריאות OECD;,2006: מקור

הן באירופה והן , יעבשנים האחרונות התעוררה דאגה והחלו להתר
המחסור עלול להיווצר . מפני מחסור עתידי ברופאים, הברית-בארצות

סיבות של מבנה , )הזדקנות האוכלוסייה(בשל סיבות דמוגרפיות 
הנוטים , ירידה במספר שעות העבודה של רופאים צעירים(התעסוקה 

שכניסתן למקצוע הואצה וממוצע שעות , ושל רופאות; להעדיף פנאי
עליית הביקוש (וסיבות כלכליות , )ה שלהן נמוך משל הרופאיםהעבוד

מנגד מועלות לדיון ). לשירותי בריאות עקב התעשרות האומות והפרטים
כמו , המקטינות את הביקוש לרופאים, בסוגיה גם התפתחויות נגדיות
  . 10ידי בעלי מקצועות רפואיים אחרים- לדוגמא מתן שירות רפואי על
 בצורך בחשיבה מחודשת לגבי תכנון כוח אדם גם בישראל גברה הכרה

חיזוי של שיעור הרופאים לאלף נפש של משרד הבריאות מגלה כי . רפואי
הסיבה ,  בנוסף לסיבות אשר צוינו לעיל,צפויה ירידה בשנים הבאות

 מקורות פוטנציאליים תהרלוונטית ביותר לגבי ישראל היא הידלדלו

                                                 
10 Cooper, R.A, Getzen, T. E., 2004;   Politzer, R.M. ,1996. 
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 ועדה 2002 הוקמה בשנת ,לאור מגמות אלה. 11לעלייה של רופאים
הוועדה המליצה ). ועדת פזי(לבדיקת הצרכים העתידיים של רופאים 

לכדי , 650-להגדיל את מחזורי הבוגרים של לימודי הרפואה בישראל בכ
 אחוז לעומת מחזור 230 גידול של – 2008-  רופאים בשנה החל ב930-כ

ין רופאים ח הוועדה איננו מבחין בחלוקה ב"דו.  בוגרים280קיים של 
, בשירותי הבריאות הראשוניים לרופאים בשלבים האחרים של המערכת

אולם יש לכך חשיבות במיוחד על , חולים-במרפאות מקצועיות ובבתי
  .  רקע התחזיות בעניין הצטמצמות המקורות של רופאים עולים

. בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבותה של הרפואה הראשונית
אשר , יות הלימודים של הפקולטות לרפואה בישראלנערכו שינויים בתכנ

 והן תרמו לשיפור ניכר ,שמו דגש על הספקת שירות רפואי ראשוני משופר
 כוח אדם ברפואה הראשונית 1990במקביל לכך התרחב מאז . בתחום זה

 5,000-  אחוז מכ27 רק –כתוצאה מקליטה מסיבית של רופאים עולים 
בהינתן . 12 בישראלMDקיבלו תואר אלפים רופאים ברפואה הראשונית 

, נשאלת השאלה,  שנים48, הגיל הממוצע של רופאי הרפואה הראשונית
? יוכלו למלא את החסר, בוגרי ההכשרה בישראל, האם רופאים צעירים

בעוד מספר שנים הרופאים בשירותי הרפואה הראשונית יתקרבו לגיל 
שר סיפקו את א, פרישה בעת שהמקורות החיצוניים להיצע של רופאים

גם קשה לנבא את , על רקע זה. לא יהיו זמינים עוד, רוב כוח אדם בתחום
כגון (אשר התפתחו לאחרונה , עתידם של השירותים הרפואיים הנוספים

בהיותו מבוסס , ) שעות ביממה24חברות המספקות שירות רפואי בבית 
  .באופן ניכר על רופאים עולים

  אחיות וכוח אדם סיעודי. ב

 OECDש העולה בשנים האחרונות לשירותי רפואה במדינות הביקו
במדינות רבות סיעודי אדם  כוח והעלויות הכרוכות בכך הביאו לגידול של

התופעה . ולהרחבת הסמכויות של צוותים סיעודיים במדינות מסוימות
קיבלה ) חלוקה מחדש של התפקידים בצוותים רפואיים (skill-mixשל 

בשנים . בריטניה ואוסטרליה,  אמריקהאופי רחב במדינות צפון
שאחיות ממלאות תפקידים , האחרונות התאספו ראיות רבות על כך

                                                 
11 Chernichovsky, D., Doron, H.,2005.    
12

 .2000 .דור מ, .סמטניקוב א, .פלפל ד, . שמש ע
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החולים והן - הן בבתי, ידי רופאים- מסוימים שבאופן מסורתי מולאו על
  .13בקהילה

ברוב המדינות המפותחות שיעור האחיות לאלף נפש גדל מאז שנות 
 על שיעור האחיות לתקופות למדינות רבות אין נתונים זמינים(התשעים 
 – אחיות מוסמכות ואחיות מעשיות –בישראל שיעור האחיות ). קודמות

, יחד עם זאת. ) לאלף נפש5בסביבות  (1995כמעט ולא השתנה מאז 
 שיעור –השתנתה החלוקה הפנימית בין אחיות מוסמכות ומעשיות 

 ,2002- לאלף ב4.2-  ל1995- לאלף ב3.7- אחיות מוסמכות מועסקות עלה מ
.  לאלף נפש באותן שנים1.5- ל2.1-בעת ששיעור אחיות מעשיות ירד מ

להתפתחות הזו של גידול בשיעורן של אחיות מוסמכות מכלל האחיות 
 בחינת שיעור –מחקרים שנעשו בשנים האחרונות . ישנה חשיבות רבה

ובחינת הרכב הצוות הסיעודי לפי , האחיות המוסמכות בכלל האחיות
) למשל שיעורי קבלת תואר ראשון בקרב אחיות מוסמכות(רמת ההשכלה 

שככל שעולה שיעור האחיות שרמת השכלתן גבוהה ,  מצביעים על כך–
תגובות שליליות , כגון נפילות(כך יורד שיעור האירועים השליליים , יותר

 14.וכן חלה ירידה בתמותה של חולים) לתרופות וכדומה
 מועסקות בישראל הנו נמוך השיעור הכולל של אחיות, יחד עם זאת

לעומת שיעור ,  לאלף נפש5.2 –למדי בהשוואה למדינות מפותחות אחרות 
גם חישוב על סמך נתוני משרד .  לאלף נפש ברוב המדינות10-  ל7הנע בין 
כל האחיות בעלות רישיון לעסוק -המביא בחשבון את סך, הבריאות

אינו , 6.0-פש להמעלה את שיעור האחיות לאלף נ, 60במקצוע עד גיל 
  .משנה משמעותית את מקומה של ישראל בהשוואה בינלאומית

  

                                                 
13 Buchan, J., Calman L.,.2005;  Buchan J., Ball J., O'May F.,  2000.  
14 Cho, S., Ketefian, S., Barkauskas, V.H. and Smith, D. 2003; Aiken, L. H., 

Clarke, S.P., Cheung, R. B.,Sloane, D. M., Silber, J. H. 2003.    
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איור 8. שיעור האחיות המועסקות לאלף נפש 
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   .2005, משרד הבריאות; ,OECD 2006: מקור

, אין ספק כי מצב זה נושא השפעה שלילית על תפקוד המערכת
- איבמתבטא בפגיעה בבריאותם של חולים ובעלייה בתסמיני שחיקה ו

שבמקביל , ייתכן. 15דירצון מהעבודה בקרב הצוות הסיעוהשביעות 
מן הראוי להגדיל גם את , MDלהרחבת מספר הלומדים לקראת תואר 

מספר הלומדים המכשירים עצמם לעסוק בתפקידי סיעוד בעל רמה 
תוך הכרה בכך שסמכויות פעילותם של מוסמכים אלה , מקצועית גבוהה

  .יהיו רחבות יותר ממה שנהוג כיום
  

  

                                                 
15 Aiken, L. H., Sean, P.C., Clarke, S.P., Douglas, M.S., Sochalski, J., Silber, 

.J. H, 2002  
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    ומלחמת לבנוןשירותי בריאות, בריאות. 'חלק ב
  שוויון - משמעויות של אי– השנייה            

. השפעתה של מלחמת לבנון השנייה ניכרה בתחומי חיים שונים בישראל
ובנזקים , אזרחים וחיילים, ישראל שילמה מחיר כבד באבידות בנפש

המערכות הציבוריות עוסקות בהפקת . נזקי רכוש ואחרים, גופניים
כך גם . שהתעוררו בעת המלחמה ואחריה,  נוקבותלקחים ובבירור שאלות

אשר התמודדה עם מתן , באשר לתפקודה של מערכת הבריאות
 לכסות את כל ההיבטים הבריאותיים של נתיימרלא  .השירותים בצפון

מלחמה ה של מצב בהשפעה נעסוק א אל,הממשק שבין מלחמה ומדינה
 נתייחס בעיקר. האוכלוסיישניתנו לבריאות שירותי העל ) שלא הוכרזה(

ברמה ונדגיש במיוחד את תפקודם , הארץבצפון לשירותים אשר ניתנו 
לאחר סקירה קצרה של מאפיינים רלבנטיים של תחום . הקהילתית

נציג לקחים מדיון , הבריאות בתקופת המלחמה ושל הבעיות שהתעוררו
לקראת תכנון עתידי של היערכות , משתתפים שהתקיים במרכז טאוב-רב

  .16 הבריאות לזמן חירוםמערכת
השלכות חברתיות , "אחרי המלחמה: "במסמך שהוכן במרכז טאוב

את , בתחומים החברתיים השונים,  הדגישו ששת המחברים,17כלכליות
תרבותי של האוכלוסייה ליכולת /כלכלי/החשיבות של הרקע החברתי

לכידות : "המסמך מעלה מסקנה ברורה.  התקופהתהעמידה שלה בחוויו
 היא המפתח ליכולתה של מדינת ישראל להתאושש מפגעיה של חברתית
העדר היערכות בהיקף ש, אחת הטענות שעלו במסמך היא". המלחמה

שיכולת ההיחלצות של הפרט ",  לכךההנדרש בעת המלחמה בצפון הביא
הבריאים והמבוססים  .ומשפחתו נגזרו ממצבו הכלכלי ומתפקודו האישי

היחלץ ממצב הסיכון בכוח משאביהם שבין האזרחים המאוימים יכלו ל
לא כן . אבל היא עמדה לרשותם, לא כולם ניצלו אפשרות זאת. הפרטיים

 שהיו גם חסרי משאבים מתאימים ,אנשים עם מוגבלויות ואנשים אחרים

                                                 
, מהווה סיכום של דיוןליאון אפשטיין והוא ' ידי פרופ-הוכן על חלק זה של הפרק 16

ועסק בהשלכות של המלחמה על , "פורום הבריאות של מרכז טאוב"בשהתקיים 
הרופאה המחוזית של משרד , דר-ר מיכל כהן"בהשתתפותם של ד, מערכת הבריאות

, מנהל מחוז הצפון של שירותי בריאות כללית, מר אלי כהן, הבריאות במחוז הצפון
שלמה ' דיון היה פרופר ה" יו.ראש מחוז צפון של מכבי שרותי בריאות, חמי  יפהר  "וד
, חברי צוות הבריאות של המרכז, פרופ יעקב קופ, יוסף ובדיון נכחו מנהל המרכז-מור

  . וחברים מצוותים תחומיים אחרים
  . 2006 ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל 17
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, רים"עד שגורמים פרטיים ומלכ,  הם נשארו במקומם בלית ברירה–
  . " להם בכךסייעו, ובסופה של הלחימה גם הרשויות הממלכתיות

, שהעמיד את הצפון בנחיתות עוד לפני המלחמה, השוויון- אי, ובכן
מעמיד בסכנה גם את יכולת העמידה של האוכלוסייה הזו בעת המלחמה 

כלכלי , שוויון חברתי- לממדים של אי. ובמהלך תקופת השיקום שאחריה
בעת היחשפות , ותרבותי יש משמעויות חריפות ובולטּות רבה יותר

, חברתיים וכלכליים,  שוניםמדדים. סייה למצב של מלחמההאוכלו
השוויון -אי. מסתכמים לכלל דירוגו של צפון הארץ נמוך יותר ממרכזה

כמו בכל , מתבטא, לבין המרכז) ודרומה(בין צפון הארץ , בישראל
 המתארים מדדים של רמת הבריאות וכן במדדיםב, המדינות המתועשות

, דובר בקיומם של פערים בתוחלת חייםמ .את הספקת שירותי הבריאות
. 'וכו, בשחרורים מאשפוז, בתמותת תינוקות, בתמותה מתוקננת לגיל

השוויון -אי. בנוסף ידוע שהיקף מיטות האשפוז בצפון הוא בין הנמוכים
, כלכלי של יישובי צפון הארץ ואוכלוסייתם-מתבטא הן באפיון החברתי

ניתן . והן בהיערכות האזורית הכוללת של הצפון מבחינת השירותים
, לגברים ולנשים, נסה הממוצעת בנתוני ההכ,לדוגמא, להמחיש זאת

 . 18הנמוכה ביותר במחוז הצפון
המספק שירות או משרד , כי בישראל אין היום גורם, ראוי לציין

כנושא אשר ראוי לקבל , השוויון בבריאות-אשר מגדיר את אי, ממשלתי
, שוויון בבריאות בישראל- אי. במימון ואו כמטרה לפעולה, עדיפות בתכנון

  .אינו על סדר היום בעדיפות כלשהי, כלכלי בכלל-רתישוויון חב- כמו אי
אחריות עליונה יש , שירותי הרווחהמכחלק , למערכת הבריאות

.  הבריאות הכללית רמתלשיפורלקידום שירותי הבריאות כדי לתרום 
 הרווחה לשיפור םשירותיהקיים קושי למדוד את תרומתם של כלל 

 של המערכת מוצגות לא כל הצלחותיה.  של התושביםואיכות החיים
בעת ,  בתחום הבריאותמאפיין זה קיים גם. בערכים כמותיים ברורים

  לבחון את התועלת הכלכלית הנובעת לחברה מהיותו של הפרטשמנסים
בניגוד לכך עלינו . בריא או מקידום מצב כללי של אוכלוסייה בריאה

וך אר לטווח" השקעה" מול מציאות של פחות מדי ,כלל-בדרך, להתמודד
  . בעת משבר כגון מלחמהבולטות יותר לעינינוהתוצאות .  בריאותיבנושא

                                                 
18

. 2006, ס ומשרד הבריאות"ידי למ-הממצאים עולים מנתונים שפורסמו לאחרונה על 
שאין הבדל גדול בין הצפון והדרום ולפיכך נדגיש את ההבדל בין הצפון , גישיש להד

  .למרכז הארץ
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ון ילד מן המלחמה האחרונה רלבנטיים היום םכמה מאפייני
, ראשית. במצבי חירום של מערכת הבריאות בהתמודדות או בקשיים

 , במלחמהשל העורף האזרחיוחשיפה רחבה מעורבות גדולה מאוד הייתה 
 ;י קטיושות יום יום במשך שבועות ארוכיםאלפ ספגהיות שהעורף 

ההיקף היה רחב .  שליש מאוכלוסיית המדינה הפך לחזית–למעשה 
, ושנית. בהרבה מההגדרה שהייתה מוכרת של אוכלוסיית קו העימות

לאזורים ו ,כאמור, מאוד סלקטיביתשל תושבי הצפון הייתה עזיבה ה
 הדרושה של ערכותימשמעות מיוחדת להיש לכך . בטוחים ורחוקים

 .שירותי הבריאות בצפון וגם באזורים אחרים

   וסקירת הבעיות שהתעוררו היערכות מערכת הבריאות. 1

 הוכן נוהל במערכת הבריאות ,עזיבת צהל את לבנוןלפני , 2000כבר בשנת 
נוהל לא עודכן הוא הלמרות ש. ימות צבאי בגבול הצפוןעלמקרה של 

בהתאם .  המלחמהפרוץמיד עם  לפעולההיווה מסגרת תפקודית מוכנה 
לא , עם זאת. החולים והקופות-בתי, לכך פעלו לשכת הבריאות המחוזית

  . ופסח לא הופעל/ולכן מלחמצב חירום הוכרז 
שירותי הבריאות בצפון התמודדו עם הטיפול בתושבים שנשארו 

העזיבה בקרב האוכלוסייה הייתה כי , כאשר ראוי להדגיש, ביישובים
העזיבה אינו שלם אבל רבבות נסעו המידע על היקף  נםאמ. סלקטיבית

 שהיה באפשרותם לשהות באזורים דרומיים, בעלי יכולת כלכלית. דרומה
להתארח אצל משפחה שהוזמנו  אלו ;עשו זאת במימון עצמי, של הארץ
 ,ידי הסוכנות היהודית לקייטנות- עלילדים הוצאו   וכן;עזבו, או חברים

 לעיר קבוצות במרוכז סוף המלחמה יצאו לקראת. לתקופות מסוימות
  . אביב- בגני התערוכה בתלשהוקמה האוהלים 

 ,יחסית, קטנהקבוצה שירותי הבריאות התמודדו עם מתן שירותים ל
 שבחרו ,משפחותעם  או ,בעלי תנאים מוגנים בבתיהםתושבים של 

חולים ביישובי הצפון נשארו יחד עם אלה . מסיבות שונות ,רלהישא
,  שלא יכלו לממן שהייה בחוץ,כלכלי ירודה םמצבש, וסיעודייםכרוניים 

  . והאוכלוסייה הערבית כמעט כולה, הוריות עם ילדיהם-מהות חדיאוכן 
לשכת הבריאות המחוזית של .  לשכת הבריאות המחוזיתבידיהנהגה 

בראשות , משרד הבריאות רכזה את תפעול השירותים בכל התקופה
 כל גורמי עםשיתוף פעולה מלא מה הלשכה הקי. הרופאה המחוזית

 מיד עם פרוץ המלחמה ובמהלכה – אזרחיותהמערכות עם הוכן  הבריאות
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קשר ה. קוימו ישיבות תיאום של כל הגורמים בלשכת הבריאות המחוזית
 אשר כללו גם אחראים מחוץ ,שיחות ועידהב) כמה פעמים (נמשך מדי יום

ייעוץ יומי נוסף התקיים  ב.רופא המחוזי של מחוז חיפההלמשל , למחוז
והוקם ;  במקוםנפתרו כדי לפתור בעיות שלא ,עם רשות האשפוז העליונה

 כדי לברר את הצורך ,נפלו קטיושות  בה,עם כל מועצה מקומיתקשר 
הוצאת חולים פעלה ל, על בסיס מידע מהקופות,  הלשכה המחוזית.בעזרה

  .י מחלההייתה בעיה של הכנת סיכומ. סיעודיים לאזורים בטוחים
 תרופות סיפקולמשל , נתנו מענה במספר נושאיםהחולים -בתי
במקום , בעת הצורך,  בדיקות הכרחיותביצעו, שה ימים למשתחרריםולשל
  .מערך הקהילתיה

שנחשפו בעת ,  להלןשיוצגו לתחומים מעבר, העלבעיות מאחת . מידע
אין ספק שבעולם המודרני . זרימת המידעהמלחמה הייתה הבעיה של 

ואמין הינו תנאי לפעילות   מעודכן, מידע זמין,במיוחד בעת משברו
: לגבי היציאה לעבודה של תושבים :בעיותכמה היו בתחום זה . תקינה

;  מקום עבודה, בהירות וחוסר עקביות לגבי יציאה לעבודה-אינוצרה 
באשר ; אוכלוסייהכל ה המידע לא היה זמין ל:פתיחת מרפאותלגבי 

 106עיריות מוקד /יות המקומיותו ברוב הרש:ופיםהזרמת מידע בין גל
- עלהועבר אליהן למרות שמידע זה ,  לאוכלוסייהלא העביר מידע מעודכן

חולים  –במספר תחומים אחרים הקשורים למידע ; מוסדות הבריאותידי 
יולדות ו; קום מקלטים ומי נמצא שםיקיום ומ; סיעודיים ומרותקים

סקירה תמציתית של בעיות בלן להנרחיב  –חולים -ביתששוחררו מ
  . לפי קטגוריות מרכזיותשהתעוררו בתחומים השונים

  ארגון השירותים והתשתית. א

בתחום .  קיום תשתית מתאימההואתנאי להפעלה יעילה של כל מערכת 
והן , המקלטים, הן בנוגע לתשתית המבנים, זה התעוררו מספר בעיות

  .לגבי כוח האדם הרפואי והציוד
המרפאות של כל הקופות וכן טיפות החלב היו . ים למבניםמיגון מתא

קוד העורף אסור היה ידבר זה גרם לכך שבהתאם להוראות פ. ללא מיגון
היה מיגון בקומה מהמקומות בחלק , לדוגמא. במרפאותלהגיע לעבודה 

במרפאה או ; ית המרקחת היה מחוץ למרחב המוגן אבל בתחתונה
, כתוצאה מכך –חלונות הנה וכן ליד שימוש בקומה עליוה נאסר מסוימת
מיגון מוסדות הבריאות בקהילה היה . מרפאההמקום לתפעול  לא נשאר

 .בתחתית רשימת העדיפויות
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לא הספיקו למשימות שהיו במחוז שני כלי הרכב : רכבמיגון כלי 
לעבודה ללא הסעה עובדים הגעת ה שלבעיה התעוררה בנוסף  .הדרושות
מיגון אישי  ובנוסף היה חסר כמעט לגמרי .נהשמו-תיילמשל לקר, מוגנת

 .  המסתובבים בשטחלעובדים
מדובר .  לעיתיםהגופים אזרחיים ופרטיים הופסקשל אספקה 

 טרי בנושא מזוןאך גם , בטיטולים וכדומה, בתרופות ובציוד רפואי אחר
 , גופים פרטייםידי-עלבהקשר זה יש להדגיש את תנאי ההעברה של מזון (

   ). זיהומיםהתפרצולא רק במקרה  –ירור למשל ללא ק
, ציבורייםהמקלטים ההיה חוסר במידע מעודכן על . מקלטיםלגבי ה

דבר זה הקשה על תכנון השירות לאנשים . וכן מצבם, מיקומם המדויק
 פיזייםהתנאים  ה;סיעודייםהששהו בהם ובמיוחד לחולים הכרוניים ו

נמצאו  המקלטיםלעיתים קרובות . של המקלטים לא היו מספקים
 מיזוג ללאור מספיק וכן רללא אוו, קשותעם בעיות תברואה , מלוכלכים

לעיתים נשארו במקלטים קשישים וחולים ללא  .ויר בימי הקיץ החמיםוא
 . לטפל בהםהיכוליםאנשים 
ים במקלטים ביקוררכו עקוד העורף וגורמים ציבוריים ופרטיים יפ

ם שזכו לביקורים חוזרים לכן היו מקלטי.  ביניהםללא תיאוםאבל 
כתוצאה מחוסר ברכב מוגן . קרו בהםילא בכלל  ש,מקלטיםולעומתם 

 .ומיגון אישי ביקורי צוותי בריאות היו מוגבלים
-  אינוצרההכרזת מצב חירום - מאיכתוצאה .  רפואי אדםוחכלגבי 

 אולי התשתית שהם, בהירות לגבי עבודת אנשי מקצועות הבריאות
יציאה , יו הנחיות ברורות לגבי מחויבות לעבודלא ה. החשובה ביותר

 ת פותרהייתההפעלת מלח . ביטוח העובד היוצא במצב זה לעבוד, לעבודה
לא , לגבי ילדי עובדים . הוזכר לעיל– ולגבי ההסעה .את רוב הבעיות האלו

לאור העובדה . וכן הסעה מוגנת לפעילות מתוכננתשל השגחה היה הסדר 
היווה זה מהות צעירות נושא י אי המערכת הןשל עובדשאחוז משמעותי 

 .בעיה חשובה

  בקהילהיםמתן שירות .ב
שניתן בעת  היה שוני בין הקופות בהיקף השירות הראשוני והשניוני

כך גם לגבי השירות שניתן באזורים אחרים בארץ לאלו . המלחמה בצפון
- ל 40ן השירות הראשוני ניתן בהיקף של בי. אשר הדרימו בזמן המלחמה

.  אחוז40-  ל10בין הייעוץ ובשירות ,  אחוז בשתי קופות הגדולות60
כלכלי של -שוני בהרכב החברתיב, קרוב לוודאי, ההבדלים מוסברים
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 הם עמדו בכל הדרישות ,קופותהלדברי מנהלי . מבוטחי הקופות
  . ליוזאת במגבלות שהוזכרו לע, לשירותים במרפאות
נכונות של הקופות לתת בזמן המלחמה הייתה כי , חשוב להדגיש

  . שלהםשירות לכל נזקק ולא רק למבוטחי הקופה
 את ראוי לציין.  החולים שהגיעו היו עם מחלות כרוניותרוב

במקומות לא ,  רביםריכוז של אנשיםשהתעוררה כתוצאה מ, תהבעייתיו
. שלעיתים ארכו מאוד , המרקחתלבתי יםואולי במיוחד בתור, מוגנים

השילוב של תורים .  כגון נרקומנים,בים מיוחדיםבנוסף היו חולים במצ
 העמיד את , הסדרלהבטחת, טחוןיארוכים וחולים בעייתיים ללא אנשי ב

  .במצבים קשים, לא פעם, צוות המרפאה
חוץ ממקומות שהיו , ם כסדרנונית" רוטיניים"שירותי המניעה ה

היו  ו שעות24חולים כעבור ה-שוחררו מבתי  הן– יולדותלגבי ה .תחת אש
כתוצאה מהשהייה הקצרה לא . תקלות בדיווח לקהילה אודות שחרורן

קיימים דיווחים של . החולים- בבתיPKU-בוצעו בדיקות סריקה כגון ל
 הלידה ומןעקב הלחץ והחרדה מהמלחמה , מצד האימהות,  להיניקקושי

 .בעיות באספקת תחליפי מזון היקשו עוד על מצב זה. חזרה הביתההו

  בוצות מיוחדותשירותים לק. ג

עד לא מכבר אחיות בריאות הציבור . חולים סיעודיים ומרותקים) 1
שירות במסגרת חוק לחולים אלה  נתנו ת הבריאות המחוזיתמלשכ
את ההסדר ומספק , לפני כשנתיים, אומי שינהלביטוח המוסד ל. הסיעוד

לא היה מידע זמין אודות מקבלי השירות , לכן. את השירות בעצמו
, חולים סיעודיים .למסור את המידע, מפאת סודיות, אומי סירבוביטוח ל

או שהתקשו לחזור הביתה לרדת למקלטים המטופלים בבית לא יכלו 
כאשר חולים גרו לבד או נשארו , הבעיה הייתה חמורה במיוחד. מהמקלט

 . לבד אחרי עזיבת המשפחה
היו תנאים מתאימים מבחינת במוסדות סיעודיים בקו העימות 

אבל ככל שהתרחקו דרומה במחוז תנאי המיגון לא ', וכו יםמקלט
 . הספיקו

לשכת הבריאות קבלה מידע מהקופות ומשירותי רווחה על הצורך 
התיאום עם המוסד הקולט .  סיעודיים לאזורים בטוחיםבהעברת חולים

קבלת , עם זאת. א להעברה היה באחריות הלשכה ופעל יפה"ועם מד
 .ה לעיתים בעיהסיכום מחלה מעודכן היוות
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 הגדולה השוויון-אי ת זה חושף אולי את בעייתחום. בריאות הנפש) 2
. לגבי האוכלוסייה שנשארה בצפון מלחמהשהתעוררה בעת הביותר 

ההיקף של .  חרדהימדובר באלפי אנשים שנחשפו להפצצות ונכנסו למצב
PTSDהמסוגלים לטפל , בקהילהמרכזי חוסן לא היו .  עדיין לא ידוע
 אלו להגיע אליהם לנזקקים/הודיעו לחוליםהחולים -בתי. לים אלובחו

 .אבל ללא יכולת להשתלט על היקף הפונים
 רבדים הנמוכיםבמדורגת האוכלוסייה הערבית . האוכלוסייה הערבית) 3

 .כלכלית והיא מהווה כמחצית מאוכלוסיית מחוז הצפון/מבחינה חברתית
ורים של החברה הערבית לא מג) יישובי( שאזורי ,הדעה הרווחת הייתה

אולם המציאות הייתה אחרת והיו נפילות רבות של , יותקפו במלחמה
, ככלל. פגיעות בנפשגם קטיושות ביישובים ערבים ובתוכם היו 

 להתפנות והיישובים שהותקפו לא היו תאוכלוסייה זו לא הייתה מעוניינ
ו מקרים אירע עם זאת.  למשל לאוכלוסייה הקשישה,  בעזרהםמעונייני
התקפי חרדה של עד כדי ,  לפגיעהכתוצאה מהחשיפה ,חרדה רבים של

שנתיים , אגב (. שחייב מתן טפול קבוצתי בהתאםמה, משפחות שלמות
ערכות יכיאטר המחוזי בנוגע להי המלחמה היו דיונים עם הפסבטרם

 אבל היא לא ,הוכנה תכנית לקראת מצב זהו, לפגיעות של רקטות
 ).תורגלה

. גם האוכלוסייה שעברה דרומה הזדקקה לשירותי בריאות. יםהמפונ) 4
, רוב העומס הנוסף נספג בשירות במקומות אליהם הגיעו מפוני הצפון

) שלא היו מסוגלים לעבור בעצמם(אבל לקראת סוף המלחמה פונו אנשים 
האוכלוסייה שהגיעה למסגרות אלה הייתה . למסגרת מיוחדת שהוקמה
חולים כרוניים , ללה ציבור של קשישיםכ, קשה מבחינה בריאותית

שדרשו , וכן לוקים בבעיות נפשיות, בעלי מוגבלויות שונות, מרובים
CRISIS INTERVENTION . יש לראות נושא רק כדוגמא של הבעייתיות

  .הקשורה בפנוי מסיבי של אוכלוסייה
שוויון ה-אישנה קאותנו למס מספר נושאים מביאצירוף של , לסיכום

ובבריאות בפרט העמידו חלקים גדולים מאוכלוסיית , להחברתי ככל
האוכלוסייה שנשארה . השנייההצפון בסיכון יתר בזמן מלחמת לבנון 

כלכלי - חברתיה בדירוגה נמוכה יותרהייתה בעת המלחמה צפון  הביישובי
- החברתי המעמדש, האוכלוסייה הערבית בתוכה בולטת .וחולה יותר

 על . מאוכלוסיית מחוז הצפוןמחצית  מהווהוהיא; נמוך יחסיתכלכלי 
שוויון בבריאות לא -כי אין מדיניות בנושא אי, רקע זה ראוי שוב להדגיש

 .לגבי הצפון ולא בישראל כולה



      201                                                                       מערכת הבריאות                                    
 

לבעיות   התווספוהבעיות שהתעוררו בעת המלחמה בתחום הבריאות
,  מצב המקלטיםכך לגבי.  בסיכון יתרהנתונה מראש,  אוכלוסייהשל

בעיות , ביישוביםחולים סיעודיים שנשארו , יגוןמ ובמידעבחוסר 
 חוסר,  ובהבאתם למרפאות למתן השירותבהעסקת אנשי מקצוע

נתוני על רקע משמעות יתרה יש   לכל אלה–' וכו, אספקת מצרכיםב
  .  חייב להתייחס לנושאים אלולעתידתכנון  וכל הפתיחה

  לקחים לתכנון עתידי. 2

חובתנו בתחום הבריאות כאשר באים לסכם את לקחי המלחמה 
ערכות יצורך בהמתייחס ל, האחד: להתייחס לשני מצבים אפשריים

התפתחות עלול לעמוד בפני מצב דומה לה ,בכל אזור בישראל אזורית
מצב בו המלחמה שייתכן , השני הוא; השנייהמלחמת לבנון בצפון בעת 

 צרוייוותכלול אזורים מרובים  אלא לא תהיה מוגבלת לאזור אחדהבאה 
מצב זה .  מאזור אחד לאחר לפנות אוכלוסייהשכלל לא יינתןקושי או 
 .פול בכלל הנושאים באזור עצמו וכן בכל יישוביערכות לטימחייב ה

 קיימת דחיפות ,לאור הניסיון מהמלחמה ,כלליתהלאומית הברמה 
, בהווהכלכלי -שוויון החברתיה-לקביעת מדיניות ופעולה בתחום אי

הבעיה אינה מוגבלת .  ומתרחב במדינת ישראלולךובהתייחס להיותו ה
הערים אף קיימת בתוך כוללת את כל אזורי הארץ וא אל הארץ לצפון

  . הגדולות
 , מצב חירוםולחשיבות של ההכרזה על נוגע לצורךהיבט כללי נוסף 

הפעלת המערכת הזו הייתה . פסח/ מלחה שלהפעלבהיותה מאפשרת 
 ולהכניס בעלי תפקידים רבים ונות על תפקוד המערכות השעשויה להקל

  .לתוך הפעולה שנדרשה
שירותי בריאות בין בשוויון בבריאות וה-איל, מערכת הבריאותלגבי 

משמעות גדולה לאזרחי המדינה בכל עת יש ובתוך אזורי הארץ השונים 
מעבר להתייחסות לנושאים פרטניים . ובמיוחד בעת משבר של מלחמה

קביעת מדיניות לחשיבות של  עדיפותיש לתת , שעלו במלחמת לבנון
  . תכנון פעולות לצמצום פערים בבריאות ובשירותיםלו

 אולם נתייחס לשתי,  במסמך זהלדיון מפורט בנושא זה לא ייכל
הראשונה בתחום ארגון , קטגוריות עיקריות של לקחים שעלו בדיון

  . והשנייה נוגעת לקבוצות מיוחדות של מקבלי שירותים, השירותים
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 ארגון השירותים. א
שירותי בריאות מסופקים כיום במרפאות קהילתיות או בבתי . מקלטים
המציאות מחייבת תכנון של הבאת השירות למקלטים בעת . הרופאים
,  אליהםהסעותהמיגון , המקלטיםהחזקת השלכות לגבי יש לכך . הצורך
  . מקלטיםלעובדים ותכנון אספקה המיגון 

 על,  ומקומו המדויק של המקלטמו קיוקיים צורך לעדכון תקופתי על
 ראוורו, תברואיהמצב השירותים וה ,מיםה, ניקיוןהרמת התחזוקה ו

הרכב , תכנון מראש של אחריות לביקוריםעל בסיס זה נדרש . ומיזוג אויר
 מיגון אישי של עובדים, רכב מוגן, תדירות הביקורים, צוות המבקרה
  תכנון אספקת תרופות ומזון ו

הסדר מחויבות  ;שימוש מושכל בצווי ריתוק. בריאותתי השירועובדי 
תכנון ניוד  ;ביטוח עובדים בעת לחימה ללא צווי ריתוק;  לעבודההגעה

מקום לינה ואספקת  ;הסעה מוגנת לעבודה וממנה ;עובדים בעת הצורך
 פעילות ושמירה על לארגן מוצע,  לגבי משפחות העובדים.מזון לעובדים

 .חה אחריםילדי עובדים ובני משפ
חוסר מיגון של שירותי הבריאות היה מלחמה מהממצא בולט . מיגון

 . שהוזכרו לעיל, מיגון אישירכב וכלי המיגון וכן , הקהילתיים
תקשורת עם הציבור ותקשורת בתוך : שני ממדים :מידע ותקשורת

בתכנון  בהכרחמדובר  :בוריתקשורת עם הצהלגבי . ובין השירותים
הרגלי בריאות , דה לציבור בנושאי בריאותירה אחאחריות כוללת להסב

מידע מעודכן  במתן; חוליםה-בריאות בקהילה ובבתיהוהפעלת שירותי 
 של אספקת יםמקרזמין לגבי ה מידע ;על שעות פעילות של מרפאות

 קבלת מידע אפשרות של;  בכל החלופות,מקלטיםל/שירות לבתים
;  אלקטרוניבדואר רופאיםאפשרות של קשר עם הבאינטרנט ומעודכן 

 . בכל שעות היממה106אספקת מידע מעודכן דרך   –ובאופן כללי 
הקמת מערכת תקשורת לשעת : תקשורות בתוך ובין שירותיםלגבי 

הרחבת ;  בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה–חירום בין כל השירותים 
 כדי לאפשר הורדת מידע בריאותי ,מערכות המחשוב בשירותי בריאות

בחירת אמצעי תקשורת ו ;תוך שמירה על סודיות רפואית, ךבעת הצור
  . לשימוש של השירותים והעובדים בהםתאישי יעילה וסטנדרטי-ןבי

תכנון ותרגול :  עם גורמים מחוץ למערכת הבריאותשיתוף פעולה
) קוד העורףיפ(שיתוף פעולה בין שירותי הבריאות לבין מערכות צבאיות 

ייעול שיתוף ; )ח"מל, ועצות מקומיותמ, עיריות(ומערכות אזרחיות 
 .'וכו, תקשורת,  שילוב מרפאות וצוותים–פעולה בתוך מערכת הבריאות 
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קביעת אחריות ; נוייקביעת קריטריונים אישיים וקבוצתיים לפ :פינוי
נוי לחולים יקביעת יעדי פ; כוללת במיוחד לגבי חולים סיעודיים ומוגבלים

  .ת אחריות להעברה ותיאומהקביע; עמםסיעודיים ודרכי תיאום 
ודרך הגעה של , המקום, התוכן, תיאום מרכזי של הצורך :מתנדבים

  . בתוך ומחוץ למערכת הבריאות–כל גורמי התנדבות 

  קבוצות מיוחדות . ב

הצלבת מידע בין בף וכן טקיים צורך בעדכון שו: חולים מוגבלים
, דיים ומיקומםאודות חולים סיעו) כולל ביטוח לאומי(שירותים ומערכות 

אודות , יכולת להתנועע או לדאוג לעצמםב המוגבליםבעלי נכות אודות 
לשכת בהמידע ירוכז . חולים כרוניים ואנשים בגיל מתקדם הגרים לבד

לתכנון שירותים , בשיתוף עם הקופות,  ויהווה בסיס המחוזיתהבריאות
 .לאנשים אלו

יים המקבלים כרונהחולים הרשימת יש לעדכן את : חולים כרוניים
, פקסבמתן מרשמים לתרופות ביש להביא לייעול ; פול תרופתי קבועיט

לבצע בדיקות מעקב יש , בעת הצורך ; מהרופא לבית מרקחתישירות
 .חולים-אפשרות של לקיחת דם בבית וכן בבתיידי - על) למשל סכרת(

פול במצבי ימדיניות עקרונית של אבחון וטיש לקבוע : בריאות הנפש
ולפרסם את זו  מרכזי חוסן למטרה להקים; סגרת הקהילתיתחרדה במ

 בהתמודדותהתייחסות לשונות יש לפתח  ;מיקומם ותפעולם לציבור
למשל , שירות בהתאםה יש לתכנן אתבקבוצות תרבותיות שונות ו

 .PTSD-וטפול ב, אבחון, איתור; באוכלוסייה הערבית
יש חשיבות , בעת שחרור מוקדם: חוליםה-יולדות אחרי שחרור מבית

מעקב יש לקיים  ; הודעה ללשכת הבריאות כדי לבצע בדיקות סריקהשל
  .כדי לבחון את תהליך ההחלמה וכן הבטחת הנקההיולדות בית לטלפוני 

 עתידי בהתחשב לערוך תכנוןעיקר הלקח הוא בצורך , לסיכום
 יש להביא בחשבון,  אבל ואולי בעיקר.השנייהלבנון בלקחים ממלחמת 

היקף ו, באופייה של המלחמה הצפויה להתרחש באזורנו שוניאת ה
יש לתכנן את , בהתאם לכך. העשויה להיחשף למלחמההאוכלוסייה 

חזוקה קבועה לתו, ערכות המתאימהילההמשאבים שיש להקצות 
  .ומתמשכת של כל מרכיבי המערכת
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 אישייםהרווחה ה שירותי

  מבוא

 המרכזיים של השירותים הנדבכים הם אחד האישיים הרווחה שירותי
צרכים ל מענה חיוני לבעיות ומעניקיםהם . החברתיים הפועלים בישראל

 או מתקשים מסוגלים שאינם ,קבוצות וקהילות, משפחות, של יחידים
ייהם  ובאיכות חתפקודם הפוגעות ב,להתמודד עם מצוקות שונות

, םשירותיה לפיתוח האחריות . השתלבותם התקינה בחברהעלומקשות 
 ומחלקותלמימונם מתרכזת בידי משרד הרווחה ו, לקביעת תוכנם

הועברה זה  השירותים רוב אספקת בעוד, הרווחה ברשויות המקומיות
ים י ארגונים וולונטרובהם ,ממשלתיים- לא ארגוניםאחריותם של ל מכבר

  .עסקיים- פרטייםוארגונים) עמותות(
 באופן ישיר או מעניקיםהממלכתיים והעירוניים  הרווחה שירותי

 רחב למגווןממשלתיים סוגים שונים של סיוע - באמצעות הארגונים הלא
משפחות , זקנים מוגבלים, של אוכלוסיות ובכללן ילדים ובני נוער בסיכון

 ,משפחות עוליםוהוריות - ומשבר ובכללן משפחות חדמצוקהבמצבי 
  . ודרי רחוב, ולסמיםלאלכוהולמכורים , נכים, מפגרים

 מתרכזים אפוא בהענקת סיוע בעיקר האישיים הרווחה שירותי
 והפגיעות ביותר בחברה החלשותלאוכלוסיות המהוות את החוליות 

 בשירותים החברתיים,  שחלו בשנים האחרונותהקיצוצים. הישראלית
הגדילו את , ות החלשות החריפו את מצוקתן של האוכלוסי,קצבאותבו

 הפונים לשירותי הרווחה והטילו עומס נוסף על מחלקות הרווחה מספר
 של שירותי הרווחה האישיים להתמודד היכולת. עובדיהןהמקומיות ועל 

 לא מעטים בשל מצוקה ביישוביםעומס נפגעה הבצורה הולמת עם 
לו שח קיצוציםה, האחד :אשר נבעה משני כיוונים משלימים, תקציבית

 ובמידה ;לחלק משירותי הרווחה  בהקצאה הממשלתיתהאחרונותבשנים 
המקומית הרשות  בהשתתפותשנעשו  הקיצוצים ,לא פחותה מכך

 נמוך המדורגיםבמיוחד ביישובים ו ,רביםבתקציבי הרווחה ביישובים 
 ויישובים יהודיים ערבייםהיישובים ה כמו ,כלכלית-  חברתיתמבחינה

  .בפריפריה
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היקף המשאבים הגדלת  שלא מצא את ביטויו ב,יםבצרכגידול ה
, אתגר קשה שירותים אלה בפני מציב , שירותי הרווחההעומדים לרשות

   .שיש להתמודד עמו
, משרד הרווחה( שירותי הרווחה האישיים בזירת הפועלים הארגונים

ארגונים , המקומיותמחלקות הרווחה , ביטוח הלאומימוסד לה
 שלגילו במהלך השנים מידה רבה ) יים עסקייםוולונטריים וארגונים פרט

 שייעודן , רחב של שירותים ותכניותמגווןיצירתיות וחדשנות ופיתחו 
 הרבות מתכניות אל.  הזקוקות לסיוע ולשפר את מצבןבאוכלוסיותלטפל 

 לקידום אוכלוסיות שונות ולשיפור איכות ותרמואף השיגו את יעדיהן 
 מיושם בהיקף מוגבל מהןם חלק ניכר משאביה צמצום בגלל אולם, חייהן

  .ביותר ועל כן הן אינן ממצות את הפוטנציאל הגלום בהן
 כולל שלושה , שירותי הרווחה האישייםמצב את הבוחן,  זהפרק

הרכיבים והמאפיינים , מבנהההחלק הראשון סוקר את : חלקים עיקריים
 ,שייםשירותי הרווחה האיבמערך  תחומי השירות העיקריים הכלולים של

בהוצאה הממשלתית המיועדת שחלו  העיקריים השינוייםסקירת ואת 
כמה ב ממקד את הדיוןהחלק השני . בשנים האחרונותלשירותים אלה 

אפשריות  ומצביע על דרכים ,שירותיםה של עיקריות ובעיותמאפיינים 
ההיחשפות של החלק השלישי סוקר בקצרה את . להתמודד עמן

,  בעת המלחמה בצפוןתפקודםאופן בירותים של השבעיות המאפיינים וה
 יכולתם להתמודד עם מצבי חירום לשיפור ומעלה המלצות ,2006בקיץ 
  .בעתיד

  ההתפתחויות האחרונות –  הרווחה האישייםשירותי. 1

 2007תקציב  וב2006- לשירותי הרווחה האישיים בהממשלתית ההוצאה 
ה גבוהה ברמתה ההוצא). 2005מחירי (ח " מיליארדי ש5.7עומדת על 

בהן היא הייתה נמוכה ) 2005-2003(לאחר שלוש שנים בשנתיים האלה 
כלות תהסאמנם ). ח"ש מיליארד 5.5 (2002- אליה הגיעה ביותר מן הרמה 

 מלמדת כי )2000-2002(על רמת ההוצאה לעומת ראשית שנות האלפיים 
כמו בשירותים , אך השחיקה שהייתה באמצעה של התקופה, חלה עלייה

עם זאת . האישיים הרווחה לא פסחה גם על שירותי, חברתיים אחרים
 של שירותי הרווחה האישיים ם עלה חלק,מראשית העשור,  זובתקופה

, בריאות, הכוללים חינוך(הישירים החברתיים מכלל ההוצאה לשירותים 
חלקם בשירותים ). אישייםה הרווחה קליטת עלייה ושירותי, שיכון
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מגמת להמשך ב , אחוזים בשנים האחרונות9-כגדל לכדי החברתיים 
 8.7, 2001- אחוזים ב7.7-ל, 1995- אחוזים ב5.8-מ, עלייה הדרגתית

 בשנתיים ,כאמור,  אחוזים9.0 ועד 2004- אחוזים ב8.9, 2002- אחוזים ב
  . האחרונות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הוצאה הכוללת לשירותי הרווחה האישייםבכי , עם זאת, ראוי לציין
בשנים האחרונות . ש לכלול גם את ההשתתפות של הרשויות המקומיותי

, יתר על כן. חלה ירידה משמעותית בהשתתפות המקומית ביישובים רבים
בשל הגידול במספר הפרטים והמשפחות הפונים לשירותי הרווחה לקבלת 

ירדה בשנים  ההוצאה הממוצעת לנפש מטופלת ולמשפחה מטופלת, סיוע
כי השפעת הגידול ברמת , נראה אפוא. ים רביםהאחרונות ביישוב

ידי הירידה - ההוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה האישיים נוטרלה על
בהשתתפות המקומית והגידול שחל במספר הפונים לשירותים אלו 

, שירותיםה הפעולה העיקריים של לתחומיתייחס להלן נ .ביישובים רבים
  .םלשינויים שחלו בהם ולמאפייניהם העיקריי

איור 1. הוצאה על שירותי רווחה אישיים
   מיליארדי ש"ח, מחירי 2005
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   לזקניםשירותים. א

.  מרכיב מרכזי של שירותי הרווחה האישייםמהווים לזקנים השירותים
- כ ,2006בשנת  אישיים לשירותים הממשלתיתקרוב למחצית מההוצאה 

עם . לזקנים םנותבה לשירותי, ח"ש מיליארד 5.6 מתוך ח"ש מיליארד 2.6
ספקת ה לתמיועד מההוצאה לזקנים  אחוז94כי , חשוב להדגיש ,זאת

 2006-ב ח"ש מיליארד 2.4-  במדובר. סיעודק ביטוח חושירותים במסגרת 
, לעומת זאת).  אחוז33- של כגידול (2000-ב ח"ש מיליארד 1.8לעומת 

 249-ב 2006- ב לשאר השירותים לזקנים הסתכמההמיועדת ההוצאה 
  ). אחוזים8-ירדה  של כ (2000-ב ח" מיליון ש272 לעומת ,ח"שמיליון 

שירותים קהילתיים :  לזקניםשירותים סוגים עיקריים של יש שני
 מיועדים לספק מענים הקהילתייםהשירותים . ושירותים מוסדיים

 חיים איכותלקיים  ו להתגורר בביתםלהמשיך לזקנים כדי לאפשר, שונים
שירותי : שירותים אלו כוללים חמישה מרכיבים מרכזיים. הולמת
, מרכזי יום ומועדונים מסוגים שונים, "קהילה תומכת"שירותי , הסיעוד

  :להלן פירוט. וישנם שירותים קהילתיים נוספים
- יוםפעולות המתקשים בביצוע , מוענקים לזקנים סיעודשירותי

 כמו ,ביצוע סידורים שונים מחוץ לבית, רחצה, יומיות שונות כמו הלבשה
 ושםהמי ,שירותים מעוגנים בחוק ביטוח סיעודה.  ורכישת תרופותקניות

 הפועלות בכל ,ת מקומיותו ועד,עם זאת.  לביטוח לאומיהמוסדבאחריות 
ל סקובעות את הן ש ,יםסוציאלי דיםבראשן עובש ,מקומית רשות

. השירות הארגון שיספק את לרבות בחירת, זכאי לקבלהשירותים שהזקן 
מחלקות הרווחה המקומיות אחראיות על אספקת שירותי סיעוד ביתי 

  .ים לקבלת שירות זה במסגרת חוק ביטוח סיעודלזקנים שלא זכא
 אלף זקנים שירותים במסגרת חוק ביטוח 119-כ קיבלו 2006 באמצע

 זקנים 21,000-  לכהשירות הוענק 1988-כשהוחל בביצוע החוק ב. סיעוד
קצב .  לערך6 שנים גדל אפוא מספר מקבלי השירות פי 18- כ על פני.בלבד

. ב גידול האוכלוסייה הזקנה בתקופה זוגידול עולה במידה ניכרת על קצה
 הזקנים הזכאים לקבל שירותים במסגרת רוב כי , המקובלת היאההנחה

ה  כי בשנים האחרונות חל,ראוי לציין עם זאת. אותםהחוק אכן מקבלים 
 , הגדול של זקניםההיקף. שירותים אלול בקצב הגידול של הזכאים ירידה

 אחת התוצאות של על מצביע ,המקבלים שירותים במסגרת חוק סיעוד
  . מחייב את הענקתם לאלו הזכאים לקבלםאשר,  בחוקםעיגון שירותי
 של מגוון המעניק , כינוי למוקד שירות קהילתיהיא  תומכתקהילה

של שירותים מדובר ב.  הממשיכים להתגורר בביתם,שירותים לזקנים
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 סיוע של ,לחצני מצוקה, תיקונים שונים בבית,  רפואי במצבי חירוםסיוע
מספר הקהילות .  ומתן מידע וייעוץ, נוספותובפעילויותמתנדבים בקניות 

 2006בסוף ובלבד במספר  17ו  הי1997-ב – בקצב מהירגדל התומכות 
  .200- צפוי להגיע ל ןמספר

פועלות כיום במרבית ה ,הם מסגרות מועשרים יום ומועדונים ימרכז
 רחב של מגוון די לספקכ , העירוניים והמועצות האזוריותהיישובים

 , בין השאר,שירותים אלו כוללים.  בקהילההמתגורריםשירותים לזקנים 
, ארוחות חמות,  בנושאים שוניםוהדרכהייעוץ , פעילויות חברה ותרבות

 עמותות ידי-עלמרבית המרכזים מופעלים  .פעילות גופנית וריפוי בעיסוק
 בשירות זה מקרב השיעור הממוצע של המשתמשים.  למען הזקןמקומיות

המחייב לבחון את הסיבות , מאודשיעור נמוך ,  אחוזים2- כהוא יםהזקנ
  .משאבים רביםבשירות זה מושקעים היות ש, לכך

 וברבים העירונייםבכל היישובים פועלים  לזקנים  חברתייםמועדונים
 כמו ,שונים ארגונים ידי-עלהמועדונים המופעלים . מהיישובים הכפריים

, הסתדרות הגמלאים( וארגוני גמלאים ,מיות למען הזקןעמותות מקו
 ,ארגוני עולים, גמלאי מקומות עבודה שונים, המוריםהסתדרות 

תרבות ,  בעיקר פעילויות חברהלחבריהםהמועדונים מציעים ). וכדומה
  . ונופש

מידע וייעוץ :  לזקנים כולליםהמיועדים נוספים קהילתיים שירותים
אספקת ארוחות חמות , נופשונים,  תעסוקהמועדוני, בנושאים שונים

סיוע , רפואיהסעות לטיפול , סיוע בחימום בעונת החורף, וקפואות
, שירותי אפוטרופסות, בטיפולים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות

 אלו מסופקים שירותים.  אמצעי ביטחון בביתוהתקנת תיקוניםביצוע 
  .עסקיים-רגונים פרטייםעמותות וא,  מחלקת הרווחה המקומיתידי- על

הם מסיבות שונות כאשר  ,לזקניםמוצעים   המוסדייםהשירותים
.  מוסדיתבמסגרתמעדיפים או נאלצים לעזוב את ביתם ולעבור להתגורר 

משרד הרווחה אחראי על השירותים המוסדיים לזקנים עצמאיים 
 .לזקנים סיעודייםותים שירה משרד הבריאות אחראי על ואילוותשושים 

 בתחום זה מתבטא בהכוונת זקנים למוסדות הרווחה של מחלקות יועהס
בכוחות   לממן את המגורים במוסדמסוגליםובסיוע כספי לאלו שאינם 

 בכוונה לזקנים מוסדות 200-משרד הרווחה אף מפקח על כ. עצמם
  .להבטיח את איכות השירות הניתן בהם

 מספר דיי- על לזקנים הרווחה שירותיאפשר לאפיין את , לסיכום
פרוסים במידה ה,  בתחום רב של שירותיםגיוון קיים :תכונות מרכזיות
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 של משתמשים בחלק גדול מספר קיים .רחבה בכל רחבי הארץ
 משתמשיםה שיעור  זאתלעומת, מהשירותים ובעיקר בשירותי הסיעוד

 מאפיין בולט נוסף נוגע .נמוך יותר,  כמו מרכזי היום,בשירותים אחרים
 ספקתהב העוסקים ,ממשלתיים-  הלאארגוניםהת  מאומעורבותל

מאפיין זה חוזר גם בשירותים אישיים לקבוצות אוכלוסייה  .השירותים
  .נוספות

   לילדיםשירותים. ב

או  מיועדים בעיקר לילדים במשפחות במצוקה ולנוער לילדים השירותים
 וגדלים ,ית ונפשיתס לאלימות או להזנחה פיחשופים, במצבי סיכון שונים

 ובהשתלבותם התקינה המחבלת בהתפתחותם ,ל כן בסביבה משפחתיתע
 2006- אלו בלשירותים שהופנתה ההוצאה .החינוכית והחברתית

 לעומת  אחוז12- של כגידולסכום זה משקף . ח"ש מיליון 716-הסתכמה ב
  .2000- בההוצאה

שירותים :  שני מרכיבים עיקרייםכולליםלילדים  השירותים
 2006- בהאחרונים נוטלים מכלל ההוצאה . ם מוסדייםקהילתיים ושירותי

 כי הנתח ,ראוי לציין.  אחוז30-קהילתיים כה שירותיםוה  אחוז64-כ
  אחוז71-כ( של ירידה נמשך נמצא בתהליך מוסדיים לשירותים המופנה

 23-כ(קהילתיים עולה ה שירותיםחלקם של הואילו ) 2000-במההוצאה 
 ,"הפנים לקהילה" מדיניותזה משקף את שינוי ). 2000- ב מההוצאה אחוז

מדיניות זו חותרת להפחית .  בשנים האחרונותאותה אימץ משרד הרווחה
ביתיות ולפתח את השירותים - השוהים במסגרות חוץהילדיםאת מספר 
 ח"ש מיליון 200- כי הוצאה של כ,להדגיש ראוי, עם זאת. הקהילתיים

,  שנים קודמותלעומתול גיד מבטאת אמנםלשירותים קהילתיים לילדים 
 , הנוער בסיכוןובניאך אין בה כדי לענות על הצרכים המרובים של ילדים 

-ככי , אפשר עוד להזכיר.  אלף350- לכמגיע לפי הערכות שונותם שמספר
שירותי ,  לפיכך. במשפחות עניותחיים מהילדים בישראל  אחוז30

  .הרווחה מספקים סיוע רק למקצת מילדים אלו
  :תכניות לילדי כוללים מספר המסופקים הקהילתיים השירותים
מרכזי במסגרת זו אפשר לכלול .  בסיכוןלילדים ייחודיות תכניות

 פיסית לאלימות בשל חשיפה , המוצאים מחוץ לביתם,חירום לילדים
מרכזים מיועדים לספק הגנה מיידית לילדים שנפגעו ה. והזנחה נפשית

 התערבות טיפולית הולמת ידי-עלסביבתם ולהכינם בבני משפחתם או מ
פנימיות או משפחות ( להשתלבות במסגרות אחרות אולחזרה למשפחתם 
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 מופקדת בידי עובדים בסיכוןהאחריות לטיפול בילדים  ).אומנה
 חוקים המוסמכים ליישם , שחלקם מתפקדים כפקידי סעד,סוציאליים

  .הפקידי סעד פועלים בכל מחלקות הרווח. ילדים אלולהגנת שונים 
 השנים ובמיוחד בשנים במהלך . במצוקהממשפחות לילדים תכניות
 לסייע להתפתחותם כדי, תכניות שירותים ומגווןפותחו  האחרונות

 המסייעים ,הפעלת מטפחים:  ממשפחות במצוקהילדיםהתקינה של 
תכליתיים - יום רב- ומעונותהפעלת משפחתונים ; לילדים באופן אישי

 לאחר לשהיית ילדים , מועדוניות וצהרונים, פנימיות יום,לילדים רכים
 והפעלת ;הצהריים- עד לשעות אחר,הספר- בגנים ובתיתום הלימודים

  ". אוריון "תכניתו" הקן "תכנית כמו ,ייחודיות תכניותמשחקיות ו
 משרד ידי-על אמנם לילדים ממומנים הקהילתייםמרבית השירותים 

 ארגונים וולונטריים דיי- עלאך מסופקים , הרווחה והרשויות המקומיות
  .וארגונים פרטיים
 שבשל מצבים של אלימות , לילדיםמיועדים ביתיים-החוץ השירותים

.  ולהתגורר בביתםלהמשיך אינם יכולים ,והזנחה פיסית ונפשית קשה
-חוץ שירותי הרווחה המקומיים למסגרות ידי-עלילדים אלו מופנים 

 8,500- כ אלה הו במסגרות ש2006-ב. פנימיות ומשפחות אומנה – ביתיות
 צומצםבשנים האחרונות . במשפחות אומנהמתוכם  1,800- כ, ילדים

  . מספר השוהים במשפחות אומנהגדלבמקביל מספר הילדים במוסדות ו
בבעלות אשר ,  על הפנימיות לילדיםפיקוח הרווחה מפעיל משרד

 מנת להבטיח את איכות על ,ארגונים פרטיים וארגונים וולונטריים
 הועבר הטיפול במשפחות 2002-ב כי , לצייןראוי .ןפול הניתן בההטי

 ארגוניםשלושה  האומנה מידי מחלקות הרווחה המקומיות לידי
  ).רק שתי רשויות בארץ ממשיכות לטפל בנושא זה(וולונטריים 
 מספר תכונות ידי-עלמאופיינים  לילדים השירותים, לסיכום
ביתיים - חוץבשירותים זת ההוצאה הממשלתית מתרכ, ראשית :עיקריות

קהילתיים ה לשירותיםאמנם ההוצאה ; ילדים בלבד 8,500-כהמקיפים 
כדי לענות על  עדיין מגדלה בשנים האחרונות אך היקפה מצומצם

 . מצומצםעדיין הילדים אליהם השירותים מגיעים מספרגם  .הצרכים
ץ ביישובים שונים באר אך פריסתם  רב של השירותיםגיווןאמנם קיים 

ובכללם ארגונים  ,ארגונים מאפיין נוסף הוא ריבוי ה. אחידהאינה
  . זושירותיםפועלים בזירת ה ,עסקיים-וולונטריים וארגונים פרטיים
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   למפגריםשירותים. ג

 זו נמצאת בשנים האחרונות בתהליך לאוכלוסייה הממשלתית ההוצאה
 מיליון 816- אלו סכום של כלשירותים יועד 2006בשנת . גידולמתמיד של 

עיקר ).  אחוז25-כ של עלייה (2000 בשנת ח"ש מיליון 610 לעומת ח"ש
מופנה )  מכלל ההוצאה אחוז85- המהווים כ,ח"ש מיליון 700-כ(ההוצאה 

מופנית לשירותים )  אחוז15-כ( ואילו היתרה מוסדייםלשירותים 
 מוסדיים וקהילתיים לשירותיםיחס זה בין ההוצאה . הניתנים בקהילה

 הגידול ,עם זאת.  רבותעם שינויים קלים בלבד לאורך שניםנשמר 
 הכוללת לשירותים לאוכלוסייה זו אפשר את פיתוח והרחבת בהוצאה

  .השירותים הקהילתיים
מעונות יום , אבחון כוללים מרכזי למפגרים  הקהילתייםהשירותים

מעונות יום סיעודיים , )0-3גילאי (פעוטונים לילדים קטנים , טיפוליים
מהם  (נופשונים, מועדונים חברתיים, מרכזי יום טיפוליים, יקומייםוש

מפעלי  (ים"מעש, קייטנות, )יכולים ליהנות גם בני משפחה של המפגרים
שירותי מטפלות בית ותחנות ייעוץ להורים עם ילדים , )עבודה שיקומיים

  .ולמפגריםמפגרים 
אומנה משפחות ,  כוללים מעונותלמפגרים ביתיים-החוץ השירותים

ביתיות - שהו במסגרות חוץ2004- ב). הוסטלים(ודירות מגורים בקהילה 
ראוי ).  אחוז14-עלייה של כ( 2000בשנת  7,800-כלעומת ,  מפגרים8,800-כ

 ,)מסגרות מוסדיות(מעונות בעיקר  כי מסגרות אלו כוללות ,לציין
  .גרים בקהילה ומתפקדים בתוכהפמהוהוסטלים בהם מתגוררים 

 )ביתיים- החוץוהןהקהילתיים הן ( למפגרים שירותיםה, לסיכום
 עסקיים-  פרטייםוארגונים ארגונים וולונטריים ידי- עלמסופקים ברובם 

 עדיין בולטת בהם : מספר תכונות מרכזיותידי- עלוניתן לאפיין אותם 
 הכוללים הן מעונות והן ,ביתיים- של השירותים החוץברורה העדפה

 רחבה של שירותים קשתישנה  .הוסטלים הממוקמים בקהילה
 כיסוי אך  הצרכים של המפגריםמגוון את המקיפה ,קהילתיים

 גם בתחום זה . במגזר היהודיבעיקראוכלוסיית המפגרים הוא מרבי 
ארגונים של עסקיים ו- ארגונים פרטייםגבוהה של מעורבותקיימת 

  .השירותים הממלאים תפקיד מרכזי באספקת ,וולונטריים

  כים לנשירותים. ד

 לנכים בישראל מופקדת בידי שלושה גורמים ולסיוע לטיפול האחריות
המוסד לביטוח ,  המקומיותהרווחהמשרד הרווחה ומחלקות : מרכזיים
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 בנכים מטפלותמחלקות הרווחה המקומיות . לאומי ומשרד הביטחון
לעיוורון ולפגיעות , לחירשות, שמוגבלותם קשורה למחלות גופניות

המוסד לביטוח לאומי מטפל בנכי .  מוחי ולקות למידה כמו נזק,אורגניות
 פעולות איבה ומשרד הביטחון מטפל בנכים ובנפגעיתאונות עבודה 

בסקירה זו . ל" של חללי צהמשפחהשנפגעו בעת שירותם הצבאי ובבני 
  .המקומיותנתרכז בפעילות משרד הרווחה ומחלקות הרווחה 

 432-  ב2006- כמה ב אלו הסתלשירותים  שיועדה הממשלתיתההוצאה
).  אחוז25- של כגידול (2000- בח"ש מיליון 329 לעומת ח"שמיליון 

 70- כ ,רוב ההוצאהבקהילה נוטלת בתחום זה את ההוצאה לשירותים 
העדפת ההוצאה .  מופנית לשירותים מוסדייםהיתרה ואילו, ממנהאחוז 

ים  לאורך השנים אם כי בשננשמרתלשירותים קהילתיים לאוכלוסייה זו 
 המוקצהנתח ההוצאה בהאחרונות ניכרת מגמה של עלייה קלה 

  .לשירותים מוסדיים
מעונות , אבחון מרכזי נכים כוללים לילדים הקהילתיים השירותים

 באופןקייטנות בחופשות וסייעות המלוות את הילדים , משפחתונים, יום
, מועדונים חברתיים, אבחוןלנכים מבוגרים מוצעים מרכזים ל. אישי
ייעוץ והשמה ,  להשתלמות ושיקום מקצועימרכזים, כזי הכשרהמר

בתחום ). מפעלים מוגנים (ומוגנתתעסוקתית ומסגרות לתעסוקה נתמכת 
 בשנתהעסקת נכים ממלאת תפקיד מרכזי חברת המשקם שהעסיקה 

שירותים ייחודיים מוצעים לנכים בעלי מגבלות .  נכים2,900-  כ2005
  . וחרשיםעיווריםספציפיות כמו 
הוסטלים ומערכי דיור , מעונות כוללים לנכים  המוסדייםהשירותים
 2,300- כאלו שהו במסגרות 2005בשנת . משפחות אומנהבמוגן בקהילה ו

  .נכים
 והמוסדיים לנכים מסופקים הקהילתיים השירותים מרבית ,לסיכום

 הם מאופיינים .עסקיים-פרטייםידי ארגונים וולונטריים וארגונים - על
 בין רב פיצולבו, פני המוסדיים שירותים קהילתיים עלה תבהעדפ

, משרד הרווחה: השירותים שעל אספקתם אחראים גורמים שונים
   . הביטחוןומשרדהמוסד לביטוח לאומי 

   תקון לנוער ולצעיריםשירותי. ה

 המיועדים ,שיקום ומניעה, פיקוח חברתי,  כוללים טיפולתקוןה שירותי
 ,צעיריםל טיפול ומניעה לבני נוער ושירותיו ;לקטינים שעברו על החוק
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 ונתונים נורמטיביותמנותקים ממסגרות חברתיות , המתקשים לתפקד
  .בסכנה של הידרדרות להתנהגות סוטה ולעבריינות

 שאינם , נכללים בעיקר נערים ונערותשירותיםה היעד של באוכלוסיית
.  סדירה בצורה לאועובדים או כאלו הלומדים ,לומדים ואינם עובדים

 ,אבטלה , המתמודדות עם בעיות של אלימותבאים ממשפחותמהם  רבים
או ממשפחות , או נפשית לקויה של אחד מבני המשפחה/בריאות פיסית ו

נוער הם עוברי הרבים מבני . המתמודדות עם קשיי העלייה, של עולים
סובלים מבעיות נפשיות ומלקות , בסמיםמשתמשים , חסרי בית, חוק

 ידי-על ונידחיםמעונות לעבריינים מכלא או -וחררים מבתימש, למידה
  .ל"צה

, ח"ש מיליון 265- מסתכמת ב2006-  באלולשירותים שיועדה  ההוצאה
     שהסתכמה, 2000-ב לעומת ההוצאה  אחוז30-כב היא גבוהה ברמתהו
 לשירותים מיועדת 2006- מהוצאה ב אחוז35-כ. ח"שמיליון  200-ב

 חל .2000-ב לעומת קרוב למחצית ) הנוערחסות מעונות רשות(מוסדיים 
עיקר ב,  לאוכלוסייה זוקהילתייםההוצאה לשירותים  גידול ניכר באפוא

לעומת .  לשירות המבחן ולשירותים לבני נוער במצוקהבחלק המופנה
 סקירהה כי , לצייןראוי . חלה ירידה ניכרת בהוצאה למפתניםזאת

 מחלקות ידי-עלם לבני נוער המסופקיהקהילתיים מתייחסת לשירותים 
 לא מעטים מופקדת האחריות על ביישובים,  אולם.הרווחה המקומיות

 ואגפי החינוך החינוךהשירותים הקהילתיים לאוכלוסייה זו בידי משרד 
  .ברשויות המקומיות

הפעלת ,  הנוער כוללים ייעוץ וטיפול אישילבני הקהילתיים השירותים
 לימוד והכשרה מקצועית במסגרותבות סיוע בהשתל, מועדונים חברתיים

 ופיתוחמתן סיוע משפטי ותמיכה חומרית , ובמיזמים תעסוקתיים
, ל" כמו סדנאות הכנה לחיים והכנה לגיוס לצה, הדרכה שונותתכניות

, תיאטרון קהילתי, הכשרת מדריכי ספורט,  עבודהלחיפושסדנאות 
נוער ומסגרות  קפה ייחודיים לבני בתי, מקלטים לבני נוער חסרי בית

  .לטיפול במכורים לסמים
  והםבמצוקה מסופקים לנערות ייחודיים קהילתיים שירותים

טיפול בנפגעות פגיעה , מסגרות טיפול פרטניות וקבוצתיות: כוללים
דירות מעבר לנערות הזקוקות לסיוע אינטנסיבי ומקלטים לנערות , מינית

-עלנוער מסופקים  ניכר מהשירותים הקהילתיים לבני חלק .חסרות בית
  . ארגונים וולונטרייםידי
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 שירות ממשלתי ארצי בידיו מופקד הטיפול הואלנוער   המבחןשירות
סייע למערכת אכיפת מהשירות . שעברו על החוק )12-18גילאי (בבני נוער 

 התנהגותם ובמניעתהחוק בהתאמת דרכי טיפול ושיקום של קטינים אלו 
 האחראים ,ת שירות המבחן חוקרים במסגרפועלים, כמו כן. העבריינית

עדים , כקורבנות( מין בעבירות המעורבים ,14 גיל עד  חקירת ילדיםעל
  .קטינים או שהיו קורבנות או עדים לאלימות נגד ,)וחשודים

 רשות חסות ידי-על המופעלים , נוערלבני המוסדיים השירותים
החוק  על שעברונות בהם שוהים בני נוער ו מעתשעה כוללים ,הנוער

  . בתי המשפט לנוערידי- עלונשלחו אליהם 
 עלייה: ידי כמה קווים מרכזיים- עלאלה מאופיינים שירותים , לסיכום

,  ובמקביל לכך לשירותים קהילתיים הממשלתיתבהיקף ההוצאה 
רשות חסות של מעונות ה (מוסדייםה בנתח התקציבי לשירותים צמצום
 ארגונים ידי-עלם ברובמסופקים  השירותים הקהילתיים ).הנוער

  . תכניות רחב של מגווןכוללים  והם  וארגונים פרטייםוולונטריים
 אלו מכסות רק חלק מבני הנוער תכניותש ,הבעיה המרכזית היא

 , בדומה לתחומים אחרים,גם בתחום זה,  על כןיתר. הזקוקים לסיוע
 השירותים המסופקים ובאיכותקיימים פערים בין היישובים בהיקף 

  .סייה זולאוכלו

  לפרטים למשפחות ו רווחה שירותי. ו

 ולפרטים מיועדים להורים המתקשים בגידול למשפחות הרווחה שירותי
 במצוקה כלכלית ובמצבי הנתונותלמשפחות , ילדיהם בצורה תקינה

, מאבטלה, ממחלה, מנכות, מאובדן,  מאלימותכתוצאה ,משבר שונים
 וכן למשפחות ,פחהממאסר ומהתמכרות של אחד או יותר מבני המש

 מפוזרת בין סעיפי אלה לשירותים ההוצאה . גגקורתולפרטים חסרי 
תקציב שונים ועל כן קשה לעקוב אחר ההתפתחויות שחלו בה בשנים 

  .האחרונות
תיווך , מתן מידע, חהפה בחיי המשכייעוץ והדר:  כולליםהשירותים
שפט הפעלת יחידות סיוע ליד בתי המ,  אחריםשירותיםוקישור עם 

 בבעיות אלימות במשפחה לטיפולהפעלת מרכזים , לענייני משפחה
,  מכיםגברים המיועדים לשינוי התנהגות של ,ובכללם מעונות מיוחדים

העסקות עובדות , הפעלת מקלטים ודירות מעבר לנשים מוכות ולילדיהן
הנכנסות לבתי משפחות במצוקה ומדריכות אותן , מקצועיות- סמך

הפעלת קו חם לאלימות ,  הילדיםוחינוך גידול  כמו,בנושאים שונים
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הפעלת , המשפחתיעריכת סדנאות בנושא ניהול התקציב , במשפחה
.  הזוג הדרכה לחיזוק המסוגלות ההורית ולשיפור היחסים בין בני תכניות

  מרכזיםה שלהפעל שירותים נוספים המסופקים במסגרת זו כוללים
בראה ה כמו ,קת סיוע ישירהוריות ואספ- חדלמשפחותמיוחדים לסיוע 

 שאינם , צרכים רפואייםומימוןציוד ביתי בסיסי , ונופש לאחר מחלה
  .כלולים בסל הבריאות כמו ריפוי שיניים

 בנוסף למחלקות , נוטלים חלקקהילתייםהשירותים ה באספקת
 השירותים .עסקיים ארגונים וולונטריים וארגונים פרטיים ,הרווחה

ישובים י אך קיימים פערים רבים בין ניותתכ רחב של מגווןכוללים 
  .בהםמוצעים השירותים ה מגווןב

   נוספיםשירותים. ז

 לחזק את התארגנות המיועדת,  נוספים כוללים עבודה קהילתיתשירותים
 ואת מעורבותם בעיצוב ובתכנון מערכת שירותים תושבי היישובים

ילתיים  וכן שירותים קה, צורכיהםאת אשר תהלום, מפותחת ומתקדמת
משפחות , ולאלכוהול םמכורים לסמי:  הכוללות,לאוכלוסיות נוספות

 לשירותיםבדומה . דרי רחוב ועובדים זרים, אסירים משוחררים, אסירים
 ידי-עלמסופקים הן השירותים האחרים שצוינו לעיל גם בשירותים אלו 

 ארגונים וולונטריים וארגונים ידי- על והן המקומיותמחלקות הרווחה 
  .שוביםייקיימים פערים ניכרים בין  וייםפרט

   של השירותים מרכזייםמאפיינים. 2

 האישיים מצביעה על כמה מאפיינים הרווחהשירותי התפתחות  סקירת
   .  הקשורות אליהםעיקריותבעיות וסוגיות ועל שירותים המרכזיים של 

   לא מספיקיםמשאבים .א
 לחלקיועדת  ההוצאה הממשלתית המאמנם האחרונות עלתה בשנים

את הגידול בהיקף ה  לא הדביקעלייה זואך , משירותי הרווחה האישיים
בין   נבעהגידול בצרכים.  לשירותים אלו ובצורכיהןנזקקות ההאוכלוסיות

 לילדים קצבאותבשבוצע בשנים האחרונות השאר מהקיצוץ החד 
ההקצאה הממשלתית מהווה אמנם נתח , יתר על כן. ובקצבאות נוספות

, אמנםקטן ,  נוסףנתח שירותי הרווחה האישיים אך מתקציבי עיקרי
 25 אמורות לממן המקומיותהרשויות .  הרשויות המקומיותידי-עלמכוסה 
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 וחלקן יותראך ההשתתפות של רובן גדולה ,  מתקציבי הרווחה שלהןאחוז
בשל מצוקה . המקומיאף מכסות למעלה ממחצית מתקציב הרווחה 

מתקשות , הגיעה עד לכדי משבר כספי םמהיישובי חלקשב, תקציבית
 גם , על כן. הרווחהבתקציב לממן את חלקן , לא מעטות,רשויות מקומיות

ביישובים תרומתה מנוטרלת  ,אם חל גידול מוגבל בהוצאה הממשלתית
 והגידול במספר הפונים המקומית בהשתתפות הירידה בשל רבים

  .לשירותים
 קהילתייםד בשירותים  של המשאבים בולט במיוחהמצומצם ההיקף
בחלק גדול מן  המשאבים הביאה הפחתת. לבני נוער ולמשפחות, לילדים

 מספר להקטנת ,ובמיוחד ביישובים חלשים חברתית וכלכלית, יישוביםה
  . שונים ושירותיםתכניותביטול או צמצום להעובדים ו

   חלקי של צרכיםכיסוי .ב
ם לרשות רבות  הביטויים העיקריים לצמצום במשאבים העומדיאחד

 ששירותי הרווחה מגיעים רק , היא העובדההמקומיותממחלקות הרווחה 
.  כן בצורה חלקית את צורכיהןעל ומכסים נזקקותלחלק מהאוכלוסיות ה

 הנוער ובניהכיסוי החלקי מאפיין במיוחד את אוכלוסיית הילדים 
  .הנזקקים לסיוע

  שונות אוכלוסיות של של צרכים ובעיות מגוון במעורבות .ג
 מגוון הרווחה האישיים מעורבים מתוקף תפקידם ואחריותם בשירותי

בני , ילדים,  ובכללן זקנים, של אוכלוסיות שונותובעיותרחב של צרכים 
.  לסמים ולאלכוהול ודרי רחובמכורים, מפגרים, נכים, חותפמש, נוער

,  נמשכתמוגבלות כמו ,חלק מהצרכים של אוכלוסיות אלו הם קבועים
סוג זה של .  הנובעת מאבטלה זמנית, כמו מצוקה כלכלית, זמנייםוחלקם

 רחב מגווןזמנית עם - את שירותי הרווחה להתמודד בומחייב מעורבות
על  מחייב מענה מיידי ומטיל חלק מבעיות אלה. של צרכים ובעיות

 שכאמור אינו תואם את המשאבים העומדים ,עומס רבמחלקות הרווחה 
 מחלקות הרווחה לתכנן על יכולתמקשה  העומס. ביישובים רבים ןלרשות

 ,לקבוע סדר עדיפות ברורו ,לעסוק בעבודה מניעתית, את פעולותיהן
  . לצרכים השוניםוהכספייםשינחה את הקצאת המשאבים המקצועיים 

   חוקית חלקיתתשתית .ד
 החסרים אלה:  ישנם שלושה סוגים של שירותים החוקיהעיגון מבחינת

 ואלה; הגנתיים המעוגנים בתשתית של חוקים אלה; תכל תשתית חוקי
 המגדירים בצורה ספציפית ומחייבת את ,המעוגנים בחוקים מעניקים
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התשתית הרחבה ביותר היא של . יש לספק לאוכלוסייה שיםהשירות
 כמו , להגן על שלומן ורווחתן של אוכלוסיותהמיועדים ,חוקים הגנתיים

החוק המעניק העיקרי בתחום . סיכוןבני נוער וזקנים במצבי , ילדים
 שירותי סיעוד המעניק ,שירותי הרווחה האישיים הוא חוק ביטוח סיעוד

  .לזקנים
עובדי מחלקות הרווחה המקומיות של חלק ניכר מזמנם מסתבר כי  

גם , יתר על כן. מוקדש לשירותים המעוגנים בחוקים וליישום החוקים
מצב זה . ותים אלו ההוצאה התקציבית לרווחה מיועדת לשירמרבית
 בשירותים והעובדים בהן מחלקותהשל בלבד מעורבות חלקית לגורם 

בני נוער ל, ילדיםרבים מהשירותים למדובר ב. שאינם מעוגנים בחוקים
 של השירותים המעוגנים זומ חיוניותם אינה נופלת אשר, ולמשפחות
  .בחוקים

   בהיקף וברמת השירותיםיישובים ביןשוויון -אי .ה
בהיקף המשאבים המתבטא , שוויון-אי םשובים שונים קייי יבין

 ועל כן , המקומיים לרשות שירותי הרווחההעומדיםהאנושיים והכספיים 
 ףמשתקהשוויון -אי. שניתן לספק םשירותיהאיכות ברמת וב, מגווןאף ב

 הרווחה כמו היחס בין מספר העובדים במחלקות ,בכמה אינדיקטורים
 הממוצעת לרווחה לנפש מטופלת ולמשפחה  וההוצאה,למספר המטופלים

השירותים אותם מקבלים , השוויון-מקיומו של איכתוצאה . מטופלת
 מגוריהם יותר מאשר מקוםאזרחים הם במקרים לא מעטים פונקציה של 

היקף  בלים בין יישוביםמהבדהשוויוניות נובעת - אי. של צורכיהם
 והרשויות  הממשלהידי-על לשירותי הרווחה ים המוקצהמשאבים
 ; המקומית בתחום הרווחהוהיזמותמידת ההיערכות מ ;המקומיות

 וארגוניםארגונים וולונטריים , רמת המעורבות ביישוב של קרנותמו
  .עסקיים- פרטיים

   שירותי הרווחהבזירת ארגונים מסוגים שונים הפועלים ריבוי .ו
) קייםעס-  פרטייםוארגוניםארגונים וולונטריים (ממשלתיים - לאארגונים

 ארגוניםבעיקר , פועלים בזירת שירותי הרווחה שנים רבות וחלקם
אף מילאו תפקיד חלוצי בפיתוח שירותים חדשים , וולונטריים

היקף פעילותם . מפגרים ונשים מוכות,  כמו נכים,מיוחדותלאוכלוסיות 
 בעיקר בשל יישום מדיניות , האחרונותבשניםשל ארגונים אלו התרחב 

 שירותים לאספקת שהביאה להעברת האחריות ,ההפרטה החלקית
כמו  (ממשלתיים-  לאארגונים של ממלכתיים ומקומיים רבים לידיהם
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 מעבר דירות, הוסטלים, משפחתונים, מרכזי יום לזקנים, שירותי סיעוד
  . )ומקלטים לנשים ולנערות

על  יםפועלהמספקים שירותים ממלכתיים ועירוניים  רוב הארגונים
 הארגונים מגדיל ריבוי .המקומיתאו הרשות /הממשלה ובסיס חוזים עם 

אך במקביל מצמצם את , את היצע השירותים ומאפשר בחירה לצרכנים
 ויוצר ,תחומי האחריות של המדינה והרשויות המקומיותואת התפקידים 

תחרות וחוסר ,  כפילויותידי-על המאופיינת , מורכבתשירותיםזירת 
 לאספקת שירותים ממלכתיים יותהאחרהפקדת , יתר על כן. תיאום

 העומס המוטל את המגדיל, ועירוניים רבים בידי ארגונים לא ממשלתיים
  .ממילא על מחלקות הרווחה האמורות לפקח על פעילות ארגונים אלו

   םשירותיהמרבית ה של ספקהה הפרטת .ז
 והמקומיים מרבית שירותי הרווחה הממלכתיים ,לעיל  שצויןכפי

ארגונים וולונטריים (ממשלתיים - ארגונים לאידי-עלמסופקים כיום 
מדובר הן בשירותים הקהילתיים והן ). עסקיים-פרטייםוארגונים 

 בתפקוד מחלקות הרווחה לשינוימצב זה הביא . בשירותים המוסדיים
 שירותיםועובדיהן והפיכתן מגורם העוסק בעיקר בתכנון ובאספקת 

 עם מ" כמו ניהול מו,ולי בעלי אופי ניהםלגורם העוסק גם בתפקידי
הפרטת אספקת השירותים גם .  פעילותםעל ובקרה אחריםארגונים 

  לבין רבים מלקוחותיהןהרווחהצמצמה את הקשר הישיר בין מחלקות 
והפקידה את עיקר מלאכת הטיפול והסיוע לאוכלוסיות נזקקות בידי 

  .ממשלתיים-ארגונים לא

   מוגבלת של צרכניםמעורבות .ח
 מינימלית בעיצוב אופיים במידהצרכני השירותים מעורבת  אוכלוסיית

  .ודפוסי תפקידם של שירותי הרווחה

   מוגבלת לגלות יזמות וחדשנותיכולת .ט
 האישיים הרווחהשירותי ידי -המטופלות על השונות האוכלוסיות

שירותים להציע קשת את הוצורכיהן המגוונים והמשתנים מחייבים 
יכולתן של . ת התערבות ושירותים חדשיםלפתח שיטוו מעניםרחבה של 

ממשלתיים העוסקים באספקת - הלאמחלקות הרווחה והארגונים 
 חדשות או תכניותליזום ולפתח ,  של שירותיםמגווןשירותים להציע 

 קיימות מותנית במידה רבה ביזמות ובחדשנות של עובדי תכניותלאמץ 
 משאבים , לעיל כפי שצוין כבר. ובמשאבים העומדים לרשותםהשירותים

  .שוויונית בין היישובים השונים- ולאאלו מחולקים בצורה בלתי מאוזנת 
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   חלקית עם בעיית העוניהתמודדות .י
 הרווחה המקומיות ומצוקת מחלקותשל  התפקידים מגוון למרות

 וצריך עשויה נתפסות כגורם אין המחלקות, המטופלותהאוכלוסיות 
ואכן רק . שפחות להיחלץ מעונילמלא תפקיד מרכזי בסיוע לפרטים ולמ

 כמו , ספציפיותתכניות הרווחה המקומיות מופעלות ממחלקותבמקצת 
   . ובהיחלצות ממנובעוני המתמקדות ,מיזמים תעסוקתיים

סמכויות בין משרד הרווחה העבודה והחלוקת בחוסר בהירות  .יא
  ומחלקות הרווחה המקומיות

ב לשירותי הרווחה המצב בו משרד הרווחה מספק את מרבית התקצי
, המקומיים וקובע באמצעות תקנות והוראות שונות את דפוסי פעילותם

השירותים ועל מאך הרשויות המקומיות אחראיות על מימון חלק 
בהירויות -יוצר אי) באופן ישיר או באמצעות ארגונים אחרים(ספקתם ה
  ובעיקר,חלק מן היישובים. משתקפות בדרכים שונות ביישובים שוניםה

 מממנים נתח גדול יותר ,כלכלית וחברתיתמבחינה יישובים חזקים 
 25החורג לעיתים במידה ניכרת מהמכסה של , מתקציבי הרווחה שלהם

 מגלים מידה רבה של אוטונומיה המשתקפת בגיוס עצמי של והם, אחוז
רובם חלשים , יישובים אחרים. משאבים ובפיתוח עצמאי של שירותים

השתתפות חלקם במתקשים לממן את , יתמבחינה כלכלית וחברת
  .במימון הממשלתילכן במידה רבה תלויים הם העצמית ו

מושפעת יכולתם של יישובים לקדם את שירותי הרווחה המקומיים 
מידת הנוכחות של ארגונים וולונטריים ארציים מ במידה רבה גם

 ומיכולתם לגייס  מקומייםםומקומיים ומעורבותם בפיתוח שירותי
  . מגורמים פרטייםמשאבים

עד כה לא גובשה מדיניות ברורה המתווה את היחסים בין משרד 
,  ביניהםהרווחה והרשויות המקומיות ומסייעת ליצירת שילובים הולמים

על  .המותאמים ליישובים בעלי אפיונים חברתיים וכלכליים שונים
פיתוח  המסייעת ל, הכוונה ממשלתית ביןלהביא להלימה שילובים אלה

 לבין החתירה לטיפוח ,הםאספקה שוויונית ואיכותית שלרותים והשי
  .לעידוד היזמות המקומית ולגיוס עצמי של משאבים, הקהילתיות

הלימה בין המבנה ודפוסי התפקוד של מחלקות רווחה רבות לבין -אי. יב
  הסביבה הכלכלית והפוליטית בה הן פועלות

,  אתגרים רביםמחלקות הרווחה המקומיות ועובדיהן ניצבים בפני
גידול להתמודד עם , מחסור במשאביםה המחייבים אותם לתפקד למרות
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 ,מדיניות ממשלתית ועירוניתועם , במספר הנזקקים הפונים לקבלת סיוע
הם נדרשים לקיים .  מרבית השירותיםההספקה שלהחותרת להפרטת 
 ובכללם ארגונים ,הפועלים בזירהרבים ארגונים קשר קבוע עם 

רבות ממחלקות הרווחה  .עסקיים וקרנות-ארגונים פרטיים, םוולונטריי
להשפיע , אינן ערוכות להתמודד בצורה הולמת עם נסיבות משתנות אלו

רבים מהעובדים הסוציאליים , יתר על כן. עליהן ולהפיק מהן את המירב
 ובכללם ,במחלקות הרווחה ניצבים בפני הצורך למלא תפקידים חדשים

  .ביים שונים אליהם לא הוכשרותפקידים אדמיניסטרטי

הצביעה על והמאפיינים שלהם סקירת שירותי הרווחה האישיים 
, עם זאת. על תרומתם ועל הפוטנציאל הרב הגלום בהם,  הרבהםחשיבות

 בשל הבעיות המאפיינות את המערכת ,פוטנציאל ממומש רק בחלקוה
 ,ריותדרכי פעולה אפשמתווה של להלן  .ומקשות על יכולת הפעולה שלה

 םאת יכולתלקדם עשויות לשפר את מבנה שירותי הרווחה ואשר 
דרכי  .בפניהםהמוצבים להתמודד בצורה טובה יותר עם האתגרים 

 בסיס לדיון ולפיתוח ויש בהן כדי להוות ראשוניות המוצעות הןהפעולה 
  :נוסף

יוזם פיתוח , חיזוק תפקידו של משרד הרווחה כגורם המעצב מדיניות )1
ועל למען הגברת התיאום בין הגורמים השונים הפועלים שירותים ופ

  .בזירת שירותי הרווחה
הוצאה הממשלתית לשירותי הרווחה לשינויים בהיקף ההתאמת  )2

  . לשירותים אלו ולצורכיהןנזקקותהאוכלוסיות ה
התאמת תקן העובדים במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות להיקף  )3

  . ולצורכיהןנזקקותהאוכלוסיות ה
 המשתייכים ,יוע מיוחד למחלקות הרווחה ביישובים חלשיםמתן ס )4

יש לשקול בהקשר . ס"רוג היישובים של הלמילאשכולות הנמוכים בד
זה את האפשרות של השתתפות ממשלתית דיפרנציאלית בתקציבי 

  .הרווחה של יישובים שונים
כמו (הרחבה הדרגתית של השירותים המעוגנים בחוקים מעניקים  )5

  . גם לאוכלוסיות אחרות)דחוק ביטוח סיעו
 ידי- עלאימוץ מחלקות רווחה ביישובים חלשים  לש תכניתפיתוח  )6

האימוץ יתבטא בין השאר בייעוץ  .חזקים מחלקות רווחה ביישובים
  .בנושאים מקצועיים ומנהליים ובפיתוח משותף של מיזמים
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שתתבטא ,  המעוניינים בכך,הרחבת האוטונומיה של יישובים חזקים )7
תוך כדי , תכניותפיתוח על והרכב התקציבים הרשות על  של הבשליט

  .צמצום הפיקוח הממשלתי
ספקת ה ההפרטה שלהערכה שיטתית ומתמדת של תוצאות  )8

שמש בסיס לקבלת החלטות באשר להמשך כדי שהיא ת, םשירותיה
  .יישום מדיניות זו

 בין מחלקות הרווחה המקומיות וביןהגברת השיתוף והתאום  )9
עסקיים וקרנות ברמה הארצית -ארגונים פרטיים, ייםארגונים וולונטר

אחת הדרכים לקידום נושא זה היא קביעת תקן . והמקומית
 שתפקידו לרכז ולפתח את ,במחלקות הרווחה המקומיות של עובד

קרנות , עסקיים-ארגונים פרטיים, הקשרים עם ארגונים וולונטריים
  .ומתנדבים

מקומית תוך הרווחה הלקות עידוד היזמות החברתית והיצירתיות במח  )10
 המסייעות לאוכלוסיות עניות וחלשות ,תכניותהתמקדות בפיתוח 

 כמו מתן ,העידוד יכול להיעשות בדרכים שונות. להיחלץ ממצבן
 המפתחיםמענקים כספיים מיוחדים לרשויות מקומיות ולארגונים 

  . כאלותכניות
של  לפיתוח מעורבות צרכנים במחלקות הרווחה תכניותעידוד   )11

  .שירותיםהמספקים הרשויות המקומיות ובארגונים נוספים 
הקמת ועדות מומחים שיבחנו את מבנה מחלקות הרווחה המקומיות   )12

מחלקות הוימליצו על מבנים ארגוניים רצויים שיביאו לשדרוג 
  .ולשיפור תפקודן

שינויים בהכשרת העובדים הסוציאליים במגמה להתאימה לשינויים   )13
 הן במחלקות הרווחה המקומיות והן ,למלאם שעליהם בתפקידי

  .בארגונים האחרים העוסקים באספקת שירותים

  שירותי הרווחה האישיים במלחמת לבנון השנייה .3

תפקודם וב םחשיפתבהמלחמה בצפון היוותה שעת מבחן ונקודה קריטית 
השירותים  מאפייני של כדי התבלטותם תוך,  החברתייםשל השירותים

 בעקבות פעילותם של שתי סוגיות עיקריותלן נתרכז בלה .לעילשסקרנו 
הצרכים נעמוד על , ראשית: שירותי הרווחה בצפון בעת המלחמה

על ו, תוך כדי תקופת המלחמה תושבי הצפון שהתעוררו אצלהייחודיים 
כמענה סיפקו שירותי הרווחה המקומיים והארציים אשר הפתרונות 
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ן להפיק מתפקוד שירותי הלקחים אותם ניתנצביע על , ושנית, להם
  .דרכים לשיפורעל הרווחה בעת המלחמה ו

   בתחום הרווחה ודרכי ההתמודדות עמםםתושביהצורכי . א
במהלך המלחמה נחשפו בעיות וצרכים רבים בתחום הרווחה בעיקר אצל 

 גורמים ידי- עלתושבים שלא התפנו מהיישובים בכוחות עצמם או לא פונו 
לקן של קבוצות אוכלוסייה חלשות בעלות בין התושבים בלט ח. אחרים

 ללא טיפול שחלקם נותרו,  כמו נכים וזקנים מוגבלים,צרכים מיוחדים
אנשים אלה . בשל עזיבת בני משפחה או המטפלות שלהםבעיקר , סיעודי

באותה . מזון ומוצרים חיוניים אחרים, התקשו להשיג תרופות חיוניות
שנותרו ביישובים ונאלצו  ,מידה לא שפר חלקם של פרטים ומשפחות

 וחסרים תקינים שהיו בחלקם בלתי, לשהות תקופה ממושכת במקלטים
  .רבים מתושבים אלו סבלו מחרדות ומקשיים כלכליים. אביזרים חיוניים

 ,שהתפנו מהיישובים וחזרו אליהם, תושביםבעיה אחרת נגעה ל
היו . ובתיהם נפגעלאחר שדיור חלופי ולעתים הועמדו בפני צורך למצוא 

סבלו מקשיים כלכליים ומקשיי הסתגלות למציאות החדשה שתושבים 
  . שובםלאחראליהם נקלעו 

שהתעוררו כמה גורמים מרכזיים נטלו חלק בהתמודדות עם הבעיות 
  :עליהןמענה עם ה התושבים בעת המלחמה ואצל
משרד ראש , כללו בעיקר את משרד הרווחה ממלכתייםהגורמים ה •

, המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים, תמשרד הבריאו, הממשלה
  .הצבא והמשטרה

 ובעיקר את ,כללו את הרשות המקומית עירונייםהגורמים ה •
  .מחלקת הרווחה

  .המקומיים) מרכזי תרבות נוער וספורט(סים "המתנ •
האגודה לתכנון ופיתוח (אשל כמו , ארגונים וולונטריים ארציים •

 ,ידידותהקרן , י"רשקרן סקטא , וינט ישראל'ג, )שירותים לזקנים
ארגון הגג של ארגוני , המועצה הלאומית להתנדבות, מאיר פנים

  . לתת ומטב, הנכים
 העמותות המקומיות ו בלטבהם, מקומייםוולנטריים ארגונים  •

 הפועלות ברבים מהיישובים ,לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים
 ,פות ועמותות מקומיות נוס; והמועצות האזוריות בישראל,העירוניים

  .עוסקות לאורך השנה בחלוקת מזון וציוד ביתי לנזקקיםאשר 



  2006הקצאת משאבים לשירותים חברתיים                                                                 226

  

 

 , של חברות סיעוד פרטיותן שביניהם בלט חלק,ארגונים פרטיים •
 הן במסגרת חוק סיעוד והן ,המספקות שירותים לזקנים מוגבלים

שקלטו זקנים שפונו ,  ושל בתי אבות פרטיים;בצורות אחרות
 בין , פרטיות סיפקו סיוע שכללמספר חברות כלכליות. מבתיהם בצפון

  . עזרה כספית וציוד כמו טלוויזיות למקלטים,השאר
 כמו העמותות , שפעלו הן במסגרת ארגונים וולונטריים,מתנדבים •

כמו , הן במסגרת גורמים ממשלתיים,  לזקניםםלתכנון ופיתוח שירותי
המתנדבים הפועלים במסגרת שירות הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח 

  .והן מתנדבים שפעלו במסגרות אחרות בצורה עצמאית ,לאומי
 שהקים , שביניהם בלט חלקו של ארקדי גיידאמק,נדבנים פרטיים •

  . שקלט אלפי משפחות שפונו מהצפון,את מיתקן ניצנים

 אפואההתמודדות עם צורכי התושבים בתקופת מלחמת לבנון שיקפה 
, בישראל של זירת שירותי הרווחה מאפייניה ומורכבותההיטב את 

 ואת התפקיד החלקי ארגונים מסוגים שונים הכוללת קשת רחבה של
המלחמה הפתיעה את כל הארגונים  .שממלאת בה הממשלה המרכזית
 תכניותלא עמדו  רובם לרשותו, ברמה הארצית וברמה המקומית

התקפת הנמצאת תחת מוקדמות לטיפול בבעיות רווחה של אוכלוסייה 
,  לדוגמאאביב-תל –  בארץ יישוביםישנם (ידה- או מאוימת עלטילים

 מגרה לטיפול תכניותקיימות  בהם – שסבלה מפגיעות קטלניות של טרור
  ).דומיםמיידי במצבים 

ניתן להדגים את מעורבותם של הגורמים השונים ואת חלקם במתן 
, יםזקנלידי תיאור קצר של הסיוע שניתן -מענה לצורכי התושבים על

" מגרה" למרות העדר תכניות . המלחמה בעתים העיקרייםמהנפגע
 ,הגורמים המרכזיים הפועלים בתחום השירותים לזקנים, מתאימות

. יחסית, תוך פרק זמן קצר, נערכו והחלו להפעיל תכניות לטיפול במצב
  :   הגורמים המרכזיים בתחום זהם של פעילותנסקור אתלהלן 

 הפעילה )האגודה הארצית לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים (אשל
 שעסק באיתור הצרכים של האוכלוסייה הזקנה ,צוות מיוחד של עובדים

 ,) יישובים ערביים13 יישובים ובכללם 50-מדובר בכ(ביישובי הצפון 
ספקת אלפי ה , שכלל בין השאר, רחב של שירותיםמגווןובסיוע לאספקת 

תאורות , אלפי ערכות אישיות, חמות וחבילות מזון מוכנות ארוחות
בנוסף לכך אלפי . ציוד למקלטים וארגון הסעות לזקנים ולעובדים, םחירו

פעילויות ה. זקנים הובאו לנופשונים של שישה ימים במלונות בירושלים
השר לענייני גמלאים עם , בוצעו בתאום עם משרד הרווחה אשלשל 
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 שפעלו ,ובאמצעות העמותות המקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים
 מארגון  אלותכניותאשל אף סייעה בגיוס מימון ל. יםבמרבית היישוב

  .וינט ומגורמים נוספים'הג
 השתתף בריכוזהשירות לזקן במשרד הרווחה . משרד הרווחה

, שיתוף פעולה עם אשל  שבוצעו תוך, פעילויות הסיועשל ובתיאום
העמותות המקומיות לתכנון , מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

משרד הבריאות והשר , המוסד לביטוח לאומי, ןופיתוח שירותים לזק
, כללו ריכוז מידע על צורכי הזקניםאלה פעילויות . לענייני גמלאים

ארגון סיוע וטיפול , חבילות מזון וחיתולים, אספקת ארוחות מוכנות
הסעת זקנים , אישי לזקנים בודדים ומוגבלים שנותרו ביישוביהם

העברת , המעטים שהמשיכו לפעולסיוע למרכזי היום , לטיפולים רפואיים
ארגון נופשונים לזקנים עצמאיים , זקנים תשושים למעונות במרכז הארץ
משרד הרווחה השתתף במימון חלק . וסיוע למעונות לזקנים באזור הצפון

  . אלותכניותמ
מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות פעלו . הרשויות המקומיות

סיפקו מידע על , שרד הרווחהבתאום עם הגורמים הארציים כמו אשל ומ
איתרו זקנים בודדים שנותרו ללא , מצב הזקנים ביישוביהם וצורכיהם

 כמו ,טיפול והושיטו להם סיוע באורח ישיר או באמצעות גורמים אחרים
העמותות וחברות פרטיות המספקות שירותי סיעוד וסייעו להעברת 

  .זקנים למעונות ולנופשונים מחוץ לצפון
 ידי-עלהושיטו לזקנים את הסיוע שניתן  מיותהעמותות המקו

ואשר ) וינט ועמותות שונות'ג, אשל(הגורמים החיצוניים שהוזכרו לעיל 
בנוסף לכך העמותות הפעילו . כלל בין השאר ארוחות חמות וחבילות מזון

דיווחו על מצבם ,  שקיימו קשר ישיר עם זקנים שנותרו בביתם,מתנדבים
עמותות שסיפקו שירותי סיעוד . סיועובמידת הצורך הושיטו להם 

 הסעת ידי-על בין השאר ,לזקנים השתדלו להמשיך ולספק את השירותים
סייעו בהוצאת זקנים למעונות ולנופשונים  וכן מטפלות לבתי הזקנים

  .מחוץ לצפון
 נתקלו ,סיעודה במסגרת חוק םהמספקות שירותי, סיעודהחברות 

 כמו עזיבת הזקנים ,חויבותןבמספר בעיות שהיקשו עליהן לממש את מ
חברות הסיעוד עשו . המטפלות להגיע אל הזקניםוהקושי של את ביתם 

כל מאמץ על מנת להמשיך ולספק את השירות הן לזקנים שעזבו את 
  .יישוביהם והן לזקנים שנותרו בביתם
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הביטוח הלאומי , שפעלו במסגרת הרשויות המקומיות ,מתנדבים
 סייעו לזקנים ,והעמותות המקומיות) ישמתנדבי השירות לייעוץ לקש(

לגבי מי  ובמיוחד םדיווח על מצב ובקיום קשר אישיב, בצורות שונות
. מחלקת הרווחה המקומיתשל או /עמותה המקומית ו לש לסיוע שנזקקו
  .ציוד חיוני וערכות חירום, חבילות מזון, ארוחות חמות  בהבאת כן סייעו

לאלף לך המלחמה הועברו קרוב במה. מעונות ובתי מלון מחוץ לצפון
, למעונות ברחבי הארץ, מחציתם תשושים ומחציתם סיעודיים, זקנים

 בעיקר ,בתי מלון, בנוסף לכך. שגילו נכונות רבה לקלוט את תושבי הצפון
במרכז הארץ קלטו זקנים עצמאיים שעזבו את יישוביהם למספר ימים 

  .של נופש ורענון

ילאו תפקיד פעיל בסיוע לאוכלוסייה  שמ,בנוסף לגורמים שצוינו לעיל
 שסייע ,משרד הבריאות:  כמו, נוספיםם ראוי לציין מספר גורמי,הזקנה

 שבשיתוף התאחדות , ומשרד התיירות,הזקנים במעונותשהיית במימון 
  . הנופשוניםתכנית סייע במימוש ,בעלי המלון

הגורמים המשולבת של פעילות ה כי ,הערכת גורמים שונים היא
שביישובים רבים ,  תרמו לכך והתאום ביניהם, שצוינו לעיל,נייםהארגו
איתור הצרכים  .למענים הולמיםזכו צורכי האוכלוסייה הזקנה בצפון 

 שכללו את , גורמים מקומייםידי- עלדיווח עליהם נעשה בעיקר הו
העמותות המקומיות לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים ואת מחלקות 

  ארגונים אלוידי-עלמתנדבים שהופעלו כן והרווחה ברשויות מקומיות 
תכנון  .כמו שירות הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי, וארגונים אחרים

,  כמו אשל ומשרד הרווחה, גורמים חיצונייםידי-עלהמענים נעשה בעיקר 
 , ובעיקר העמותות המקומיות ומחלקות הרווחה,אך גם גורמים מקומיים

 , כמו אשל, גורמים חיצונייםידי- על מימון נעשה ה.השתתפו בתהליך
 .י"רש-משרדי ממשלה וקרנות כמו סקטא, הסוכנות היהודית, וינט'ג

 גורמים חיצוניים כמו ידי-על הן נעשתה לאוכלוסייה ת השירותיםהספק
 גורמים ידי-על והן ,מעונות לזקנים ובתי מלון, משרדי ממשלה, אשל

  .ווחה ומתנדביםמחלקות הר,  כמו העמותות המקומיות,מקומיים
מתן מענים הולמים לצורכי הזקנים לא היה מתאפשר ללא המעורבות 

 שפעלו בזירה זו ושכללו הן ,של הארגונים המקומיים והחיצוניים
. הן ארגונים וולונטריים והן ארגונים פרטיים, ארגונים ממשלתיים

 פוגעת הייתההעדרם או חולשתם של ארגונים מקומיים ומתנדבים 
לדווח עליהם , לאתר את צורכיהם, יים קשר ישיר עם הזקניםביכולת לק

העדרם או חולשתם של . לגורמים הרלוונטיים ולספק את השירותים
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לייצר ,  פוגעת ביכולת לממן את השירותיםהייתהארגונים חיצוניים 
   .אותם ולספקם לאוכלוסייה

המגזר  – שלושת המגזריםמארגונים ה כי המעורבות של ,מעניין לציין
המוסד לביטוח לאומי והרשויות , משרדי הממשלה(ציבורי - הממשלתי
והמגזר ) אשל וארגונים וולונטריים אחרים(המגזר השלישי , )המקומיות

יתרונות ה  ביטאה את– )בתי מלון ומעונות, חברות פרטיות(עסקי - הפרטי
והשתתפו יזמו חלק מהפעילויות משרדי הממשלה . םהמאפיינים אות

את ניסיונם הרב בזירה ביטאה הרשויות המקומיות ת פעילו. נןבמימו
הארגונים . צורכיהםעם  התושבים והיכרותם עם את ,המקומית

ואת יכולתם להגיב   גמישותםיכלו להביא לידי ביטוי אתהוולונטריים 
 לגייס כולל יכולתם,  בזירת השירותיםשהתרחשובמהירות לשינויים 

ביטוי לניסיונם בעבודה עם הארגונים הפרטיים נתנו . משאבים שונים
  .זקנים ולאחריותם החברתית

 שצוינו , מהחוליות הארגוניותהיו חסרות חלקבהם  במספר יישובים
 נפגעה היכולת של מערכת השירותים לספק מענים הולמים לצורכי ,לעיל

, עמותה מקומית למען הזקןשאין בהם מדובר ביישובים  – הזקנים
 לאמחלקת הרווחה המקומית ל שפעילות של הרשות המקומית ושה

של ארגונים וולונטריים ופרטיים חיצוניים נוכחות שהו , תקינההייתה
 המעורבות החלקית של משרדי .חסרה לחלוטיןדלילה או ומקומיים 

 בצורה מוגבלת הממשלה יכלה לפצות את היישובים על חסרים אלו
  .בלבד
 כמה פתחושפת או משקלזקנים  של השירותים ערכות הארגוניתיהה

לאוכלוסייה זו עוד לפני פרוץ של השירותים מרכיבים ייחודיים 
  : המלחמה

אגודה ארצית לתכנון ופיתוח שירותים (אשל  פעילות ענפה של •
וינט ' ממשלת ישראל וארגון הגידי- על שנים 35-  שהוקמה לפני כ,)לזקנים

  .לצורך פיתוח שירותים קהילתיים ומוסדיים לזקנים
ביוזמת (ת לתכנון ופיתוח שירותים לזקנים הקמת עמותות מקומיו •
יישובים ומועצות אזוריות בישראל  100- הפועלות כיום בלמעלה מ,)אשל

  . של שירותים לזקניםמגווןועוסקות בפיתוח ובאספקת 
פעילות מחלקות בתחום הזקנים במשרדי הרווחה והבריאות  •

  .ובמחלקות הרווחה ברשויות המקומיות
 שהחל בפעילותו עוד לפני פרוץ ,םמינוי שר לענייני גמלאי •

  .המלחמה
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 שעסקו ,)כולל עמותות מקומיות( ארגונים 200- פעילות קרוב ל •
  ).במסגרת חוק ביטוח סיעוד(באספקת שירותי סיעוד לזקנים 

ספקת שירותים מוסדיים הפעילות ארגונים רבים העוסקים ב •
  .לזקנים

 בתחומי ערכות ארגונית התקיים בצורה חלקית בלבדידפוס זה של ה
שירותים ב. למשפחות ולילדים,  כמו שירותים לנכים,שירות אחרים

  :בלטו כמה מאפייניםלאוכלוסיות אלו 
 כתוצאה, בין השאר, מעורבות חלקית של משרדי הממשלה •

 מחייבת את הייתהההחלטה (מההחלטה לא להכריז על מצב חירום 
  .)משרדי הממשלה להיערך בצורה שונה

 כתוצאה, ברמת השירותים ובהיקפםובים בין יישפערים גדולים  •
מהבדלים ביכולת התפקוד של הרשות המקומית ומחלקת הרווחה 

  .המקומית
בתחומי (ים יפעילות חלקית של ארגונים וולונטריים מקומ •

בדומה לעמותות המקומיות למען , שירות אלו לא פעלו עמותות מקומיות
  ).הזקן
 שעסקו ,צונייםפעילות של ארגונים וולונטריים ופרטיים חי •

חבילות מזון וציוד , באספקת סוגים שונים של סיוע כמו ארוחות
 המקומית מההיערכות אך גם פעילות זו הושפעה במידה רבה ,למקלטים

  .שונה מיישוב ליישובה
אלפי קליטת ב ,בין השאר, שסייעו, פעילות של נדבנים פרטיים •

  . בעת המלחמה שהתפנו מיישובי הצפון,משפחות

  ת עיקריותהמלצו. ב

התמודדות הולמת של מערכת שירותי הרווחה עם הצרכים באופן כללי 
הכוללת חמישה מרכיבים , בפניהם היא ניצבה מחייבת התארגנות

 ההולמים שירותיםתכנון ; הכרתם והבנתם, איתור הצרכים: עיקריים
שיאפשרו את מימון התכניות , גיוס משאבים כספיים(מימון ; צרכים אלו

 מהירה של שירותים הספקה; )ספק מענה לצרכיםהמיועדות ל
  .והבטחת איכותם ויעילותם; לאוכלוסיות הזקוקות להם

שתכלול , מילוי תפקידים אלו מחייב היערכות ארגונית הולמת
הפועלים הן ברמה המקומית והן , מעורבות של ארגונים ממגזרים שונים

ת בעיקר להיעשו איתור הצרכים והספקת המענים יכול. ברמה הארצית
, כמו הרשות המקומית, ידי גורמים הפועלים ביישובים עצמם- על
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תכנון המענים וייצורם מחייב . ארגונים וולונטריים מקומיים ומתנדבים
והן של גורמים , ובכללם משרדי ממשלה, מעורבות הן של גורמים ארציים

, ידי גורמים ארציים-ואילו המימון יכול להיעשות בעיקר על. מקומיים
מעורבות של . שרובם חלשים כלכלית וחברתית, ן מדובר ביישוביםשכ

הייתה אפוא , המשתייכים למגזרים שונים, ארגונים ארציים ומקומיים
  .תנאי להתמודדות הולמת עם מגוון הצרכים שהתעוררו ביישובי הצפון

משרדי : מרכזייםהגורמים הפעילות מחייבת שילוב הולם בין ה
ארגונים , ת ובמיוחד מחלקות הרווחההרשויות המקומיו, הממשלה

  .מתנדבים וגורמים עסקיים, וולונטריים ארציים ומקומיים
, המוסד לביטוח לאומי,  באמצעות משרד הרווחההממשלה •

משרד , המשרד לביטחון פנים,  כמו משרד הביטחון,ספיםוומשרדים נ
חייבת למלא תפקיד מרכזי בעיצוב מערכת , הפנים ומשרד הבריאות

פעילות צריכה לכלול ה. הרווחה ובהכנתה לפעילות בעת חירוםשירותי 
 התייחסות לצרכים הייחודיים כולל,  לפעולה במצבי חירוםתכניותהכנת 

ילדים ומשפחות , מפגרים, נכים, זקנים(שונות האוכלוסיות קבוצות השל 
 מקומיות לפעולה במצבי תכניותסיוע בהכנת ; )וכדומה,הוריות-חד

- ות הרווחה ביישובים חלשים מבחינה חברתיתחיזוק מחלק, חירום
 "עתודה"הכנת ;  תוספת תקציבים ועובדים ומתן הדרכהידי-עלכלכלית 

של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בעלי הכשרה בטיפול במצבי 
  .טראומה אותם ניתן יהיה להפעיל במצבי חירום

 ברשויות המקומיות בסיוע המנהיגות העירונית מחלקות הרווחה •
בשיתוף עם משרדי הממשלה וגורמים , לקות עירוניות נוספות צריכותומח

למלא תפקיד מרכזי בהכנת שירותי הרווחה המקומיים לפעילות , נוספים
פעילות זו צריכה לכלול . תיאום בין הגורמים השוניםלו, במצבי חירום

 המתייחסות לצרכים של אוכלוסיות , פעולה קונקרטיותתכניותהכנת 
 ,יפו-אביב-  כמו תל,קיימות כבר במספר יישוביםה תכניותת כדוגמ, שונות

 יש הכנת היישובים למצבי חירום ב.אף הופעלו לאחר אירועי טרורש
 חיזוק ידי-עלחיזוק החוסן הקהילתי :  כמו,מספר מרכיביםעוד לכלול 

של  עתודה הכנת, הארגונים הוולונטריים המקומיים והקשרים ביניהם
 המעורבות ביישובים של ארגונים וולונטריים מתנדבים מקומיים וחיזוק

במחלקת הרווחה או (לצורך זה יש למנות ברשויות המקומיות . ארציים
, עובד מיוחד בעל הכשרה בתחום העבודה הקהילתית) בלשכת ראש העיר

 ירכז ויטפח את הקשר עם ארגונים וולונטריים מקומיים וארציים אשר
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פעלו בקהילה בתקופות של  מקומיים שיםויקים עתודה של מתנדבי
  .שיגרה ובמצבי חירום

ובכללם קרנות   הארציים והמקומייםהארגונים הוולונטריים •
ממלאים תפקיד מרכזי  וכן ארגונים פרטיים המגישות סיוע כספי

 ובכללם שירותים שאספקתם , שירותיםמגווןבאספקת  ביישובים רבים
עובדיהם , ם אלוארגוני.  הממשלה והרשויות המקומיותידי- עלממומנת 

מהווים מרכיב מרכזי וחיוני במרקם השירותים  שלהםוהמתנדבים 
 לפעולה במצבי תכניותהמקומי ויש על כן לשלבם בתכנון וביישום ה

בתקופת אשר מילאו העמותות למען הזקן  ,התפקיד החיוני. חירום
 מצביע על היתרונות הרבים שבפעילות ,צפוןמיישובי הבחלק  המלחמה

-עלמתרכזות בסיוע לאוכלוסיות ספציפיות ונתמכות ה, ומיותעמותות מק
יש .  המנחה את פעילותם ומסייע להם כספית,)אשל( גורם ארצי חזק ידי

יש לתאם עם זאת . לבחון העתקת דגם זה גם לתחומי שירות אחרים
 הארגונים הוולונטריים והפרטיים עם ם שלפעילותבאופן מלא את 

  .ם והרשויות המקומיותנטייבהמשרדים הממשלתיים הרל
. עוררה תגובות שונות  בעת המלחמהנדבנים פרטייםהפעילות של  •

 תפקיד ים ממלאים פרטימיםמבקריה של פעילות זו קבלו על כך שגור
 אותה מאחריותה ו שיחררהם ובכך , צריכה למלאהייתהשהממשלה 

הפליגו בשבחה תומכי היוזמה , לעומת זאת. לדאוג לרווחת האוכלוסייה
המהירה ואת איכות ם את תגובת, הנדבנים של םינו את מחויבותוצי

 גופים ממשלתיים ,לדבריהם.  לאוכלוסייה ביוזמתםפקווהשירותים שס
אין ספק שטיפול ברווחתם של אלפי  . ערוכים לפעילות מסוג זהלא היו

של הגורמים המלאה תושבים שהתפנו מבתיהם חייב להיות באחריותם 
 לפעולה תכניות שתכלול הכנת ,שלתית הולמתערכות ממיה. הממשלתיים
 תימנע את ,תושבים וטיפול בהםה פינוי כולל בעניין, במצבי חירום

עם זאת אין מניעה . ההסתמכות על טוב ליבם של נדבנים פרטיים
גורמים פרטיים שהתנסו גם  אלו וביישומן ייקחו חלק תכניותשבהכנת 
  .בנושא

ן שהצטבר בתקופת המלחמה ההמלצות מבוססות על הניסיו, לסיכום
הממשלה והרשויות  שלפיה,  התפיסה העקרוניתידי- עלבצפון ומונחות 

 אך ,בהתמודדות עם מצבי חירוםהמקומיות חייבות למלא תפקיד מרכזי 
למתנדבים יש גם גם לארגונים וולונטריים ופרטיים ארציים ומקומיים ו

  . חירוםערכות למצביי ולשתפם בהםפוטנציאל רב ועל כן יש לשלב



      מערכת הביטחון הסוציאלי 

מערכת הביטחון הסוציאלי מספקת רשת הגנה לפרטים ולמשפחות 
או בשל הוצאות /הכנסה מעבודה ו) או התמעטות(במקרים של העדר 

, מערכת זו כוללת שורה ארוכה של תכניות. נוספות בגין מגוון נסיבות
ת משרדי אך גם באמצעו, ידי המוסד לביטוח לאומי-המופעלות ברובן על
ואף ) המשרד לקליטת עלייה, האוצר, הביטחון(ממשלה אחרים 

לתכניות הכלולות ). תכניות פנסיה תעסוקתיות(באמצעות השוק החופשי 
 הקלה על –במערכת הביטחון הסוציאלי מוצבות מספר מטרות מוגדרות 

פיזור הכנסותיו של הפרט ; שמירה על רמת חיים של כלל האזרחים; עוני
; כגון גידול ילדים, השתתפות במימון עלויות נוספות; פות חייועל פני תקו

מתן פיצוי על אובדן או ; הגברת שילובם של מובטלים בשוק העבודה
. והגברת השוויון המגדרי; חלוקה מחדש של המשאבים בחברה; פגיעה

  מיליארד 44.5- מסתכמת ב 2006- בהללו  התכניות עלההוצאה הציבורית 
   .1אחוז מסך ההוצאה החברתית בתקציב שנה זו 42-שהם כ, ח לשנה"ש

  מגמות עיקריות בהתפתחות המערכת בשנים האחרונות. 1

, שאומצה בראשית שנות האלפיים, המדיניות הממשלתית במסגרת
ובמקביל , שנועדה לצמצם במידה ניכרת את ההוצאה הציבורית הכוללת

חון לעודד שילוב בעבודה של מקבלי גמלאות שונות במערכת הביט
כתוצאה . 2ההוצאה לביטחון סוציאלי קוצצה באופן דראסטי, הסוציאלי

נפגעה משמעותית יכולתן של התכניות השונות במערך להשיג את , מכך
היכולת הייתה חלקית , 2000לפני שנות , גם קודם לכך(מרבית המטרות 

רק לגבי אחת , מבין מטרותיה של מערכת הביטחון הסוציאלי). בלבד

                                                 
ואומדני מרכז טאוב , 2006- ב לסך התשלומיםהמוסד לביטוח לאומי על פי אומדני  1

 .2006-להוצאה החברתית ב
שביתות הנכים בסוף .  באנשים עם מוגבלותתחום הטיפולבתהליך זה לא התרחש  2

שנות התשעים ובראשית שנות האלפיים הביאו להגדלת הגמלאות לחלק מהנכים 
  .שינוי זה התמקד בעיקר בנכים קשים. המקבלים סיוע במסגרת קצבת נכות כללית
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 השאיפה לעודד את שובם לעבודה של – התקדמות מסוימת המטרות חלה
נראה כי השינויים שנערכו במבחן התעסוקה של תכנית . מקבלי הגמלאות
והשינויים , ב"הפעלת הניסוי של תכנית מהל, הבטחת הכנסה

המשמעותיים בתנאי הזכאות לביטוח אבטלה עודדו את החזרתם של 
הגורם המרכזי אשר , תעם זא. חלק ממקבלי הגמלאות לשוק העבודה

-2004תרם להשתלבותם המחודשת של מובטלים בשוק העבודה בשנים 
ראוי .  הוא חידוש הצמיחה הכלכלית והתרחבות שוק העבודה2006

כי רבים מהשינויים שאומצו להשגת מטרה זו פגעו , להזכיר בהקשר זה
, )אשר היה קיים בתכניות המיועדות לאוכלוסייה בגיל העבודה(באיזון 

בין השאיפה להשיב מקבלי גמלאות לשוק העבודה לבין מטרות אחרות 
הם פגעו באופן מיוחד ברצון להתמודד עם עוני . של התכניות הללו

או לשמור על רמת חייהם של מובטלים בתקופה שאינם ) הבטחת הכנסה(
בצורה , השינויים שאומצו פגעו). ביטוח אבטלה(עובדים שלא מרצונם 

מובטלים הזכאים לגמלאות במסגרת תכניות שונות ברווחתם של ה, קשה
הוציאו רבים מהם ממערכת הביטחון הסוציאלי בטרם , לחילופין, או

  . הצליחו והשתלבו בעבודה המאפשרת פרנסה סבירה
ניכר כי יכולתה , לעומת שילוב מובטלים בשוק העבודה, כאמור לעיל

.  נפגמה בישראל להשיג מטרות אחרות הסוציאלישל מערכת הביטחון
 הקלה על עוני וחלוקה –הדבר נכון במיוחד לגבי שתי מטרות מרכזיות 

הקיצוץ הניכר בגובה הגמלאות המשולמות במסגרת . מחדש של ההכנסות
פגם במידת יכולתה , כמו גם בקצבאות הילדים, תכנית הבטחת הכנסה

של מערכת הביטחון הסוציאלי להבטיח קיום מינימאלי בכבוד לנזקקים 
שחל גידול ניכר בשיעור , ולא זו בלבד. ובדים בעלי שכר נמוךואף לע

ובמיוחד בשיעור המשפחות הגדולות החיות , המשפחות החיות בעוני
אלא שהירידה שהושגה בשיעור המשפחות החיות מתחת לקו , במצוקה

  אחוז47-מ ,העוני בעקבות תשלומי העברה ומיסים ישירים הצטמצמה
הגידול , במקביל. 2005- אחוז ב 39- ול 2004אחוז בשנת  40- ל 2001בשנת 

 שהגיע ,יני'בפערים החברתיים בתקופה זו בא לידי ביטוי בגידול במדד ג
  .2002 מאז  אחוזים5.4גידול  של  – 0.3878 - ל2005-ב

עשורים בהשפיעו שני תחומים , מעל ומעבר לשינויי החקיקה
 מצד אחד תמורות דמוגרפיות: ההעברה האחרונים על התפתחות תשלומי

 . מצד שנישוק העבודה שינויים בו
 העיקריות בלטו גלי העלייה לישראל  בהתפתחויות הדמוגרפיות

במיוחד , והתארכות תוחלת החיים ולצידן שינויים בדפוסי המשפחה
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כל אלה . הוריות-עליית שיעורי הגירושין ועלייה בשיעור המשפחות החד
דמי מזונות (לקבוצות אלו הביאו לגידול בהיקפם של התגמולים המופנים 

 ,תרומה נוספת להתרחבות של מקבלי דמי אבטלה). והבטחת הכנסה
 נבעה מהגעתם של קנה ושאיריםיז קצבאות והשלמתהוהבטחת הכנסה 

וריות ה-שיעורי הקשישים והמשפחות החדעולים רבים ומהעובדה ש
  קשייזאת לצד. יחסית, נמוךהילדים שיעור אילו  וגבוהים יחסיתבקרבם 

כויות פנסיה זבירת צ-אי ביחד עם העבודה בשוק הקליטה וההשתלבות
    .בקרב קבוצות אלותעסוקתית 

 5.2שעלתה לכדי , הצמיחה במשק. בשוק העבודה התפתחויות
הביאה , בעיקר בעקבות השיפור שחל בכלכלה העולמית, 2005- אחוזים ב

ור לגידול בהשתתפות בכוח העבודה ובמספר המועסקים ולירידה בשיע
שוק העבודה המקומי מושפע מתהליכי גלובליזציה , עם זאת. האבטלה

המקנים יתרון  , ומהתפתחויות טכנולוגיות ומשינויים במבנה העיסוקים
לעובדים משכילים ומיומנים על פני עובדים בלתי מקצועיים בעלי השכלה 

, אמנם שיעור האבטלה ירד גם בקרב העובדים הבלתי מקצועיים. נמוכה
תוספת בתעסוקה התבטאה בעיקר בגידול במספר המועסקים אולם ה

שיעור , כתוצאה מכך. ששכרן נמוך יחסית, במשרות חלקיות וזמניות
ועמו גדל הצורך בהבטחת קיומה של קבוצה זו , העובדים העניים גדל

 במשק אבטלה רמת ה2005 אוגוסט מאז. באמצעות תשלומי ההעברה
  .2003אחר שירדה ברציפות מסוף  ל, אחוזים8.9-8.7התייצבה ברמה של 

 רמתן והיקף המקבלים  , הקצבאות. 2

משרד , ידי המוסד לביטוח לאומי-מספר הקצבאות המשולמות על
נפגעי הנאצים ונכי (ומשרד האוצר ) ל ומשפחות שכולות"נכי צה(הביטחון 
מספר המקבלים נמוך ( מיליון 2.6- לכ2006צפוי להגיע בשנת ) הנאצים
בהשוואה לשנים ). לק  מהם זכאים ליותר מקצבה אחתהיות שח, יותר

 2005- חלה רק עלייה קלה במספר הקצבאות ששולמו ב, קודמות
 ויש בכך כדי להעיד על המשך ההאטה בקצב 2006ובמחצית הראשונה של 

  . הגידול של מספר מקבלי גמלאות בישראל
ההאטה לא הייתה אחידה בעוצמתה בענפי הגמלאות השונים והיא 

- שמספרם המשיך לרדת ב, ה יותר בקרב מקבלי הבטחת הכנסהגבוה
האטה מתונה יחסית בקצב הגידול נרשמה בקרב מקבלי . 2006- וב2005

כאשר נתונים ראשוניים , 2005-קצבאות סיעוד ומקבלי קצבאות ילדים ב
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שקצב הגידול במספר מקבלי ,  מלמדים על כך2006למחצית הראשונה של 
 נבלמה הירידה במספר מקבלי דמי אבטלה 2005בשנת . קצבאות אלו עלה

אך הוא שב וירד , ושיעורם אף עלה מעט) לאחר שלוש שנות ירידה חדה(
 אף נרשמה לראשונה ירידה במספר 2005-ב. 2006במחצית הראשונה של 

 2006שמספרם במחצית הראשונה של , מקבלי קצבת זיקנה ושאירים
  . 2005התייצב ברמה דומה לזו של 

, קבלי גמלאות בענפי ביטוח עיקריים של המוסד לביטוח לאומימ. 1לוח 
  )אלפים, ממוצע חודשי  (2006-2000

הבטחת  אבטלה
 הכנסה

זיקנה  סיעוד נכות
 ושאירים

משפחות 
המקבלות 

קצבאות 
 *ילדים

 שנה

92.6 128.4 135.3 95.8 657.1 912.5 2000 
104.7 142.0 142.4 105.4 677.0 928.2 2001 
96.9 151.2 150.5 112.3 692.9 935.0 2002 
70.8 155.5 157.3 113.0 709.3 939.1 2003 
58.7 145.1 162.4 113.4 722.3 945.6 2004 
58.9  140.7  170.9  115.0  719.9  956.3  2005   
57.6  130.0  175.8  119.0  723.2  965.2  2006*   

 )אחוזים(שיעור השינוי שנתי 
13.1 10.6 5.2 10.0 3.0 1.7 2001 

7.4- 6.5 5.7 6.5 2.3 0.7 2002 
27.0- 2.8 4.5 0.6 2.4 0.4 2003 
17.1- 6.7- 3.2 0.4 1.8 0.7 2004 

0.3 3.0- 5.2 1.4 0.3- 1.1 2005  
0.2-  7.6-  2.9  3.5  0.5  0.9  2006*  

  .2006, המוסד לביטוח לאומי: מקור
  2006אומדן  למחצית הראשונה של * 

ענק לידה ודמי פגיעה מסכם את מספר המקבלים בכל מ, מספר מקבלי דמי לידה: הערה
. מספר מקבלי הבטחת הכנסה כולל את  מספר המשפחות שקבלו גמלה בדצמבר. השנה

  . בענפים האחרים מספר מקבלי הגמלה  הוא המספר הממוצע לחודש

  
, בהשוואה למגמות הבלימה או לגידול המתון ברוב סוגי הקצבאות

 לקצב 2005שחזר בשנת , י קצבת נכותבולט קצב הגידול במספר מקבל
מספר מקבלי קצבת ). 2001-בדומה למה שהיה ב(הגידול הקודם שלו 
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 אף כי קצב הגידול  2006נכות נשאר גבוה גם במחצית הראשונה של 
  .2005-בתקופה זו  פחת בהשוואה ל

 עמד על 2005כל תשלומי הקצבאות של הביטוח הלאומי בשנת - סך
 - ח ב" מיליארד ש44.5וא צפוי להגיע לרמה של וה, ח" מיליארד ש42.3
 לעומת שנים 2006-השוואת הסך הכולל של התשלומים המתוכנן ל. 2006

 סך הגמלאות .2001קודמות מצביעה על חזרה לסדרי גודל של שנת 
 ,2002 אחוזים לעומת 10-נמוך ב 2005-ב ששולמו ,במחירים קבועים

  ובהמשכה  נגזרו שהייתה שנת שיא בהיקף של תשלומי ההעברה
  . קיצוצים בתשלומים אלו

   2006-2000,  נבחריםתשלומי גמלאות בענפי ביטוח עיקריים. 2לוח 
   )מחירים שוטפים, ח"מיליוני ש(

הבטחת  סיעוד אבטלה
 הכנסה

משפחות  נכות
עם 

 ילדים

זיקנה 
 ושאירים

כל -סך
*  התשלומים

 שנה

 2,958   1,790 2,874 4,962 6,942 13,483 38,912 2000 
 3,512  2,142 3,494 5,901 7,576 15,197 44,571 2001 

3,533    2,504 3,699 6,805 6,720 15,450 46,291 2002 
2,428    2,463 3,242 7,063 6,088 15,551 43,875 2003 
2,118   2,472 2,928 7,107 4,794 15,780 41,794   2004 
1,993   2,551 2,760 7,496 4,483 16,257 42,327 2005 
1,981  2,661  2,753  8,126 4,999  17,269  44,510  2006 

     *התפלגות באחוזים          

7.6 4.6 7.4 12.8 17.8 34.6 100.0 2000 
7.9 4.8 7.8 13.2 17.0 34.1 100.0 2001 
7.6 5.4 8.0 14.7 14.5 33.4 100.0 2002 
5.5 5.6 7.4 16.1 13.9 35.4 100.0 2003 
5.1 5.9 7.0 17.0 11.5 37.8 100.0 2004 
4.7 6.0 6.5 17.7 10.6  38.4 100.0 2005  

4.5  6.0  6.2  18.3  11.2  38.8  100.0 2006 

  .  2006, המוסד לביטוח לאומי: מקור
ההוצאה על הקצבאות הכלולות לכן , הנתונים כוללים קצבאות נבחרות בכל שנה*   

  .100- במסתכמת כך גם ההתפלגות באחוזים איננה, הכל- לסךת מסתכמהאינבלוח 
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לדים ונכות י ,םיקנה ושאירי ז–ענפי הביטוח המרכזיים שלושת 
נתח נמוך בהשוואה , כל הקצבאות- שלישים מסך- מהווים כשניכללית

הירידה .  אחוז70-כאשר משקלם היחסי עמד על כ, )1995(לעשור הקודם 
 1995- מחמישית ב, נובעת מהירידה בחלקה היחסי של קצבת הילדים

בעוד שבחלקן היחסי של קצבאות , 2005-לכעשירית מכלל התשלומים ב
ירידה בולטת חלה .  והזיקנה חל גידול עקבי ובולט  במהלך העשורהנכות

גמלה להבטחת וגם חלקה היחסי של ה, אבטלה ה דמיגם בחלקם של
. בעוד חלקן היחסי של גמלאות הסיעוד עלה באופן מתון,  ירדהכנסה

חלקן של קצבאות הנכות מכלל הקצבאות ממשיך לגדול והוא עומד על 
  ). 2001(ואה לחלק היחסי לפני חמש שנים רמה  הגבוהה  בשליש בהשו

 נמשכה השחיקה ברמת הגמלאות בממוצע לנפש 2005בשנת 
 הסתכמה 2001כאשר הירידה הריאלית המצטברת לעומת , באוכלוסייה

הירידה המצטברת הגבוהה ביותר נרשמה בקצבאות .  אחוז18-בכ
  .2001- אחוז מרמתן ב50שירדו לכדי , הילדים

ת ההתפתחויות ודן בסוגיות הנוגעות לתכניות הפרק בוחן בהמשך א
; קשישים: ביטחון סוציאלי המיועדות לארבע אוכלוסיות יעד מרכזיות

וקצבאות ; אנשים בגיל העבודה חסרי הכנסה; אנשים עם מוגבלות
  .הנוגעות לרווחת המשפחה

 ביטחון סוציאלי לקשישים. 3

 ביותר הסדרי הביטחון הסוציאלי לקשישים הם היקרים והמקיפים
הוצאות הביטוח הלאומי בעבור קשישים . במערכת הביטחון הסוציאלי

 אחוז מסך 44.4 מהוות) קצבאות זיקנה ושאירים וביטוח סיעוד(
ישנם ארבעה רבדים במערך הביטחון הסוציאלי לאוכלוסייה . ההוצאות
השלמת ; קצבאות זיקנה אוניברסאליות לכלל הקשישים: הקשישה
פנסיה ; טיבית המיועדת לקשישים חסרי הכנסהשהיא גמלה סלק, הכנסה

  .והסדרי חיסכון לעת זיקנה, )המוסדרת בהסכמי עבודה(תעסוקתית 
באמצעות שילוב של הרובד : למערכת בכללותה מטרות שונות

השלישי והרביעי היא מבקשת לשמור על רמת חייו של האדם , הראשון
 לפזר –ך חייו ובאמצעות הגבייה ממנו במהל, לאחר שפרש משוק העבודה

במקרים של מי שלא צברו פנסיה או . את הכנסותיו על פני תקופות חייו
המערכת מבקשת להקל על העוני ועל העדר הכנסה מספקת , חסכונות

  . באמצעות שילוב בין הרובד הראשון והשני



      239                                                                     מערכת הביטחון הסוציאלי                      
  

  

  קצבאות לקשישים . א

 לנשים 70- ו65בגיל ( משולמת לכל קשיש קצבת הזיקנה האוניברסאלית
) בממוצע לחודש( אלף קשישים 720-כ. ולשאיריו) ברים בהתאמהולג

מקבלי קצבת )  אחוז85(מרביתם ,  קצבת זיקנה ושאירים2005-קיבלו ב
 אחוז מבין מקבלי קצבת הזיקנה 13.  קצבת שאירים–זיקנה והנותרים 

מרביתם עולים שעלו אחרי גיל (לא צברו זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי 
  . מנת בידי הממשלהוגמלתם ממו) 60

ולמרות , 2004 אחוז לעומת 0.3- ירד ב2005-מספר מקבלי הקצבה ב
 וירידה 2004-שחלק מהירידה נבע מהשפעה של העלאת גיל הפרישה ב

ההקטנה במספר מקבלי קצבת זיקנה , במספר מקבלי קצבאות מיוחדות
ידי הגורמים -ושאירים לא הייתה צפויה והיא איננה מוסברת במלואה על

  1.7- ב2005סך התשלומים בענף זיקנה ושאירים גדל בשנת . הוזכרוש
, עדכון הקצבאות: מספר שינוייםמכתוצאה , )במחירים קבועים(אחוזים 
 השלמת הכנסה םבקצבת הזיקנה והגדלת הקצבאות ע ההפחתהם צמצו

מקבלי התוספות בנוסף חלו  שינויים בתמהיל של  . 2005- שהונהגו ב
ל בחלקם של מקבלי תוספת ותק בקרב מצטרפים גידו(השונות לקצבה 
  ).חדשים בעיקר

ההפחתה לא  (2004 אחוזים ביוני 4- רמתה של קצבת הזיקנה קוצצה ב
ירידה ). או קצבת שאירים בנוסף/חלה על מקבלי השלמת הכנסה ו

בערכן הריאלי הממוצע של ) 2001 אחוזים לעומת 2- בכ(ריאלית נוספת 
 ומהמעבר להצמדה למדד 2005-ן בעדכון שלה-הקצבאות נבעה מאי

, 2005במהלך , לאחר מכן, אולם. במקום לשכר הממוצע, המחירים לצרכן
שנבעו מהכרה שהקשישים מעוטי ההכנסה נפגעו , נערכו מספר תיקונים

עודכנו קצבאות הזיקנה  2005בינואר : מאוד כתוצאה מצמצום הקצבאות
  בלבד אחוזים1.5- לפי חוק בהקצבה םתשלובמאי הופחת  , אחוז0.9-ב
ם עם שאיריהזיקנה והקצבאות  ובהדרגה הועלו, ) אחוזים4ם במקו(

בסופו של .  אחוזים9- בכוביולי אחוזים 3-בכבינואר : הכנסהההשלמת 
מסלול השינויים עמד הסכום  הבסיסי של קצבת זיקנה ליחיד בינואר 

   .ח" ש1,127 על  2006
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השלמת הכנסה לי כולל  של מערכת הביטחון הסוציאהרובד השני

שקצבאות הזיקנה של המוסד לביטוח לאומי הן עיקר , לקשישים
הסיבה העיקרית למצוקתם של הנמנים על קבוצה . הכנסתם לעת זיקנה

 אחוז מתוך 27-כ. זו היא העדר הכנסה משמעותית מפנסיה תעסוקתית
  .  כלל מקבלי קצבת זיקנה מקבלים גם השלמת הכנסה

 הציבו את שיעור הקצבה הממוצעת 2006- וב2005-עדכוני הקצבאות ב
ח " ש7,383 (2006-   אחוז מהשכר הממוצע במשק ב30.7על רמה של  

למרות שתחולת העוני בקרב קשישים ירדה במעט , אולם). 2006בינואר 
בעיקר בשל הגדלת , )בהתאמה,  אחוז24.4- ל25.1- מ (2004 לעומת 2005-ב

הרי העובדה שעדיין כרבע , ההקצבאות לקשישים מקבלי השלמת הכנס
מצביעה על הצלחתה המוגבלת מאוד של , מהקשישים בישראל עניים

  . מערכת הביטחון הסוציאלי בהתמודדותה עם הבעיה
אמור לספק לקשישים , הפנסיה התעסוקתית רובד ,הרובד השלישי

הפנסיה . את הכנסתם העיקרית לאחר פרישתם משוק העבודה
 בדיון הציבורי בתחום הביטחון הסוציאלי התעסוקתית היא נושא מרכזי

איור 1. קצבת זקנה כאחוז מהשכר הממוצע
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אולם בהעדר חוק פנסיה חובה או הסכמים קיבוציים . 3זה שנים רבות
הכיסוי של העובדים במערכת הפנסיה הוא חלקי ויש , למרבית העובדים

, על אף ניסיונות רבים. לכך ביטוי ברור בתחולת העוני בקרב קשישים
ית במהלך העשורים לעגן בחוק את ההצטרפות לפנסיה תעסוקת

הכישלון משתקף בשיעור הגדול של . טרם נחקק חוק מעין זה, האחרונים
יש לייחס , על רקע זה. עובדים וגמלאים שנותרו ללא כיסוי פנסיוני

חשיבות רבה לערכן ולרמתן של קצבאות הזיקנה של הביטוח הלאומי 
גם  חלקיות הכיסוי של . כרובד בסיסי בהבטחת ההכנסה של קשישים

לצד ההרכב , שאינם מעוגנים בחקיקה, קשישים ברבדים האחרים
 שיכלול גם בשנים הקרובות –הייחודי של אוכלוסיית הקשישים בישראל 

שיאפשר להם רמת חיים , אשר לא יוכלו לצבור ותק פנסיוני, עולים
  .5על רמת הקצבאות  מחייבים שמירה– 4נאותה

נסות בין קשישים הרי בשל  פערי הכ, מעבר לשמירת רמת הקצבאות
, יש הכרח בפנסיית חובה על פי חוק, מקבלי פנסיה לבין חסרי פנסיה

 הרפורמה האחרונה בענף .שלפיו יעברו כל העובדים לפנסיה צוברת
שנועדה במקורה להקל על הגרעונות האקטואריים של הקרנות , הפנסיה

ה   מדגיש– חדשות כוותיקות –הוותיקות ואשר פגעה בעמיתי כל הקרנות 
חקיקת חוק פנסיית חובה שיעגן את ביתר שאת את הצורך המיידי ב

  . זכויות העמיתים בקרנות הפנסיה בחוק מדינה
החיסכון  במערכת הביטחון הסוציאלי לזקנים הוא הרובד הרביעי

נועדו לצבור ש, הכולל בעיקר קופות גמל מסוגים שונים, לעת זיקנה
,  של העובדים ומעסיקיהםבהישען על מימון משותף, חיסכון לעת זיקנה
לרובד זה תפקיד מרכזי בהבטחת .  באמצעות הנחות מס,בעידוד המדינה

  .הכנסתם של עצמאים ושכירים שלא הצטרפו לקרנות פנסיה
 בתחום ההפקדות בקופות ם נערכו מספר שינויי2005ת במהלך שנ

יש להם השפעה על החיסכון  ו2006השינויים הופעלו החל בינואר . הגמל
להגדיל את היקף ההפקדות , כאמור ,יתהיה מטרת התיקונים .זיקנהלעת 

 אחרותעל חשבון ההפקדות לקופות בגיל המבוגר לקופות גמל לקצבה 

                                                 
  .2006,  פלג3
דול בשל ההגירה לארץ והתחלת צבירת זכויות בגיל מבוגר יחסית צפויים חלק ג 4

לצבור רק מעט שנות ותק אשר יזכו אותם ) מחבר העמים לשעבר ומאתיופיה(מהעולים 
היות , או שכלל לא יצברו ותק תעסוקתי, באחוזים נמוכים של פנסיות תעסוקתיות

 .שרבים מהם הגיעו קשישים ולא התחילו בכלל לעבוד בארץ
  .  2005, . צורי ר-בר, .קופ י  5
  



  2006לשירותים חברתיים הקצאת משאבים                                                          242

  

החמרת התנאים החלים על הפקדת כספים באמצעות  ,)לתגמולים(
  .לקופות גמל לתגמולים

  גמלת הסיעוד. ב

, מי של קשישהזכאות לגמלת סיעוד מותנית במוגבלות בתפקודו היומיו
). ושל בת זוגו(ובמבחן הכנסה שלו , שהגיע לגיל פרישה, החי בקהילה

בהיותה משולמת לארגון המספק את , "שירות בעין"הגמלה היא 
הגמלה כוללת סל מגוון של . השירותים במסגרת ההסדרים שנקבעו בחוק
  . שירותי סיוע המותאם לצרכיו של הקשיש

שלושה .  קשישים בממוצע לחודש אלף115 קיבלו גמלה 2005-      ב
ושיעורם גדל + 80 אחוז בני 60-כ, רבעים ממקבלי גמלת סיעוד הם נשים

ששיעורם בקרב , כרבע מהמקבלים הם עולים. בהתמדה במהלך השנים
  .מקבלי גמלת סיעוד גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה
שהיה במגמת עלייה , שיעור הכיסוי של ביטוח הסיעוד בקרב הנזקקים

נראה שההחמרה אשר חלה באישור . מצוי לאחרונה בירידה, 2002 עד
. התביעות לגמלה נתנה אותותיה בירידה במספר המצטרפים החדשים

שיעור  אך,  עלה מעט שיעור התביעות שאושרו2005-  וב2004- אמנם ב
הגידול השנתי במספר מקבלי גמלת הסיעוד נותר נמוך בהשוואה לשנים 

  ). וז אח1.4גידול של (קודמות 
 4הופחתו בשיעור של  הסיעוד גמלאותגם , בדומה לגמלאות אחרות

 חלה ירידה 2001-2004במהלך השנים . 2006ף עד סוו 2002יולי מ אחוזים
 אולם ,מהשכר הממוצע במשק) ממוצעת(בחלק היחסי שמהווה קצבה 

חוק לפי (הסתיימה תקופת הקפאת הקצבאות לאחר ש ,2006בינואר 
, בהתאם לכך.  אחוזים2.7- גמלה עודכנה והוגדלה בה, )2002 ,םההסדרי

 2004 צפויה להיות גבוהה יותר ברמתה לעומת 2006-הקצבה הממוצעת ב
-ח ו" ש1,826- שנים שבהן סכום הקצבה הממוצעת לחודש הגיע ל, 2005-ו

  . בהתאמה, ח" ש1,879
שרמתה נקבעת בשיעור , גמלה נמוכה: קיימות שתי רמות של גמלה

 150שרמתה בשיעור של , וגמלה גבוהה, קצבת נכות מלאה אחוז מ93של 
 אחוז מזכאי גמלת סיעוד מקבלים גמלה 33.4. אחוז מקצבת נכות מלאה

 שיעורם של –ובהתאמה , מוגדלת ושיעורם נמצא בעלייה לאורך זמן
  .  מקבלי הקצבה הנמוכה מצוי במגמת ירידה
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  קצבאות לאנשים עם מוגבלות . 4

 מגוונות להתמודדות עם צורכיהם של אנשים עם בישראל קיימות תכניות
, קיימת שונות רבה בעקרונות היסוד. מוגבלות מקבוצות יעד ספציפיות

בנדיבות הגמלאות ובמכלול השירותים הניתן , בתנאי הנגישות
שתי תכניות עיקריות מוצעות במסגרת המוסד לביטוח . לאוכלוסיות הללו

ותכנית חשובה שלישית ; עי עבודה ביטוח נכות כללית וביטוח נפג–לאומי 
  .ידי אגף השיקום במשרד הביטחון-ל ומופעלת על"מיועדת לנכי צה

שאינם ,  נועד לתת מענה לכל האנשים עם מוגבלותיטוח נכותחוק ב
, קצבת נכות: קצבאותכולל ארבע  החוק. ידי תכניות אחרות- מכוסים על

 םשירותיקצבה ל; ם לקיום הכנסת מינימוםהמיועדת להבטיח לנכי
, קצבה לילד נכה; ביתה במשק המתפקד המיועדת לסייע לנכה ,םמיוחדי

גמלת ניידות לסיוע ו;  המטפלת בילד הנכהההמיועדת לסייע למשפח
 םהחוק מקנה זכאות לשיקו , לקצבאותףנוס ב. לביתץבניידות מחולנכים 
  .בודהעלהיקלט בלהם  כדי לסייע,  בעלי פוטנציאל שיקומיםלנכי

  כותקצבת נ. א

הם ). בממוצע חודשי (2005 אלף נכים קיבלו קצבת נכות בשנת 170-כ
 אחוזים 6.8-וכ+) 18בני ( אחוזים מהאוכלוסייה הרלבנטית 4.5- מהווים כ

זו הקבוצה השלישית בגודלה מכלל . 2005-מכלל מקבלי הקצבאות ב
שהואט אמנם , קצב הגידול במספרם. מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי

צפוי הוא .  אחוזים5- ב2005שב ועלה בשנת , 2002-2000ם בהשוואה לשני
 והוא גבוה לעומת הגידול במספרם של 2006-לגדול בארבעה אחוזים ב
  .מקבלי קצבאות אחרות

המודעות הגוברת בשנים האחרונות למוגבלות ולקושי של הנכים 
לאחר (בנוסף להסכמים שנחתמו עם ארגוני הנכים כבר קודם , הביאה

שחובת , לקבלת חוק הנגשת מקומות ציבור לנכים, )שכותשביתות ממו
התפתחות נוספת . יישומו הוחלה מיידית על רוב המבנים הציבוריים

יוני (מסקנות ועדת לרון בתחום זה נובעת מהחלטת הממשלה לאשר את 
. שבדקה את עניני הנכים ואת סוגיית קידום שילובם בקהילה, )2005

  :   תלוועדה היו כמה המלצות עיקריו
לום הקצבה הומלץ כי תש. להנהיג רפורמה בשיטת תשלום הקצבאות. א

כך שהכנסתו , תאלא תופחת הדרגתי בבת אחתלנכה עובד לא תופסק 
   . הכנסתו מעבודהעם גידול תגדלהכוללת של מקבל הקצבה 
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המסגרת את  ולשפר בתעסוקה קליטת אנשים עם מוגבלות להקל על. ב
תאמת לה תקנותהומלץ על הפעלת . הארגונית לטיפול בקליטתם

סיוע המדינה במימון ההתאמות לגבי הוראות ו , לנכיםמקומות עבודה
 מינימום מותאם שכר תקנות בדבר הפעלתהומלץ על  ;הנדרשות

תפות תוההש  תמיכות ממשלתיותמתן התניתעל ; לתקופת ניסיון
 לעיקרוןבהתאם , בהעסקת נכים בשיעור מסוים במכרזים ציבוריים

  . וג ההולםהייצ
לקבוע דרכי טיפול ואחריות של משרדי ממשלה שונים ולרכז את . ג

 המסגרתהומלץ כי . לשירותי שיקום מינהלבאמצעות  השיקום פעולות
של תחנת עקרונות וך יישום תתארגן ת לסיוע להעסקת נכים רגוניתהא

   . שירות אחת ומתאם טיפול
מפורטת לקליטה של תכנית הומלץ על . הנתמכת התעסוקה לעודד את. ד

יון לי מ25ולהקצות ,  תעסוקה זהבמסלול  שנים5 נכים במהלך 8,500
    . ה מיידית לסיוע בהעסקת נכים להתחלקרןלח "ש

כי קרוב לשליש , אפיון מקבלי הקצבה לפי סוג הנכות וחומרתה מלמד
 מסווגים, אחוז 81- כ ,םרבית הנכי מ.מהם סובלים מליקויים נפשיים

גם ).  אחוז100נכות של ( להשתלב בשוק העבודה מלאהכושר -בדרגת אי
לנתון . כושר גבוהה בולטים בעלי נכויות נפשיות- בקרב הנכים בדרגת אי

  . והוא ראוי לבחינה נוספת, זה  יש השלכות על סיכויי השיקום שלהם
 המוענקות במסגרת ,תשלומי קצבאות נכות כללית וגמלאות אחרות 

 מיליארד 7 לעומת 2005-ח ב"מיליארד ש 7.4הגיעו לכדי  ,ביטוח נכות
התחדש הגידול המהיר במספר מקבלי , 2005- ב, כאמור. 2004בשנת 

מצב זה עשוי להצביע על . קצבת הנכות ובהיקף המוגדרים נכים לצמיתות
 –זליגה של מקבלים מגמלאות הבטחת הכנסה לגמלאות קצבת נכות 

  . סוגיה הראויה לבחינה נוספת
היא . ח בחודש" ש2,340 עמדה על 2005עת בשנת קצבת הנכות הממוצ

עדכון הקצבה - בעיקר בגלל אי2004 אחוז לעומת 1.8-נמוכה ריאלית ב
 לא 2006בשנת . ושינויים מסוימים בהרכב של אוכלוסיית מקבלי הקצבה

  .חל שינוי ברמתה הריאלית של  קצבת הנכות
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    2000-2005, שינויים ושיעור מהשכר הממוצע,  קצבת נכות.3לוח 

שיעור משכר ממוצע 
  )אחוזים(

  השינוי
  )אחוזים(

  קצבת נכות
, קבועיםמחירים (

  )ח"ש, ממוצע חודשי

  שנה

29.4  -  2,168  2000  
31.0  8.6 2,354  2001  
31.5  4.2-  2,254  2002  
33.9  4.1 2,346  2003  
33.4  1.6 2,383  2004  
33.2  1.8- 2,340  2005  
32.0  0.3 2,348  I-IX 2006  

  געי עבודהנפ. ב

המוסד לביטוח לאומי מפעיל תכנית ביטוח לנפגעי , בנוסף על נכות כללית
המספקת גמלאות ושירותי שיקום למי שנפגעו כתוצאה מתאונה , עבודה

דמי (התכנית כוללת קצבה זמנית . או ממחלה תוך כדי או עקב עבודה
המשולמת במהלך התקופה הראשונה לאחר הפגיעה וקצבה , )פגיעה

תכנית ביטוח , בניגוד לקצבת נכות כללית). קצבת נכות מעבודה(קבועה 
נפגעי עבודה נועדה לשמור על רמת חייו של הנפגע ולכן הגמלה הקבועה 

  .יחסית לדרגת נכותו,  אחוז משכרו הקודם של הנפגע75-מחושבת כ
עולה בהתמדה , המקבלים קצבת נכות לצמיתות, מספר נפגעי העבודה

וסבר על רקע הגידול הנמשך בהשתתפות בכוח נתון זה מ. לאורך זמן
רמתה של קצבת הנכות למי שהיה עובד עצמאי גבוהה . העבודה בישראל

 הגמלה הממוצעת –יותר לעומת הקצבה הנקבעת למי שנפגע בהיותו שכיר
 אחוז מהשכר הממוצע למשרת 38-הגיעה ל, שנפגע בעבודה, לחודש לשכיר

ששולמה לנפגע , ממוצע לשכיר אחוז מהשכר ה43לעומת , 2005-שכיר ב
  .שהיה עובד עצמאי קודם לפגיעה

  ל ומשרד הביטחון"נכי צה. ג

ל "לנכי צה, כאמור, התכנית המרכזית השלישית בתחום הנכות מיועדת
האחראי לפיצוי מי , ידי אגף השיקום במשרד הביטחון- ומופעלת על

 לנכי גובה הגמלה. שנפגעו או חלו בעת שירותם הצבאי או כתוצאה ממנו
ל מחושב על פי מידת הפגיעה הרפואית ובהתאם לרמת השכר "צה
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נוסף על הגמלה . המשולמת לבעלי דרגה מסוימת בשירות הציבורי
. ל זכאים לשורה ארוכה של גמלאות ושירותים נוספים"נכי צה, הבסיסית
מסייע אגף השיקום לבני משפחות שכולות במתן שירותים , כמו כן

  .ובתגמולים שונים, סוציאליים וכלכליים

  ,  *מקבלי גמלה ממשרד הביטחון)  אחוזי נכות100-10(נכים . 4לוח 
             2005-2002  

  שנה  הכל-סך  אחוז השינוי השנתי 
-  55,105  2002  

2.4  56,435  2003  
0.8-  56,101  2004  
1.6  56,989  2005  

  .פעמי-בקביעות או כסכום חד*
  .ת אגף השיקוםדוחו, 2005, משרד הביטחון: מקור

 57- כ2005אוכלוסיית מקבלי תגמולים ממשרד הביטחון כללה בשנת 
 אלף בני משפחות חללים ונכי 20-ועוד כ,  מקבלי גמלה כספיתכיםאלף נ
 אחוזים במספר מקבלי 1.6 חלה עלייה של 2004 לשנתבהשוואה . ל"צה

ואילו במספר בני המשפחה , 2005-גמלת נכות של משרד הביטחון ב
ההתפתחות האחרונה נובעת מירידה . לים תגמולים חלה ירידההמקב

. יםמבוגר שכולים הוריםבקרב תמותה  ומ2005- במספר החלליםב
 .2006-התמונה עשויה להשתנות בעקבות המלחמה בלבנון ב
- ח ב" מיליארד ש3.4היקף התגמולים ששילם משרד הביטחון עמד על 

 10-וכ, אומי בשנה זואחוז מהתוצר הל 0.68- סכום המהווה כ, 20036
, אחוזים מהוצאות הביטחון הסוציאלי בישראל בשנים האחרונות

  .2005- ג ב" מהתל0.64- ירד לרוהשיעו

                                                 
 .2004', גל ג6
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  שנים נבחרות , תגמולי משרד הביטחון כאחוז מהתוצר. 5לוח 

  שנה  ג"אחוז מתמ
0.60  2000  
0.67  2001  
0.67  2002  
0.68  2003  
0.66  2004 
0.64  2005 

  .2005 ,ח בנק ישראלדו:   מקור

  נפגעי פעולות איבה . ד

ראוי להתייחס גם , כדי להשלים את הדיון במקבלי קצבאות נכות
שגמלתם משולמת , לאוכלוסייה האזרחית של נפגעי פעולות אויב

אף כי מדובר . 7מתקציב משרד האוצר באמצעות המוסד לביטוח לאומי
כשלושת אלפים בממוצע לחודש במחצית (בקבוצה לא גדולה יחסית 

רוב הנפגעים מקרב . מגמת עלייה לאורך זמן ישנה, )2006הראשונה של 
 אחוז 56).  אחוזי נכות39עד ( נכות נמוכים קבוצה זו מקבלים תגמולי

גובה הגמלה .  היו גברים2005-שקבלו תגמולים ב, מנכי פעולות איבה
מחירי  (2004- ח ב" ש3,357ח לעומת  " ש3,313 עמד על  2005-הממוצעת ב

, נצרך-לנכה, הגמלה כוללת את ההטבות החודשיות לנפגע נכה). 2005
  . לנכה מחוסר פרנסה ולמשפחות נכים שנפטרו

  הפערים בקצבאות לאנשים עם מוגבלות. ה

יה התמודדות עם תגמול דיפרנציאלי של אנשים עם מוגבלות היא סוג
מבט משווה על . שהשיח הציבורי והדיון בה בישראל טעון ומורכב, רגישה

בנדיבות הגמלאות , התכניות הקיימות מצביע על פערים גדולים בנגישות
ביטוי ה. הניתנות לאוכלוסיות נכים שונות, והשירותים ובהטבות הנוספות

ת זה משקף עקרונות יסוד ומטרות שונו מצב .2 מוחשי לכך ניתן באיורה
על אף ההצדקה המובנת של . של תכניות התמיכה באוכלוסיות הללו

                                                 
 זו יש רלבנטיות מיוחדת לאור ריבוי הפגיעות באזרחים כתוצאה מהפגזת לקטגוריה 7

  .יישובי הצפון במלחמה האחרונה
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האם , ניתן לתהות, הרצון לפצות את מי שנפגעו בעת שירותם הצבאי
הפערים הניכרים היום בין זכויות הנפגעים בנסיבות שונות אכן 

נראה כי הגיעה העת לחשיבה מחודשת על מערכת ? מתקבלים על הדעת
הגמלאות המוצגות .  עם מוגבלות כמכלולהביטחון הסוציאלי לאנשים

כגון תוספת , בנוסףלנכים  השלמות הניתנות כוללות גם להלן 2באיור 
  .  ומימון מלוויםמיוחדיםשירותים , ניידות, לצרכים רפואיים

  

  
המחלוקת לגבי קריטריונים רצויים לתמיכה בנכים מתעוררת בשאלה 

כאשר ישנם אלה , עהשל רמת הסיוע לפי עוצמת הצרכים וחומרת הפגי
אם (הסבורים שגובה הקצבאות צריך להיות מותנה גם בנסיבות הפגיעה 

עוד קיימת מחלוקת לגבי השימוש  ). בשירות הצבאי או בחיים האזרחיים
בגובה הקצבה כתמריץ למניעה או לעידוד הפעילויות המזכות בקצבה זו  

רה לצמצם את במט, קביעת קצבאות נמוכות לנפגעי תאונות דרכים: כגון(
ל במטרה לעודד את "הגדלת קצבאות לנכי צה –ולעומתן ; התאונות

  ). רות הצבאייקרבית בתקופת הש/ההתנדבות לפעילות מסוכנת 

איור 2. גמלאות לנכים 100 אחוז, כאחוז מהשכר הממוצע, לפי 
מקור הגמלה
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  הבטחת הכנסה וביטוח אבטלה. 5

אנשים בגיל העבודה שאינם משתתפים בשוק העבודה ועל כן הם חסרי 
ון סוציאלי בישראל הכנסה מהווים אוכלוסיית יעד של שתי תכניות ביטח

  . ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה–

  הבטחת הכנסה. א

כאשר מקבליה , גמלת הבטחת הכנסה משולמת למשפחות בגיל העבודה
שיעור . אינם עובדים או שהכנסתם הכוללת נמוכה מהסף שנקבע בחוק

בעקבות  , בין היתר, המשפחות שקיבלו גמלה זו גדל מאד בשנות התשעים
כתוצאה מהאבטלה ; )שכלל עולים ללא מקורות הכנסה(גל העלייה הגדול 

ובגלל שינויים שנערכו בכללי , הגבוהה שאפיינה חלק ניכר מתקופה זו
. שהרחיבו את הכיסוי בקרב אוכלוסיות מוחלשות, הזכאות בתכנית זו

השאיפה לצמצם את היקף ההוצאה לתשלומי העברה בכלל מתוך גישה 
- לצד חולשתם  החברתית, האוצרליברלית שהנחתה את מדיניות -ניאו

 הפעלה של סדרת 2003-2002הניעו בשנים , פוליטית של מקבלי גמלה זו
השינויים שנערכו הפחיתו באופן משמעותי את . שינויים מקיפים בחוק

הקטינו את מספר המקבלים תוך ; הגמלה ואת ההטבות שנלוו אליה
 המצוקה ופגעו ביכולתה של התכנית לצמצם את; שינוי ההרכב שלהם

  .והעוני בקרב אוכלוסיית הנזקקים
  2.76- שולמו קצבאות להבטחת הכנסה בסכום של כ2005בשנת 
. 2003לעומת ) בערכים נומינליים( אחוז 15-הנמוך ב, ח"מיליארד ש

ירדה לכדי , ח" ש1,785 על 2003- שעמדה ב, הגמלה הממוצעת לחודש
שרת שכיר ירד שיעורה כאחוז מהשכר הממוצע למ. 2005-ח ב" ש1,630

  .   בהתאמה,  אחוז23- ל29 מרמה של 2005-2002בשלוש השנים 
 - ול2004- אלף ב145- ל2003- אלף ב 155-מספר מקבלי הקצבה ירד מ

הירידה .  אחוזים10- בכ2005- ל2003הכל בין - ובסך, 2005- אלף ב141
תנאי : ממעגל מקבלי הקצבה" היציאה"שיקפה כמה מגמות שהאיצו את 

חלה ההאטה בקצב כניסת זכאים ; וחמרו בחקיקה החדשההזכאות ה
מקבלי הבטחת , ובשל הירידה המתמשכת במספרם של העולים; חדשים
בהשוואה ) 2005- ל2003 אחוז בין 15- ב(שקטן משמעותית , הכנסה

שינוי נוסף בהרכב מקבלי הבטחת הכנסה ניכר בירידת מספר . לוותיקים
  .הוריות-המשפחות החד
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גמלה  :גמלהבין רמות שונות של יש הבחנה ת הכנסה גמלת הבטחב

כמו כן קיימת . יחיד ובשיעור מיוחד להורה, בשיעור מוגדל, בשיעור רגיל
המשולמת למי שהכנסותיו נמוכות מההכנסה , גמלה מלאה הבחנה בין

, לבין גמלה חלקית, המינימלית המוגדרת בחוק או למי שחסר כל הכנסה
והות מהמינימום אך נמוכות דיין כדי למי שהכנסותיו גב המשולמת
 גמלה חלק ניכר ממקבלי הבטחת הכנסה קבלו 2002עד . גמלהלזכותו ב

בלו יק חלק ניכר מכלל ההורים היחידים, בנוסף. מלאה בשיעור מוגדל
הרפורמה ששינתה את כללי הזכאות הביאה ). מלאות וחלקיות(גמלאות 

 גמלהמקבלי  י שלגדל משקלם היחס: גמלהלשינוי בתמהיל מקבלי ה
וירד חלקם היחסי של הורים יחידים )  אחוז50-יותר מב(עור רגיל יבש

 להבטחת גמלההשחיקה הריאלית ב .מקבלי הבטחת הכנסהמקרב כלל 
בהתאם ( אחוז 25 עד 10-  הגיעה לכ2004-2003-ב) 55עד גיל (הכנסה 

  ).להרכב המשפחה
והמשך , גדלת מוגמלההשינוי בכללי הזכאות פגע באפשרויות לקבלת 

פגיעה זו מתקשרת גם .  זו גם בעתידבקצבהיגדיל את השחיקה החמרתם 
לשינוי שחל בסיכויי היציאה ממצבי הנזקקות במהלך ההשתלבות 

איור 3. מקבלי הבטחת הכנסה - עולים והורה יחיד
כאחוז מכלל מקבלי הקצבה
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בעוד שבעבר עבודה סדירה הגדילה את סיכויי העובד להשתכר . בעבודה
בעיקר עקב הביקוש (שוויון גבוה -כיום שוק העבודה מייצר אי, בכבוד
עולם העבודה "הנובע מתנאי ההעסקה המתפתחים ב, )ים משכיליםלעובד
באמצעות חברות , בשכר נמוך, חלקיות, העסקה במשרות זמניות": החדש

שכבת , כתוצאה מכך. כוח אדם ותוך צמצום הגנת איגודים מקצועיים
עור העניים במשפחות שכירים עולה יש: מתרחבת" העובדים העניים"

נזקקים להשלמת  ם המועסקים בשכר נמוךהעובדי.  אחוז43לרמה של 
  . הכנסה ולקצבאות משלימות נוספות

הצעדים שננקטו להקטנת הקצבה והיקף הזכאים לה החריפו את 
ואת הצורך בצעדים להגדלת  ,מצוקתן של אוכלוסיות חלשות אלו

ידי הקניית כישורי -על) למי שיכולים לעבוד(ההשתתפות בשוק העבודה 
למקבלי הבטחת הכנסה שזכאותם נשללה (בודה עבודה והכשרה לחיי ע

הכשרה כזו ראוי לקיים באמצעות הכשרה מקצועית ). או הופחתה
כגון התכנית שהופעלה לסבסוד שכר להורים (ובצעדים תומכי השתתפות 

. תכניות אלו הקיפו עד כה רק חלק ממקבלי הבטחת הכנסה). יחידים
 8ב"ת תכנית מהלהחוק לשילוב מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה והפעל

כוונתם . עשויים אמנם לסייע בהבחנה בין בעלי כושר השתכרות שונה
לעומת קיצוץ של , לאפשר המשך תמיכה במי שאינם יכולים לעבוד

, עם זאת. הקצבה תוך סיוע בהחזרה לעבודה לאלה המסוגלים לעבוד
והצלחתה אמורה להיבחן במהלך ההפעלה  9לתכנית זו מגבלות רבות

  . 2007 עד אוגוסט הניסיונית 
אמנם , הערכה ראשונית של התכנית בתום תשעה חודשי הפעלה
אך היא , מוקדמת מדי מכדי לקבוע הצלחות או כישלונות באופן חותך

כי אמנם , ממצאי ההערכה מלמדים. מאירה מספר היבטים משמעותיים
וכי היקף ,  אחוז ממשתתפי התכנית מצאו עבודה באמצעותה44-כ

אולם מרבית . ת להבטחת הכנסה למשתתפים ירדתשלומי הקצבאו

                                                 
תכנית מהבטחת הכנסה לשילוב בעבודה נתקבלה בחוק לשילוב מקבלי הבטחת  8

המתייחס למקבלי הבטחת , 2004שאושר במסגרת חוק ההסדרים , ההכנסה בעבודה
המוכרת      , "מרווחה לעבודה "–ב "תכנית מהל. מוךהכנסה דורשי עבודה ובעלי שכר נ

 . 2005התחילה לפעול באוגוסט , " הישראליתןתכנית ויסקונסי"כ
הכוונה להיותה של התכנית ,  ובדיון על דמי אבטלה לעיל2004-כמפורט בדוח המרכז מ 9

והדגש , הפעלתה המאוחרת ביחס לקיצוצים גורפים שכבר נעשו, ניסיונית וחלקית
המתורגמת בפועל להשמה לעבודה ,  שמה על צמצום ההוצאה התקציביתשהיא
לעומת הצבת מטרה של השמה לעבודות ראויות בשכר ובהיקף משרה , מיידית
  .הוגנים
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, בעוד שלאוכלוסיות חלשות, ההשמות לעבודה היו של גברים צעירים
הוריות -  אימהות חד–שנפגעו מקיצוץ הקצבאות במידה רבה במיוחד 

ניתוח מאפייני הקליטה בעבודה .  לא נמצאה עבודה–ועובדים מבוגרים 
קלטו בעבודות זמניות ולא כי חלק ניכר ממי ששובצו בעבודה נ, מלמד

  . ועל כן חזרו לתכנית להצבתם מחדש בעבודה, מתאימות
הירידה בהיקף תשלומי הבטחת הכנסה הושגה עם גריעתם של מי 

מסיבות , ששובצו בעבודה לצד מי שעזבו את התכנית מבלי שמצאו עבודה
לכאורה ייתכן . לידה או מפני שנואשו ממציאת עבודה, של מחלה

תחות זו התרחשה המרה בין הבטחת הכנסה לקצבאות שבעקבות התפ
החלטה על הרחבת התכנית או הפסקתה מחייבת הערכה , כאמור. אחרות

כפי שנקבע , לאחר שנתיים של הפעלה, בנקודת זמן רחוקה יותר
 הוחלט 2006כבר בספטמבר  ,בעקבות לחץ ציבורי ,עם זאת. מלכתחילה

עולים , הוריות-הות חד אימ,לתת הקלות למשתתפי התכנית המבוגרים
באופן , וכיום  נבדקת האפשרות לשינוי המודל הכלכלי של התכנית. ונכים

שיתגמל את מפעיליה על פי קריטריונים של שילוב משתתפי התכנית  
  . בעבודה בשכר ראוי ולתקופות זמן ממושכות

תכניות שונות להבטחת הכנסה לאוכלוסיות מוחלשות הוצעו בתקופה 
תכנית אשר עשויה , הנהגת מס הכנסה שלילימהן היא אחת . האחרונה

להבטיח רמת הכנסה נאותה לעובדים עניים אף כי אין בכוחה לספק רמת 
  .10קיום נאותה למי שאינם עובדים

  ביטוח אבטלה . ב
 לתקופה ,אבטלה נועד להבטיח למובטל שלא מרצונו תחליף לשכרביטוח 
 חלה ירידה 2004בשנת . כדי לאפשר לו לחפש עבודה מתאימה, מוגבלת

,  אחוזים8.9-8.7באבטלה אך לאחרונה היא התייצבה ברמה של 
שיעור האבטלה ירד . ומשמעות השיעורים הללו כרבע מיליון מובטלים

בשל הצמיחה במשק והקטנת מספר העובדים הזרים אך גם עקב שינויי 
תהליך שראשיתו עוד , חקיקה והחמרת כללי הזכאות לדמי אבטלה

  . 2002-כלכלית מבתכנית ה
, 2005- אלף בממוצע לחודש ב59- מספר מקבלי דמי אבטלה עמד על כ

 21 אחוז מהבלתי מועסקים לעומת 24-מדובר ב. 2004-בדומה למספרם ב
 אחוז בשיעור מקבלי 14הנתון האחרון מבטא גידול של . 2004-אחוז ב

                                                 
 .2006,  לוסקי,מלול 10
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נראה כי למרות . דמי אבטלה מכלל הבלתי מועסקים בשנה האחרונה
מספרם המוחלט של מקבלי דמי אבטלה לא , ידה במספר המובטליםהיר

קטן מפני שהשיפור במצב התעסוקה במשק אפשר למובטלים רבים יותר 
 2006-ב. כתנאי לקבלה של דמי אבטלה, מבעבר לצבור רצף ימי עבודה

  . 2005-לעור מקבלי דמי אבטלה  ברמה דומה ינשמר ש
).  אחוז15(ם משוחררים  אלף ממקבלי דמי אבטלה היו חיילי29-כ

נתון זה מציין את הגידול הנמשך במספר החיילים המשוחררים 
 שבה חלה ירידה 2004להוציא את שנת (המקבלים דמי אבטלה 

חיילים משוחררים שהשתלבו בעבודה זכאים למענק בגין ). במספרם
. אך בשנה האחרונה ירד מספר מקבלי המענקים, תעסוקה מועדפת

ציבורית  הספר ובתחבורה- אבטחה בבתי   עבודותשלא לכלולההחלטה 
 הביאה לירידה במספר מקבלי , במענקהמזכות במניין העבודות 

לגידול במספר החיילים המשוחררים מקבלי דמי , ובהתאמההמענקים 
הרצון לקבל דמי אבטלה גובר  , נראה שבהעדר התמריץ הכספי. אבטלה

  . המשוחרריםעל הרצון להשתלב בתעסוקה אצל חלק מהחיילים 
הגמלה .  טרם אבטלתו המובטלשלדמי אבטלה מחושבים לפי שכרו 

היומית הממוצעת של דמי אבטלה עמדה על כמחצית מהשכר הממוצע 
נחותה בנדיבותה  והיא 2004- בדומה לרמתה הנומינלית ב, 2005- במשק ב

בהשוואה לעבר ובהשוואה לקצבאות אבטלה הנהוגות במדינות מערביות 
 נמשכה מגמת הירידה 2006-ב,  פי אומדנים מוקדמיםעל. מתוקנות

  .2001- אחוזים מרמתה ב10 שעמדה על ,בגמלת האבטלה
דמי אבטלה נמוכים במיוחד שולמו למשתתפי קורסי הכשרה 

במסגרתו מנוכים מדמי ש, )2002יולי מ(קב תיקון חוק עמקצועית 
 קבוצה זוב. הגמלה אחוז מ30האבטלה של הלומד בהכשרה מקצועית 

  . אחוז מהשכר הממוצע במשק35- האבטלה הממוצעים הגיעו לדמי
, תיקון זה פגע בנכונות של מובטלים להשתתף בהכשרה מקצועית

והוא מחטיא את , שנועדה לטייב ולהשביח את כישוריהם המקצועיים
על רקע זה . לאפשר למובטלים לשדרג את כישוריהם, כוונת המחוקק

שר למשתתפי הכשרה מקצועית באופן המאפ, תוקן לאחרונה החוק
גם לימודים הנמשכים . להמשיך לקבל דמי אבטלה בתקופת ההכשרה

. שלא כבעבר, הוכרו כמזכים בדמי אבטלה) אקדמאיים בעיקר(מעל לשנה 
שנה בה נמשכה מגמת , 2005תיקון זה עדיין לא בא לידי ביטוי בנתוני 

להכשרה הירידה החדה במספר מקבלי דמי אבטלה שהשתתפו בקורסים 
אחוזים מכלל מקבלי דמי אבטלה שהשתתפו בהכשרה  5-כ( מקצועית

  ).2005- באחוז  לעומת  2002-מקצועית ב
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איור 4. דמי אבטלה כאחוז מהשכר הממוצע במשק, קבוצות 
נבחרות

ממוצעים, 2005
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איור 5. מקבלי גמלת אבטלה, סך-הכל וחיילים משוחררים
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  מזונות וביטוח אימהּות , קצבאות ילדים: תמיכה במשפחה. 6 

המגוונות , קיימות מספר תכניות במערכת הביטחון הסוציאלי למשפחות
חלקן מבקשות להתמודד עם בעוד ש. בעקרונות הפעולה שלהן וביעדיהן

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

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

  קצבת ילדים. א

ר להקל על המשפחה במימון  עלויות גידול הילדים הקצבה מכוונת בעיק
  משפחותמספר. ולתרום לצמצום ממדי העוני בקרב משפחות עם ילדים

 בהשוואה לשנה שקדמה לה 2005-  אחוז ב1.1- קצבת ילדים גדל בימקבל
באותה שנה גדל מספר הילדים בגינם . אלף 956.3והוא הגיע לכדי 
  . ילדים  אלף2,260.6- והגיע ל,  אחוז1.5-משולמת הקצבה ב

קצבאות הילדים ספגו , במכלול השינויים אשר נעשו בכלל הקצבאות
הן עקב שינויים ברמת הקצבה והן בקריטריונים , פגיעה חמורה ביותר

כולל האחדת גובה הקצבה באופן המבטל השפעות של מספר (לקבלתה 
השוואה של סך ). הילדים במשפחה וסדר הלידה שלהם על הקצבה

מלמדת שחלה  , טרם הקיצוצים, 2001 לשנת 2005-  הקצבאות בתשלומי
מסכום ( אחוז בסך הקצבאות לילדים 45-ירידה ריאלית מצטברת של כ

המשכה של מדיניות זו בשנים ). מיליארד 4.5- לכח"ש מיליארד 8.1של 
 אחוז לילד 15- צפוי להביא לפגיעה נוספת שתסתכם ב) 2009עד (הקרובות 
זאת ,  אחוז לילד הרביעי ואילך80- וכ, ז לילד השלישי אחו57, ראשון ושני

 .11)לאחר שכבר נפגעו מקיצוצים (2002-בהשוואה לקצבאות ששולמו ב
ריאליים שיעורי ההפחתה צפויים להיות אף גבוהים  יותר בשל  במונחים

  .עדכון הקצבאות-אי
עיקר הירידה בקצבאות ילדים נובע מהקיצוץ בקצבאות למשפחות עם 

ובשינוי שיטת התשלום עבור ילדים , )2004החל בפברואר  (שני ילדים
היקף הירידה מסתכם לכשליש מחלקן היחסי של . במשפחה" חדשים"

 17-   לעומת כ2005- וב2004- אחוז ב11 –קצבאות ילדים מכלל הקצבאות 
שבהן שלושה , ניתן פיצוי מסוים למשפחות, 2004מיולי ). 2001-אחוז ב

                                                 
  .חות שנתיים לשנים שונות"דו,  המוסד לביטוח לאומי11
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מלת הבטחת הכנסה או מזונות מהמוסד המקבלות ג, ילדים ויותר
אשר שולמה , "קצבת משפחה"הפיצוי ניתן באמצעות . לביטוח לאומי

בקצבאות , כפיצוי על הפגיעה הכפולה, בעבור ילד שלישי ורביעי בלבד
 .הילדים ובהבטחת הכנסה

תכניות "היישום המיידי והחותך של הקיצוצים בקצבאות הילדים ב
הגדיל בשליש את תחולת העוני בקרב , 2002מאז " החירום הכלכליות
בעיקר כאשר ראש המשפחה אינו משתתף בשוק (ילדים ומשפחות 

,  מתחת לקו העוני2005-  אלף ילדים בישראל חיו ב770-כ): העבודה
  .2002-  אלף ב556- ול2004 -  אלף ב714-בהשוואה ל

שראוי היה לשקול את משמעותה של ההכבדה על , מתקבל הרושם
לדים לעומת החלופה של פריסת שינויים מתוכננים מסוג משפחות עם י
המדיניות שהופעלה הייתה חסרה עקביות במיוחד לגבי  . זה לאורך זמן

היא חשפה את הרגישות של התחום להשפעות . מקבלי קצבאות ילדים
והיא מחדדת את הצורך ) הרכב הקואליציות בכנסת ואחרות(חיצוניות 

וי של הבסיס בשיטת ההקצאה של בדיון מעמיק שיקדים הפעלת שינ
  .תשלומי ההעברה

  מדינותלעומת  גמלאות כספיות למשפחות עם ילדים בארץ השוואת
מקבלות  ערביות המשפחות ברוב המדינות המכי , מלמדתאחרות בעולם 

, גון זיכוי במסכ, ספיות נוספות מלבד קצבת הילדים הבסיסית כגמלאות
 . וכדומה,וספות למשפחות גדולותת, ימודים למלתג, טיפול בילדים מלתג
ברובן ו ,ירופה כבישראל אצבת הילדים היא אוניברסלית ברוב מדינותק

, צבת הילדים הממוצעת בישראלק. 1812היא משולמת בגין ילדים עד גיל 
 בדומה,  אחוזים4.7 –ן הגבוהות  מ2001- הייתה ב,אחוז מהתוצר לנפשכ
נחה הקצבה הממוצעת צ 2005-באולם , כפינלנד ו כבלגיה,מדינות נדיבותל

  .   אחוזים מהתוצר2רדת לרמה של פויה ל צ2009- באחוזים ו 2.5-לילד ל 
על מנת להבטיח כיסוי חלק משמעותי של העלויות הכרוכות בגידול 

מוצע כי רמת קצבאות הילדים המשולמות בישראל תועלה לכלל , ילדים
י ישקף את שגובה הגמלה לילד ראשון ושנ, ההמלצה היא. המשפחות

ח " ש170דהיינו ייקבע ברמה של , 1975המלצת ועדת בן שחר משנת 
על מנת לתרום להתמודדות ).  כיוםח"ש 148לעומת (במונחים של היום 

יש הבטיח את הגדלת , עם העוני בקרב משפחות מרובות ילדים
כל עוד לא מופעלת . הכנסותיהן מבלי שהדבר יפגע במוטיבציה לעבודה

                                                 
  .2005, אליאב, אופיר 12
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תשולם תוספת בעבור כל ילד במשפחות , ה שליליתכנית מס הכנס
הגדלה זו . ללא מבחן הכנסות) מהילד הרביעי והלאה(מרובות ילדים 

לעומת הגמלה בעבור ילד ( בעבור הילד השלישי 1-  ל1.5תעמוד על יחס של 
 בעבור כל ילד מהילד הרביעי ואילך 1- ל2ועל יחס של , )ראשון ושני

  ).  ן והשנילעומת הגמלה בעבור ילד ראשו(

  נשים המקבלות דמי מזונות. ב

. חוק המזונות מבטיח תשלום מזונות לנשים לפי פסיקת בתי המשפט
האישה יכולה לבקש , כאשר הגבר החייב במזונות אינו ממלא חובתו

גבייה באמצעות המוסד לביטוח לאומי או באמצעות לשכות ההוצאה 
.  וממימון האוצרתשלום דמי מזונות ממומן מתקבולי חייבים. לפועל

התחייבות המוסד לביטוח לאומי לשלם לזכאיות על פי דין דמי מזונות 
כוללת אחריות לגביית הכספים מבן הזוג המכסה רק חלק מתשלומי דמי 

 עמדה גביית הביטוח הלאומי מבני זוג חייבים על 2005בשנת . המזונות
ור זה שיע.  אחוז מכלל התשלומים בשנה זו43שהם , ח" מיליון ש180

עולה על שיעורי הגבייה בשנים הקודמות והוא הושג באמצעות שיפור 
  .  13דרכי האכיפה של המוסד לביטוח לאומי

) 2003-בשל החמרת תנאי הזכאות ב( נמשכה הירידה 2005בשנת 
-במספר מקבלות דמי מזונות באמצעות הביטוח הלאומי ומספרן הגיע ל

 מקבלות דמי המזונות  אחוז במספר15.5חלה ירידה של .  אלף23.6
מקבלות דמי המזונות המחצית מ.   טרם ההחמרה2002בהשוואה לשנת 

גובה . וכשליש נוסף הן אימהות לשני ילדים, הן אימהות לילד אחד
 19.3 והיא מהווה 2005-ח לחודש ב" ש1,381הקצבה הממוצעת עמד על 

, 2004- ו2003בדומה לשיעורה בשנים , אחוז מהשכר הממוצע במשק
  .עור הנמוך משיעור הקצבה  טרם ההחמרה בחוקשי

ומי , חוק המזונות כשלעצמו אינו מבטיח הכנסת מינימום לנזקקות
זכאית לקבל , שמתקיימים לגביה תנאי הבטחת הכנסה מכוח החוק

שחלו גם על , תיקוני החקיקה. השלמת הכנסה בנוסף לדמי המזונות
,  מזונות בכללהביאו להקטנת מספר מקבלות דמי, מקבלות קצבה זו

 הקבוצה הנזקקת יותר מקרב –ומקבלות השלמת הכנסה ומזונות 
 אחוז של מקבלות דמי מזונות 45-מ:  בפרט–מקבלות דמי מזונות 

                                                 
 .2006, טולדנו 13
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נמצא כי הקבוצה : 2005- אחוז מהקבוצה ב30- ל2002-והבטחת הכנסה ב
  .  קטנה בכשליש מגודלה הקודם עקב ההחמרות

  ביטוח אימהּות. ג

  . דמי לידה ומענק אשפוז ,ימהות כוללת מענק לידהתכנית ביטוח א
המענק נועד במקורו . חולים-  משולם לכל יולדת בביתמענק לידה. 1

חולים ועל כן הוא אינו משולם למי שבוחרת ללדת - לעודד לידות בבתי
אין מרכיב ביטוחי בכל הקשור למענק זה , בשונה מדמי לידה. בביתה

בשנת . כות האישה לשוק העבודהוהזכאות בו איננה מותנית בהשתיי
 11.2-שיעור זה נמוך ב.  אלף יולדות111.3-ל הוענקו מענקי לידה 2005

   .2004אחוז לעומת 
, ח" מיליון ש122.7 על 2005-סך התשלומים למענקי הלידה עמד ב

גובה המענק .  אחוזים בערכים ריאליים בהקצאות למענק4ירידה של 
והוא  , שכר הממוצע במשק לכל לידה אחוז מה20 על 2003עמד עד יולי 

 הוקטן גובה 2003החל ביולי . התעדכן בשיעור תוספות היוקר במשק
 אחוזים מהשכר הממוצע 6-שירד עד ל(מענק הלידה לילד שני ואילך  

  ) .ללידת ילד שלישי ויותר במשפחה
ידי המוסד לביטוח לאומי כתחליף שכר -  משולמים עלדמי הלידה. 2

.  אשר היו משולבות בשוק העבודה קודם ללידהלאימהות יולדות 
הגמלה שווה בערכה למלוא השכר של היולדת והיא משולמת במשך 

,  גם  גברים1998החל בשנת .  שבועות לאחר הלידה12תקופה של 
זכאים לקבל דמי לידה , החולקים  את חופשת הלידה עם בנות זוגן

בשנת (שרות זו בפועל רק גברים מעטים נהנו מאפ. לתקופת זמן קצרה
 אלף מקבלי דמי 77 אחוז מכלל 0.2 היוו גברים שקבלו דמי לידה 2005
  ). לידה

מבטא את ,  אחוז54העומד על , שיעור מקבלי דמי לידה מכלל הלידות
מרבית הנשים . שיעורי ההשתתפות הנוכחיים של נשים בכוח העבודה

עד . )שיעורן גבוה מחלקן היחסי של השכירות באוכלוסייה(שכירות 
- עלה בהדרגה אחוז דמי הלידה מהשכר הממוצע והגיע ל2003שנת 
 מסתמנת מגמת ירידה בדמי 2005- אולם החל ב,  אחוז מהשכר77.5

מעלייה , ככל הנראה, הירידה נובעת. יחסית לשכר הממוצע, הלידה
- ועל כן ב, בחלקן של נשים בעלות שכר נמוך מקרב מקבלות דמי לידה

קבלות דמי הלידה זכאיות לקצבה ששיעורה  רק חמישית מכלל מ2005
  .גבוה מהשכר הממוצע במשק
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אשר נועד , מענק אשפוזהמרכיב השלישי של ביטוח אימהות הוא . 3
מענק זה . לממן את הוצאות הלידה והאשפוז של היולדת לאחר הלידה

ובאופן , ידי המוסד לביטוח לאומי- החולים על-משולם ישירות לבתי
מספר מענקי האשפוז .  במסגרת סל הבריאותמעשי הוא משולב כיום

. 2004- אחוז ממספרם ב0.6 -נמוך ב, 142,560- שהגיע ל2005 -ב
 אחוז מהשכר הממוצע 89.2שיעורו היחסי של מענק האשפוז עמד על 

 2005בשנת . והוא מצוי במגמת עלייה במהלך כל התקופה הנסקרת
ותי בגובה עיקר הגידול במענק האשפוז נגרם בעקבות גידול משמע

  . המענק ללידת פג

  
  
  

איור 6.  גמלאות אימהות כאחוז מהשכר הממוצע, לפי סוג 
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   מקורות 

מבט היסטורי : קצבאות הילדים בישראל, )2005(, .אליאב ת,. אופיר מ
 ,ינהל המחקר והתכנוןמ, מוסד לביטוח לאומיה, וראייה בינלאומית

  .91ח מחקר מס " דו,םירושלי
היבטים חברתיים של , )2006(, .ר, כהן, .זוסמן צ, .מ, אנדבלד, .אחדות ל
מינהל המחקר , המוסד לביטוח לאומי, 2006-2000קציב המדינה ת

  .יוני, ירושלים, והתכנון
ישום החוק לשילוב מקבלי גמלה י ,)2006(, .אנדבלד מ, .כהן ר, .אחדות ל

  .מאי, 1 מעקב מס ח"דו, ב"וכנית מהלת –להבטחת הכנסה בעבודה 
, קרייםממצאים עי, 2004ממדי העוני והפערים בהכנסות , )2005(, -- 

 .אוגוסט, מינהל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי
  .מדיניות רווחה: 'פרק ד, 2004דוח שנתי , )2005(בנק ישראל 

קבלי קצבאות נכות מהמוסד  מ,)2005 (,.נאון ד, .שטרוסברג נ, .בר ש
ינהל המחקר מ, מוסד לביטוח לאומיה, רושליםי, לביטוח לאומי

, ה"התשס בא-נחםמ, ברוקדייל  ינט מכוןו'ג-איירסומוהתכנון 
  .וגוסטא
, שיקום ונכונות לעבודה בקרב מקבלי נכות בישראל, )2003(, .גורדון ד

 . 80' מס, ינהל המחקר והתכנוןמ, מוסד לביטוח לאומיה, )תקציר(
העוני בישראל ואסטרטגיה מוצעת , )2004(, .נ, )קלינר(וקסיר , .ד,גוטליב

, בנק ישראל, מערכת הרווחההרחבת תעסוקה ושינויים ב: לצמצומו
  .יולי

ביטחון , 1972-2003על מטוטלת ביטוח אבטלה בישראל , )2004(, .'ג, גל
  .143-109' עמ, 67 'מס, דצמבר, סוציאלי

  מאגנס , ירושלים,  ביטחון סוציאלי בישראל,  )2004(, -- 
שנים ,  לישראלסטטיסטיה ןשנתוה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .שונות
  .שנים שונות, כוח אדםסקרי , -- 
סקירות  שנתיות לשנים , ינהל המחקר והתכנוןמ, מוסד לביטוח לאומיה

 .שונות
, 2003 השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק-מדי העוני ואימ, )2004(, -- 

 .נובמבר, ממצאים עיקריים
 .מרס-ינואר, רבעון סטטיסטי, )2006(, -- 
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, מינהל המחקר והתכנון, 2005ממדי העוני והפערים בהכנסות , )2006(, -- 
 .אוגוסט, ירושלים

מינהל המחקר , דברי הסבר, 2005תקציב תפעולי לשנת , )2005(, -- 
  .מאי, והתכנון

באמצעות המוסד לביטוח  דמי מזונות שים המקבלותנ, )2006(, .טולדנו א
 ,ינהל המחקר והתכנוןמ, מוסד לביטוח לאומיה, 2005 בשנת אומיל

  . פברואר, ו"שבט התשס , םירושלי
, מוסד לביטוח לאומיה, 2005מקבלי  דמי אבטלה בשנת , )2006( ,-- 

  .ם ירושלי,ינהל המחקר והתכנוןמ
התמורות בענף הפנסיה והשלכותיהן על , )2006(, .א, ספיבק, .ר, יוסף

  .66-35,ו "תשס, )1(ג " כרך לגרונטולוגיה, פנסיית חובה בישראל
, צרכים, פגיעות: נפגעי איבה בישראל, )2005(, . שבר, . רפריאור, .אינאי 

ינהל המחקר מ, מוסד לביטוח לאומיה, חקיקה והגשת טיפול וסיוע
  . יולי,ם ירושלי,והתכנון
  .שנים שונות, שנתי ח"דו, מבקר המדינה

מדיניות : שכר מינימום ומס הכנסה שלילי, )2006(, .לוסקי י, .מלול מ
יניות החברתית מרכז טאוב לחקר המד: ירושלים, אופטימלית

 . אוגוסט, בישראל
ח ביצוע תקציב מזומנים לשנה "דו, )2006(החשב הכללי , משרד האוצר

  . 31.12.05 -המסתיימת ב
דוח התכנית לשילוב , )2005(מינהל תכנון מחקר וכלכלה , ת"משרד התמ

, תשלומי הטבות ומענקים,  הׂשמות–הורים יחידים בשוק העבודה 
מעודכן , ילדים וצהרונים והעצמהמעונות , הכשרה מקצועית
  .מאי- לחודשים אפריל

יטחון ב ,2002-2004הרפורמה במערכת הפנסיה בישראל ) 2006. (פלג ד
  .108 -84 : 71 מס ,מאי, ו "סיוון תשס, סוציאלי

 מרכז טאוב ,הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, )עורך. (י, .קופ
  .רושליםי, שנים שונות, לחקר המדיניות החברתית בישראל

 מגמות –השתתפות קשישים בכוח העבודה , )2006. (ר, צורי- בר,  .קופ י
   .144- 121, ו"תשס, )1(ג "כרך ל,גרונטולוגיה , עיקריות

 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2006 –הסקר החברתי 



 



        20062006  ––הסקר החברתי הסקר החברתי 

  מבוא. 1

סקר את החברתית עורך זו השנה השביעית המדיניות המרכז טאוב לחקר 
 אשר נועד להתרשם מתחושת הרווחה ,מדובר בסקר דעת קהל. 1החברתי

ומעמדותיו בסוגיות , ומתחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל
לשאול מספר כמדי שנה גם השנה הקפדנו להמשיך ו. חברתיות שונות

בהם , כדי להבטיח שבתחומים אלה, שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות
תהיה בידינו אינדיקציה למגמות , נשאל הציבור כמה וכמה פעמים

 שאלנו מספר שאלות ,שוב כבשנים קודמות, כמו כן .ברורות בעמדותיו
 מוקדבשנבחרו בשל היותם  ,הנוגעים לרווחת הציבור, חדשות בתחומים

לתמונת  והשלמה  הסקר מהווה תוספת חשובה.ציבורי לאחרונההדיון ה
  .ח השנתי של המרכז"המצב החברתית הכלולה בדו

חלקם , )ביולי ובספטמבר, בפברואר( סקרים שלושההשנה ערכנו 
מייצג כל אחד מהמועדים ". מדד טאוב"כללו את שאלות מלאים וחלקם 

, ברה ולכלכלהבכל הנוגע לח ,להלכה לפחות, שנהשונה של התקופה 
 הייתה עמוסת תהפוכות 2006שנת .  הביטחוניים והמדינייםולממדים

האם ועד כמה האירועים התכופים לאורך השנה השפיעו , ומעניין לבחון
ועל " מדד טאוב"ב  תחושת הביטחון החברתי של הציבור כמתבטאעל

קר פברואר נערך בתקופה שבראשות הממשלה ס. יתר תוצאות הסקר
והתחזיות להמשכיות תהליכי ההתאוששות , אריאל שרוןעמד עדיין 

סקר יולי נערך לאחר הקמת הממשלה . הכלכלית והמדינית היו בשיאן
 הדגישה אתהחדשה בראשות אהוד אולמרט ולאחר שמערכת הבחירות 

לאחר תום מלחמת לבנון וסקר ספטמבר נערך , "חברתיהיום הסדר "
  . השנייה ועם ראשית החזרה לשיגרת החיים

מצביעות על  יםתוצאות הסקר, ואולי גם מפתיע במקצת, באופן כללי
בתוכן . עליהן נעמוד ביתר פירוט בהמשך, 2005-המשך המגמות שנצפו ב

  : מגמות עיקריותבלטו בתוצאות הסקר שתי

                                                      
  . מ" ייעוץ ומחקר בע– הסקר נערך מדי שנה באמצעות חברת חנוך ורפי סמית 1
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של בתחושה , גם אם היא איטית, נמשכת מגמת השיפור, ראשית
ביטוי הן כאשר הם דבר זה בא לידי . טחונם החברתייבהמשיבים לגבי 

, והן כאשר הם נשאלים על מצבם יחסית לעבר, נשאלים על מצבם הנוכחי
הכנסתם אינה ש"שיעור המשיבים  ,יחד עם זאת. ציפיותיהם לעתידעל ו

 הוא יציב "מספקת בקושישהיא או , הבסיסייםקיום הרכי ומספקת לצ
- ל36-מ ,ירידה נראית ליתר דיוק אף ( מכלל המשיביםשלישוכולל בתוכו 

גם שיעור המשיבים שמצבם הורע . )2006-  ל2005 אחוז בשיעורם בין 32
כאשר גם , שיעור גבוה יחסית, באופן כללי לעומת השנים הקודמות יציב

-  אחוז ב35- ל2005-  אחוז ב38-מ, מסתמנת מגמת ירידה קלה בלבדבו 
2006. 

וההתפתחויות הכלכליות , למרות האירועים הביטחוניים, שנית
הוא בעל  הציבור סבור שהטיפול בסוגיות החברתיות ,ליטיותוהפו

שהדבר , יש להניח. חשיבות רבה יותר מאשר טיפול בסוגיות הביטחוניות
 הממשיך לחוש את הפגיעה – שליש מהציבור –נובע מהשיעור הגבוה 

בסקר  המשתתפים תשובותבהדבר בולט במיוחד . בביטחונו החברתי
 2 בסעיף נציגלהלן ). 8-  ו7וט בסעיפים ראה פיר (לאחר המלחמהשנערך 

 תוצאות הסקר לפי הנושאים יוצגוובסעיפים הבאים " מדד טאוב"את 
  .השונים

  לתחושת הביטחון החברתי" מדד טאוב. "2

לקבל תמונה כוללנית יותר על  המאפשר, בשנה שחלפה פיתחנו מדד
מעבר למה שניתן ללמוד מתשובות לשאלות , הביטחון החברתיתחושת 

 התשובות שניתנו בסקר לקבוצה של  אתמאגד" מדד טאוב". ודדותב
הנוגעות ישירות במרכיבים הבסיסיים ביותר של תחושת הרווחה , שאלות

בתחושת החשיפה , מדובר בעיקר בשינויים ברמת החיים. החברתית
להלן נצביע על . ובחשש מפני אבטלה, בביטחון כלכלי בסיסי, לאלימות

דד טאוב כפי שעולה משלושת הסקרים שערכנו המגמות עליהן מצביע מ
  .בשנים הקודמותובהשוואה למדד , 2006-ב

המחושב לכלל , 2 )נקודות הזמן בהן הוא נמדדל( הממוצע "מדד טאוב"
  2005-  ב נקודות56.2לעומת , 57.8על  עומד 2006בשנת אוכלוסיית הסקר 

                                                      
או לשאלות שנשאלו מספר פעמים , להלן בכל מקום בו אנו מתייחסים למדד טאוב 2

מדובר , כאשר מופיע מספר אחד המייצג את אותה השנה, במהלך אותה השנה
 .תה השנהבממוצע התשובות לשאלות שנשאלו באו
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תבטא והמצב הגרוע ביותר מ, 100לי הוא א המצב האופטימנזכיר כי(
 ,אמנם באופן מתון, שהמדד עלה ברציפות, עוד מעניין לציין. )0בציון 

  . 58.3- ל57.3- מ, 2006במהלך 
 .2001 – ו שהייתה בשנה הראשונה למדידתלרמה 2006- המדד חזר ב

בצורה ירד המדד , 2003-2002שנתיים מהלך הב, 2001בתקופה שאחרי 
ירידה של המדד את הבאותה תקופה שיקפה  . נקודות47.9תלולה לכדי 

, העמקת המיתון הכלכלי בשלהתערערות הביטחון החברתי של הציבור 
תקציבי בובעיקר ,  האבטלה והקיצוצים בתקציבי הרווחההגידול בשיעורי
 , חל מפנה בתחושת הביטחון של הציבור2004שנת מאז  .הבטחת הכנסה

 למרות האירועים המלחמתיים, המדדרצופה של ה כפי שמשתקף מעליי
 שככלל אפשר ,הרציפות והעקביות של הנתונים מצביעה על כך. בצפון

 דומה לתחושה 2006לומר שתחושת הביטחון החברתי של הציבור בשנת 
מבחינה כלכלית לאחת השנים הטובות שהייתה לו בשנה שנחשבת 

  .20013שנת , כאמור, טחונית בעשורים האחרוניםיוב
  

                                                      
. 2002- אותה אימצו קובעי המדיניות ב, כי שנה זו קדמה לתכנית הכלכלית, נזכיר 3

  .התכנית נועדה לחדש את הצמיחה הכלכלית ולהקטין את המגזר הציבורי במשק

איור 1. מדד טאוב לתחושת הביטחון החברתי 
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 לאוכלוסיית הסקר בכללותה הנתונים הללו מתייחסים, יחד עם זאת
ומסתירים הבדלים גדולים ברמת הביטחון החברתי בין קבוצות 

המדד המחושב עבור האוכלוסייה המדווחת על רמת . אוכלוסייה שונות
בו בזמן ,  נקודות68.6 על 2005עמד בשנת " הרבה מעל הממוצע"הכנסה 

הגיע " הרבה מתחת לממוצע"שהנתון עבור האוכלוסייה עם רמת הכנסה 
. בהתאמה 46.9-  ו70.7 היו המספרים 2006- ב.נקודות בלבד 45.2 לכדי

 בעלת הקבוצהלגבי  2006שהתפתחה במשך מגמת השיפור , יתירה מזאת
 נקטעה ,)43.6 לעומת 49.4(בולטת מגמה ברורה ו ,ההכנסה הנמוכה ביותר
תופעה שלא נצפתה לגבי בעלי ההכנסה , 47.6-בספטמבר והמדד ירד ל

להיפך בקרב קבוצה זאת נצפתה ירידה בין פברואר ליולי  .ביותרהגבוהה 
המגמה  הכל- בסך. 72.7- ל ,ה מיולי לספטמברייושוב על) 68.4-  ל71.8-מ(
 קבוצות ההכנסה ביןצמצום הפערים בתחושת הביטחון החברתי  לש

של התהפכה בסקר , יולישנערך ב בסקר שהחלה להסתמן ובלטה, השונות
  . ספטמבר

 רמות ההשכלה השונות לפיקבוצות האוכלוסייה ן ביההבדלים 
לאורך התקופה ירדה תחושת הביטחון של בעלי  .הרבה פחות בולטים

אך ,  ולאחר מכן היא עלתה בהתמדה2003- ל2001ההשכלה הנמוכה בין 
תחושת הביטחון החברתי בקרב בעלי השכלה . 2001-לא חזרה לרמתה ב

           השיגה את רמתהכבר  היא 2006-וב, אקדמית עברה מסלול דומה
 הייתה ירידה קלה 2006שבמהלך , אפשר לציין, מעבר לכך. 2001-ב

אך נרשמה , בתחושת הביטחון החברתי של בעלי ההשכלה האקדמית
יציבות או אפילו עלייה קלה בתחושת הביטחון החברתי של בעלי 

  .ההשכלה הנמוכה
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 קבוצות האוכלוסייה השונותשל ם בעמדות למרות ההבדלים הרבי     
" מדד טאוב"ב שיפורהמגמת הרי הממצא הבולט הוא ש , בשאלות רבות

כולל הקבוצות , קבוצות האוכלוסייה השונות משותפת ל2006-  ל2004בין 
יחד עם זאת קיימים הבדלים  .החורגות לעתים בתשובותיהן מן הממוצע

בתחושת הביטחון של ה ד הייתה ירידה ח2003בשנת  :מעניינים
במהלך שלוש השנים האחרונות היא שבה אך האוכלוסייה החרדית 

. 2006- נעצרת בההתאוששות , עם זאת. ת לרמתה הקודמוכמעט חזרה
בקצבאות שבוצע באותה שנה אנו נוטים לייחס זאת לקיצוץ הדרסטי 

  .  והסתגלות למצב החדשמכן- לאחר ולהחזרת חלק מהקצבאות,הילדים
הייתה ירידה עד שנת גם שם . ה חווה האוכלוסייה הערביתתופעה דומ

 ,התאוששות הדרגתית השתנה הכיוון וישנה 2004- החל באך , 2003
תחושות הציבור  שיש לייחס את ,גם כאן נראה לנו. 2006-נמשכת גם בה

הרעה בתנאי ביטוח  ולקצבאות הילדיםלקיצוצים ב בעיקר הערבי
 כאשר השנה הקשה , העוליםאצל תנראיתמונה שונה לחלוטין . האבטלה

ניכר ביחס לכל  שיפור מציינת 2006ושנת  2002ביותר הייתה דווקא 
 ייתכן שניתן לייחס את השיפור בתחושתם של העולים .השנים הקודמות

  .2006-2005לשיפור שחל ברמת האבטלה בשנים 

  קבוצות נבחרות, בתחושת הביטחוןהבדלים : מדד טאוב

2006 2005 2004 2003 2002 2001
  חרדים 56 60 50 58 58 58
 ערבים 51 49 44 46 52 53
 עולים 54 47 50 49 50 57

כך גם ההבדלים בין ,  במיוחדאינם גדוליםקבוצות הגיל ההבדלים בין 
, צעיריםש ,אפשר לומר, לגבי ההבדל לפי גיל ,יחד עם זאת. נשים לגברים

הקבוצה , לעומתם .רתיתחביותר כלל מרגישים בטוחים - בדרך24-18 בני
 אלה שביטאו גם הם, 64-30בני , העיקרית בחברה הנושאת בעול הפרנסה

 שהתגלה מפתיעממצא  .נמוכה ביותרהחברתי הביטחון ה תחושת את
יחסית הייתה גבוהה + 65 בנישתחושת הביטחון החברתי של , בסקר הוא

שור שהדבר קייתכן  . כמעט לכל אורך התקופה,קבוצות בגיל העבודהל
אמנם קיימת תלות בפנסיה ,  מצד אחד– פנסיהבחיים למציאות ה

 ,אולם מצד שני,  שאיננה גבוהה,זיקנה של הביטוח הלאומיהקצבת וב
   .החששות שונים מהחשש מפני אבטלה או מפני כישלון כלכלי
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שיפור איטי  מצביעים על 2006-בשנערכו  הסקרים ,בסיכומו של דבר
ללא תהליך , ן החברתי של כלל הציבוראך רצוף בתחושת הביטחומאד 

  . צמצום הפערים החברתייםבכיוון של מקביל 

   רמת החיים . 3

 הציבור באשר לתחושותבכל הסקרים שאלנו מספר שאלות בכל הקשור 
 של הנוכחיתרמת חייו ל ביחסשאלנו  .החיים והשינויים החלים בהלרמת 
 לעתיד על הציפיותו,  מצד אחדעבר הקרובלעומת ה תה השוואעל, הציבור
   .מצד שני

איזה מידה רמת הכנסתך מאפשרת לך ב" ,השאלה הראשונה הייתה
  ?"ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

 הלך וגדל 2005-2001 שבמהלך השנים ,התשובות מצביעות על כך
מגמה זו השתנתה . שהצביעו על קושי, שיעור המשפחות החלשות
הכנסתם כי  שדיווחוושיעור המשפחות  ,2006, לראשונה בשנה האחרונה

 בצורכי הקיוםאו מאפשרת רק בקושי לעמוד , כלל לא מאפשרת
שיעור השנה עלה בהשלמה לכך .  אחוז32-ל 36- מ  ירד,הבסיסיים

 ללא קיוםה  להן עמידה בצורכיהמשפחות הסבורות שהכנסתן מאפשרת
נוי  שי2006- הסקר מגלה בש, אין ספק .קשיים מרובים או ללא קושי

 ,בראייה ארוכת טווח יותר, עם זאת, ים האחרונותנלעומת הש לטובה
  . 2001 היה טוב יותר בשנתהמצב  

הכנסה וצורכי קיום 
 2006 2005 2001200220032004  )אחוזים( בסיסיים

  כלל לא מאפשרת 
 32 36 34 31 34 28  ומאפשרת בקושי   

 41 41 43 47 46 45 מאפשרת במידה סבירה
   ללא קשייםמאפשרת

 27 23 23 22 20 27    מרובים וללא קושי  

לגבי רמת  הערכת הנשאליםבתחום זה בדקה את  השאלה השנייה
את  אם תשווה ":שלוש הקודמות-שנתייםל שלהם בהשוואההרווחה 

האם , שלוש-שנתיים רמת החיים שלך ושל משפחתך היום לעומת לפני
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חלה נסיגה , לא חל כל שינוי, חל שיפור מסוים, חל שיפור ניכר( :לדעתך
   ?)חלה נסיגה רבה, מסוימת

ם של הסבורים שמצבם הורע לעומת חלקירידה בחלה מסתבר כי 
כשליש מהציבור  ).  שיעורם היה נמוך יותר2001- רק ב(השנים הקודמות 

 סבורים שמצבם הורע במידה רבה או במידת מה)  אחוז35- כ,ליתר דיוק(
אמנם חלקם  .זאת או אחרתפר במידה סבורים שמצבם שו  אחוז20-וכ

של המשיבים שחל שיפור במצבם איננו בירידה לעומת השנים הקודמות 
.  במצבםאך הוא פחות ממחצית ממי שסבורים שלא חל כל שינוי

רחוק הציבור ,  ראשית שנות האלפייםלעומת 2006בהשוואה של 
  .עבר הקרובעומת השהייתה לו על מצבו להחיובית מההערכה 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001   לעומת העברהמצב
              )אחוזים (

 19 20 13 8 17 26  שיפור ניכר או מסוים
 46 42 38 34 37  50 לא חל כל שינוי

 35 38 49 58  46  24   רבההרעה מסוימת או

האם אתה צופה  ": בעתידשינוייםציפיות לל הע הציבור אתשאלנו 
זו שאלה " ?ה בשנה הקרובהישתנהכלכלי שמצבך ומצב משפחתך 

 הכל-שבסך, התשובות עליה מגלותו, 2004שנת ב החל נכללה בסקר
ושיעור הסבורים שמצבם ישתפר , עתידהאופטימי לגבי בישראל הציבור 

אף ניכרת  . משיעור הסבורים שמצבם יורעשניים לערךבעתיד גבוה פי 
  .2006-באופטימיות של הציבור בעלייה מסוימת 

 2006 2005 2004  )אחוזים( ציפייה לעתיד
 13 16 13  תחול הרעה רבה או הרעה מסוימת

 58 58 47 לא יחול כל שינוי
 29 26 40    או שיפור ניכר יחול שיפור מסוים

ת בכל שכבות ורווחכלל האוכלוסייה לגבי התחושות האם בדקנו 
 .אחרות אצלשונות  וקבוצות מסוימותבקרב בולטות או  ,הציבור

 ילפ, בהבחנה לפי הכנסה, מקבצים של האוכלוסייה הלוששהתמקדנו ב
   .ערבים ועולים, חרדים: מובחנותוכן בשלוש קבוצות השכלה 

 ,רכי הקיום הבסיסייםוהאם ההכנסה מספקת לצ, לגבי השאלה
ההבחנה בין בעלי הכנסה גבוהה הרבה מעל הממוצע לבין בעלי הכנסה 
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צפויה של ההכנסה על מגלה את השפעתה ה, נמוכה במידה רבה מהממוצע
 לאורך הזמן ). בנספח1הממצאים בלוח פירוט של ראה ( התשובות
 שהשיבו שהכנסתם , של בעלי ההכנסה הגבוההששיעורם, מסתבר

 ללא קושי או כמעט לממן את צורכי הקיום הבסיסייםמאפשרת להם 
ותהליך השיפור היה ) 2001-אפילו יחסית ל(אף נמצא בעלייה , ללא קושי
לעומת (מאוד  שיעור בעלי ההכנסה הנמוכה ,לעומת זאת. 2003ז רצוף מא
להם לעמוד בצורכי הקיום שהשיבו שהכנסתם אינה מאפשרת , )הממוצע

בין בטווח שנע לאורך כל התקופה ,  או שמאפשרת אותו בקושיהבסיסיים
 2006- ב 2005-בהשיעור הגבוה ביותר של החלשים נמצא ( אחוז 68- ל 58

איננו הממצא הבולט ).  אחוז מכלל המשיבים64על שיעור העמד עדיין 
אלא מעוצמת , עולה משינויים המתגלים משנה לשנה בסקרי המרכז

שליש מבעלי ההכנסה הנמוכה מדווחים שהכנסתם אינה -שכשני, הממצא
 או שמאפשרת אותו לממן את צורכי הקיום הבסיסייםמאפשרת להם 

  . בקושי
מימון צורכי  מאפשרת שיעור בעלי ההשכלה האקדמית שהכנסתם

  משיעור בעלי ההכנסה הגבוההבהרבה ללא קושי  נמוך הקיום הבסיסיים
בקרב אקדמאים לעומת   אחוז34 – על פחות ממחצית 2006- מדובר ב–

שיעור זה בקרב האקדמאים מעיד על  (בין בעלי ההכנסה הגבוההמ 73
שיעור בעלי , לכךבמקביל . )עלייה לעומת שלוש השנים הקודמות

בסיסי ההשכלה האקדמית המדווחים כי הכנסתם אינה מאפשרת קיום 
המקביל אצל שיעור המנמוך בהרבה  ,כמעט רבע, או שמאפשרת בקושי
  . )1 לוח נספח (אולם זה איננו שיעור מבוטל, בעלי ההכנסה הנמוכה

, ערבים –  קבוצות באוכלוסייה של שלוש בדקנו בנפרד את תשובותיהן
 םמצב לגבי העוליםתחושת ש,  מצביע על כך1נספח לוח  .וחרדים, עולים

בתחושת הרווחה  חלה עלייה 2006- ל2004בין . באופן ניכרהשתפרה 
לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים ללא שלהם יכולת כנגזר מה(שלהם 
שהכנסתם מאפשרת להם  2006-במהעולים מדווחים  אחוז 30 –) קושי

. 2004- ב אחוז בלבד13מת לעו,  ללא קושילממן את צורכיהם הבסיסיים
הירידה  הוא ,המשלים את אותה תחושה, הממצא הבולט עוד יותר

על כך , בשיעור המדווחים מתוך העולים, לעומת השנים הקודמות, שחלה
 50  לעומת2006-  ב32 : בקושיעמידה בצורכי הקיוםשהכנסתם מאפשרת 

קים מחזאלה מצאים מ .2001- ב אחוז48 ואף, 2005- וב2004- ב אחוז
שתהליך הקליטה וההתערות של העולים בחברה , את התחושהלכאורה 

  .)יש מקום להעמיק את הבדיקה, עם זאת (נמשך ומתקדםהישראלית 
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האוכלוסייה מצבה של עולה מתוצאות הסקר כי  ,לעומת זאת
 הורע באורח ,כלל כאוכלוסייה חלשה-המוגדרת בדרך, החרדית
כי  דיווחווסייה החרדית מהאוכלכשליש  2001- שב בעוד .משמעותי
שיעור גבוה בפני ( הבסיסיים קיוםצורכי המספקת בקושי לם הכנסת
מקרב " החלשים מאוד"חלה עלייה בחלקם של משנה לשנה הרי ש, )עצמו

, בהשלמה לכך .2006-ב אחוז 45לכדי , חלקם עלה באופן ניכר: החרדים
 מאפשרת כי ההכנסה כן, שיעור המדווחים מתוכם) 2003משנת (אף ירד 

  אחוז 21 דיווחו 2003-ב –ללא כל קושי את צורכי הקיום הבסיסיים להם 
 12 רק 2006- ב אך קיום ללא קושיעמידה בצורכי הכנסתם מאפשרת כי 

שממצאים אלה מבטאים את הפגיעה הקשה בתחושת , ברור. אחוז
 כתוצאה, 2003במיוחד לאחר , הרווחה המינימאלית של הציבור החרדי

  . בקצבאות הילדים בצורה קשהאשר קיצצהממשלה מדיניות המ
במהלך השנים  מאוד הורע האוכלוסייה הערביתגם מצבה של 

 ,לגבי האוכלוסייה במיוחד בולטהדבר . כפי שעולה מן הסקר, האחרונות
 של חלקה . הבסיסייםשהכנסתה מספיקה בקושי לכיסוי צורכי הקיום

ולמעשה , קרב החרדיםמאשר בבקרב הערבים אוכלוסייה זאת גדול יותר 
 לפגיעה אנו מניחים כי בנוסף.  אחוז55 –  זהציבורמקרב מדובר ברוב 

 ,)המשותפת לציבור זה ולציבור החרדי (קצבאות הילדיםהנובעת מקיצוץ 
החריפה את  קבלת דמי אבטלההמאפשרים גם ההרעה בתנאים 

חוסר האפשרות לעמוד בצורכי הקיום הנובעות מתחושות הקשות ה
שמצבם של הערבים היה הרבה ,  צריך לזכור,יחד עם זאת. יםהבסיסי

 – 2001-  דהיינו ב, בנקודת הפתיחה,לפי העולה מסקרי המרכז, יותר חמור
 הכנסתם מספיקה בקושי כי, ווחוי דמן הערבים  אחוז48 כבר בשנה זו
  . החרדיםמן  אחוז32 לעומת כדי להתקיים

  השנים הקודמות לעומתשל התחושות בקרב הציבורהמשך הבדיקה 
בייחוד הבחינה של ( התרחבות הפערים  אתבבירור מגלה, )להלןראה (

  הסבורים,בעלי ההכנסה הגבוהה שיעור :)התוצאות בחיתוך לפי הכנסה
 17( 2006-ב הנמוך ביותרהיה , שמצבם הורע לעומת השנים הקודמות

 רמצבם שופ  בעלי ההכנסה הגבוהה שדיווחו כישיעורזאת לעומת  .)אחוז
ומה כי תוצאות הסקר מצביעות על ד – )2001למעט ( הגבוה ביותר היה
.  באופן ברורעם בעלי ההכנסות הגבוהות" היטיבה" שתקופה זאת ,כך

 שמצבם – מבין בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר – שיעור הסבורים ,םלעומת
הוא אך , 2002-2005לעומת נמוך אמנם , הורע יחסית לשנים קודמות

  .2001עומת גבוה בהרבה ל
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2006 2005 2004 2003 2002 2001  לפי הכנסה, השוואת המצב לעבר
  )אחוזים (   

17 19 31 34 23 18    מצב הורע– ה גבוההסהכנ
37 37 29 18 34 52   מצב שופר– ה גבוההסהכנ
53 57 69 74 57 36   מצב הורע–נמוכה ה סהכנ

9 9 8 5 13 15   מצב שופר–נמוכה ה סהכנ

שיפור  ניכר,  רמת ההשכלהלפי בממצאיםאשר מתבוננים כגם 
 ,םיאהאקדמ שיעור.  יחסית לשנים הקודמות,בישראלבתחושת הציבור 

 , והערכתם,2003מאז  במגמת ירידה נמצאשמצבם הורע הסבורים 
אצל בעלי ההשכלה גם התמונה די דומה . מאותה שנהשמצבם שופר עולה 
  .היסודית והתיכונית

 לפי השכלה, השוואת המצב לעבר 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  )אחוזים(            

  מצב הורע–אקדמית  23 36 62 47 35 31
   מצב שופר–אקדמית  36 21 8 13 21 23

  מצב הורע–יסודית  32 50 67 65 62 49
  מצב שופר–יסודית  17 13 8 1 7 13

ומת של ההווה לע, לכאורה, להשוואה המסתמנת כחיוביתבניגוד 
 2006-  ב אופטימיותאינן כהעתיד  לגבי ה הציבורשציפיות הרי, העבר

 בעלי ההכנסות אצלהדבר בולט . )2 לוח נספח (שנים הקודמותל בהשוואה
בדומה לשנה , אשר כרבע מהם סבורים שהמצב ישתפר, הנמוכות ביותר

רבע , יחד עם זאת .2004-אך השיעורים היו גבוהים בהרבה ב, קודמת
, לעומתם. 2005בדומה לשנת , ם סבורים שהמצב עוד יורענוסף מתוכ

ורק , שהמצב ישופר אחוז סבורים 40-כבקרב בעלי ההכנסה הגבוהה 
, מעניין לציין.  אחוזים סבורים שהמצב יורע7-של כ, יחסית, שיעור קטן

) כאמור(בה נערכו , 2006במהלך מגמת החרפה כי בעניין זה מצאנו 
ההכנסה הנמוכה סברו  מבעלי  אחוז24 בתחילת השנה: שלושה סקרים

   . אחוז28- שיעורם הגיע לבסוף השנה ו, שמצבם יורע בעתיד
באשר להתפתחויות העתידיות בעלי ההשכלה האקדמית של  ההערכה

סבורים מהם רבים יותר  (אך היא איננה פסימית, כמעט ולא השתנתה
 12ת  לעומ אחוז30 – הסבורים שמצבם יורע לעומת אלה ישתפרשמצבם 
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 בעלי ההשכלה היסודית פחות אופטימיים באשר ,לעומת זאת. )אחוז
שיחול  2006- ב סבורים  אחוז 26רק – בעתיד במצבםהעשוי לחול לשיפור 

  . 2004-  ב אחוז48לעומת שיפור 
כי גם בקרב הקבוצות , לגבי הקבוצות בהן הבחנו, מעניין לציין

ישתפר ם שמצבם  שיעורי הסבורי,בעיקר, הערבים והחרדים, החלשות
 בשלושת הסקרים השנתיים של השנים  היו גבוהים יותרבעתיד

   . שתשובתם העידה על ציפייה להרעהשיעורי המשיבים האחרונות לעומת 
לגבי דאגת עוד שאלנו , בהשלמה לשלוש השאלות בתחום רמת החיים

שאתה או משפחתך תיקלעו למצב של עוני או , האפשרותהציבור לנוכח 
 שיפור מסתמן וז לשאלהגם מתשובות הנשאלים ? ליתמצוקה כלכ

שליש מהמשיבים מביעים חשש -עדיין כשני, עם זאת. באווירה הכלכלית
  . במידה זו או אחרתמהאפשרות שייקלעו לעוני

  2006 2005 2004  מעונימידת החשש 
 ספטמבר  יולי    )אחוזים (

  18 21 27 31  במידה רבה או רבה מאד
  49 48 43 44  ימתבמידה קטנה או מסו

 31 32 30 25 כלל לא

 עלייה ברמת החיים של הציבורהסקר מצביעים על ממצאי  ,לסיכום
רב שוני קיים אך , בכל השאלותמתבטא הדבר , בשלוש השנים האחרונות

שכבות  אצל הבין קבוצות האוכלוסייה השונות והשיפור היה גדול יותר
  .המבוססות והחזקות

  י עבודה הכנסה ותנא, תעסוקה. 4

חיי העבודה של הפרט הם אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בחייו 
.   כלכלית וחברתית, המקור לביטחונו האישי והמשפחתי, כלל-בדרך, והם

היא קובעת , העבודה מאפשרת לפרט לפרנס את עצמו ואת משפחתו
והיא משפיעה השפעה מכרעת על , במידה רבה את הסטטוס החברתי שלו

  . ועל הערכתו העצמיתאיכות חייו 
תחום התעסוקה הוא התחום הראשון אשר נפגע עם ראשיתו של 

גם כאשר המצב של המשק , משבר כלכלי אך השיפור בו הוא איטי יחסית
חזרנו ושאלנו את , בדומה לשנים קודמות, גם השנה. מתחיל להשתפר
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חושש מפיטורין או מכך  אתה או מישהו מבני משפחתך האם: השאלה
, במידה רבה, במידה רבה מאוד(? א עבודה ושיהיה מובטלשלא ימצ

  ).כלל לא, במידה קטנה, במידה מסוימת

 חשש מפיטורין 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  )אחוזים(

 רבהאו במידה רבה  32 34 42 32 30 24
  מאד

  במידה מסוימת 22 22 25 28 22 23

 כלל לאאו  במידה קטנה 46 44 33 40 49 54

שנראתה בסקרים השנה נמשכה מגמת השיפור גלה כי הסקר מ
תקופה די ממושכת החשש מפני  במשך .שנתיים האחרונותב שערכנו

שהם או , שיעור המשיבים, השנה.  בקרב הציבוראבטלה היה גבוה מאוד
או שהם חוששים , אחד מבני משפחתם לא חוששים כלל מפני אבטלה

  אחוז בשנה שעברה49 לעומת , אחוז54-במידה מועטה בלבד עלה ל
גם מספר החוששים במידה , בקצה השני. 2003- אחוז ב33ולעומת , )2005(

בשנה  אחוז 24- ל 30-מבשנה האחרונה  ירד )ובמידה רבה מאוד(רבה 
אולם עדיין רבע , 2003-אמנם החשש נמצא במגמת ירידה מ. האחרונה

  . מכלל הנשאלים מדווחים על תחושת חשש במידה רבה
והוא ,  נמוכהכנסתם משיבים שהאצל בהרבה רין גדול החשש מפיטו
אם כי בשנה האחרונה ,  אחוז50-  ברמה של כ השניםנשאר יציב לאורך

גם . )3ראה לוח נספח  – אחוז 39ירידה לכדי (מסוים מסתמן שיפור 
אצל בעלי  ) חשש מפיטוריןבמקרה זה  (במצבם  נוספת הרעההחשש מפני 

שהתמונה לגבי התחושות  ,עניין לציין מ. בהרבהגבוה הנמוכותההכנסות 
 רמת : 2006-ב שנערכו כאשר מתבוננים בשלושת הסקרים הללו מתחזקת

  ורמת הביטחון במקום העבודה עלתה על פני השנההחשש מאבטלה ירדה 
שיעורי החשש , עם זאת. נמוכותאפילו אצל בעלי הכנסות , בקרב הכל
גם אם , רבה במהלך השנה היו גבוהים בהההכנסות הנמוכות בקרב בעלי

  . אמנם חלה אצלם מגמת ירידה
השכלה האקדמית בעלי  ש,מעידים על כךרמת השכלה הממצאים לפי 

טחונם התעסוקתי יושבודית פחות מבעלי השכלה יסמאבטלה חוששים 
 בהשוואה לשנת ממצא זה בולט אפילו.  לעומת העבר2006- השתפר ב

שנה  (תחלנו לערוך את הסקרשנה הטובה ביותר מאז שהכ המצוינת, 2001
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 לתכנית קודמתבהיותה , זו מהוה נקודת התייחסות טובה להשוואה
כי תחושת , יש לציין). 2002- תכנית הקיצוצים לאחר המשבר ב, הכלכלית

 בעלי גם אצל הרווחה הניכרת בקרב בעלי השכלה גבוהה לא נמצאת
  .  חלקיתהשכלה יסודית ותיכונית

בטוחים במצבם  יותר  הרבההעולים היו מראים כי 2006ממצאי סקר 
 בה,  הייתה גם השנה הראשונה2006נת  ש.2005-בהשוואה להתעסוקתי 

שיעור החוששים מפיטורין בקרב העולים היה משמעותית נמוך יותר 
 נובע משילוב ביןייתכן שההסבר . משיעור אלה שאינם חוששים מפיטורין

 .ולים בחיי הכלכלהמהירה של העה םהשתלבותומצב הכלכלי בשיפור ה
,  ראשיתהלעומתהתמונה הרבה פחות אופטימית בסוף השנה , עם זאת

 אחוז מהעולים מדווחים על חשש גבוה 30כמעט כאשר בסוף השנה 
  אחוז51רק , בהשלמה לכך.  בראשיתה אחוז16מאבטלה לעומת 

ללא ספק  .  בראשיתה אחוז73מרגישים בטוחים במקום עבודתם לעומת 
  . עוד בטרם הושלם תהליך השיפורסימנים מדאיגיםניכרים 

ביטחון התעסוקתי לא פסח גם על האוכלוסייה תחושת ההשיפור ב
בקרב החרדים שיעורי החוששים ירדו . תערביההחרדית ועל האוכלוסייה 

אך הוא , באופן בולט בשנתיים האחרונות ואצל הערבים השיעור ירד
עם זאת עלה בשנה זו !  אחרותבהשוואה לקבוצות)  אחוז32(עדיין גבוה 

מה -אלה שאינם חוששים כלל או חוששים רק במידתשיעורם של 
שיעור דומה לנמצא בקרב , עלייה לכדי כמחצית מהמשיבים –מפיטורין 

   .)3ראה לוח נספח  (החרדים ואף דומה לשיעור בקרב העולים

   אותי בר. 5

בריאות בשנים האחרונות הוכנסו שינויים רבים למערך שירותי ה
סל השירותים שהציבור זכאי לו מעוגן כבר למעלה מעשור בחוק . בישראל

- קופותאחת מתושבי ישראל זכאים לשירותים מ. ביטוח בריאות ממלכתי
 ורמת הבריאות נחשבת )תהואף בעלי זכות להחלפ(לפי בחירתם החולים 

אולם בשנים אלה נדרש הציבור גם . גבוהה למדי בהשוואה בינלאומית
מדובר הן בהשתתפות . פות הולכת וגדלה במימון השירותיםלהשתת

הן במימון חלק מן הטיפולים , במימון הביקורים אצל רופאים מקצועיים
הדמיה ומיכון או מכשור רפואי , השימוש בשירותי צילום, החיוניים

  . עבור התרופותהמשולם שיעור המימון בגידול ניכר , וכמובן; אחר
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אנחנו בוחנים את ) 1999כבר בשנת (ז הסקר הראשון שערכנו מא
חזרנו ושאלנו את הציבור . שביעות רצונו של הציבור משירותי הבריאות

זהו אחד . גם השנה על תחושותיו ביחס לשירותי הבריאות שהוא מקבל
והשאלות נשאלו , התחומים בו עקבנו אחרי תחושות הציבור באופן רציף

 ההתרשמות מעוגנת היטב בממצאים ומקבלת משנה ולכן, 4בניסוח קבוע
  . הסקריםשל תוקף ברצף 

בהשוואה למצב לפני : הייתהבתחום הבריאות השאלה הראשונה 
ה / שאתהבריאות  ברמת שירותישינויחל לדעתך  האם ,שנתיים-שנה

   ? ומשפחתך מקבלים
  של הציבור ביעות הרצוןשבמראים שחל שינוי  2006-בהממצאים 

 שיעורם של הסבורים 2005-ב ו2003-בבעוד ש.  מקבלואם שהמהשירותי

                                                      
-  וגם ב1999-2002אך בשנים ,  השאלה על שירותי הבריאות הופיעה בכל שנות הסקר4

 2006-ו, 2005, 2003ובשנים , ת באופן כללי הניסוח התייחס לשירותי הבריאו2004
לשירותים ,  כלומר–התייחסנו בשאלה לשירותי הבריאות של הנשאל באופן אישי 

  .שהוא ומשפחתו מקבלים

איור 4. בהשוואה למצב לפני שנה-שנתיים, האם לדעתך חל 
שינוי ברמת שירותי הבריאות שאת/ה ומשפחתך מקבלים? 
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גבוה מחלק הציבור הסבור שחל  היהשחלה נסיגה בטיב השירותים 
  .  התמונה התהפכה2006-הרי שב, שיפור

הערכה הכי ברמות ההשכלה וההכנסה הנמוכות ביותר , מעניין לציין
ע כללי לעומת ממוצ –ר ששירותי הבריאות השתפרו הייתה הגבוהה ביות

  אחוז12 ,שירותי הבריאותהצביעו על שיפור רב ב אשר,  אחוזים4- כשל 
 אחוזים 7- וכחלקי סברו כך-תיכוןממסיימי מבעלי ההשכלה היסודית ו

הערבים סברו שחל  אחוז מקרב 12 גם .הכנסה הנמוכה ביותרהמבעלי 
 אחוזים היו סבורים 5-כ,  לעומת זאת.שיפור ניכר בשירותי הבריאות

ולא הייתה שונות רבה בין , ירידה רבה בשירותי הבריאותשחלה 
   .הקבוצות

ככל שהמשיבים היו מבוגרים יותר הם ו, לגיל יש השפעה הסתבר כי
, משמעות הדבר היא. שרמת שירותי הבריאות שלהם ירדה, להשיב נטו

,  ששירותי הבריאות אמורים להיות נגישים להם יותר,שהמשתמשים
  .מרוצים פחות מכלל הציבור, בשירותים" הכבדים"ושהם המשתמשים 

 את חשפו בתחום הבריאות השנייה ששאלנוהשאלה התשובות על 
ששת ממצאים דומים ו מאזה והןאחד הממצאים החמורים בתחום 
  :  5מסקרים נוספים שנערכו בקרב הציבור

נמנע בשנה , או מישהו מבני משפחתך, האם אתה: שאלנו את הציבור
רכישת , כגון ביקור אצל רופא, ת רפואי נחוץהאחרונה מקבלת שירו
  ?בגלל המחיר שנדרשת לשלם עבור השירות', תרופות או ציוד רפואי וכו

והתמונה , שאנו שואלים שאלה זאת, זאת השנה הרביעית ברציפות
שנאלצו לוותר על , שיעור המשיבים. העולה מהתשובות מדאיגה ביותר

במשך השנה האחרונה עלה קבלת שירות רפואי נחוץ לפחות פעם אחת 
שיעור גבוה שה, במיוחד הואהממצא המדאיג  . אחוז20בכל השנים על 
  כרבע – םעוליה בקרבו, ) אחוז30 (שהשתתפו בסקר בקרב הקשישים

כאשר מצאנו , שימוש בשירותים בולט במיוחדלהקשר שבין הכנסה  .מהם
 שירות  אחוז מבעלי ההכנסה הגבוהה לא נאלצו אף פעם לוותר על95כי 

 אחוזים מבעלי הכנסה נמוכה השיבו 10, ולעומת זאת ,רפואי נחוץ
   .שנאלצו לוותר פעמים רבות על שירות רפואי נחוץ
ההעדפות גם לגבי שאלנו , על רקע הדיון הציבורי המתעורר מידי פעם

 כדי לשפר את רמת הבריאות של ,ראוי לשים דגש על מה" , הציבורשל
של העדפת הרחבת סל התרופות , צא הבולטייתכן שהממ?  "האוכלוסייה

                                                      
  . ידי מכוני מחקר אחרים- ראוי לציין כי ממצאים דומים נמצאו בסקרים שנערכו על 5
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, אם כן,  מעניין.בדיון הציבורי הבולטות של נושא זה איננו מפתיע על רקע
כי כשליש מהציבור בחר להדגיש את החשיבות של רפואה מונעת ,  לציין

הרחבת סל "לזה של מאוד וחינוך לבריאות והקדיש לו מקום קרוב 
  .העדפות הציבור להלן התפלגות באחוזים של "התרופות

  37 רחבת סל התרופותה
  32 רפואה מונעת וחינוך לבריאות

  10 הכללת האשפוז הסיעודי בסל הבריאות
  10 שיפור שירותי הרפואה בפריפריה

  9 שיפור איכות הסביבה
  2 אחר

  חינוך. 6

מדי שנה אנו בוחנים בסקר את עמדות הציבור באשר לטיב מערכת 
אבחון הבעיות המרכזיות אתם , ריםתרומתה לצמצום הפע, החינוך

השנה . והצעדים הדרושים לפתרון בעיות אלה, המערכת מתמודדת
  .  בלבדים בתחום לשתיהשאלותצמצמנו את 

על מה ראוי לשים דגש כדי  ,סקרים הקודמים הופיעה השאלהרוב הב
לבחור בין השנה הנשאלים התבקשו (? לשפר את מערכת החינוך

הקטנת כיתות ; השכר והעבודה של המוריםשיפור תנאי : האפשרויות
; העדפת תלמידים מאוכלוסיות חלשות בהקצאת התקציבים; הלימוד

אמנם ). הספר- הקטנת האלימות בבתיו; שינוי בתכני ובתכניות הלימודים
 אך ההבדל איננו , לנשאליםשהוצגובאפשרויות השנה חל שינוי קל בלבד 

הממצאים  .שנים קודמות לעומת מונע השוואה של ההתפלגות התשובות
 שהעלאת שכר המורים חשובה יותר ,הראו 2006- בשערכנומהסקר 

הציבור אינו מייחס , עם זאת. ) אחוז21 לעומת 26 (מהקטנת הכיתות
אלא מספר שנים זה העדפה ברורה לאף אחת מארבע ההצעות שהועלו 

האפשרות של רק . ) אחוז20-של כ (מעניק להם דרגת חשיבות דומה
 נמוכה בעדיפות  בהקצאת המשאבים דורגהחלשותהאוכלוסיות ה תהעדפ
 אחוזים השיבו שזהו הנושא 10-כ ( ובמרחק רב מיתר האפשרויותיותר

  ).כדי להגיע לשיפור רצוי בתחום החינוך, שיש להקדיש לו עדיפות
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ם הערכתב, יחסית, בעלי הכנסה גבוהה בלטו בשיעורים הגבוהים יותר
מבעלי  אחוז 35- יותר מ –שכר המורים את שיש לתת להעלחשיבות ה את

 ההכנסה הגבוהה סבורים שנושא זה הוא בעל החשיבות הגדולה ביותר 
 מצאנו, כמו כן. הנמוכה סבורים כךההכנסה  מבעלי  אחוז23-כאך גם 

 העדפה של תלמידים מאוכלוסיות חלשותלקשר שלילי בין רמת ההשכלה 
נושא בעדיפות ההו  מבעלי ההשכלה היסודית סברו שז כחמישית–

  ! מבעלי ההשכלה האקדמית אחוזים בלבד8לעומת , ראשונה
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בהשלמה להתרשמות מהעדפות הציבור ביחס לאיתור התחום עליו יש 
ראוי  על איזה משלבי מערכת החינוך ,השנה לראשונהשאלנו , לשים דגש

עמדות ש לנו תבררה?  כדי לשפר את רמת החינוך,לשים דגש מיוחד
 :דומות להעדפות המופיעות בהצהרות משרד החינוך הציבור בכללותו

 דגש רב יותר על החינוך הרך והחינוך היסודי ופחות על שלבי מתן, דהיינו
 אחוז על 35,  אחוז הצביעו על הגיל הרך33 (החינוך המאוחרים יותר

  אחוז12,  אחוז הצביעו על חשיבות חטיבות הביניים14, החינוך היסודי
  . אחוזים בחרו לתת העדפה להשכלה הגבוהה6על החינוך התיכון ורק 

איור 5. על איזה משלבי מערכת החינוך, לדעתך, ראוי לשים 
דגש מיוחד כדי לשפר את רמת החינוך? 

אחוזים 

 הגיל הרך 
33 

השכלה גבוהה
6 

 חינוך תיכון
12 

  חטיבות 
הביניים

14 

  החינוך 
היסודי
35 
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העדפות ערכיות והערכה של הציבור ביחס למדיניות  .7 
  כלכלית של הממשלה -החברתית

, מספר ממדים של המערכת הערכית, כמידי שנה, כללנו בסקר
השאלה . ואת הערכתו למדיניות הממשלה, האידיאולוגית של הציבור

- את המדיניות החברתית, לכאורה, תייחסה למטרות המנחותהראשונה ה
  ). השאלה לא הופיעה בסקרים של השנים הקודמות(כלכלית של המדינה 

מה דעתך על היקף המשאבים המופנה ": שאלנו את המשתתפים
 השאלה נכללה ?ורווחה, בריאות, כגון חינוך, היום לשירותים חברתיים

ערך אחרי מלחמת לבנון השנייה בסקר הראשי שנערך ביולי ובסקר שנ
   ):בצורה מפורטת יותר, 8בסעיף , עליו נעמוד להלן(

שעל , הממצא הבולט ביותר מבטא את הדעה הנחרצת של הציבור
. את ההוצאה למטרות חברתיות, ולהגדיל בהרבה, הממשלה להגדיל

 אפילו המלחמה בצפון כמעט ולא שינתה את דעת הקהל בנקודה זאת
 כמעט ואין טעם לבחון הממצאיםשל ההחלטיות אור ל. )ראה הטבלה(

 שאין כמעט , ראוי לציין,ובכל זאת, בין קבוצות האוכלוסייההשונות את 
     .הבדל בין קבוצות ההכנסה השונות בהתייחסות לשאלה זאת

  2006ספטמבר   2006יולי   )אחוזים( משאבים לרווחה

 65 76 להגדיל בהרבה
 23 17 להגדיל במעט 

 10 5 ת כלללא לשנו
 1 1 להקטין במעט
 6 1 להקטין בהרבה

 שבעקבות המלחמה ירדה חשיבות ,למרות שיש הסבורים, ובכן
הרי מהסקר ,  של סדר היום החברתיהדגלהנושאים החברתיים וקופל 

  אחוז88 –  מסתבר שהציבור אינו סבור כךשנערך אחרי המלחמה
 את תקציבי  סבורים שיש להגדיל בהרבה או במעטממשתתפי הסקר

 בתשובות לשאלה(עוד מסתבר מהסקר . גם אחרי המלחמההרווחה 
מהציבור  אחוז 76י כ, )על הדרך למימון נזקי המלחמהשנשאלה נפרדת 

  .מתנגדים לקיצוץ בתקציבים חברתיים לצורך מימון הוצאות המלחמה
איזה : " סדרי העדיפויות של הממשלה עלו גם בשאלה נוספת בסקר

באים ראוי לדעתך שיעמוד בראש סדר העדיפויות של מבין התחומים ה
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 שיש להעמיד את צמצום העוני , אחוז מהציבור סבורים40" ?הממשלה
הסבורים ,  אחוז35 לעומת ,והפערים החברתיים בראש סולם העדיפויות

). ראה הטבלה בהמשך (שיש להעמיד את הביטחון בראש סולם העדיפויות
מצאנו אם כי , תושבי הארץשאר זה מתושבי הצפון אינם נבדלים בנושא 

 בחלקה הצפוני של האזורים השוניםתושבי בין הבדלים מסוימים 
 "המרחבים המוגנים"ותושבי אזור  "אזור המקלטים"תושבי  :המדינה

תומכים בהגדלת תקציבי הרווחה במידה דומה ואף במידה רבה יותר 
כנה בעוד שתושבי האזור שמחוץ לטווח הס, מאשר הממוצע הארצי

, ייתכן אמנם. תומכים פחות בהרחבת התקציבים לנושאי הרווחה
שתוצאות אלה אינן משקפות הבדלים הנובעים מן ההשפעה של מידת 
ההיחשפות לפגיעה בעת המלחמה וההיזקקות לשירותים החברתיים 

כלכליים ואחרים בין האזורים -אלא ישנם הבדלים חברתיים, התומכים
  .ורים אלה להעדפות שונותוהם שמביאים את הציבור באז

 בראש סדר העדיפויות את בעיית העמידו "אזור המקלטים"תושבי 
 בראש את העמידו "אזור המרחבים המוגנים"בעוד שתושבי , הביטחון

 מחוץ לטווח שהיו,  תושבי הצפוןכי, מעניין לציין. בעיית צמצום הפערים
ולם  העמידו את הביטחון בראש ס,הסכנה במלחמת לבנון השנייה

. "תושבי אזור המקלטים"שלהם בשיעורים גבוהים יותר מהעדיפויות 
 התנגדו גם" אזור המרחבים המוגנים"תושבי תושבי הצפון ובמיוחד 

במידה רבה יותר מהממוצע הארצי לקיצוץ בהוצאות לרווחה לשם מימון 
אזורים "תושבי   אחוז86- ו" מקלטים"  תושבי78(הוצאות המלחמה 

כי כמעט ולא חלו שינויים בין יולי , יש להדגיש .)בהתאמה, "מוגנים
  העברת דגשהיחידה בעקבות המלחמה הייתה והתזוזה , לספטמבר

שינויים אלה לא הקטינו את שיעור . צמיחה הכלכלית לביטחוןמ
 ,הממשלהכלפי  דרישהאשר שמו את הדגש שלהם על ה, המשתתפים

  .להתמקד בפעילות לצמצום העוני והפערים החברתיים

 בראש סדר ראוי לעמודהיעד ה
  )אחוזים(  הממשלההעדיפויות של

  2006 ספטמבר  2006 יולי

 13 17 צמיחה כלכלית
 35 29 ביטחון 

 8 9 הקטנת אבטלה
 40 42 צמצום העוני והפערים בחברה

 3 3 אחר



      285                                                                                                  2006 –הסקר החברתי 
 

, השכלה,  קבוצות האוכלוסייה השונות לפי הכנסהמצאנו הבדלים בין
ותיקים לעולים והבדלים המתגלים אצל הבדלים בין ועוד מצאנו 

 מצביע על 4לוח נספח . בעיקר ערבים וחרדים, הקבוצות החלשות
כי ההבדלים אינם , ראשית יש לציין: הממצאים בהבחנה לפי קבוצות

 –מתבטאים בהבדלים בהעדפת צמצום העוני והפערים החברתיים 
עלי  אחוז בקרב ב31שיעורי ההעדפה לנושא זה נעים בטווח שבין 

אך רוב קבוצות ,  אחוז בקרב החרדים52ההשכלה הנמוכה עד 
האוכלוסייה הללו הקדישו לתחום צמצום העוני את החשיבות הרבה 

   ).בסקר יולי(ביותר 
העולים העניקו לתחום הביטחון את החשיבות הרבה ביותר גם בסקר 

 שהם מעמידים את , והערבים בלטו בכך,המלא שנערך לפני המלחמה
טחון ברמת חשיבות נמוכה יותר לעומת כל קבוצות תחום הבי

ביחסם , הערבים בלטו יחסית לקבוצות האחרות. האוכלוסייה האחרות
  . שהממשלה תפעל להקטנת האבטלה, חשיבות לכך

לאור התשובות לשתי השאלות הקודמות מעניינות  במיוחד התשובות 
ניות ניגוד בין מדי"שנועדה לברר את גישת הציבור ביחס ל, לשאלה

המכוונת לצמצום הפערים החברתיים לבין מדיניות לעידוד צמיחה 
, שיעור גדול יותר מכלל המדגם סבור, כי באופן עקבי, מסתבר " .כלכלית

הדבר עולה בקנה אחד עם . שיש להעדיף צמצום פערים חברתיים
עוד בולטת התנועה לעבר אלה . התשובות לשתי השאלות הקודמות

כשהמעבר מקבוצת , בין שני כיווני הפעולהשאין ניגוד , הסבורים
המעדיפים צמצום פערים קטן יותר מהמעבר מקבוצת המעדיפים צמיחה 

  ).ראה הטבלה להלן(כלכלית 

  )אחוזים( צמצום פערים וצמיחה כלכלית  2003 2005 2006
 קיים ניגוד ויש להעדיף צמצום פערים   34  33 30
 לכלית קיים ניגוד ויש להעדיף צמיחה כ  30  26 21
  אין כל ניגוד בין שני כיווני הפעולה הללו   36 41 49

בקרב תת קבוצות לעומת כלל ) 5לוח נספח (השוואת ההתפלגות 
אם : הבליטה כמה וכמה נקודות מעניינות) הממוצע הכללי(המדגם 

שאין ניגוד בין "נפריד את המשיבים (נתרכז בשתי התשובות הראשונות 
נראה שהמלחמה השפיעה על קבוצות ) "תהעדפת פערים לצמיחה כלכלי

המלחמה השפיעה על , לדוגמא, כך: וונים שוניםיהאוכלוסייה השונות בכ
וכן על , בעלי ההשכלה האקדמית והחרדים, בעלי ההכנסות הגבוהות
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בעוד שאצל בעלי , העולים בכיוון של מתן דגש רב יותר על צמצום הפערים
,  היא השפיעה בכיוון ההפוךההשכלה וההכנסה הנמוכה וכן אצל הערבים

אצל העולים ואצל בעלי ההשכלה . של מתן דגש מופחת לצמצום פערים
  .הנמוכה הייתה השפעה בכיוון של העתקת הדגש לצמיחה כלכלית

מסתבר כי עמדתו של הציבור ביחס למתן קצבאות , בהשלמה לכך
ה שאלה בעניין ז( לבעלי הכנסות גבוהות יציבה וברורה הביטוח הלאומי

מן הסקר עולה כי התמיכה ). חזרה ונשאלה בסקרים בשנים האחרונות
או לכל היותר יש תמיכה , עקבית של הציבור בהשארת המצב על כנו

  . בצמצום קטן בהיקפן של הקצבאות לבעלי הכנסה גבוהה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

איור 6. האם לדעתך יש לצמצם או אף לבטל את תשלום 
הקצבאות לאוכלוסיות בעלות הכנסה גבוהה?

אחוזים 

53

58

67

69

58

47

42

33

31

42

2006

2005

2004

2003

2002

לבטל לחלוטין או
לצמצם מאד

להשאיר את
המצב הקיים או
לצמצם קצת
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  והשפעתה על עמדות הציבור מלחמת לבנון. 8

דוק את עמדות הציבור בחזור ולל נועד 2006הסקר שערכנו בספטמבר 
כדי , וכן לשאול מספר שאלות נוספות, בחלק מהשאלות ששאלנו ביולי

להתרשם ממידת ההשפעה של המלחמה על עמדות הציבור בכללותו ועל 
הצבענו על כבר בחלק מהסעיפים לעיל  (6עמדות תושבי הצפון בפרט

  ).  השפעת המלחמה על עמדות הציבור  בנושאים מסוימים
, הנוגעות לתושבי הצפון, ר שאלנו שלוש שאלות ישירותבמסגרת הסק

האם נשארת  ",השאלה הראשונה הייתה. השפעת המלחמה עליהםלו
והממצא שהתגלה בסקר " ? או עזבתביישוב מגוריך בזמן המלחמה

 אחוז מכל תושבי הצפון נשארו ביישובים במשך כל 75- ש, בספטמבר היה
 לאור התחושה כאילו ,מיוחדזאת מעניינות ב התשובות לשאלה. המלחמה

 .המלחמה רוב תושבי הצפון חיו כפליטים מחוץ למקום מגוריהם בזמן
המבחינים בין קבוצות לפי , בהקדמה לדיון בממצאים המפורטים יותר

כלל -ראוי להזכיר כי תקופת הקיץ מאופיינת בדרך, קריטריונים שונים
 ת הקיץפשהספר היו בחו-ביציאה של משפחות לחופשה ובוודאי שבתי

שהייתה לכך השפעה על מספר הנשארים , אין ספק. לאורך כל המלחמה
ובמיוחד על שיעורם של העוזבים למספר , ביישובים ועל מספר העוזבים

אפשר אף לקבל אינדיקציה לשיעור העזיבה . ימים במהלך התקופה
ממספר העוזבים למספר ימים ושבועות , בתקופה זאת של השנה" רגיל"ה

 5  –שהיה שמחוץ לטווח המקלטים והמרחבים המוגנים , וןבאזור הצפ
, ")עזבתי למספר שבועות(" אחוזים 6.5-ו") עזבתי למספר ימים("אחוזים 
  .בהתאמה

מהגברים  אחוז 85 כי, צפוןהמצאנו לגבי כל אוכלוסיית , בהמשך לכך
 עזבו למספר  אחוזים מהגברים9-כועוד , לא עזבו את מקום מגוריהם כלל

" הרגילים"ממספרים אלה את שיעורי העוזבים " מנכים"אם . בדימים בל
מתברר שהעזיבה בקרב , לפי האזור שהיה מחוץ לטווח הירי, באזור

 66אצל הנשים המספרים עמדו על . הגברים הייתה ממש זניחה בהיקפה
, ההבחנה בין האזורים בתוך הצפון מגלה כי. בהתאמה,  אחוז13-ו
 כלל עמד היישובים את עזבובים שלא התוש  מספר"אזור המקלטים"ב

מכאן אנו .  אחוז79 הוא עמד על "אזור  המרחבים המוגנים"וב, 63על 

                                                      
אזור "תושבי   אחוז39  ,"איזור המקלטים"תושבי  אחוז 38, מבין תושבי הצפון 6

טווח טעות  (מחוץ לטווח הסכנה אחוז תושבי האזור ש23- ו" המרחבים המוגנים
 ) אחוזים4-כהדגימה 
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של תושבי הצפון נשארו כל זמן המלחמה שהרוב המוחלט  ,מסיקים
  .ביישוביהם או לכל היותר עזבו למספר ימים בלבד

ששיעור העזיבה בהן , )בכל אזור הצפון(מבין קבוצות האוכלוסייה 
גילאי   , ) אחוז90(האוכלוסייה הערבית   יש לציין את,יה נמוך במיוחדה

 ועצמאים, ) אחוז81(בעלי הכנסה מעט מעל הממוצע , ) אחוז97( 64-50
 אחוז מהם 20- שיותר מ, בעלי הכנסה גבוהה בהרבה מהממוצע ). אחוז82(

,  אחוזים עזבו לכל התקופה9-עזבו לתקופה של מספר שבועות ועוד כ
, מממצאי הסקר מתחזק הרושם. שיעורי העזיבה הגבוהים שלהםבלטו ב

, או מי שלא היה לו לאן לעזוב/ו, שמי שהיה צריך להישאר בגלל עבודתו
  .או שלא יכול היה להרשות זאת לעצמו נשאר בבית
שאלנו את משתתפי , כדי לבחון את השפעתה הכלכלית של המלחמה

 פגעה במצב הכלכלי )ובדרום(האם המלחמה האחרונה בצפון ", הסקר
  אחוז מכלל המשתתפים השיבו13 "?האישי שלך ושל משפחתך

, מסתבראולם  מאדבמידה רבה  או במידה רבהה בהם עשהמלחמה פג
מבין  אחוז 48 –הפגיעה  בתושבי הצפון הייתה הרבה יותר קשה ש, כצפוי

 "מתושבי אזור המרחבים המוגנים" אחוז 28-ו, "אזור המקלטים"תושבי 
יותר כלכלית ערבים נפגעו מצאנו כי  ,מעבר לכך. רבהו על פגיעה ווחיד

   . ועצמאים יותר משכירים,מיהודים
לגבי התפקוד של שירותי הרווחה בעת , עוד שאלנו את משתתפי הסקר

שהשירותים , התשובות התפלגו שווה בשווה בין אלה שהשיבו. המלחמה
 שהם לא תיפקדו  לבין אלה שהשיבו,) אחוז41 (תיפקדו היטב או בסדר

שיעור כי , לצייןמעניין ).  אחוז42( טוב כך- כלל או שתיפקדו לא כל
 היה "תפקדו לא טובאו לא תיפקדו כלל "  ששירותי הרווחה,הסבורים

" אזור המקלטים"גבוה מהממוצע של תושבי הצפון בעיקר בקרב תושבי 
ור והאז" אזור המרחבים המוגנים", בשני האזורים האחרים).  אחוז55(
,  אחוז30- ו36(שיעורם היה נמוך מהממוצע " שמחוץ לטווח הירי"

הרבה יותר ביקורתית האוכלוסייה הערבית כי , עוד מצאנו). בהתאמה
- למעלה מ(בצפון תפקוד שירותי הרווחה ביחס למהאוכלוסייה היהודית 

 30-כך תפקדו לעומת כ- אחוז מהערבים השיבו שהשירותים לא כל50
  ).םאחוז בקרב היהודי
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   ?  הקיום הבסיסייםצורכיהאם ההכנסה מספקת ל. 1לוח נספח 

  אחוזים 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  לפי הכנסה      

  קיום ללא קושי– גבוהה 71 56 51 59 66 73
  קיום בקושי– גבוהה 5 20 7 12 6 4
  קיום ללא קושי–נמוכה  8 8 9 8 6 7

 ם בקושי קיו–נמוכה  64 59  60 58 68 64
   לפי השכלה      

23 26 26 26 15 20   קיום בקושי–אקדמית 
34 31 30 28 34 37   קיום ללא קושי–אקדמית 
54 68 58 48 43 47   קיום בקושי–יסודית 
12 10 11 15 11 11   קיום ללא קושי–יסודית 

    קבוצות נבחרות      
32 49 50 36 46 48   קיום בקושי–עולים 
30 18 13 18 22 29   קיום ללא קושי–עולים 
45 43 33 42 38 32   קיום בקושי–חרדים 
12 13 17 21 11 8   קיום ללא קושי–חרדים 
55 55 46 44 55 48    קיום בקושי–ערבים 
15 19 16 17 12 15    קיום ללא קושי–ערבים 

  האם אתה מצפה  (לפי הכנסה ולפי השכלה, ציפיות לעתיד. 2לוח נספח 
  )?שמצבך ומצב משפחתך ישתנה בשנה הקרובה                   

  אחוזים 2004 2005 2006
  לפי הכנסה   
  מצב יורע– ה גבוההסהכנ 9 8.5 7

   מצב ישופר–הכנסה גבוהה   22  37  39
 מצב יורע–נמוכה ה סהכנ 22 24 24
   מצב ישופר–הכנסה נמוכה   43  26  26

  לפי השכלה   
 מצב יורע –אקדמית  16 16 12
  מצב ישופר–אקדמית  35 25 30
  מצב יורע–יסודית  21 26 18
 מצב ישופר–יסודית  48 18 26
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  קבוצות נבחרותלפי , חשש מאבטלה .3לוח נספח 

  אחוזים 2001  2002  2003  2004  2005 2006
   לפי הכנסה

8 15 15 28 22 16
חושש  – ה גבוההסהכנ

  רבה מאדאו במידה רבה 

77 62 58 59 59 69
  חושש – ה גבוההסהכנ

 כלל לאאו במידה קטנה 
39 49 46 56 51 52

חושש  –נמוכה ה סהכנ
 רבה מאד או במידה רבה

37 31 30 25 33 32
חושש  –נמוכה ה סהכנ

 כלל לאאו במידה קטנה 
 לפי השכלה

23 27 27 37 33 25
 חושש –השכלה אקדמית 

  רבה מאדאו במידה רבה 

55 45 44 35 45 52
חושש   –השכלה אקדמית 

 כלל לאאו במידה קטנה 
37 51 49 42 44 43

  חושש –השכלה נמוכה 
 רבה מאדאו במידה רבה 

47 36 29 39 39 39
חושש   –השכלה נמוכה 
 כלל לאאו במידה קטנה 

    קבוצות נבחרות       

26 45 39 42 54 46
חושש במידה רבה   –עולים 

  רבה מאדאו 

36 27 40 33 31 41
במידה חושש  –עולים 
 כלל לאאו קטנה 

18 20 23 39 27 28
חושש במידה  –חרדים 

 רבה מאדאו רבה 

54 52 48 36 50 43
במידה חושש   –חרדים 
 כלל לאאו קטנה 

38 45 44 48 42 50
חושש במידה   –ערבים 

 רבה מאדאו רבה 

51 36 32 27 39 33
במידה חושש   –ערבים 
 כלל לאאו קטנה 
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  איזה מבין התחומים הבאים ראוי שיעמוד בראש סדר . 4 לוח נספח
  ?העדיפויות של הממשלה                     

 קבוצות נבחרות השכלה הכנסה  אחוזים
 עו ח ע  ג  נ  ג  נ  סקר יולי

 18  15 27  17 19 26 13 צמיחה כלכלית
  54 24 15 31 27  24 30 ביטחון 

  8 7  15  8 21  5 9 הקטנת אבטלה
צמצום העוני 

 והפערים בחברה
  

46 
  

41 
  

31 
  

41 
  

40 
  

52  
  

19 
 2  2 3 4 3 4 2 אחר

                     סקר ספטמבר

 13 12 14  15 13  10 13 צמיחה כלכלית
 60  32  21  35  32  36 33 ביטחון 

 6  4 19  7  10  8  8 הקטנת אבטלה
צמצום העוני 
 חברה בוהפערים

  
44 

  
41  

  
43  

  
38 

  
45  

  
51 

  
18 

 3 2  1 5  1  4  3 אחר

מדיניות לעידוד לעומת מדיניות המכוונת לצמצום פערים . 5לוח נספח 
  צמיחה כלכלית

 קבוצות נבחרות השכלה הכנסה  אחוזים
 עו ח ע  ג  נ  ג  נ  סקר יולי

קיים ניגוד ויש להעדיף 
 26 27 28 27  27  24 31 צמצום פערים 
יש להעדיף קיים ניגוד ו

 26  22 33  20  28  20 26 צמיחה כלכלית 
                    סקר ספטמבר

קיים ניגוד ויש להעדיף 
 29 35 23 30 25 32 30 צמצום פערים 

קיים ניגוד ויש להעדיף 
  32  19 31  15 42 23 26 צמיחה כלכלית 

  1989 אחרי עולים – עו,  חרדים–ח ,  ערבים–ע ,  גבוה ביותר–ג ,  נמוך ביותר–נ : מקרא
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