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éåðéùì úò – äìèáà çåèéá
ביטוח אבטלה הוא כלי מרכזי של מערכות הביטחו הסוציאלי בכל מדינות הרווחה בבוא
להתמודד ע ההשלכות השליליות של העדר תעסוקה .להעדר תעסוקה שלא מרצו
השלכות שליליות מגוונות ,הנידונות בהרחבה בספרות המקצועית ).(Hanisch, 1999
אבל במשק המבוסס על שוק חופשי ,ההשלכה המידית והמובהקת ביותר של אבטלה
מבחינת הפרט היא העדר הכנסה כספית ומניעת נגישות למשאבי כלכליי חיוניי.
מכיוו ששוק העבודה במשק המבוסס על שוק חופשי מתאפיי בהכרח בתנועה בלתי
פוסקת של השתלבות במעגל העבודה והיפלטות ממנו ,הרי יש חשיבות רבה להתמודדות
ע צורכיה הכספיי של אלה שאינ מועסקי .במצבי הללו ,ביטוח אבטלה משמש
כלי חיוני להמש תפקודו התקי של שוק העבודה .בתקופות משבר ,כשאילוצי מקרו
כלכליי גורמי לירידה חדה בביקוש לעובדי ,כמו ג לעלייה גדולה במספר הנפלטי
משוק העבודה ולהתארכות תקופת שהות מחו לשוק זה ,תוכניות ביטחו סוציאלי,
דוגמת ביטוח אבטלה ,המספקות משענת כלכלית למובטלי ,חיוניות עוד יותר .אמנ יש
תוכנית ביטוח אבטלה במדינת הרווחה בישראל ,אבל ניכר שאי היא מספקת מענה ראוי
למצוקת של רבי מאוד מהמובטלי שבה ,והגיעה העת לבחינה כללית של מאפייני
תוכנית זו.
ביטוח אבטלה הוא רעיו ותיק ,ואיגודי מקצועיי אימצו אותו כבר מאמצע המאה ה ,19
א לא בכדי זכו המעורבות הממשלתית בתוכניות מסוג זה והקמת של תוכניות ביטוח
אבטלה ממלכתיות לתנופה רבה במהל המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה  30של המאה
ה  20במדינות מתועשות רבות .זאת לאור הפגיעה הרחבה והמתמשכת של האבטלה
בתקופה זו ) .(Alber, 1981תוכנית זו מהווה ,ברוב מדינות הרווחה ,אבטיפוס של
תוכניות ביטוח סוציאלי .משמעות הדבר היא שתוכנית המיועדת לספק ביטחו סוציאלי
לכלל האוכלוסייה העובדת )ולא רק לעניי שבה( והנגישות אליה מותנות בעמידה
בתנאי מעי ביטוחיי – השתתפות במימו התוכנית לאור תקופת זמ מינימלית לכל
הפחות )"תקופת אכשרה"( .היתרונות בתוכנית המבוססת על עקרו הביטוח הסוציאלי ה
שהיא נשענת על מקור מימו יציב ויוצרת תחושת ביטחו ומחויבות אצל הנהני ממנה.
יחד ע זאת ,פירושו של אימו העיקרו הביטוחי הוא יצירת תנאי ,שעלולי להקשות
על חלק מהסובלי ממצוקת האבטלה את הנגישות לתוכנית.
התפתחות של תוכניות ביטוח אבטלה לוותה במאמ למצוא איזו נכו בי שתי מטרות
מרכזיות :הבטחת רווחתו של הפרט בעת שהותו מחו לשוק העבודה ובה בעת קידו
ביטחון סוציאלי ,אב תשס"ט ,אוגוסט  ,2009מס' 8-5 :80
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תעסוקתו ,כלומר השבתו לשוק העבודה .באשר למטרה הראשונה ,תוכניות ביטוח אבטלה
נועדו לספק מענה סביר להתמודדות ע התוצאות הכלכליות השליליות הנובעות מפגיעה
פתאומית בהכנסתו של אד .משמעותו של "מענה סביר" לא ברורה מאליה כמוב  ,אבל
ההנחה הרווחת בתחו זה היא שאי הכוונה למינימו לקיו בלבד ,אלא להכנסה כספית
המשקפת ,במידה זו או אחרת ,את רמת החיי שאליה התרגל האד בעת שהותו במסגרת
שוק העבודה .זאת ועוד ,הציפייה היא שמש זמ הזכאות לסיוע זה יהיה ארו מספיק כדי
להבטיח את רווחתו עד שיתאפשר שובו לשוק העבודה.
מטרה שנייה של תוכנית זו היא השאיפה להשיב את מובטלי אל מעגל העבודה .זאת
כמוב מתו נקודת מוצא המדגישה את מרכזיותו של שוק העבודה כמקור הכנסה לחיי
בחברה המודרנית .מטרה זו התחדדה ע הזמ  ,כשקובעי המדיניות החברתית הפנימו את
התובנה שא) שחשוב מאוד שאד ישוב לשוק העבודה מהר ככל האפשר ,הרי שאי לאל
אותו לעשות זאת ,א אי משרה המתאימה לכישוריו או ליכולתו .תובנה זו היתה לא רק
תיאורטית ,והיא התעוררה לא במעט תחת לחצ של גורמי פוליטיי ותנועות חברתיות.
אול אי זה אומר שהדבר נעדר היגיו כלכלי .דומה שאי ספק ששובו של מובטל לעבודה
מתאימה בשוק העבודה מקד לא רק את עניינו ,אלא ג אינטרס ציבורי רחב יותר – הרצו
לנצל באופ הטוב ביותר את כישוריו של אד ולהבטיח יציבות בשוק העבודה.
בי שתי המטרות הללו – זו המבטיחה הכנסה כספית חלופית סבירה לאד הנמצא מחו
לשוק העבודה הפורמלי ,וזו השואפת להחזיר במהירות האפשרית את המובטל לשוק
העבודה – יש מתח .מתח זה ,המכונה לעתי "מלכודת האבטלה" ,נובע ממצב שבו
הקצבאות המשולמות לאור זמ לפרט במהל שהותו מחו לשוק העבודה גבוהות
באופ יחסי בהשוואה לשכר שנית למצוא במסגרת שוק העבודה ,מה שעלול להכשיל את
המעבר ממצב של קבלת דמי אבטלה לעבודה בשכר ) Carone, Immervoll, Patrurot,
 .( & Salomäki, 2004א) שהמחקר הבינלאומי המשווה מציב שאלות לא מעטות בנוגע
לתקפות טענה זו ,בעיקר באשר להנחה שרמת הקצבאות המשולמות היא גור כה
משמעותי בהכרעה בדבר שובו של פרט לשוק העבודה ) ,(Howell & Rehm, 2009ניכר
שמתכנני תוכניות ביטוח אבטלה מבקשי לצמצ את המתח הקיי בי נדיבות )מבחינת
הנגישות אליה  ,תקופת הזכאות וגובה דמי האבטלה( לבי הדרישה מהמובטל לשוב
לשוק העבודה.
כשאומצה תוכנית ביטוח אבטלה בישראל בשנת  ,1972לאחר שני רבות של התלבטות,
ביקשו מתכנניה להציע תוכנית הנשענת על העיקרו הביטוחי ,א נותרת נגישה לזקוקי
לה .במקביל היא שאפה לשמור על איזו נכו בי הבטחת מענה סביר למצוקת האבטלה
לבי עידוד שוב של מובטלי לשוק העבודה .במהל שלושת העשורי מאז אימו
התוכנית נעשו שינויי רבי במרכיביה .שינויי אלה שחקו במידה רבה את בסיס המימו
של התוכנית )על ידי צמצו מתמש בדמי הביטוח הנגבי למימונה( ובמקביל הפרו את
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האיזו בי מטרותיה .מגמת השינוי העיקרית היתה להקשות על הנגישות לתוכנית ולחזק
את היעד של החזרת מובטלי לשוק העבודה .תו כדי כ הצטמצ עד מאוד המענה
שהתוכנית מספקת לנמעניה ,במיוחד מבחינת תקופת הזכאות לסיוע זה )גל.(2004 ,
משמעות הדבר היא שמרכיבי התוכנית מכווני להפעיל לח על מובטלי לשוב לשוק
העבודה ,א רחוקי מלספק מענה סביר לצורכי הרווחה שלה .תוצאות התהלי הזה
ניכרות בנתוני על אודות מיעוט מבי המובטלי המסתייעי בפועל בביטוח אבטלה
) 27אחוז( ובקשיי המימו של התוכנית )המוסד לביטוח לאומי .(2009 ,השוואות
בינלאומיות מחדדות את מגבלות התוכנית הישראלית )גל :(2005 ,אי היא נגישה; היא
לוקה בתקופת אכשרה ארוכה במיוחד ותקופת זכאות קצרה במיוחד ,ודמי האבטלה בה
נמוכי )לפחות לבעלי שכר מעל לשכר מינימו( .המגבלות הללו נכונות במיוחד
למובטלי בני  35ומטה .ה מתחדדות בתקופות משבר כלכלי ,כשיש פיטורי בהיק)
נרחב ,ומובטלי מתקשי הרבה יותר לשוב לשוק העבודה.
דומה שרווחת הסכמה רחבה ונדירה בקרב בעלי המקצוע בתחו זה שהגיעה העת לערו
בחינה מחודשת של תוכנית ביטוח האבטלה .אמנ נעשו שינויי אחדי בחודשי
האחרוני ,א אלה שינויי זניחי שלא נותני מענה למגבלות העיקריות של התוכנית.
תוכנית ביטוח אבטלה חייבת להיות נגישה לרוב המובטלי ,לספק מענה מתקבל על
הדעת לאור זמ סביר לנאלצי להיעזר בה ,לכלול מנגנוני תקיפי די כדי לעודד
מובטלי להשתלב מחדש ומהר ככל האפשר בתעסוקה מתאימה בשוק העבודה )ולרכוש
כלי חדשי המתאימי לדרישות שוק העבודה המשתנה( .תוכנית המבקשת לשמור על
תמיכה פוליטית ועל יציבות לאור זמ חייבת להישע על בסיס תקציבי אית באמצעות
גביית דמי ביטוח בשיעור מספק .בתקופה האחרונה העלו גורמי מקצועיי והמוסד
לביטוח לאומי הצעות מגוונות לתיקו העיוותי בתוכנית ביטוח אבטלה ולשיפור
תפקודה )בנק ישראל ;2009 ,המוסד לביטוח לאומי ;2008 ,מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל .(2009 ,רצוי היה שקובעי המדיניות החברתית יפעלו לבחינה מחודשת
וכוללנית של תוכנית ביטוח אבטלה וליצירת איזו מחודש בתוכנית זו בי מטרות הרווחה
והתעסוקה שבה .עדי) שהבחינה הזו תסתיי באימו שינויי כוללניי ולא תסתפק
בשינויי הנוגעי רק להיבט בודד או שולי של התוכנית .תקופה של משבר אבטלה היא
בוודאי עיתוי מתאי לחשיבה מחודשת זו.
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