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 ה� מרכזיתה� בעיה או הונאתה מערכת הביטחו� הסוציאלי בהשימוש לרעה 
.  וה� לכלל האוכלוסייה הנזקקת לשירותיההלממשלות האחראיות להפעלת

 כ� משו� שיש ב,לעורר דאגהאפוא  כההאחרונה צריעת בעיה זו ב הבולטות של
 . בתפקיד החיוני שמערכת הביטחו� הסוציאלי ממלאת בחברתנוכדי לפגוע 

כספי� כ� שאנשי� מקבלי� מהמערכת בשימוש לרעה הכוונה היא על פי רוב ל
שמה שנחשב הבעיה היא .  תו� שימוש באמצעי� פסולי�, גמלאותבצורת

תנאי� בגלל האלא , להונותכוונה מתו� לא כשימוש לרעה נעשה לעתי� קרובות 
מבחני הכנסה .  לקבלת גמלהמאוד ולפעמי� הבלתי אפשריי�המורכבי� 

נהלי� פוגעניי� של טיפול בתביעות וטעויות מינהליות בתשלומי גמלה , מורכבי�
 אוכלוסיית מקבלי להעמיד אתשימוש לרעה ועלולי� להגביר סוג זה של 

 . הפללהתסכנבהגמלאות 

 של מערכת  הבעיה המרכזית�השימוש לרעה וההונאה אינשחשוב להדגיש 
מיקוד ההתעניינות הציבורית בתופעה זו יש כדי ב. הרווחה והביטחו� הסוציאלי

יתרה .  להתמודדעמ� עליהלהסיט את הדיו� הציבורי מהבעיות המהותיות ש
 כדי ,המגמות המסתמנות של נקיטת אמצעי הקשחה והענשה מחמירי�, מזאת

המציאות מראה שאמצעי  . כדי לתת פתרונות ראויי� לה� אי� בה,להיאבק בבעיה
אי� בכוח� למנוע לחלוטי� את השימוש , חמורי� ככל שיהיו, הקשחה והענשה

 .לרעה או מעשי הונאה

 

_____________ 

 .האוניברסיטה העברית בירושלי�, ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע  1
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של מוסדות ) fraud(או הונאה ) abuse( שימוש לרעה בדברהקולות הנשמעי� בימינו 

 לאור� השני� שבי� ומושמעי� אלה קולות .� תופעה חדשההביטוח הסוציאלי אינ

הטענות המושמעות לאחרונה מתו� כ� ג� . ארצות רבות במידה זו או אחרת של עוצמהב

�,  הביטוח הלאומיתעל הונא,  גורמי� שוני� בציבורמפיה� בכלי התקשורת וה� , באר
, אתר המוסד לביטוח לאומי; 2009, ראו ארלוזורוב(אינ� תופעה ייחודית או חדשה 

 �אול� תכיפותו). Golding & Middleton, 1982; Grover, 2005 ;2009אוקטובר 

צמידות� לעמדות העוינות הרווחות נגד תשלומי קצבאות כמו ג� ,  האחרונהבעת ת�והבלט

 כדי לפגוע במערכת הביטחו� � משו� שיש בה, לעורר דאגהותצריכ, הביטוח הלאומי

 .  ממלאת בחברתנוהיאהסוציאלי ובתפקיד החיוני ש

כבדת  סוגיהה של מערכות הביטחו� הסוציאלי היא הונאהסוגיית השימוש לרעה או 
 ה� לממשלות האחראיות להפעלת המערכות וה� לכלל ,סוגיה חשובהזוהי . משקל

הטענות על . שירותיה� בנקודות קריטיות שונות במסלול חייהלהאוכלוסייה הנזקקת 

  לתודעת הציבורלחלחול� משו� ש,אתגרי� נכבדי�ממשלות מציבות לשימוש לרעה 

 לערער את התמיכה עלולות ה� )א(:  להיות השלכות שליליות מרחיקות לכתותויעש

 ה� )ב(. הציבורית במערכות הקיימות ולפגוע במדיניות החברתית הנהוגה לגביה�

וא� אי� כא� בזבוז  מוטעית משאבי� תהקצאא� אי� בכ�  את השאלה מעוררות ביתר שאת

 בהכרח את הנושא לרומו של סדר ותמעל ה� )ג(. קופה הציבוריתה על חשבו�כספי� של 

 הרווחי� בהסדרי הרווחה והביטחו� הסוציאלי כופות דיוני� חוזרי� ונשני�היו� הציבורי ו

 .�בהשינויי� שיש לערו� וב

שכ� השלכותיו עלולות לפגוע בו , של שימוש לרעה עניי� לציבור הרחבאלה טענות יש ב

  אתמערכת גמלאות שאינה ממלאתשל  מימו�הלשאת בנטל הוא עשוי להידרש : פעמיי�

ביטחו� הסוציאלי שהמערכת ה יסודות יתערערוטענות אלה בעקבות  ;תפקידה כראוי

כדי להטיל ג� טענות של שימוש לרעה  יש בלעתי� קרובות. אמורה להבטיח לכל אחד

הטלת דופי . זקקי� לשירותי� ולגמלאות של המערכתנבחנה בכל האנשי� ההדופי ללא 

 ליצור מעי� יותר מכ� א%ו, שירותהיה להביא לידי סטיגמטיזציה של כל מקבלי כזאת עשו
לגמלאות  רבי� בקבוצות האוכלוסייה הנזקקות אצל, קרימינליזציה, תחושה של הפללה

 ).Chan & Mirchandani, 2007ראו לדוגמה (מערכת ומשתמשות בשירותיה ה

, רכת הביטחו� הסוציאלי באר�שימוש לרעה במעה יתלבחו� את סוגיהיא  מאמר זה תמטר

הכוונה היא לבדוק ביתר פירוט מהו . במיוחד בכל הקשור למערכת הביטוח הלאומי

 יש אילו ההשלכותהפירוש המעשי הנית� למונחי� שימוש לרעה או הונאה ולבחו� 

  . זה על הבטחת הרווחה והביטחו� הסוציאלי של כלל האוכלוסייהעניי�ל ש היתרה הדגשלה
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 הכוונה היא ? מהו שימוש לרעה או ביצוע מעשי הונאה במערכת הביטוח הלאומי,א� כ�

גמלאות שונות תו� שימוש באמצעי� קבלת  באמצעותלאומי הלהוצאת כספי� מהביטוח 

 ,Report of the Committee on Abuse of Social Security Benefits (פסולי�
1973; Sainsbury, 2003( . שימוש באמצעי� פסולי� כולל על פי רוב העלמת הכנסות

העלמת רכוש או , מצב אישי או משפחתי, ושכר או מסירת פרטי� לא נכוני� על השתכרות

, ג עבודהי מאמ� להשהעדר,  על שינויי� בנסיבות האישיות או המשפחתיותהעדר עדכו�

 ). Sainsbury, 2003(שימוש במסמכי� או בזהויות מזויפי� וכדומה 

� יאנשי� פרטישל  מעשה ידיה� , מתייחסת בעיקרה לשימוש לרעה או להונאהזוהגדרה 

 מוסדות ומציההגדרה שא. אינ� זכאי� להש ייתכ�המבקשי� להשיג טובת הנאה ש

 גורמי� אחרי� שיש לה� זיקה  הונאה שלהאיחוד האירופי רחבה יותר וכוללת ג� מעשי
 מעסיקי� החייבי� בתשלו� דמי למשלכמו , אליאו חבות כלפי מוסדות הביטחו� הסוצי

 להשיג או לקבל שתכלית� מחדלכל מעשה או "א ילשו� ההגדרה שהתקבלה ה. ביטוח

טחו� סוציאלי או להימנע מתשלו� דמי ביטוח בניגוד לחוק של החברה יגמלאות ב

Europa, Summaries of EU Legislation, 2006.(2" (באיחוד

 

עד כדי טשטוש של ההבדלי� , דו או הונאה היא דקה מאה בי� שימוש לרעהחנההב

, לעצמ�תובעי גמלאות להשיג ברצונ� של בשימוש לרעה הכוונה היא  . במציאותביניה�
השימוש לרעה קשור במקרי� אלה . יתרו� כספי כלשהו, כוו�בלי להת עתי�במכוו� או ל

ת התביעה לגמלה  בעת הגשכוזב כמו מסירת מידע ,במעשה או במחדל של תובעי הגמלה

 כדי לשפר את מצב� זאת, לת גמלהבאו העלמת מידע היכול להשפיע על הזכות לק

מעשה עברייני הנעשה ל הכוונה היא תמיד ,מדובר בהונאהשכ. הכלכלי של התובעי�

 כדי להוציא כספי� במרמה מהמערכת או להימנע מתשלומי� שוני� בכוונה תחילה

ידואלי או לעתי� וויכולי� להיעשות באופ� אינדימעשי הונאה כאלה . המגיעי� למערכת

 בי� שותפי� שוני� הפועלי� בתו� אועל ידי קשר מאורג� בי� תובעי גמלה עברייני� 

 .המערכת או מחוצה לה

 הנוגעת בעיקר לתובעי גמלה כפרטי� היא שברוב המקרי� השימוש אחרתנקודה חשובה 

כלומר יש בה� , י שכר או הכנסהלרעה קשור לגמלאות המותנות בצורות שונות במבחנ

המטרה של .  סלקטיבי הקשור למצבו הכלכלי של תובע הגמלה ולרמת ההכנסה שלויסוד
_____________ 

 ראו  2
Social security fraud: Any act or omission to act, in order to obtain or receive social 
security benefits or to avoid to pay social security contribution, contrary to the law of a 
member state. 
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 הקצות�רצו� למה נובעת בדר� כללהתניית גמלאות במצב הכלכלי ובמבחני הכנסה 

 ג� יוצרת לעתי� את ,כפי שנראה, אבל התניה כזאת, לאנשי� הנחשבי� נזקקי� בלבד

אלא על הכנסה כוזב דיווח לכלול לא רק ברור ששימוש לרעה יכול .  לרעההדח% לשימוש

 . עוד כיוצא באלה ו מוגבלכושר עבודהעל ,  על מצבי בריאות ונכותג�

 

ä øù÷ä äòøì ùåîéùä ìù éúøáçä 

במישור הרחב : מערכת הביטוח הלאומי נית� לבחו� בשני מישורי�באת השימוש לרעה 

ובמישור הצר יותר של הפעילות , משקבית יותר של כלל הפעילות הכלכל

 . הביטוח הלאומימידואלית של פרטי� ומשפחות התובעי� ומקבלי� גמלאות ווהאינדי

מערכת הביטוח הלאומי כחלק בלתי בבמישור הרחב יותר נית� לראות את השימוש לרעה 

 The hidden or informal (הכלכלה הסמויה או הכלכלה הלא פורמליתמנפרד 
economy( .כלכלה זו �הוא אי ציות להוראות החוק הבסיסיות , לענייננו, מה שמאפיי

ובהקשר רחב יותר הכוונה היא לאי ציות .  לשימוש במערכת הביטוח הלאומיהנוגעות

להוראות החוק בדבר רישו� ודיווח על פעילויות כלכליות כנדרש במוסדות הממשל 

מפעילויות בלתי הנובעות נסות העלמת הכ, כמו מס הכנסה וביטוח לאומי, השוני�

רוב האנשי� . כולל מסי הכנסה ודמי ביטוח לאומי, בגינ�מוצהרות אלה ואי תשלו� מסי� 

 המאופייני� , בכלכלה הסמויה מרוכזי� בענפי משק עתירי עבודהמעורבי�והעסקי� ה
.  על פי רוב במזומ� וללא כל תיעודומשול�שכר נמו� ה שבהעבודה עונתית או זמנית ב

משמעותי שלא  היק% זהו אבל לכל הדעות ,כלכלה הסמויה הד לאמוד את היק%ושה מאק

 ). Grabiner ,2000(עמה  השלטו� מנסי� להתמודד על כ� מוסדות ו,ולהתעל� ממננית� 

, בזירה זו.  זירה נכבדה של הכלכלה הסמויההיאמערכת הביטוח הלאומי בהקשר זה 

ידי תובעי ב חלק� ,וש לרעה וההונאהכאמור מעשי השיממתחוללי� , ובדומות לה

שיתו% פעולה או קנוניה ע� מעסיקי� או א% ע� חלק� ה� פרי אבל , הגמלאות עצמ�
לא בהכרח תביעה לפיכ�  ה�הונאה המעשי מחלק . � הפועלי� במשקיגורמי� עברייני

 אלא צירו% של גורמי� שוני� הפועלי� כדי להשתמט , של אנשי� לקבל גמלאותפרטית

 . תשלומי� אלהכדי להקטי� מנע מתשלו� דמי ביטוח או או להי

שבו , הצר יותר, שימוש לרעה במישור זההמעשי מחלק נכבד חשוב ג� לשי� לב לכ� ש

מצבי . ה� נתוני� בונעשי� על רקע המצב הכלכלי הקשה ש, מעורבי� פרטי� ומשפחות

ותחושת בני בית� רכי הקיו� של ו אנשי� מסוגלי� לספק את צשבעטיי� אי�מצוקה ועוני 
אנשי� נקלעי� לחובות כ� קורה ג� כש. רהעֵבידי  להביא אות� לי� עשויהמבוי הסתו�
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אי� בכ� כמוב� כדי להצדיק מעשי� של שימוש לרעה או .  של נושי�כבדי�וללחצי� 

  .לפחות בחלק מהמקרי�, �ה אבל חשוב ג� לראות את מניעי,הונאה

למשו� כספי�  כדי , בכוונה תחילהובהונאהעה ככל שמדובר בשימוש לר ,בשני המישורי�

 בוושיש ללחו� מיסודו הרי שאי� חולקי� שהדבר פסול , הביטוח הלאומישלא כדי� מ

 . מקובלותבדרכי� החוקיות ה
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כמו ת ודאגה בכל השיח הציבורי על השימוש לרעה במערכה ותעוררהסוגיות מאחת 
 הופכות לעתי� קרובות למעי� מתקפה בעניי� זהא שהטענות י הת�הונאומי הביטוח הלאו

בחנה את כל ההרטוריקה המאפיינת דיוני� אלה נוטה להאשי� ללא .  כלל המוטבי�נגדכ

.  להונות את המערכתשתכליתה בפעולה ותמעורבב, רוב�או את , מקבלי הגמלאות

 במיוחד נגד תובעי ומקבלי דמי מכוונת,  לעתי�מתלה�ה בעלת הצביו�, הרטוריקה הזאת

 גמלאות דומות על מקבליג� פוסחת היא אי� אבל , גמלאות הבטחת הכנסהואבטלה 

 המערכת הפוליטית תא להחדיר לתודעו הזו רטוריקה של האידיאולוגי הציר. אחרות

מערכת מחלק מהותי ה� השימוש לרעה ומעשי ההונאה האמונה שוהציבור הרחב את 

 בקלות העשוי) welfare fraud (הונאה של מערכת הרווחהו. הסוציאליהרווחה והביטחו� 

  )welfare as fraud (הונאהכמערכת של מערכת הרווחה עצמה את בעיני הציבור לצבוע 

)Swan et al., 2008 (ולגרו� בכ� לדה) (לגיטימציה שלה ג� במדינת ישראל�2009, דורו.(  

 אחת המערכת ה� מנצלי� לרעה את הטענות התכופות נגד מקבלי דמי אבטלה שה�

שכיה� כשר העבודה , שלמה בניזרי: לדוגמה. הדוגמאות המובהקות לרטוריקה הזאת

 , מ� המובטלי� ה� מתחזי� אחוז50(ש העלה את הטענה, 2000(והרווחה בתחילת שנות ה

יכול היה לבסס את עליו א% כי לא היה בידו כל מידע בדוק ש, וחזר עליה פעמי� רבות

הצטר% אליו עד מהרה ראש . בניזרי לא נשאר בודד במערכה הזאת). 2001 ,סיני(ו טענת
הוא טע� ". יש אצלנו תרבות של התחמקות מעבודה"שקבל ש, אריאל שרו�, הממשלה

נרשמי� כמובטלי� בלשכה , אנשי� קמי� בבוקר. מאצלי בנגב, אני מכיר אותה מקרוב"ש

התופעה קיימת בהיקפי� גדולי� . � עובדי� בעבודה לא מדווחתיואחרי הצהרי

 ,ליאור(דעות דומות הביע סילב� שלו� שכיה� כשר האוצר ). 2001, פלוצקר" (ומתרחבי�

הצטר% א% הוא למקהלה זו , מיכאל רצו�, המסחר והתעסוקה, סג� שר התעשייה). 2001

לרטוריקה ). 2003, חסו�" ( מהמובטלי� מרמי� את שירות התעסוקה אחוז25(כ"שוטע� 

 .  פקידי האוצרובה� של הפוליטיקאי� הצטרפו ללא היסוס פקידי ממשל רבי� והז
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המקרי� ללא מנחשב או נתפס כמעשה של הונאה נעשה בחלק גדול שהבעיה היא שמה 

 להבי� אינו יכולכמעט האד� הרגיל  ש, אלא עקב הצבת תנאי� לקבלת גמלהלהונותכוונה 

 מתנאי זכאות מסובכי� � בחלקותנובערות לכאורה מסוג זה עֵב. אות� או לעמוד בה�

לא נאותי� ולעתי� א% מנוהלי טיפול , מבחני הכנסה מורכבי�מ, בה�שקשה להתמצא 

הצירו% של כל . הקשורות בתשלומי גמלהגרידא  ומטעויות מינהליות  בתביעותפוגעניי�

 .  אוכלוסיית מקבלי הגמלאותאתל ביודעי� או שלא ביודעי� יהפלל עלולאלה 

 

úåòîùî äòøì ùåîéùä  

ודאי בעיה חברתית ו בהוא,  השונותועל צורותי, השימוש לרעה במערכת הביטוח הלאומי

יש לו  תמיד ובכל מקו� ,ובי� שלאנעשה במכוו� ש בי�. וכלכלית שאי� להתעל� ממנה

ההוצאה לתשלו� הגמלאות בכס% ובעי� של הביטוח הלאומי . נכבדהמשמעות פיננסית 
 ג�). 2009, המוסד לביטוח לאומי (ח"ש מיליארד 50( להתקרבה 2008(בישראל ב

ההוצאה השנתית לגמלאות , משלל, בבריטניה.  ההוצאה גבוהה מאודארצות אחרותב

במקרי� אלה אפילו ). (Kirkup, 2009 טש" ביליו� לי150 לכדי הביטוח לאומי מגיע

 בדי�מכו בהכרח לסכומי כס% מצטברד של שימוש לרעה או הונאה ושיעור קט� מא

 ההונאות במערכת היק%הממשלה הבריטית העריכה ש. מיליוני� רבי�מדובר ב ;דומא

   לשנהטש" ביליו� לי4( ל2הביטחו� הסוציאלי בתחילת שנות האלפיי� נע בי� 

)Greener, 2001 .( אלהסכומי� גדולי�  �נראי� כהוצאה לא ראויה של כספי ציבוראכ ,

כספי� אלה לשרת מטרות חברתיות יכלו ד כמה עהנוגעת לה� היא  הנקודה העיקרית אבל

 . ראויות

בכל השיח הציבורי על ההוצאה הלא ראויה של כספי ציבור במערכות הביטוח הלאומי 

ההוצאה הנתפסת כלא ראויה נובע מחלק לא מבוטל שלעתי� קרובות להתעל� מכ� נוטי� 

 טעויות של: ויותנית� להבחי� כא� בי� שני סוגי טע. מטעויות שונות הנעשות במערכת

מתו� חוסר ידע או מתו� אי , שגוי ללא כוונת הונאהמוסרי� מידע התובעי הגמלאות 

,  החלטות שגויות הנעשות בתו� המערכת עצמה;הבנה של הכללי� הקשורי� בזכאות

בלי שמקבל הגמלה גר� או תר� להחלטה , החלטות של אישור הגמלההבשרשרת קבלת 
 יכול היה להיות מודע לכ� שהוא תור� להחלטה שגויה מקבל הגמלה לא שהשגויה או כ

)UK, National Audit Office, 2006 .(בלו ידוגמה לכ� יכולי� לשמש ניצולי שואה שק

בזמנו גמלאות מאוצר המדינה בלי להיות מודעי� לכ� שתאושר לה� אחר כ� גמלה דומה 

 ). 2009, וילנאי(ידי ועידת התביעות היהודיות מגרמניה ב
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מ� היעילות ג� ת לעתי� ויות בתו� שרשרת קבלת החלטות למת� גמלה נובעהטעו

היעילות הביצועית . מת� הגמלאותל האחראי�הביצועית הנמוכה של מוסדות השלטו� 

 מורכבותבמקרי� רבי� ה. הנמוכה קשורה באופ� אינהרנטי בתנאי� שנקבעו לקבלת גמלה

עמוד בה� ושהמנגנוני� הרגיל י האד�ש סיכוי שאי� כמעט ,היא כזושל תנאי הזכאות 

 אלא , על כישלונות בירוקרטיי� בלבדאפוא מדובר כא� אי�. הפעלת�ב ישלטוהמוסדיי� 

 . על כשל תפיסתי רחב יותר של המבנה הסלקטיבי המורכב של הגמלאות

 Tax(ה ,נמוכותהשכר המס לעובדי� ברמות ההמערכת הבריטית המפעילה את מת� זיכויי 
creditsשה� מעי  �2005(2004שילמה בשני� ,  גמלאות בדמות מס הכנסה שליליגרסת 

ט ש"כשני מיליארד ליהכול  ובס� ,לשני מיליו� משפחות תשלומי יתר של זיכויי� אלה

 ג� סובלתמקבילה לה בארצות הברית המערכת ה). (Mulholland, 2006 תשלומי יתר

אישור עקב  יתר וחלק� תשלומיבשל חלק� , של מיליארדי� רבי�מיותרת מהוצאה היא 

דיווח שגוי על הכנסות ומסירת בשל בשל כללי הזכאות המורכבי� ו, תביעות לא מוצדקות

 Department of (נסיבות האישיות של התובעי� ובני משפחותיה�הפרטי� שגויי� על 
the Treasury [US] 2005; The Center on Budget and Policy Priorities, 2006( . 

מכלל תשלומי הגמלאות השנתיי� ה� בממוצע  שארבעה אחוזי� מעריכי�ה ג� בשוודי

של  נותיות לא מכווו מטעתמחצית מהתשלומי� השגויי� האלה נובע. תשלומי� שגויי�

של היא תוצאה  האחרת � ומחצית,יות בשרשרת ההחלטותוהתובעי� עצמ� או מטע

 Swedish Commission against Benefit(פרטי� לא נכוני� שמסרו תובעי הגמלאות 
Fraud and Errors, 2008 ( 

 בתשלו� סוגי� מסוימי� של גמלאות בעלות אופי ,פ� אחר של היעילות הביצועית הנמוכה

 אי תשלו� הגמלאות לאנשי� ולמשפחות כלומר, הוא תשלומי חסר, סלקטיבי מורכב

אי מיצוי  סוגיה זו של לא פע� נעלמה מהדיו� הציבורי, הלמרות חשיבות. �הזכאי� לה

 הנרחב פהעל היקמלמד  העבר והימי� האלהניסיו� .  אנשי� במצבי מצוקהבקרבהזכויות 

 בישראל נהגהמענקי� לעובדי� בשכר נמו� שהוהתוכנית בדיקת בכ� למשל . של התופעה

 אחוז 34אבל , לא היו זכאי� לואמנ�  המענק ממקבלי אחוז 22(ש , נמצא70(בשנות ה

דורו� (בלו תשלומי חסר או יתר י אחוז ק29( ו,לו אותו כללמאלה שהיו זכאי� לא קיב
 ג� בדוגמה מבריטניה של השני� האחרונות המובאת לעיל ). 1976, ורוטר

בלו תשלומי חסר שסכומ� הגיע יקרוב למיליו� משפחות קשנמצא ) Mulholland, ש�(

 . טש" מיליו� לי556(ל

הגמלאות לא ש כ,יות החברתיתכמוב� החטאה של מטרות המדינמשקפות  אלה דוגמאות

אפשר לראות בכ� מעי� שימוש . לאנשי� שה� נועדו לה�, � או בחלקשלמות�ב, מגיעות

 . התוכניות של תשלומי הגמלאותיישו� לרעה במהופ� של אות� מנגנוני� המופקדי� על 
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 בשיח הציבורי נרחבצות רבות מקו� הנושא של מניעת שימוש לרעה והונאה תופס באר

, ועדותו ריבוי ההוא לכ� המובהקהביטוי . סוציאליהביטחו� העל מדיניות הרווחה ו

החקירות והגופי� הציבוריי� והמינהליי� השוני� שהוקמו בעבר ופועלי� בהווה כדי 

התנהגות של הבלה החלטה בדבר קוד יקא% מועצת האיחוד האירופי  3.עניי�לטפל ב
  האיחוד בעניי� המאבק נגד מעשי הונאה במערכות הביטחו� הסוציאלי חברות

)Europa, Summaries of EU Legislation, 2006 .(הונאה בהמאבק בשימוש לרעה ו

ושימוש חקיקה המכוונת לסתו� פרצות המאפשרות מעשי הונאה : נעשה בשני מישורי�

 Morse, 2004; UK Social (� אלהאמצעי הענשה והרתעה למעשיולקבוע  לרעה
Security Administration [Fraud] Act 1997; UK Social Security Fraud Act 

2001; Webb, 2005( ;התוכניות תהקשחת הדרכי� הארגוניות והמינהליות בהפעל 

 .� הגמלאות לקבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלמת�וב

שורה של החמרות , היתר בי� , כוללת2001(החקיקה הבריטית האחרונה למניעת הונאה מ

שלילת גמלה במקרי� , בכל הנוגע לאי מסירת פרטי� על שינוי בנסיבות המזכות לגמלה

הטלת עונשי� כספיי� על מעסיקי� השותפי� במעשי קנוניה לביצוע , רות חוזרותשל עֵב

בבריטניה  לגמלאות מגורמי� שוני� הנוגעמידע ת הונאות והרחבת האפשרויות של השג

 כוללת שורה ארוכה של צות הבריתהחקיקה בארג� ). Greener, 2001( ומחוצה לה

. הוראות המכוונות למניעת הונאה של מערכת הביטוח הסוציאלי והעמדת העברייני� לדי�

ממשל האמריקני בעניי� זה היא תקיפה ומחויבת ה של החוקהעמדה המוצהרת של זרועות 

מערכת הביטוח של י הונאה מקרב )aggressive prosecution (לטיפול אגרסיבי
 ). Webb, 2004(הסוציאלי 

 במערכת הביטחו� הסוציאלי דרכי� הארגוניות והמינהליות למניעת שימוש לרעהה

שפרסמה , מעי� מסמ� כוונות, )Green Paper( בספר הירוק בבריטניה מנוסחות בבהירות

במסמ� . 90( לשלטו� במחצת השנייה של שנות העלותהממשלת הלייבור זמ� קצר לאחר 

 מעשי עקור את היא הדגישה את הצור� ל, התוותה את מדיניות הרווחה שלהשבו ,זה

_____________ 

 דוגמאות לכ! מבריטניה ומשוודיה ראו  3
 Report of The Committee on Abuse of Social Security Benefits, London: HMSO, Cmnd 
5228, 1973; Department of Health and Social Security, Report By The Coordinating 
Committee on Abuse, 1977-78; Department of Social Security, Beating Fraud is 
Everyone's Business: Securing the Future, London: The Stationery Office , Cm 4012, 
1998; The Department of Work and Pensions, Sanctions Policy: In respect of 
fraudulent Social Benefit Claims, 2009; Reports of the Swedish Commission Against 
Benefit Fraud and Error, 2005-2008.  
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שלושת קווי ). Departmemt of Social Security, 1998 ( מהשורשההונאה

הרתעה אפקטיבית ,  מקרי הונאהאחר משופר מעקב"כ� היו ש� האסטרטגיה שנקבעו ל

 החדש הדגישה את מחויבותה ללחו� בהונאה  ממשלת הלייבור4."יותר ומניעה טובה יותר

ולהפעיל במסגרות המינהליות עצמ� קשת רחבה יותר של אמצעי� לגילוי מעשי הונאה 

 . שימוש לרעה והונאהעל וג� של עונשי� גמישי� יותר 

את האזרחי�  עודדובמסגרת הפעולות של גילוי מעשי הונאה הרחיקו הבריטי� לכת וא% 

. על מעשי שימוש לרעה או הונאהמידע שיש ביד� לטונות  לשור למסבדרכי� שונות

למלא נית�  טופס דיווח על הונאה ש,למשל, שונות כמוהלשנה  שיטות הנהיגולמעשה ה� 

  קווי טלפו� פתוחי� למסירת פרטי� על הונאה  אוולמסור באופ� אנונימי לשלטונות

)Benefit Fraud Hotline( ,נגד מעשי הונאה מסעי הרתעה בכלי התקשורת ווניהל  

)www. Benefit Fraud Inspectorate, gov.uk(. 

 ועדה מיוחדת למניעת הונאה וטעויות 2005(הממשלה השוודית מינתה ג� היא ב

 ,Swedish Commission against Benefit Fraud and Errors(בתשלומי גמלאות 
לשמש ליתה היתה תכ ו,היה שונה במידת מה מזה של הבריטי�ועדה זו הדגש של ). 2005

מערכת הביטחו� טע� גו% האחראי לנקיטת צעדי תיאו� נגד תשלומי� שגויי� מה

המשימה שהוטלה על הוועדה היתה לנקוט צעדי� כדי להבטיח שהגמלאות . סוציאלי

יהפכו לנטל לא ראוי על שהנכונות משולמות לאנשי� הנכוני� ולמנוע תשלומי� שגויי� 

בי� צעדי המניעה שהוועדה דנה בה� עלתה א% הצעה . תקציבי הממשל המרכזי והמקומי

 הזכות לקבל גמלאות לתקופת זמ� את המערכת תאד� שנמצא אש� בהונאמ לשלול

אחרות הבלה על עצמה ג� לבחו� את התופעה בארצות סקנדינוויה יהוועדה ק. מוגדרת
 Report 8 of the(דג� פעולה משות% של אמצעי בקרה ופיקוח לארצות אלה ולהציע 

Commission .( 

 א% ה� בצורה מאורגנת למניעת שימוש לרעה ומעשי פועלי�השלטונות בישראל פעלו ו

המוסד לביטוח לאומי מפעיל מער� חקירות המעסיק . הונאה במערכת הביטחו� הסוציאלי

תפקיד .  לפעול כדי למנוע ניצול לרעה של כספי המוסדת� חוקרי� שמשימ130(כ

מקבלי קצבאות שמקבלי� את הקצבה "הוא לאתר , הלאומילדברי הביטוח , החוקרי�
ופועלי� כנגד מעסיקי� שמתחמקי� מתשלומי דמי , במרמה תו� הצגת נתוני� כוזבי�

מער� מודיעי� "יחידת החקירה הזאת ג� מפעילה ". ביטוח בעבור עובדיה� בניגוד לחוק

אתר " (ח הלאומישעניינ� חשיפת מעשי מרמה נגד הביטו, שמקבל מידעי� רבי� מהציבור

 ). 2009אוקטובר , המוסד לביטוח לאומי

_____________ 

  .Improved detection, more effective deterrence, and better preventionראו  4
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 החליטה ממשלת ישראל , המוסד לביטוח לאומישמפעילחקירות הרחב הלמרות מער� 

". ע� תופעות המרמה בגמלאות "לדבריה כדי להתמודד ,אמצעי� מחמירי�לנקוט עוד 

ת אפקטיביות סנקציו"הממשלה החליטה להציע לתק� את חוק הביטוח הלאומי ולכלול בו 

 " ליצור הרתעה הולמת ולצמצ� את שיעורי הרמייהכדי  ,על מי שהשיג גמלה שלא כדי�

השורה הארוכה של הסנקציות שהוצעו ). 2009מר� ב 15החלטות הממשלה מיו� (

תיקוני חקיקה ליישו� התוכנית , הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית(במסגרת חוק ההסדרי� 

 כבדי� אמורות לכלול לא רק קנסות כספיי� תההי)  פרק כז,2010( ו2009הכלכלית לשני� 

ביטוח לאומי להטיל סנקציות ל הרשאהאלא ג� , בית והצמדה גבוהי�י שיעורי רהנושאי�
שר הרווחה יצחק הרצוג . אלה בדר� מינהלית ללא צור� בהחלטה של ערכאה משפטית

 בהצעות אלה בדיוני ללא סייגתמכו ,  אסתר דומיניסיני,ל המוסד לביטוח לאומי"ומנכ

 ,)2009 ביולי 6ועדה מיו� ופרוטוקול ה(הרווחה והבריאות של הכנסת , ועדת העבודה

 . הובאו לדיו� ולאישור לפניהשה�כ

ללא , "לפעול לכיבוד החוק"פני הוועדה שכוונת ההצעה היא לטע� אמנ� השר הרצוג 

] כלל[להפו� את "י וה� נזקקי� לשירותי הביטוח הלאומש כ,"לאמלל את האזרחי�"רצו� 
אצל בעיקר ו, חבריה בי� .בוועדה ראו את ההצעה באור אחראבל ". האזרחי� לאשמי�

התעוררה התנגדות ,  להרע ע� האזרחי� ברורה בה כוונהראוש, כ חיי� כ�"ה חיושב ראש

מה ג� , ביתיהוועדה סברה שקנסות מינהליי� והשבת כספי� ע� הצמדה ור. חריפה כלפיה

אמצעי אכיפה לא ה� ,  בתשלומי הביטוח הלאומי עצמוותנהוגתמיד  לא סנקציות אלהש

 . ע בזכויות הפרטו לפגשעלולי�מידתיי� 

 � ולפיה, להוראות מחמירות במיוחד שנכללו בחקיקה המוצעת ג�ועדה התנגדווחברי ה
 האישיות יה� על כל שינוי בנסיבותבתו� זמ� קצרמקבלי גמלאות לדווח על  יהיה

אי� היו שסברו שתנאי� אלה ה� גזרה ש.  שא� לא כ� ה� צפויי� לעונשי�,הכנסותיה�וב

ד בה ושאי� ול לעמויכ, חולי� ואנשי� ע� מוגבלויות, בה� זקני�, גמלאותהציבור מקבלי 

 6ועדה מיו� ופרוטוקול ה (דחתה אפוא את ההצעות שהובאו לפניהועדה וה. בה� הצדקה

גו% המאחד , Â¯ÂÙÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ÏÂËÈ·Ï ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ìג� ). 2009, פולק(ויילר; 2009ביולי 

הביע את התנגדותו להצעה להטיל קנסות בלא ,  ארגוני� חברתיי� שוני� ויותר20בתוכו 

לשמש כמאשי� ] המוסד לביטוח לאומי[אי� לאפשר לפקיד "הלי� משפטי וקבע ש

 הפורו� ראה בהצעה מעשה חמור של הטלת עונשי� שאי� כל הצדקה". וכשופט ג� יחד

פורו� הארגוני� לביטול חוק (לו בדיו� חפוז על תקציב המדינה וחוק ההסדרי� ילהכל
 ). 2009, ההסדרי�
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או מערכת הרווחה והביטחו� הסוציאלי בעמדות הרווחות בציבור כלפי השימוש לרעה ל

 עמדות אלה על תהשפע. ה לעצ� קיו� התופענוגעיש משקל רב בכל ההונאתה 

.  יכלה להיות גור� קובעאו להימנע מה� מעשי הונאה לעשותהמוטיבציה של אנשי� 

 חשוב כא� להבחי� בי� העמדות של בני אד� כפרטי� בנושא זה ובי� עמדות הציבור הרחב
 השאלה היא עד כמה הוא רואה בשימוש לרעה ,ככל שזה נוגע לאד� כפרט. כקהילה

ת מצפו� ו ואולי ג� נקיפהמעוררת אצלו תהיות ,טייה מנורמה חברתיתבמערכת הרווחה ס

באשר לציבור הרחב השאלה היא עד כמה מעשי� של שימוש לרעה .  שלו מעשיובשל

 ג� כעברה הפוגעת באינטרס א אל, לא רק כסטייה מהנורמה של הפרט,והונאה נתפסי�

 עברות מעי� אלה כלפי  סלחנילהיות עד כמה הציבור מוכ� :ובמלי� אחרות, של הכלל

 . חומרהב � פעולות הראויות לגנאי שיש לדו� אות�נוטה לראות בההוא  והא�

או להונות מערכת הביטחו� הסוציאלי ב של בני אד� לעשות שימוש לרעה יה�החלטות

הסוגה של . התנהלות�נורמות החברתיות המנחות את לבמידה רבה  אותה נוגעות

 ההשפעות הפסיכולוגיות ,סוציאליזציהפנימי� בתהלי� ההנורמות החברתיות שבני אד� מ

. יו�מיוהקובעות את התנהגות� בחיי ,  בתהלי� זה� השונות שה� נתוני� להמוסריותוה

 הנוגעי� לקבלת גמלאות וסוגי הטבות חוקי� לולציית,  החוק בכלל עלרו לשמ�נכונות

 שימוש לרעה במערכת .ו חלק בעיצוב התנהגות זיאה, אחרות מ� הקופה הציבורית בפרט

הביטחו� הסוציאלי משק% בעיקרו כיצד אנשי� תופסי� ומביני� את האחריות שלה� 

לא נית� לנתק את השימוש לרעה במערכת הרווחה על כ� . כאזרחי� ואת זכויותיה�

 & Dean(נורמות ההתנהגות הרווחות בכלל על והביטחו� הסוציאלי ממידת השמירה 
Melrose, 1997 .( 

 להשפיערמות התנהגות כלליות אלה אי� להתעל� ג� מגורמי� כלכליי� היכולי� נומלבד 

שימוש בהטבות ה נורמות ת הפרלה עקבמידת הרווחה שאד� מצפה . בהקשר זה

 ייתפס א�, לוחומרת העונש הצפוי מידת החשש מ, לחילופי� , המערכת אושמעניקה

ראה שמצוקה כלכלית אול� נ. וותל להשפיע על התנהות עשוי,בהפרת נורמות אלה

לגבור על  של אנשי� עשויות� יהתומצוקנותנות להגמלאות ש המענה החלקי מאודו
נורמות סטייה משאפוא ברור ). Dean & Melrose, 1996 (הפחד להיתפס ולהיענש

ע� הגידול לקטו� הסטייה יכולה .  ממצב� הכלכלי של אנשי�תמושפעיכולה להיות 

 .בה�ידה  ע� הירלגדולהכנסה או הברמות 

מערכות הרווחה והביטחו� ב השימוש לרעה בדברבחינת העמדות הרווחות בציבור הרחב 

שיש  הדעהוחת בציבור ובאופ� כללי ר. דו ערכי עד כמה היחס לכ� הואהסוציאלי מגלה 

, אפילו בשוודיה. דוש נרחב לרעה במערכות הרווחה והיק% ההונאה שלה� גבוה מאושימ
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הונאת המערכת היא תופעה שע אנשי� הביעו את אמונת� שלושה מתו� ארב, לדוגמה

. גיה ואיסלנדוו כמו נור, בארצות סקנדינוויה אחרותהושמעודעות דומות . דונפוצה מא

א תופעה שלילית שיש ו הארצות הציבור חושב שההיק% הגבוה של שימוש לרעה הרובב

ס% הקבלה של ש הבמוב� זערכיות בעניי� זה  דוזאת ניכרת למרות . לטפל בה בחומרה

 Swedish (יחסיתד והוא גבוה מא) acceptance threshold(הונאה ההשימוש לרעה ו
Commission against Benefit Fraud and Errors, Report 6 .( 

 את ההונאה של מערכת כ% חובהאנשי� דני� לג� א� שברוב המקרי� על כ� נראה 

מעי� תחו� ב וות זל התנהלמק� טי�מה� נורבי� עדיי� , הרווחה והביטחו� הסוציאלי

, האוכלוסייה בשוודיהמשליש . אפור של עשייה שלא נתפסת באופ� ברור כמעשה פלילי

 הסברי�  להה� נוטי� למצוא. ות מסוג זה מעשה עברייניל רואה בהתנהואינ, למשל

% ס א� כי , מעשי שימוש לרעה הצדקתבכל קבוצות האוכלוסייה נית� למצוא. והצדקות

מועסקי� הבעלי השכלה נמוכה יותר ואלה , בקרב אנשי� צעירי� יחסית  גבוההקבלה

 סוג כלפימידת הסלחנות וס% הקבלה כלפי השימוש לרעה ). ש�(בעבודה חלקית בלבד 

 לרדת ע� הגידול בשיעורי האבטלה או י� נוט� במצב הכלכלי והי�זה של התנהגות תלוי
 ).Sandberg, 1998( הרעה במצב הכלכלי שחלהכ

של אנשי� בהקשר זה � ותלהתנהלדר� מערכת הרווחה ובעמדות כלפי השימוש לרעה ל

 המערכת המוסדית  כלפיהציבור בכללשל  ושלה�מידת האמו� ל ג� ה הדוקזיקה

א תחושת הביטחו� ומה שחשוב ה. המפעילה את תוכניות הרווחה והביטחו� הסוציאלי

, ת תשלו� דמי הביטוח ומסי�באמצעו, שיש לאנשי� שהכספי� שה� מפרישי� למערכת

באותה מידה יש חשיבות לכ� .  בצורה נכונה ושלא נעשה בה� שימוש לא ראויקצי�מו
א� : למשל. � ע� המערכתהיחס הוג� בכל מגעילשלאנשי� תהיה תחושת ביטחו� שיזכו 

את הגמלה חשוב לה� לדעת שיקבלו ,  המזכה אות� לגמלהאירוע, יקרה לה� משהו

הניסיו� מראה שרמה גבוהה של אמו� הדדי בי� . קשיי� מיותרי�המגיעה לה� ללא 

ל ע ערובה טובה לשמירה יאהומוסדותיה מערכת הרווחה והביטחו� הסוציאלי להציבור 

בי� ל בי� הציבור �יחסיההבעיה היא ש. כללי התנהגות הוגני� וצמצו� השימוש לרעה

ל הביטוח "ותה של מנכלפי עד, מערכת הביטוח הלאומי באר� ירדו בשני� האחרונות

שירותי� בעל מידת האמו� של הציבור ; 2009, ארלוזורוב(לשפל המדרגה , הלאומי עצמה

 ).2008, גדות ומזרחי(ציבוריי� בישראל ראו ויגודהה
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פומביות המגמה שאנו עדי� לה בשני� האחרונות בארצות שונות ובישראל היא לתת 

גבוהה לסוגיית השימוש לרעה או ההונאה במערכות הביטחו� הסוציאלי ולהבליט בכ� 

לעתי� קרובות צעדי� אלה . את צעדי ההקשחה וההענשה המכווני� נגד מעשי� אלה

כוונות של הכדוגמת הצהרת ,  בהונאהי� מאורגני�לובשי� צורה דרמטית של מאבק
מסעות כאלה זוכי� . באלהשורש וכיוצא הממשלה הבריטית לעקור את ההונאה מ� ה

 מעשי ת שחל גידול בתופעקולט הואציבור המסר שה ו,בהבלטת יתר בכלי התקשורת

ושיש לממשלות דרכי� ,  שלא ננקטו עד כהות הדורש דרכי התערבות מיוחד,הונאהה

 ). Sainsbury, 2003 ( אלהבעיותלפתור בדוקות וחדשות 

 מצמצמי� במידת מה, וא% ננקטי�,  המוצעי�ונשי�הענית� להניח שמדיניות ההקשחה ו

עלולות שה יענלהקשחה ולאול� אי� להתעל� מכ� ש. השימוש לרעה ומעשי ההונאהאת 
ברוב המקרי� .  השלכות שליליות לא מבוטלות על קבוצות אוכלוסייה נרחבותג�להיות 

� כפרטי� קשה באנשיפגיעה  הנגישות לקבלת גמלאות הביטוח הלאומי פוגעת העלאת ר%

דחייה . משענת עיקרית לקיומ�ה�  שגמלאות אלה ,ובקבוצות האוכלוסייה הנזקקות

 תירה את מצוקחממ, הנובעת ממדיניות של הקשחה, גמלאותלתביעות בוסחבת בטיפול 

של הפוני� והמבקשי� " טרטור"ה. משפחות הזקוקי� על פי רוב לסיוע דחו%ההאנשי� ו

לפי .  להחטיא למעשה את מטרות מדיניות הרווחהי�עשויבה� גמלאות והטיפול הנוקשה 

מתו� כוונות רעות , בדר� כלל, הטרטור לא נעשה, ל הביטוח הלאומי"עדותה של מנכ

אי� "ש, בוועדת הרווחה של הכנסתאמר  שר הרווחה הרצוג ג�). 2009, ארלוזורוב(

אות� ואי� כוונה להפו� , "לאמלל את האזרחי� ]בצעדי ההקשחה וההענשה[הכוונה 
התנהלות זו מביאה אבל , )2009הרווחה והבריאות , ועדת העבודה, הכנסת(לאשמי� 

של מדיניות , לא תמיד גלוי לעי�, זהו פ� אחר. למקומות האלהדווקא פעמי� רבות 

 .שה שקובעי המדיניות תומכי� בהפעלתהיההקשחה והענ

הנזקקי� ההשפעה של צעדי ההקשחה חורגת ג� מעבר לפגיעה בפרטי� ובמשפחות 

 את ת מערער, וקשיי הנגישות לקבלת סיוע הנובעי� ממנה,מדיניות ההקשחה. לסיוע

תחושת הביטחו� הסוציאלי . תחושת הביטחו� הסוציאלי של קבוצות רחבות באוכלוסייה
המבח� של .  המבטאת סולידריות חברתית, מאבני היסוד של משטר דמוקרטיתהיא אח

מערכת שה בבני אד� אמו� לטעת א יכולתה הומערכת הביטוח הלאומי בהקשר זה

 � בחובוערעור האמו� הזה במוסדות השלטו� טומ. בעת צרה �השלטונית לא תנטוש אות

ייווצר ובעקבותיו , זר� המרכזילשכבות חלשות באוכלוסייה בי�  הניכור שיגדלאת הסכנה 

 .קיומו של המשטר הדמוקרטי לעאיו� 
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שה נגד המשתמשי� יהאפשריי� של צעדי הענ בהקשר זה נוגעת לגבולות אחרתסוגיה 

מל� לעתי� קרובות לנקוט ואו שמ, במקרי� אלהננקטי� האמצעי� ה. לרעה במערכת

 ג� קנסות כספיי� כמו, ה אגרסיבית של הסכומי� ששולמו שלא כדי�יכוללי� גבי, ת�וא

 חלק ממעשי גמול מקובלי� שהחברה נוקטת נגד הפרה של אמצעי� אלה ה�. גבוהי�

אפשר  ,ללא הבחנהא� א� משתמשי� בה� . י התנהגות שאנשי� נדרשי� לציית לה�כלל

 . לשרתאמצעי� אלה נועדוש המטרות שיוחטאו

במקרי� של שימוש לרעה או של מעשי הונאה שנעשו בוודאי  י� מוצדקאמצעי� אלה

מה שנתפס מחלק לא מבוטל , כאמור, א�. כוונה לרמות את המערכתמתו� , ביודעי�

נקיטת . החלטות שגויות שנעשו במערכת עצמהמלרעה נובע מטעויות שונות או כשימוש 

אולי א%  אלא ,תיתי להיות לא רק בעילולה במקרי� אלה עחוזרתאמצעי ענישה או גבייה 

,  מהתקופה האחרונה באר�דוגמה אופיינית לכ� היא מקרה. ביצועל בלתי אפשרית

 בלי שהיתה מודעת ,קל ששולמו לה אל% ש18 שנדרשה להחזיר 84ניצולת שואה בת כש

 ). 2009, וילנאי( בניגוד לחוק �שמדובר בתשלומי כפל גמלה שהלכ� בכלל 

זיכוי , תשלומי היתר של זיכויי מס בבריטניהיא דוגמה מובהקת יותר של בעייתיות כזאת ה

פי כ. שהוא מעי� גמלה של מס הכנסה שלילי למשפחות עובדי� ברמות הכנסה נמוכות

קיבלו שני מיליו� משפחות תשלומי יתר שלא היו זכאי�  2005(2004בשנת , יל לעשסופר

 לתבוע את החזרת תשלומי יתר אלה ממשפחות בעלות התקשתה הממשלה הבריטית .לה�

  והיא נאלצה להודיע שלא תדרוש אות�,בלו אות� שלא באשמת�יהכנסה נמוכה שק
Mulholland, 2006) .( 

 

úåìòä-éðåðâðî ìù úìòåúí îäíéã÷ôå  

äòøì ùåîéù úòéðî ìò  

בחזרה אגרסיבית ה יגבימ שנית� להפיקבעיה אחרת נוגעת ג� למידת התועלת הציבורית 

שולמו ש בי� מקבליה� ושלשימוש לרעה עקב שולמו ש בי� ,של תשלומי יתר של גמלאות

ברוב המכריע של מקרי� אלה מדובר בתשלומי� שהגיעו .  טעויות של המערכתבשל
 ה�גמלאות הביטוח הלאומי . משפחות החיי� בנסיבות כלכליות קשותלאנשי� ול

התשלומי� שהגיעו .  לה� את המינימו� ההכרחי לקיו�תספקהמהמשענת העיקרית 

ולא ליצירת עודפי הכנסות  , השוטפותיה�אליה� שלא כדי� שימשו ודאי לכיסוי הוצאות

הסכומי� שהמערכת  לגבות מה� בחזרה את ואפשרי שאו תוכניות חיסכו� מעתירות

 אפוא לפגועכל ניסיו� של גבייה בחזרה של סכומי� אלה עלול . שילמה לה� שלא כדי�

 נוצרת וכ� ,אותה גמלת מינימו� המהווה בסיס לקיומ� ולהשאיר אות� במצבי מצוקהב
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בי� לסתירה בי� מטרות המדיניות החברתית המכוונת לספק לה� אמצעי קיו� מינימליי� 

ברי שלא תצמח כל תועלת . ול לשלול מה� את אמצעי הקיו� האלהמעשה הענישה העל

אנשי� ומשפחות אות�  של �וה� מנקודת מבט ה� מנקודת ראות ציבורית ,מדיניות כזאתמ

 . שהדבר נוגע לה�

חה יותר נגד השימוש ו מדיניות קשליישו�מחיר כלכלי לא מבוטל יש מבחינה ארגונית 
 המאמצי� של ;ת התופעה אעו למנמיועדי� ה ההשקעה בסדרי עבודה מיוחדי�:לרעה

חה כזו ומדיניות קש. באלהכיוצא עוד קנסות והטלת גבייה בחזרה של תשלומי יתר ושל 

 מנגנוני� קיימי� והעסקת מספר רב תגבורדורשת הקמה והחזקה של מנגנוני� מיוחדי� או 

ת נית�  התועלאת. תועלת(השאלה של עלותביתר חדות בהקשר זה עולה . של עובדי�

הענשה של עברייני� כפעולה בעלת ער� סגולי ראיית ה) 1( :מבטלבחו� משתי נקודות 

 ושמירה על החוק נאותי�התועלת שלה היא שמירה על כללי התנהגות . כשלעצמה

כפעולה , לדוגמה, הגדיר זאת, יצחק הרצוג, שר הרווחה.  על אחריות�מפיריווהעמדת 

,  ועדת העבודה,הכנסת" (לא לעשוק את רעו"ו" לכבד את החוק"המחייבת את האזרח 

 היא בעצ� קיומו והחזקתו של מנגנו� של החשיבותבמקרה זה ). 2009, הרווחה והבריאות
השיקול כא� אינו .  לשמור על הסדר הציבורישתכליתו, )Social control (פיקוח ציבורי

 ,באמצעותוסו�  שנית� לח ההוצאה הציבוריתסכומיוהעלות הכלכלית של מנגנו� זה רק 

הענשה של עברייני� ה יתראי) 2(.  אווירת הטוהר במרחב הציבוריג� תפקידו כשומראלא 

 הוצאה לא ראויה של כספי ציבור למנוע בעיקר הוא  המנגנו�תפקיד. פרגמטיכהלי� 

על במקרה זה .  לקופה הציבוריתלהשיב� בחזרה כספי� שהוצאו שלא כחוק וולגבות

סכומי ההוצאה שנחסכו או הושבו ורה להיות נמוכה יותר מאמ עלות הפעלת המנגנו�

תועלת� נמדדת . לקופה הציבורית על ידי פעולות המניעה ובאמצעות הגבייה בחזרה

קופת לבמיוחד ו,  לפי סכומי הכס% שה� עשויי� לחסו� לקופה הציבוריתמישרי�אפוא ב

 . מערכת הביטחו� הסוציאלי

 העשויות להנחות את המבט האלהתי נקודות במציאות לא נית� תמיד להפריד בי� ש

השאלה .  בה� לעתי� קרובות במעורבות פועלתיה�ש. המנגנוני� למניעת שימוש לרעה

החזקה העלות שכ,  קורה מדי פע�וזה ,מה קורההעשויה להטריד בהקשר זה היא 

. הפעלה של מנגנוני� אלה עולה על החיסכו� של כספי הציבור שהיא עשויה להצמיחהו

הוציאה  2007(2006בשני� שנמצא , למשל, ירה שנעשתה בנושא זה בבריטניהחקב

 אבל הצליחה לגבות חזרה , בפעולותיה נגד השימוש לרעהטש" מיליו� לי154המערכת 
 ;House of Commons, 2008( מכלל הסכומי� ששולמו שלא כדי� טש" מיליו� לי22רק 

Lea, 2008 .( שתי נקודות �נגנוני מניעת השימוש מ תהפעללבנוגע  המבטההכרעה בי

בלבד ונכנסת לעול� יעילות ה משאלתהיא חורגת .  אפואאיננה פשוטהאו הקשחת� לרעה 

 .גישות וערכי�של 
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 נשאר הוא. שימוש לרעה במערכת הביטחו� הסוציאליהקשה לדעת במדויק את היק% 

וימת של מעשי הונאה שלא נתגלו או שלא  מידה מסיש כי תמיד ,במידה רבה בחזקת נעל�

המקרי� הנתוני� המפורסמי� על היק% השימוש לרעה מבחלק גדול . נית� לגלות�

אי� זה מוריד . וחשוב להתייחס אליה� ככאלה,  בגדר הערכות בלבד,לפיכ�, וההונאה ה�
 יש בה� כדי לערער את אמו�,  לאוובי� א�ה� תקפי� בי� ש, כי בכל מקרה, �מחשיבות

 רק לאלה וחולקימוקצי� לה השהמשאבי� לכ�  לדאוגהציבור במערכת וביכולתה 

 . הזכאי� לכ�

המערכת שהיא מופקדת עליה , ל הביטוח הלאומי"לדעת מנכ, באשר לנתוני� הקיימי�

הונאות או טעויות בגלל  מהיק% התקציב שלה חמישה אחוזי�מאבדת כל שנה כ

שימש בסיס והוא א% ,  גורמי� מקצועיי�מוסרי� ג�נתו� זה ). 2009, בוארלוזור(
מחקר משווה של ). 2009 , במר�15(החלטות הממשלה מ(נושא הממשלה בלהחלטות 

 ) ובריטניהצות הבריתאר, שוודיה, הולנד ,אירלנד, צרפת, קנדה, אוסטרליה(מדינות  תשע

אמצעי� שה� נקטו בסוגי הגמלאות וב, למרות השוני במבנה המערכות שלה�שמצא 

 2נע בי� , לפי הנתוני� הזמיני� בה�, היק% ההונאה או הטעויותהרי , עת שימוש לרעהלמני

שימוש בזהויות , בי� היתר,  האופייניות לשימוש לרעה כללוהדרכי�.  אחוזי�5(ל

, מורכבות של מבנה מערכת הגמלאותה, הסתרת עבודה שלא כחוק, ובמסמכי� לא כשרי�

 ,UK, National Audit Office (הל על עובדי הבקרה הפנימית ועומס יתר המוטתחולש

2006 .( 

. כול�ל מתייחסי� למעשי הונאה או טעויות במערכות הביטחו� הסוציאלי "הנתוני� הנ

ההיק% הגבוה יותר . י�בסוגי תוכניות שונהשתנות  היק% מעשי ההונאה נוטה לשטחב

או קשור , סה כדוגמת הבטחת הכנ,נמצא בתוכניות המותנות במבחני הכנסה מחמירי�

בי� השיעור הגבוה יותר של הונאה שבריטניה נמצא ב.  כמו ביטוח נכות,במצב בריאותי

המצב ). Sainsbury, 2003( מקבלי גמלאות נכות אצלנמצא כל מקבלי הגמלאות 

היק% השימוש לרעה וההונאה גבוה יחסית בתוכנית הבטחת .  כנראהדומהבישראל 

 ).2009, וזורובארל(תשלומי מזונות ונכות , הכנסה

מהתקציב השנתי חמישה אחוזי� אובד� של כשהטיעו� המרכזי המועלה בהקשר זה הוא 

 ח"ש מיליארד 2.5(יות עשוי להסתכ� בוטוח הלאומי בגי� מעשי הונאה או טעישל הב

אלה התובעי� להחמיר ולהקשיח את . דוודאי מדובר כא� על סכו� כס% גבוה מא. שנהב

אפשר היה  ,סכו� זה נחס�היה  שאילו טועני�הונאה הומעשי המאבק נגד השימוש לרעה 

היק% ההונאה היא ראייתו את הבעיה בטיעו� זה . ת הסיוע לקבוצות נזקקות רבות אלילהגד
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או הטעויות במערכת הביטוח הלאומי בנפרד ובמנותק ממעשי� דומי� הנעשי� בכלכלה 

 .ר� ובעול� שהיא חלק מהחיי� המשקיי� בא,הבלתי פורמלית או האפורה

  15 הכלכלה האפורה או הבלתי מדווחת לרשויות המס בישראל נעה בי� ,לפי ההערכות

(2004 בשלוש השני� שבי� ,לפי נתו� זה. התוצר המקומי של ישראלמ  אחוז ויותר20(ל

 מיליארד 270היק% הכספי של הכנסות לא מדווחות בישראל לסכו� של הגיע ה 2006
 מסי� שמדינת ישראל היתה יכולה לגבותח מ"יליארד ש מ80(70אובד� ומשמעו  ,ח"ש

, לשמשהיה סכו� זה יכול  מטרות חברתיות ואחרות לונית� רק לשער לאי). 2007פלוצקר (

 לע משו� מה עולי�נתוני� אלה לא .  העלמתו מהחשבונות הלאומיי� הגלויי�ה נמנעילוא

הדיו� . ת הביטוח הלאומי מערכתדיוני� על הונאהסדר היו� הציבורי באותה עוצמה כמו 

הציבורי על הצעדי� למניעת מעשי הונאה בשוק הבלתי פורמלי זוכה ברוב המקרי� 

השוני בהתייחסות מצביע על ההטיה הערכית והאידיאולוגית של . להדי� קלושי� בלבד

בכל הנוגע לסוגיית השימוש לרעה במערכת הביטחו� הסוציאלי מול תופעות דעת הקהל 

 .משקיות אחרותדומות במערכות 

 

 íåëéñå ïåéã 

 היא בעיה , כפי שנידונה במאמר,בעיית השימוש לרעה וההונאה במערכת הביטוח הלאומי

התעלמות .  שיש לטפל בה בדר� נאותה בכל עת ובכל הנסיבותמרכזיתחברתית וכלכלית 
ממנה עלולה לסכ� את המש� התמיכה הציבורית והפוליטית במערכת הקיימת ולאיי� על 

 המוצאי� את ביטוי� במדינת הרווחה , של מכלול ההסדרי� המוסדיי�ו קיומהמש�

ד ו חשוב מאא�. והאמורי� להבטיח את הרווחה והביטחו� הסוציאלי של כלל האוכלוסייה

 .  השימוש לרעה וההונאה מתו� פרספקטיבה נכונהתתופעב להיאבקג� 

, הלמרות חשיבות, נאהבעיית השימוש לרעה וההושבנסיבות הרווחות אי� חשוב לזכור 

מיקוד ההתעניינות יש ב. הבעיה המרכזית של מערכת הרווחה והביטחו� הסוציאלי
הציבורית בתופעה זו כדי להסיט את הדיו� הציבורי מהבעיות המהותיות של מערכת 

  שאנו עדי� לה,ההתייחסות המתלהמת. שירותית זו ותפקידה החיוני בחברה בת זמננו

אי� שה מחמירי� יאמצעי ענכלפיה ט ושימוש לרעה והתביעות לנקת ה נגד תופע,לאחרונה

 . פתרונות ראויי�בה� כדי להמציא 

אי� בכוח� , חמורי� ככל שיהיו,  המציאות מראה שאמצעי הקשחה והענשה,ראשית

מה שנתפס שחשוב ג� לזכור . הונאהה מעשי אתלמנוע לחלוטי� את השימוש לרעה או 
 שצמחה סביב הנושא כמעשי� של שימוש לרעה או ברטוריקה הציבורית והפוליטית
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אי� אלה המקרי� מהחלק לא מבוטל ב. תמיד מעשי� כאלה במובנ� הפשוט אינ� הונאה

מתנאי הזכאות המסובכי� תופעה הנובעת   זו אלא, להונות את המערכת תחילהכוונה

בות לעתי� קרו. תשלומי הגמלאותל האחראיתהיעילות הביצועית הנמוכה של המערכת מו

סכומי� שהוצאו שלא ב ה� המרכיב העיקריהחלטות שגויות ותשלומי יתר למיניה� אפוא 

צעדי הקשחה והענשה אינ� מועילי� .  ולאנשי� שלא היו זכאי� לה�שנקבעולפי היעדי� 

 .במקרי� האלה

תמיד ש ,להשלי� ע� העובדות שהמציאות האנושית מראה לנואי� לנו אלא  ,מכל מקו�

הטבות אחרות של מערכת לימוש לרעה והונאה הקשורי� לגמלאות ו מקרי� של שויהי

 של שימוש לרעה שאי אפשר למנוע כלשהותמיד יישאר מרכיב שיורי . הביטוח הלאומי

 למנוע כליל מעשי עבריינות בתחו� הכלכלי או כש� שלא נית�, אותו או לגלות אותו

כדי דאי וראוי להציב  מעמידה את הגבולות שכומציאות אנושית ז. מעשי פשע אחרי�

זו מציאות ראוי ש.  את היק% השימוש לרעה ג� במערכת הביטחו� הסוציאלילצמצ�

 ות מדיניות של הקשחה והענשה מחמירלנקוטתשמש מעי� תמרור אזהרה לכל הניסיונות 

 . יותר בהקשר זה

דר� ההפעלה לבמניעת שימוש לרעה קשור קשר אמי� יסודי טיפול שר ו ראוי לזכ,שנית

  כלפיה נאות בתביעותטיפולראשונה בהפעלה תקינה דורשת בראש ו.  המערכתשל

וסחבת מיותרת מ� הפוני� " י�טרטור" מניעת וטיפול נאות פירוש. הלובבקשות המוגשות 

מניעת שימוש לרעה אלא ג� כדי להבטיח לש�  מנגנוני בקרה לא רק פירושו ג�. היאל

 יאמי�ציבור הרק א� . שהיה מיותרת ללא ה�זכאי� לההשהגמלאות יגיעו לכל אלה 

 יהיה מוכ� שהואלצפות נית� , בהגינות וביעילות, אהדהמערכת מטפלת בפוני� אליה בשה
 .פעולות של מניעת שימוש לרעה והונאהלגבות 

טמו�  הרי הקושי העיקרי , חשיבות מכרעתת ישהפעלה תקינה של המערכג� א� ל ואול�

ודרכ� בקרב , קובעי מדיניות ובאמצעי התקשורת, בתפיסה שהשתרשה בקרב פוליטיקאי�

ד במערכת הרווחה והביטחו� ושהשימוש לרעה וההונאה נפוצי� מא, כלל הציבור

 היא הפכה גור� חשוב , רופ% למדיותפיסה ז לשהבסיס העובדתי שא% . הסוציאלי

הדעות על השימוש . ל בהופידרכי� הראויות לטבנוגע לסוגיה זו ולבקביעת העמדות 
 בדעת הקהל ומשמשות מוטמעות באמצעי התקשורת ,חדשות לבקרי� ,ה המושמעותלרע

פוליטיקאי� רבי� .  לחיזוק גישות שליליות כלפי המערכת הרווחה כולהפורייהקרקע 

ה� מפני� אצבע מאשימה נגד אלה שלדעת� ש כ,לעצמ�פוליטי לעשות הו� מתפתי� 

 . אותהאו מרמי� במערכת משתמשי� לרעה 

טיירת בעקביות בעיתונות ובכלי התקשורת האחרי� על השימוש לרעה התמונה המצ

 לקיבוע העמדות השליליות בציבור הרחב נגד קבוצות האוכלוסייה של אפואתורמת 
 בהכרח באופ� פרדוקסלי נגד האינטרס ותעמדות שליליות אלה פועל. מקבלי הגמלאות
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 של מערכת הרווחה  כדי לערער את היסודותבה�משו� שיש , ציבור עצמואותו של 

 של מערכות �האינטרס הציבורי המובהק הוא לשמור על קיומש כ,והביטחו� הסוציאלי

המשטר את קשה לתאר את החברה בת זמננו ו. רווחה וביטחו� סוציאלי מקיפות וחזקות

 מערכת רווחה המבטיחה את הביטחו� הסוציאלי של האוכלוסייה ללאהדמוקרטי שלה 

 . לכלה קפיטליסטית של שוק חופשיודאות של כהובתנאי אי 

התמודדות הולמת ע� בעיות השימוש לרעה וההונאה במערכת הביטוח הלאומי ובמכלול 

פני קובעי המדיניות החברתית לתוכניות הרווחה והביטחו� הסוציאלי מעמידה אתגר רציני 

ל  ג� הזכויות הבסיסיות לרווחה של ככ� שיובטחו , לשמור על המערכת:במדינת ישראל

שימוש לרעה בתוכה או ערעור הבסיס ה מניעת מבחינתמערכת האד� בקרבנו וג� תקינות 

 מדרכי התמודדות זו דר�אופי החברה הישראלית תלוי במידה רבה באי. הלגיטימי לקיומה

 . החברה הישראליתתבחר אלה 
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