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ת מגופים צ
הטבבות כספיות
ציבוריים שונים למקבללי גמלאות קיום מהבייטוח לאומיי –
האם הן יווצרות מלכוודת עוני?
מאת
תמי אליאב
תקצייר
מי זכאים ,כפפועל
הטענה כי מקבלי גגמלאות שונוות מהמוסד ללביטוח לאומ
ה
שמעת
לעתים קרובות נש
ספי ניכר )"מניית
שונים המסתככם בשווי כס
מגופים ציבוריים ש
ם
טבות
מלה ,לסל הט
יוצא מקבלת הגמ
מצב
מושמעת היא ששווי ההטבבות כה גבוה עד אשר נוצררת "מלכודת עוני" ,היינו מ
זהב"( .הטענה המ
מחיר
נלוות לה גם במ
טבות ה ת
תר בגלל ההט
המשיך ולקבבלה בין הית
מלה כדאי לה
לפיו למקבל הגמ
של תלות ,אפפילו אם קיימת לגביו האפ שרות להשתללב בעבודה.
ארות במעגל ש
הישא
העבודה ,צומצצם בשנים
מסקננתנו ,היא ש""סל ההטבות" הנלוות לקבבלת גמלאות קיום ,בגיל ה
מר
העובדים בשככר נמוך .כלומ
הטבות שניתננות לאנשים ה
שונה באופן משמעותי מהה
האחררונות ואינו ש
לכאורה אין מדובבר ב"מנייה של זהב" שתשנה את ההחללטה של פרט או משפחה בבנוגע להמשך
אוטומטי למי
טבה באופן א
זאת השיטה לפייה ניתנת ההט
בודה .עם ת
קבלת גמלה במקוום יציאה לעב
מאמץ כדי לקבל את ההטבה עללול
ץ
השקיע
בעלי שכר נמוך נדרשים לה
שמקבבל קצבה מההמוסד בעוד ב
תור בעיה זו בבאמצעות הגבברת הנגישות של כלל הציבבור
מך מוצע לפת
ליצור מעין מלכודדת עוני .במסמ
ר
להטבבות.
הכנסות נמוכוות
סיות בעלות ה
קות לאוכלוס
הטבות המוענק
מקיפה של הה
מסקננתנו נסמכת על סקירה מ
ממשלתיים וציבוריים.
ם
מגופים
ם
שכר נמוך ופננסיה(,
ממקוורות שונים )גגמלאות המוסד ,עבודה בש
אשר הסכום שלה מוציא
קצבת זקנה א
קשישים המקבלים ק
ם
קיים פער ניכר בין
בקרב הקשישים ק
ב
אשר רמת הפנסיה והקצבה
קשישים ר
הכנסה לבין ק
אותם מהזכאות ללקבל תוספת של השלמת ה
ם
הה יותר ואף
מרמת הכנסה גבוה
ת
ה .האחרונים נהנים
תם בהשלמת הכנסה מלאה
שלהם מזכות אות
ם
הכנסה יהיה זכאי גם
ה
הבטחת
א ברמה של ה
מי שרמת הפנסיה שלו היא
יהיו זזכאים להטבבות הנלוות .מ
אלה לא יווצר הבבדל בין קבוצות האוכלוסיייה כיוון
במקרים ה
ספת השלמת ההכנסה .לכן ב
לתוס
מובאת בחשבון
ת
)קצבת זקנה
ת
מקורה
הכנסה לפי מ
חסות שונה לה
ת ישנה התייח
שבמבבחן ההכנסות
סכום שאינו נחשב כהכנסה )דדיסריגרד( ,בדדומה להכנסוות מעבודה(.
ם
במלואה ואילו לפננסיה יש
המתקבל
ת דומה ואף גבוהה יותר ה
פער הכספי שנוצצר בקרב קשיישים בעלי הככנסה חודשית
ה ר
בין אוכלוסיות
משני היבטים :האחד הוא הפער הקשה להצדקה ן
ממקוורות שונים ההוא בעייתי מ
ה"סיכון
שוויון אופקי .השני הוא ה
רות שונים דבבר היוצר אי ש
מה אך ממקור
בעלות הכנסה דומ
ת
העבודה בתח
אנשים בגיל ה
סרי" ) - (moral hhazardהשפעה )שליליית( אפשרית עעל התנהגות א
המוס
חום
ספת של השללמת הכנסה.
סכון :יהיה פחחות כדאי לעעבוד ולקבל פפנסיה מעבוד ה מאשר תוס
החיס
להעררכתנו השפעהה זו זניחה ברמה האמפיריית ולא נראה שנוצרת "מללכודת עוני".
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מבוא
א
מי זכאים ,כפפועל
הטענה כי מקבלי גמלאות שונוות מהמוסד לביטוח לאומ
ה
שמעת
לעתיים קרובות נש
ספי ניכר )"מניית
שונים המסתככם בשווי כס
מגופים ציבוריים ש
ם
טבות
מלה ,לסל הט
יוצא מקבלת הגמ
מצב
מושמעת היא ששווי ההטבבות כה גבוה עד אשר נוצררת "מלכודת עוני" ,היינו מ
זהב"( .הטענה המ
מחיר
הנלוות לה גם במ
ת
טבות
תר בגלל ההט
המשיך ולקבבלה בין הית
מלה כדאי לה
לפיו למקבל הגמ
של תלות ,אפפילו אם קיימת לגביו האפ שרות להשתללב בעבודה.
ארות במעגל ש
הישא
הזכאים להטבות שונות
ם
ה והשלמת הככנסה
סיה מעבודה
ם פער נוסף בין מקבלי פנס
עוד נטען ,כי קיים
קנה בלבד ,בררמה דומה .בבפער
מי לבין מקבבלי קצבת זק
מלת קיום מהביטוח לאומ
תם מקבלי גמ
מהיות
אם קיים ,איין יצירה של "מלכודת עונני" אולם נוצצר אי שוויון בין אוכלוסייות בעלות רמות
זה ,א
שים במצב כללכלי
הנוכחי שאנש
סה שוות ובכךך מופר עיקרון הצדק האופקי ,לפיו רצצוי בהקשר ה
הכנס
מות.
תי דומה יזכו בהטבות דומ
חברת
אומי
טבה נלווית ללקבלת גמלה מהביטוח לא
הות ההטבות שניתנות כהט
מטרת מסמך זה ללבדוק את מה
ת
קי.
הצדק האופק
עוני" או שמופר ה
"
מלכודת
השאלה האם אכן נוצרת "מ
שוויין הכספיי ולענות על ה
ואת ש
ט את
ממשלה או מווסדות ציבור שונים .נפרט
ההטבות הניתנות על ידי משרדי מ
ת
מך זה נסקורר את
במסמ
ה
הזכאיות לה .כמו כן ,ננסה
האוכלוסייה ה
את קבוצות ה
ככל שניתן ,וא
מהות ההטבה ,שווויה הכספי ,כ
ת
תיד.
כמה המלצות לעת
בר ולתת ה
מהמידע שנצב
להסייק מסקנות מ

אית
הקבוצה הזכא
סד המעניק וה
מס'  :1ההטבבות הניתנות לקבוצות אוככלוסייה שונוות לפי המוס
לוח מ
כלל
סד המעניק
המוס
האוכלוסייה –
ה
בעלי הכנסות
נמוכות
שלטוון מקומי -ניתנת הנחה
הנחה בארנונה 1בשיעורים שבין
ה
 90%ל40%-
תלוי
מהארנונה ת
בגודל המשפפחה
ובהכנסה
החודשית

מקבלי גמלאות
קיום בגיל
העעבודה
ניתנת הנחה
מטית
אוטומ
בשיעור של
ר
70%
מהארננונה.

מקבלי גמלת
נכות

שישים
קש
)אזרחים
ותייקים(

נניתנת הנחה
בבשיעור שבין
 66%ל90%-
%
מהארנונה,
מ
תלוי בסוג
ת
הקצבה ובדרגת
ה
הנכות
ה

 30%עבבור 100
אשונים
מ"ר רא
אם סכום
ההכנסות אינו
על השכר
עולה ל
הממוצצע
)ליחיד( או
(
מהשכר
 150%מ
הממוצצע )לזוג(.
 25%עבבור 100
אשונים ,
מ"ר רא
הכנסות
לבעלי ה
גבוהות יותר.
ת
למקבללים גם
השלמת הכנסה
ת
טור מלא
ניתן פט
מתשלוום עבור

חד-
משפחות ד
)עם
הוריות ם
גיל
ילדים עד ל
(21
20%
%

ם
החליט על כללים
 1שיעוורי ההנחה הנקוובים בשורה זו מהווים את תקרת ההנחה אשרר עד אליה כל רשות רשאית לה
משלה.
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סד המעניק
המוס

כלל
האוכלוסייה –
ה
בעלי הכנסות
נמוכות

מקבלי גמלאות
קיום בגיל
העעבודה

מקבלי גמלת
נכות

משרד השיכון
ד
– סיווע בשכר
דירה ו/או
שת דירה
ברכיש
תשלוומי הורים
לבתי הספר

ניתן סיוע -
בסעיף 2
ף
פירוט
להלן

סיוע -
ניתן ס
פירוט בסעיף 2
להלן

נניתן סיוע -
פפירוט בסעיף 2
ללהלן

 100מ""ר
ראשוניים
ניתן סייוע -
למקבללי
השלמת הכנסה
ת

ניתנות הנחות
צב
בהתאם למצ
כלכלי
ניתנות הנחות
צב
בהתאם למצ
כלכלי
ניתנות הנחות
צב
בהתאם למצ
כלכלי
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

מלא
פטור מ
למקבללי גמלה
ותיקים.2
ם
של 50%
הנחה ש
בתשלוום
שי הקבוע
החודש
-

-

תשלוום לגני
הילדים
חתונים
משפח
רשות השידור
ת
– אגררת רדיו
וטלוייזיה
בזק

-

חברת חשמל
ת

-

משרד
ד
התחבבורה –
תחבוורה
ציבוררית

-

דמי בביטוח
מי ודמי
לאומ
ביטוח בריאות
ח

עובדים בשכר
מי
מינימום  -דמ
ביטוח בריאוות

הנחה בבשיעור
מעלות
 33%מ
נסיעה
באוטובבוס
לותיקים
במערככת.

דמי בייטוח
בריאות בסך 97
ת
 ₪לחודש .פטור

הכנסה ב31.122.2002-
" 2ותייקים" – קיבלו גגמלת הבטחת ה

3

הנחה של 500%
ה
בבתשלום
החודשי הקבבוע
ה
-

שישים
קש
)אזרחים
ותייקים(

מלא
פטור מ

חד-
משפחות ד
)עם
הוריות ם
גיל
ילדים עד ל
(21
ניתן סיוע רק
אם נמנות על
א
מקבלי גמלאוות
מ
קיום/נכות
ק
-

-

-

-

למקבללי
השלמת הכנסה
ת
הנחה בבשיעור
 50%מהצריכה
שית עד ל-
החודש
 400קוט"ש
של 50%
הנחה ש
מדמי נסיעה
באוטובבוס.

-

בשיעור
ר
הנחה
ה
 33%מעלות
%
ננסיעה
בבאוטובוס
ללבעלי שיעור
75%
ננכות של 7
עיוור
ר
וומעלה.
זזכאי להנחה של
בנסיעות
ת
50%
%
בבינעירוניות
וופטור מלא
בבנסיעות
עעירוניות .נפגע
איבה – 50%
א
נסיעה
ה
מעלות
מ
בברכבת
טוח
דמי ביט
דדמי ביטוח
בריאות בסך
ת
בבריאות בסך 97
 ₪ 267לזוג ו-
 ₪לחודש.

-

ח לאומי
סד לביטוח
המוס
כלל
סד המעניק
המוס
האוכלוסייה –
ה
בעלי הכנסות
נמוכות
בסך ₪ 155
לחודש ודמי
ביטוח לאומי
בסך ₪ 20
לחודש

מחקר והתכננון
מינהל המ
מקבלי גמלאות
קיום בגיל
העעבודה
מדמי בביטוח
לאומי

קופות חולים
ת

-

מתשלום
פטור מ
טיפולים
עבור ט
בתחום
ם
חות
התפתח
הילד.

מינהל מקרקעי
ל
אל
ישרא

-

יכולים לדחות
ם
תשלום דמי
ם
חכירה שנתיים
ה
למועד עתידי
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מקבלי גמלת
נכות

שישים
קש
)אזרחים
ותייקים(

 ₪ 184ליחיד
פפטורים מדמי
לחודש למי
לאומי
י
בביטוח
שאינם זכאים
מת
להשלמ
הכנסה.
ם
הזכאים
ת
לתוספת
השלמת הכנסה
ת
משלמיים דמי
בריאות בסך 97
ת
 ₪לחודדש
חה.
למשפח
מקבלי קצבת
זקנה פפטורים
מדמי בביטוח
לאומי .קשישים
ם
עובדים
משלמיים דמי
ביטוח לאומי
ר
בשיעור
אלי
מינימא
של 50%
הנחה ש
על תקררת
התשלוום
הרבעוננית
חה.
למשפח
מקבלי השלמת
הכנסה או
אסירי
נכים-א
ציון זכאים
לפטור מלא
ר
מביקור אצל
מרפאת
רופא/מ
חוץ ול50%-
הנחה בברכישת
ת.
תרופות
בבעלי דרגת נככות מקבלי השלמת
הכנסה זכאים
של 80%
ש
לפטור מתשלום
נפגעי
י
ללפחות,
סכמה
איבה ועיוורים דמי הס
א
לפטור
ר
זזכאים
דמי
מתשלום י
מ
הסכמה
ה

חד-
משפחות ד
)עם
הוריות ם
גיל
ילדים עד ל
(21

-

-
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ה/מוסדות צייבור
שרדי ממשלה
השונות הניתננות על ידי מש
פירוט ההטבות ה
ט
הן:
קב מצבן החברתי-כלכלי ה
אוכלוסייה עק
ת המוענקות לקבוצות בא
ההטבבות העיקריות
שמטילה הרשות
ארנונה היא מס ש
ה
ה– 3
קומיות – הננחה בארנונה
 .1עיריות וורשויות מק
ת ,בין היתר ,את
שב הרשות ,וובאמצעותה היא מממנת
ת על נדל"ן שמחזיק תוש
המקומית
אלא
מעניקה לתושביה .ככל מחזיק בנככס חייב בתשלום ארנונה א
ה
רשות
שירותים שהר
מגוון הש
ק או
קבועים בחוק
טלת בשיעוריים שונים הק
הארנונה מוט
אם קיבלל פטור במסגרת החוק .ה
בין גבולות התעעריף
תעריפי הארנונה בככל רשות מקומית נעים ן
י
בתקנות ,לגבי כל סוג נכס.
הנכס
קנות .הארנוננה משולמת לפי שטח ה
המינימללי לתעריף המקסימלי שננקבעים בתק
קושי
שיטת מדידת השטח אינננה אחידה ב ין הרשויות השונות ,דדבר היוצר ק
במ"ר .ש
ברשויות השונות.
ת
רנונה
להשוות בבין גובה האר
גמלאות מהביטוח ללאומי ,לבעללי שכר נמוך ,למשפחות חד-
ת
קבלי
ההנחות בבארנונה למק
הוריות וללקבוצות נוספפות )כגון עוללים חדשים וונכים המקבללים גמלאות ממדינות שונות(
התשנ"ג .1993-ההננחות
ג
הנחה מארנוננה(,
במשק המדינה )ה
ק
סדרים
מעוגנות בתקנות ההס
הנחה
ם הוותיקים ,התש"ן –  .19889גובה הה
חוק האזרחים
מכות גם על ח
הניתנות ללקשישים נסמ
ט על
אית להחליט
המקומית רשא
תשלום הרגילל ,והרשות ה
אחוזים מהת
מוגדר ,עדד לתקרה ,בא
חות,
ובחלק מסוגי ההנח
ק
שויות
שיעור המרבי ..בחלק מהרש
שבין אפס לש
שיעור הההנחה בגבול ש
ההנחה מווגבלת לגודל מרבי של הנככס )במ"ר(.
אין מידע מרוככז בדבר ההננחות
משמעות כספפית ניכרת .עעם זאת ,ן
ארנונה יש מ
להנחה בא
מנה.
ההנחה ,הסיב ה בגינה היא ניתנת ומספפר הנהנים ממ
הניתנות בבכל רשות ורשות :גובה ה
השפעתה על עוני
השווי הכספי שלל הנחה באררנונה ואת ה
י
א ניתן לכמת את
משכך ,לא
ותעסוקה..
האוכלוסייות הזכאיות להטבה:
הנחה
ק המזונות( ווגמלת סיעוד – זכאים לה
הבטחת הכנסה ,מזזונות )לפי חוק
ת
קבלי
• מק
ארנונה שלא תעלה על .70%
בא
קבלי קצבת ננכות –
• מק
שר דרגת אי ככושר
ביטוח הלאומי אש
ח
צבת נכות מלא
 נכים הזכאים לקצ
אה מה
ה על
כרותם היא בבשיעור  75%לפחות ,4זככאים להנחה שלא תעלה
השתכ
.80%
הנחה
אשר דרגת נככותם הרפואיית היא בשיעעור  90%ויותר ,זכאים לה
 נכים א
 ,40%ובלבד שאיין בבעלותם ננכס נוסף.
תעלה על 4
שלא ת

3
שלטון המקומי ,היחידה הכלכללית:
רנט של מרכז הש
מתוך אתר האינטרנ
http://w
www.iula.org.iil/Open.asp?frramesrc=/Maiin.asp

מלאה.
אשר דרגת אי ההכושר שלו נקבעעה ברמה של  75%לפחות זכאיי לקצבת נכות מ
 4נכה א
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66%
שלא תעלה על %
זכאים להנחה א
ם
מלה כאסירי ציון,
 נכים המקבלים גמ
הנחה
או יותר ,הה
ם גרים בבית  5נפשות א
טח הנכס; אם
בעד  700מ"ר משט
ס.
ינתן בעד  90מ"ר משטח הנכס
ת ן
ה על
עיוור ,לפי חוק שיירותי הסעד ,זכאים להנחה שלא תעלה
,
 בעלי תעודת
.90%
•

5

בבעלי שכר נמוך – בעלי הככנסה חודשיית נמוכה )שגגובהה נקבע בבתקנות ומתעעדכן
חה כמפורט בבלוח
מדי שנה( ,לפפי מספר הנפשות המתגורררות בנכס ,זכאים להנח
מ
שלהלן:
ש

שנת
חודשית ממוצעת לש
ת
מספר הנפשוות בבית והכננסה
ארנונה ,לפי מ
מס'  :2שיעוררי ההנחות בא
לוח מ
:62011
הכספים 2010
ם
הכנסה חודשית 7ממוצצעת בש"ח בשנת

מספר נפשות
ר
1

עד 1,9994

1,995--2,293

2,294--2,592

2

עד 2,9991

2,992--3,440

3,441--3,388

3

עד 3,4469

3,470--3,989

3,990--4,510

4

עד 3,9948

3,949--4,540

4,541--5,132

5

עד 4,8800

4,801--5,520

5,521--6,240

6

עד 5,6652

5,653--6,500

6,501--7,347

שיעור ההנחה
ר

עד 800%

עד 600%

עד 400%

7

עד 6,5504

6,505--7,479

7,480--8,455

8

עד 7,3356

7,357--8,459

8,460--9,562

9

עד 8,208

8,209--9,439

9,440-110,670

 10ומעעלה

 912לנפש
עד 9

 913--1,049לנפש

 1,050--1,186לנפש

שיעור ההנחה
ר

עד 900%

עד 700%

עד 500%

•

חד-הוריות ,ככולל
בחוק משפחות ח
ק
הגדרתו
הורה יחיד כה
משפחות חד הוריות – ה
מ
תגורר עמו ,זזכאי
שירות סדיר ובתנאי שגיללו עד  21ומת
ההורה יחיד ליילד המשרת ש
א מותנית במצב כלכלי.
 .20%הנחה זו לא
תעלה על 2
להנחה שלא ת

קור הכנסה שהווא ,לרבות תשלוומים
ם איתו ,מכל מק
אלה המתגוררים
" 5הכננסה" – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל א
קצבאות ילדים וזקנה.
ת
א כולל
מביטווח לאומי אך לא
הנחה
שק המדינה )ה
ההסדרים במש
נפשות לשנת  2011ננקבע בתקנות ה
ת
 6שיעור ההנחה בכלל גובה הכנסה ומספר
הפנים
מארנוונה() ,תיקון( ,התשע"א  ,20010-קובץ תקנוות  .30.12.20010 ,69604תקנוות אלה מותקננות ע"י שר ה
ומתעדדכנות מידי שנהה.
 7ראו הערה .4
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קשישים –
ק
ם ,קצבת תלוויים
מקבל קצבת זיקנה או קצבת שאירים
"אזרח ותיק" 8המ
ח

מ"ר
חה שאינה עעולה על  25%בעד  100מ
כות מעבודה ,זכאים להנח
או נכ
משטח הנכס.
ח
סכום
הגר בדירה לבדדו זכאי להננחה בשיעור  30%אם ס
"אזרח ותיק" ר
ח

משק
הממוצע במ
מקור שהוא ,אינו עולה על השכר ה
הכנסוותיו ,מכל מ
טיסטיקה .גררים בדירה שני
הלשכה המררכזית לסטט
המתפפרסם ע"י ה
ההכנסות שלל כל
אזרחים ותיקים או יותר תיננתן ההנחה אם סכום ה
השכר הממוצצע .ההנחה ניתנת
בדירה אינו עולה עעל  150%מה
ה
המתגגוררים
טח הנכס.
בעד  100מ"ר משט
ם השלמת הככנסה זכאים להנחה עד מ
 מקבללי גמלאות כננ"ל המקבלים
מלוא
התשללום ,בעד  100מ"ר משטח הנכס.
אים
שה קיבלו קצצבת נכות זכא
זקנה שטרם הגיעעם לגיל פריש
ה
 מקבללי קצבת
להנחה שזכאים ללה מקבלי קצצבת
ה
תעלה על  ,80%בבדומה
ה
להנחה שלא
ה
נכות.9
צבה נקבעה להם דרגת ננכות
 מקבללי קצבת זקננה אשר לפניי קבלת הקצ
40%
שאינה עולה על %
ה
בשיעור  90%לפחוות ,זכאים ללהנחה
ר
אית
הרפוא
ובלבד שאין בבעלוותם נכס נוסףף.
ד

בשיעור של עד  700%לגבי כל ש
ר
הנחה
 מקבללי גמלת סיעווד זכאים לה
שטח
ה.
הדירה
הן עד  5נפשו ת והכנסתן ,שלא מגמלת הבטחת הכננסה,
משפחות שבה
ס'  2עולה כי מ
מלוח מס
ארנונה .משפפחות
של עד  80%מסכום הא
כמצוין בבטור הראשוון יהיו זכאיות להנחה ש
תכרות ומקבבלות
טחת הכנסה מלאה בשיעעורים שבטבבלה ,או משת
ת קצבת הבט
המקבלות
טומטי הנחה בשיעור של  ,70%נמוך מהנקוב בטבבלה.
השלמת ההכנסה יקבללו באופן אוט
סה מלאה בשייעור
הבטחת הכנס
אשון ,זהים לגגובה קצבת ה
סכומים שבלווח בטור הרא
בפועל הס
קצבה והן בררמת
משפחות שאיינן מקבלות ק
הגבוה כךך שנוצר פער בשיעור ההננחה לטובת מ
יכול להיות בעבבודה
שלעיל מקורה ל
ל
שני והשלישי בלוח
ההכנסה בטורים הש
ה
הכנסה זההה.
תן מעבודה בבלבד
מקור הכנסת
בלבד או בשילוב של עבודה והשללמת הכנסה .משפחות שמ
שלום
קורה גם בתש
שהכנסתם זהה אך מק
ם
יקבלו שייעורי הנחה בארנונה נמוכיים יותר מאללה
קצבת הבטחת הכנסה
ת
את שיעור הה נחה שניתן למקבלי
אלה יקבלו א
השלמת ההכנסה ,שכן א
הן 5
משפחות שבה
 70%לעומת  600%או  40%תלוי בגובה ההכנסה( .מ
באופן אווטומטי ) 7

התשס"ד.2004-
כפי שקבוע בחוק גגיל הפרישה ,ה
קופת מעבר ,י
אישה בכפוף לתק
 8גיל  677לגבר ו 62-לא
ת הנכות שקיבללו )מכוח סעיף  251לחוק הבייטוח
 9כיוון שהם זכאים להשלמת קצבת הזקנה שלהם לגובה קצבת
מי ]נוסח משולבב[ ,התשנ"ה.(19995-
הלאומ
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סה ואצלן שייעור
אינן מקבלות הבטחת הכנס
תן מעל  ₪ 5,600בחודש א
נפשות ויוותר שהכנסת
כנקוב בלוח.
ארנונה הוא כ
ההנחה בא
חה כפי שהוצצגו להלן ,עולה כי גם עובבדים בשכר ננמוך
הזכאים להנח
יחד עם זהה ,מרשימת ה
טחת הכנסה בגין
ארנונה ,כך שה"כדאיות" בהישארות בבמערכת הבט
קבל הנחה בא
זכאים לק
הנחה
את זכאותם לה
ת .אמנם ייתככן שבעלי שככר נמוך ממצים פחות ת
ת ,מצטמצמת
הנחה זאת
ת ,בעוד שרשימת
בקש אותה וולהציג מסמ כים המעידים על זכאות
ם נדרשים לב
כיוון שהם
שירות על ידי הביטוח לאומי לרשוויות
כות בהטבה מועברות יש
מלאות המזכ
מקבלי גמ
ת.
המקומיות
 .2משרד הש
שיכון
•
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משפחות חסררות דירה אש
משתתף בתשללום שכר דיררה חודשי למ
מ
שר שוכרות דדירה
ההשתתפות בבתשלום שככר דירה היא לסייע בדדיור
שוק החופשי .מטרת ה
בש
קלט
תן לממן תשללום זה ולסייע לעולים חדשים להיק
שאין ביכולת
אוכלוסיות ש
לא
המשפחה :עוולים
אליה משתייכת ה
קבוצה ש ה
משתנים בהתאם לק
ם
הסיוע
ארץ .תנאי ה
בא
חות חד-הוריוות ,מקבלי קצצבאות קיום ועובדים בשככר נמוך.
חחדשים ,משפח

•

מיכה ניתנת בבדרך
הציבורי .התמ
מיכה למתגורררים בדיור ה
המדינה מעניקה תמ
ה
בננוסף,
אים
מיועדת לזכא
מלא" בדיור הציבורי ומ
תשלום שכר הדירה ה"מ
של הנחה בת
ש
ההשרויים במצווקה כלכלית ותפקודית.

•

חסרות דירה ללפי אותה חללוקה.
דירה למשפחות ח
מעניק סיוע ברכישת ה
מ

חודשי:
איות לסיוע בבשכר דירה ח
האוככלוסיות הזכא
•

סיום
הכנסות מהשנה השנייה לאחר ס
ת
מבחן
חדשים – מקבלים סיוע ללא מ
ם
עעולים
ת חד
טי( ומשפחות
סלול אוטומט
לתקופה מרבית של  5שנים )מס
ה
סל הקליטה ועד
ס
הסיוע הולכיים ופוחתים לפי
ההוריות עד לתקופה מרביית של  6שננים .סכומי ה
אחר
שהפכו קשישים לא
ו
ניתן למי
ן
מטי לא
סלול האוטומ
ההוותק בארץ .הסיוע במס
גובה הסיוע החודשי תלוי בבאזור המגוררים .למתגורררים באזור בעל
ה
עעלייתם.
11
מקבלים כעוללים.
סיוע שהם מ
מית ניתנת תוספת שלל  50%על הס
עעדיפות לאומ
מוכה
אם הכנסתם נמ
אוטומטי זכאים לסיוע ם
זכאותם במסלול הא
ם
עעולים שסיימו את
)הבטחת הכנסה ,מזונות
ת
לאומי
קיימות מגמלאות קיום שלל הביטוח א
או שהם מתק
א
אות
עולים המבקשים לקבל סיוע גבוה יותר בגיין קבלת קצבא
ם
או נכות( .כך גגם לגבי
א
קיום.
ק

השיכון
 10מקוור:אתר האינטררנט של משרד ה
http://w
www.moch.g
gov.il/siyua_b
bediyur/scharr_dira/Pagess/schar_dira.aspx
שלה מעת לעת.
לעידוד השקעות הון ,תשי"ט 1959-ובהחלטות ממש
ד
ת לאומית קבועים בחוק
 11אזורים בעל עדיפות
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גמלת הבטחת הככנסה – יחיידים מגיל  ,55זוגות ,זזוגות עם יללדים
ת
מקבלי
מ
קבע לפי איזוור המגורים ,הרכב המשפפחה,
וומשפחות חד הוריות .גובבה הסיוע נק
מקבלי הבטחת הככנסה מיוני 20022
י
הגמלה ומועד תחיללת קבלת הגגמלה.
ה
שיעור
ש
במערכת הבטחת הככנסה
ת
אים
מאלה שנמצא
וואילך זכאים לסיוע חודשי נמוך יותר מ
דמה ליוני . 20002
בבתקופה שקד

•

מזונות )לפי חוק המזונות(.
ת
מקבלי
מ

•

מקבלי קצבת נכות
מ
אשר דרגת אי ככושר
ביטוח לאומי ר
ח
צבת נכות מללאה מה
 נכים הזכאים לקצ
הרכב
כרותם היא בבשיעור  75%לפחות .גובבה הסיוע ננקבע לפי ה
השתכ
משפחות חד-הוריות.
ת עם ילדים ,מ
המשפפחה :יחידים ,זוגות ,זוגות
ת ועם נזק בררמה .1-3
 נכים ננפגעי נאצים עם  49%נכות
קשישים.
 נכים,
המתקיימים מגמלאות ק יום ,שהפכו ק
ם

•

תאם
גובה הסיוע מות
סה על קצבת הזקנה .ה
השלמת הכנס
קשישים – המקבלים ה
ק
לליחיד או זוג.

•

השתכרות והכנסתם בברוטו אינה עעולה
ת
שר
בעעלי שכר נמוך – עובדים הממצים כוש
אים לסיוע .דדרגת הסיוע נקבעת לפי הרכב המשפפחה,
עלל הסכומים בלוח  ,3זכא
תלוי
ההכנסה המזזכה .שווייה הכספי של דדרגת הסיוע ת
וההכנסותיה ביחס לסכום ה
השווי הכספי נמצא בלוח מס'
הילדים במשפפחה .פירוט ה
אזור המגורים ובמספר ה
בא
.3
לפי מספר הנפש
דירה חודשי ,י
ה
המזכה בסיועע בשכר
לווח מס'  :3גובה הכנסה ה
שות
ודדרגת הסיוע.
הררכב משפחה

דרגה 45

דרגה 46

זווג

עד 4,1886

4,1187-5,233

זווג עם ילד

עד 4,610

4,6611-5,763

ילדים או עד 5,652
ם
זווג עם 2
יוותר

5,6653-7,065

ילדים
ם
יחחיד עם

דררגה 47

עד 7,330
ד
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ספר
איזור מגורים ,מס
ר
כום הסיוע החודשי בשכרר דירה )בש"ח( ,לפי
לווח מס'  :4סכ
הסיוע.
יללדים ודרגת ה
122
אזזורים א ו-ב' )פריפריה בדדרום ובצפון(
דרגה 45

דרגה 46

536

392

זווג עם  4יללדים 600
וייותר

450

דים
זווג עם עד  3ילד

דררגה 47

עם עד
הוורה יחיד ם
 3ילדים

5336

הוורה יחיד עם 4
יללדים ויותר

6000

אזזור ג' ) מרכז הארץ(
דרגה 45

דרגה 46

600

450

זווג עם  4יללדים 700
וייותר

550

דים
זווג עם עד  3ילד

דררגה 47

עם עד
הוורה יחיד ם
 3ילדים

6000

הוורה יחיד עם 4
יללדים ויותר

8000

הנהנים העיקרריים
חדשים הם ה
חקר 13נמצא שהעולים הח
שנערך במינהל המח
ך
מחקר
במ
שוק החופשי .כ 81%-ממקבלי הסיוע היו
שכר דירה בש
מערכת הסיווע במימון ש
ממ
טחת
הגמלה להבט
בנוסף נמצא כי ררק כ 20%-מככלל מקבלי ה
ף
שפחות של עעולים.
מש
סקר
החופשי ,זאת כאשר – על פי המידע בס
הככנסה נהנו מסיוע בשכר דדירה בשוק ה
קבלי
ם בדירה שבבבעלותם .יתררה מכך :מק
הההוצאות  -כ 57%-מהם ))ב (2009-גרים
שכר
להבטחת הכנסה שזככו לסיוע היווו כ 16%-בלבבד מכלל מקבבלי הסיוע בש
ת
מלה
גמ
מלה
שוב שכ 67%-ממקבלי הגמ
מלה עולה ש
אוכלוסיית מקבלי הגמ
ת
רב
דיירה .גם בקר
סיוע בשכר דדירה
גם אם לשיעורר המשפחות המקבלות ס
היו עולים .ם
ש זכו בסיוע ה
30%
הרי שרק כ%-
בדיור הציבורי ,ה
ר
שיעור המשפחות הגרות
ר
שוק החופשי יצורף
בש

אן וצפונה
מה ,צפון – יישובבים מקו בית שא
 12דרום – יישובים מבבאר שבע ודרומ
מה? .מחקר מס'  ,81המוסד לבייטוח
ה :מי נהנה וכמ
מימון שכר דירה
הסיוע הממשלתי במ
ע
 13אחדדות ל' ,גורדון דד' ).(2004
לאומיי ,מינהל המחקרר והתכנון.
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ח לאומי
סד לביטוח
המוס

מחקר והתכננון
מינהל המ

שכר
נהנות מסיוע כספפי ישיר או מש
ת
הכנסה
מההמשפחות המקבלות גמללה להבטחת ה
דיירה מסובסד.144
החינוך
 .3מערכת ה
•

החינוך
הנחה בתשלומי הורים לבתי הספר – בחוזר מנכ"ל משרד ה
ה

15

העוסק

תשלומי הוריים לבתי הספפר נקבעו כלללים בדבר העענקת סיוע לזזכאים כדי לממן
בת
תשלומים .הוורים
הם אינם יכוללים לעמוד בת
טיולים ופעילות העשרה ליללדים שהוריה
ט
מוכה יהיו זככאים לסיוע בכפוף לאישור מצבם הכלכלי .בנווסף,
שהכנסתם נמ
ש
ספים
שלומים נוס
קבוע הנחות והסדרי תש
המקומית יכולות לק
ת
שויות החינווך
רש
קבל
סה לנפש .אין "יתרון" למק
תנת לפי הכנס
תלמידים מעעוטי אמצעים .ההנחה נית
לת
חות אוטומטייות למקבלי גגמלאות.
עובד בשכר נמוך ,שכן אין הנח
קצבה על ד
ק
•

הנחה בשכר ללימוד עבור גנני ילדים – בגגני הילדים ללבני  , 3-4שעלליהם לא חל חוק
ה
מפעיל משרד החינוך שכרר לימוד מדוררג .הסדר זה חל על גני יללדים
חחינוך חובה ,מ
שבבעלות רשויות החינוך המקומיות ,,ארגוני הנשים ובעלויוות אחרות ,חוץ
ש
16
תאם
הנחה בשכר לימווד תינתן בהת
ה
מאותם יישוביים שבהם קייים צו לימוד חובה .
מ
קצבת ילדים .אין
של הכנסה חוודשית ממוצעעת ברוטו לנפפש ,לרבות ק
קריטריון ש
לק
למקבלי גמלאות.
י
טיות
ההנחות אוטומט

שלום
בתשלום אגרת טלוייזיה ורדיו – לפי החוק ייש חובת תש
ם
שידור – 17הנחה
 .4רשות הש
ק בו
קלט הוא בבעעלות המחזיק
מקלט טלוויזיה" ,בין אם המק
ט
החזקת
אגרת טללוויזיה על "ה
תמש במקלט שכר או קיבלל.
דירה שהמשת
ובין אם ההוא נמצא בד
גובה האגגרה בשנת  20111עומד על .₪ 3799
הזכאיות להטבה:
ת
סיות
האוכלוס
•

שלום האגרה אם
ם לפטור מלא ) (100%מתש
מקבלי קצבת הבטחת הכנסה – זכאים
מ
ה:
תנאים האלה
הם שלושת הת
מתקיימים בה
מ
ביום בקשת ההננחה.
 . 1הם מקבליים קצבה ם
 . 2הם היו זכאים לקצבה בחודש דצמבבר .2002
שים
הגמלה ברציפות ללמשך  6חודש
ה
דש מאי  20004הם קיבלוו את
 . 3החל מחוד
ם הייתה ,לא עעלתה על  6חוודשים רצופים(.
בקבלת הגמלה ,אם
ת
לפחות )הפפסקה

שם ,עמ' .4-5
 14ר' ש
שרד החינוך:
האינטרנט של מש
סג)3/א(  . 3.11-9נמצא באתר ה
 15תשס
http://ccms.education.gov.il/EduccationCMS/a
applications/m
mankal/arc/ssc3ak3_11_9
9.htm
המפורטים בצו ,חינוך חובבה לגילאי .3-4
ם
 ,1999מחיל על יישוובים
 16צו ללימוד חובה )החחלה בגני ילדים( ,התשנ"ט1 -
רשות השידור
ת
שידור  www.iba.orgg.il/gvia/ווכן תקנות
טרנט של אגף הגגבייה ברשות הש
 17מקוור :אתר האינט
התשל"ד.1974-
סות והצמדה( ,ה
ת,פטורים ,קנס
)אגרות

11

ח לאומי
סד לביטוח
המוס

מחקר והתכננון
מינהל המ

אים
אנשים שנמצא
טור המלא א
שאירים בין מקבלי הפט
ש לושת התנאים הנ"ל מש
שים"
מערכת הבטחת הכנסה זמן ארוך ובברציפות ואינה ניתנת לזזכאים "חדש
במ
שנת  2003ואילך(.
חת הכנסה מש
שהחלו לקבל גמלה להבטח
)ש
•

מאגרת רדיו וטלויזיה.
ת
קשישים – ללאזרחים ותייקים הנחה בבשיעור של 50%
ק
זכאים לפטור מלא מהאגרה.
ם
הכנסה
קשישים המקבלים בנוסף גגם השלמת ה
ק

צעות חברות
מעניק ,באמצ
התחבורה – מ
 .5משרד ה
ת האוטובוסים ,הנחות בננסיעה בתחבבורה
תקבלות מבייטוח
מנפיק "תעודת זככאות" לפי ררשימות המת
ק
חבורה
ציבורית ..משרד התח
להנחה בעת רכיישת
ה
אותו
מש את זכא
תעודה לממ
לאומי ,שאיתה יכול בעל הת
כרטיס/ככרטיסיה באווטובוס .כמו ככן ,רכבת ישרראל מעניקה הנחה על נסיעעה ברכבת.
הזכאיות להטבה:
ת
סיות
האוכלוס
•

אים
ת – שקיבלו גמלה עד ל 31.12.02-זכא
קצבת הבטחת הככנסה ומזונות
ת
מקבלי
מ
ה מ-
מקבלי גמלה שהחללו לקבל גמלה
י
סיעה באוטובבוסים.
 33%מעלות נס
ללהנחה של %
להנחה בתחבורה צציבורית.
ה
 1.1.033אינם זכאים

•

33%
 75%זכאים להנחה של %
קצבת נכות – בדדרגת נכות יצציבה שמעל %
ת
מקבלי
מ
מ
מעלות הנסיעה באוטובוסים .עיוור זכאי לפטור מלא מדמי נסיעה בנסייעות
 50%מעלות נסיעעה באוטובוס בנסיעות בינעעירוניות.
עעירוניות ולהנחה של 5

•

סיעה באוטובבוס.
 50%מדמי נס
קים זכאים ללהנחה של %
אזרחים ותיק
קשישים – א
ק
ניתנת באופן אוטוומטי עם הצג ת תעודת אזררח ותיק.
ת
הההנחה

•

ממחיר נסיעה ברככבת
ר
פעולות איבה – זכאים להננחה בשיעור 50%
ת
ננפגעי
יישראל.

ק על
מי ביטוח ברייאות – משוללמים לפי חוק
מי -דמי ביטוח לאומי ודמ
 .6המוסד ללביטוח לאומ
טוח בריאות וודמי
סתם .דמי ביט
מים לפי הכנס
מאיים משלמ
ידי כל אזזרח .עובדים ועובדים עצמ
מוצע
שתי מדרגות 3.1% :מהשכר עד ל 60%-מהשכר הממ
משולמים בש
אומי לשכיר מ
ביטוח לא
60%
שכר שמעל %
השכר לדמי בביטוח לאומיי ,ו 5%-מהש
בריאות ו 0.4%-מה
ת
טוח
לדמי ביט
השכר לדמי ביטוח לאומי.
אות ו 7%-מה
מי ביטוח בריא
מהשכר ההממוצע לדמ
•

אינן
עצמאיים ומקבלי קצבאות שא
א
שאינם עובדיים ואינם עוובדים
מבוטחים ש
מ
מאלי של ₪ 997
ח בריאות בבשיעור מינימ
משלמים דמי ביטוח
ם
מחליפות שכר
מ
18
ללחודש .

•

ה ,שאירים ונכות ,פטוריים מתשלום דמי
חת הכנסה ,מזונות ,זקנה
מקבלי הבטח
מ
בביטוח לאומיי.

 18מעוודכן ל.11.1.2011-
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ח לאומי
סד לביטוח
המוס
•

מחקר והתכננון
מינהל המ

ם
שאינם זכאים
ליחיד לחודש למי ש
ד
ריאות בסך  ₪ 2677לזוג ו₪ 1844-
דדמי ביטוח בר
ללהשלמת הכנסה.

•

משלמים דמי ביטוח ללאומי בשיעור מינימאלי.
ם
דים
קשישים עובד
ק

•

סה משלמים דמי ביטוח בבריאות בסך 267
השלמת הכנס
קשישים שאיינם זכאים לה
ק
 ₪לזוג ו ₪ 184-ליחיד לחודש.

•

ם
דים
קשישים עובד
ק
משלמים דמי ביטוח ללאומי בשיעור מינימאלי

ם
שפחתונים ומעונות יום(( – הנחות על
הרווחה )מש
 .7משרד ה
תשלום למעונות יום,
ההנחות היא להגדילל את
ת
תונים ולצהרונים מוכרים .המטרה העו מדת בבסיס מתן
למשפחת
תן של אמהות בשוק העעבודה .אוכללוסיית היעד לקבלת הסייוע היא אמהות
השתלבות
הורים יחידים .דדרגת
ם
טלה ואבות שהם
זכאיות לדמי אבט
ת
מדות,
עובדות ,אמהות לומ
שבון
סף מובא בחש
משפחה ,ובנוס
ההשתתפפות נקבעת על בסיס חישווב רמת ההכננסה לנפש במ
גם מספרר שעות העבודה השבועיוות של האם ומספר הילדדים שיש למשפחה במעוןן או
מדים באולפןן או
תון .פטורים ממבחן הכננסה עולים חדשים ששני בני הזוג לומ
במשפחת
שילדיהם שוהים
השוהים במררכזי קליטה ש
אי אתיופיה ה
ה ,עולים יוצא
מקבלים דמי אבטלה
חוזרות.
טה ואמהות ח
במעון שבבמרכז הקליט
שלום
אות ממלכתי ניתן לקבל פטור מתש
החולים – 19מכוח חוק ביטוח בריא
 .8קופות ה
הנחה
תשלום ,עבור ביקור אצל רופא .כמו כן ,ניתנת ה
השתתפוות עצמית או להנחה בת
ברכישת תרופות.
הזכאיות להטבה:
ת
סיות
האוכלוס
•

תחות
תחום התפת
עבור טיפולים בת
ר
חת הכנסה – פטורים מ תשלום
מקבלי הבטח
מ
ההילד.

•

קשישים –
ק
ה או
סה בנוסף ללקצבת זקנה
השלמת הכנס
 אזרחים ותיקים המקבלים ה
שהינם גם נכים המקבלים גמללה כאסירי ציון ולפני זכא
ם
אותם לתגמולל זה
לפחות ,זכאים לפפטור
ת
טחת הכנסה במשך  6חוודשים
קיבלו גמלה להבט
ו
שוני,
ת עצמית עבור ביקור אצצל רופא ראש
מי השתתפות
מלא מתשלום דמ
מדמי
הנחה בגובה של  50%מ
ם זכאים לה
חוץ .הם גם
שניוני ומרפאות ח
י
הכלולות בסל הבריאות.
שת תרופות ה
תתפות ברכיש
ההשת
הנחה
הכנסה זכאים לה
ה
קי מלחמת העעולם השנייה המקבלים הבטחת
 וותיק
25%
הם זכאים ל%-
שלום עבור ררכישת תרופות )כלומר ם
בגובה  75%מהתש
ה

הבריאות:
טרנט של משרד ה
 19מקוור :אתר האינט
http
p://www.health.gov.il/pag
=ges/default.asp?mainact
=73&catid=6554&pageid=3840
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ח לאומי
סד לביטוח
המוס

מחקר והתכננון
מינהל המ

מקבלים השללמת
לאזרחים ותיקים המ
ם
תנת
מעבר להנחה הנית
ר
הנחה נוספת
אסירי ציון(.
הכנסה או גמלה כא
ה
עבור רכישת תרוופות
ר
מתשלום
צים זכאים ללפטור מלא מ
מלחמה בנאצ
 נכי המ
לטיפוול במחלות מסוימות.
חתת
חה שבה לפחות אחד מבנני הזוג הוא בבן  65ויותר ,זכאית להפח
 משפח
שפחה בשיעור של .50%
תקרת התשלום הררבעונית למש
ת
•

שלום
זכאים להפחתת תקרת התש
ם
בשנתם הראשונה בארץ
ם
עעולים חדשים –
בשיעור של .50%
ר
שפחה
ההרבעונית למש

•

חחולים כרוניים )גם אלה שאינם מקבללים קצבת ננכות( – זכאיים משלמים דמי
צמית עבור ככל סוגי התרוופות הכלולות בסל הברייאות עד לתק
השתתפות עצ
קרה
 ₪ 259בכללית ועד
השתתפות שונה )מ2 -
ת
חולים קיימת תקררת
ם
חחודשית .בכל קופת
אוחדת(.
ל 300-ש" במא

•

שלום
אונקולוגיה וועוד( – פטוררים מכל תש
חחולים במחלוות מסוימות )דיאליזה ,א
עעבור ביקור במרפאות חוץ ומכונים.

קבלים מהביטוח
חה בחשמל ללגמלאים המק
חצית שנת  20007ניתנת הנח
 .9חברת החחשמל – ממח
50%
ההנחה היא בבשיעור של %
הלאומי גמלה להשללמת הכנסה בנוסף לקצבבת הזקנה .ה
משת
מהצריכהה – עד  400קוט"ש בכל חודש ,ללקווח בתעריף בביתי בלבד וללדירה המשמ
למגורים .
טחת הכנסה לפי
התשלום החודדשי הקבוע .ניתנת למקבבלי גמלת הבט
 .10בזק – הנחה על ה
הודעהה מהביטוח הלאומי בתנאי שהם בעעלי קו טלפוון אחד הרשום על שמם וקו
היא בסך כ) ₪ 26-כולל מעע"מ(
שת למגורים .ההנחה א
דירה המשמש
הטלפפון מותקן בד
בתשללום הקבוע.
חה.
מה באמצעות משרד הרווח
בנוסףף ,ניתנת למקבלי קצבת נככות הנחה דומ
ההסכמה הם בשיעורר של
ה
מתשלום דמי הסכמה . 20דדמי
אל – פטור מ
מקרקעי ישרא
 .111מינהל מ
אחד בלבד )לא נייתן לצבור הננחות
הפטור ניתן על סעייף זיכוי ד
ר
קרקע.
שליש מעעליית ערך הק
שנים
משך ארבע ש
מזכים( ולחוככר שהיה בעעל אותה זכות חכירה במ
ספר גורמים מ
עקב מספ
המחירים.
מודה למדד ה
לפחות .ההפטור מוגבל בתקרה הצמ
האוכלוסייות הזכאיות להטבה:

ה על
קרקע .הם משוללמים למינהל בזזמן מכירת דירה
מקרקעי ישראל בעליית ערך הק
דמי הסכמה הם חללקו של מינהל מ
 20י
ס'
מתן פטורים נקבבעו בהחלטה מס
קרקע של המינהל בחחכירה לא מהוונת .עקרונות לחיישוב דמי ההסככמה והנחיות למ
.29.6.92
2
 534של מועצת המינההל מיום
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ח לאומי
סד לביטוח
המוס
•

מחקר והתכננון
מינהל המ

הנכות לצמיתות בביום
ת
טוח הלאומי – דרגת
נככים המקבליים קצבה מכווח חוק הביט
שבון
מה תובא בחש
 80%לפחות ובלבבד שהנכות ללגבי כל פגימ
8
ההעברת הזכויוות היא
ררק פעם אחת.

•

כנ"ל
נפפגעי פעולות איבה – ל

•

עעיוורים

•

מת הכנסה
קבלים השלמ
קשישים המק
ק

•

שנתיים ,21בבבניה
חות תשלום דדמי חכירה ש
חת הכנסה – יכולים לדח
מקבלי הבטח
מ
חכר
תבוצע עסקה במוח
ע
מועד בו
ללמטרת מגורים ,בדרך של הקפאת תשללומים עד למ
הבטחת הכנסה.
ת
קצבת
של החוכר לק
או מועד בו תפפקע זכאותו ש
א

ש
ה בשנה במהלך כל תקופת החככירה בגין שימוש
מינהל מידי שנה
משלם החוכר למ
ם הם תשלום שמ
דמי חכירה שנתיים
 21י
החכירה .דחיית התשלום למקבבלי הבטחת הכננסה התקבלה בהחלטה מס' 1030
ם נקבע בחוזה ה
בקרקעע .גובה התשלום
שראל מיום .2.5.05
של מועצת מקרקעי יש
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מסקנות
הנלוות לקצבאות קיום מהבייטוח
ת
הטבות
האוכלוסייה שזכאית לקבל את הה
ה
אפשר לחלק את
ר
שישים המקבבלים
מקבלי קצבאות נככות ,מקבלי גגמלאות בגיל העבודה וקש
י
מי לשלוש קבווצות:
לאומ
מת הכנסה.
השלמ
מחד אך מתומררצים
משמעותי ד
אלה זכאים ללסל הטבות מ
אות נכות – א
קבוצה ראשונה – מקבלי קצבא
באמצעות "חוק לרון"" .לקבוצה זוו לא
ת
הם
שתכרות שלה
מצות את פוטנציאל ההש
לצאת לעבודה ולמ
ת
שלהלן.
חס במסקנות ובהמלצות ש
נתייח
ה זו
סה ומזונות( בגיל העבודדה – בקבוצה
הבטחת הכנס
קבוצה שנייה – מקבלי גמללאות קיום )ה
הטבות כספיות ניככרות
ת
מקנה
מלכודת עוניי" אם השתייכות למקבללי הגמלאות מ
עלולה להיווצר "מ
ה
קירה שלעיל עולה בבירורר כי
ברמות הכנסה נמ וכות .מהסק
ת
ת לאנשים עוובדים
אשר אינן ניתנות
ניכרת .האחת היא ההנחה בארנונה
.
הן משמעות כ ספית
קיימות שתי הטבות שלה
למקבבלי גמלאות ק
מגבלות מידע שהוזככרו( והשנייה היא הסיוע בבשכר דירה .לליתר
ת
בגלל
)אם ככי לא ניתן לככמתה לכסף ב
פרט האם לקבלל על
ת כספית קטנה אשר לא מהווה כנרא ה גורם בהחלטה של ט
ההטבבות משמעות
שבידי הפרט לקבללה(.
י
עצמו עבודה בשככר נמוך או ללהמשיך לקבבל גמלה )בהננחה שזוהי בבחירה
טבות הנלוות לקבלת גמלאות
תוצאה מההט
בשנת  - 2002כדי לצמצם את הסיכון למלככודת עוני כת
ת
תנית בשכר ללאנשים העובבדים
ת דומה המות
טבות אלה ונניתנה זכאות
אוד היקף הט
קיום  -צומצם מא
קצבאות קיום מקבבלים
ת
קבלי
התהליך שמק
עם זאת ,בגלל ה
צבה .יחד ם
בשכר נמוך ,שאיננם מקבלי קצ
ר
הנחה
מגובה הארנונה ,ומכיוון שאין התאמה ביין שיעור הה
ה
של 70%
הנחה אוטומטית בשיעור ל
ה
מצב לפיו עובבדים
בלוח ההנחות לפיי הכנסה חודדשית ,נוצר מ
ח
טומטי לשיעוררי ההנחה הננקובים
האוט
הכנסה לשכרם נהנים משיעור הנחה גבוה יותר מעובדדים באותה ררמת
ה
שלמת
המקבבלים גם הש
בחודש – תלוי בגגובה
ש
ההפרש יכול להגי ע למאות שקלים
ש
בלבד.
ת מעבודה ב
סה המתקבלת
הכנס
שלא
מת מודעות ללהטבות של שכירים מעווטי הכנסה ש
עד כמה קיימ
הארננונה .בנוסף ,לא ברור ד
מקבללים קצבה .
תנות
מאוד והן נית
ת רדיו וטלוויזזיה צומצמו מ
תשלום אגרת
הנחות שניתנו בעבבר בתחבורה ציבורית ובת
ת
מערכת מתקופה שקדמה לשנת  .(2003גם
קים" )כאלה שנמצאים במ
כיום רק למקבלי גמלה "וותיק
מו מאוד.
חולים צומצמ
הנחות שניתנו בעבבר בקופות הח
ת
ובתשלום עבור מעונות ומשפחתוונים
ם
מערכת החיננוך
מי הורים במ
תנות בתשלומ
גם ללהנחות הנית
מלת
חות ניתנות ללפי הכנסה לננפש וקבלת גמ
משמעות כספית ניכררת אולם ההנח
ת
שנה
במשררד הרווחה יש
הנחה.
אוטומטית לה
קנה זכאות א
אומי אינה מק
קיום מהביטוח לא
ש"סל ההטבבות" הנלוות לקבלת גמללאות קיום ,בבגיל
קנה העולה מכל האמור לעיל היא ש
המסק
שים
שניתנות לאנש
חרונות ואינו שונה באופןן משמעותי מההטבות ש
העבודדה ,צומצם בשנים האח
שלהן שווי ככספי
אחת מההטבות ש
ההנחה הניתננת בארנונה ,שהיא ת
מוך .אולם ה
העובדדים בשכר נמ
אלה
ברמת הכנסה דומה .פערים א
ת
סה מאשר לעעובדים
השלמת הכנס
תר למקבלי ה
ניכר ,גבוהה יות
שאר
מעבודה ולהיש
את הכנסתם מ
א להגדיל ת
שכר נמוך לא
לעודד עובדים בש
ד
חה בארנונה ייכולים
בהנח
טבה
קנה להם הט
סה מביטוח ללאומי ,שכן שילוב זה מק
השלמת הכנס
ודה וקבלת ה
בשיללוב שבין עבוד
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היקף
קר והתכנון ננמצא בשלבי בחינה של ה
שיכוללה להסתכם במאות שקללים בחודש .מנהל המחק
22
מפירית.
הבעיה ברמה האמ
קבלה אוטומטית
מן המוסדות )עירייה ,משררד השיכון וככד'( לעומת ק
תבוע הנחות מ
בנוסףף ,הצורך לת
הידע בקרב כלל
הנחה יכולה ליצור בעיה של מיצוי זזכויות .איןן נתונים באשר למידת ה
של ה
התאם לרמת ההכנסה וכתוצאה מכך אין
האוככלוסייה על הההנחות להן יכולים להיות זכאים בה
ת.
כאות להנחות
מיצוי של הזכ
לדעת מהי רמת המ
ת
מקור
מוכות מכל מ
לבעלי הכנסות נמ
י
טנים וחלקן נניתנות
ההטבות ,חללקן מעניקות סכומים קט
יתר ה
א.
שהוא
שים
מקבלים השללמת הכנסה  -בקבוצה זזו קיים פער נניכר בין קשיש
קבוצה שלישית – קשישים המ
קבלים רק קצצבת
קשישים שמק
סיסית ,לבין ק
לקצבת הזקנה הבס
ת
ת הכנסה בתווספת
המקבבלים השלמת
קודמת .לכא ורה" ,על הנייר" אין הבדדל בין הקבווצות
דומה לקבוצה הק
ה
זקנה והכנסתם ההכוללת
חה בארנונה כיוון שהטבללה המוצגת בבלוח
תר והיא ההנח
שמעותית ביות
השונות בזכאות ללהטבה המש
טבות
קשישים נבחנים לפי ההט
אולם בפועל ק
מקור שהוא .א
כנסות מכל מ
מס'  2לעיל אמורהה לחול על הכ
שים
הניתנת לקשיש
הנחה בארנונה איין התאמה בבין ההנחה ה
ה
ם .לגבי
המועענקות לקבוצצת הקשישים
הה יותר ובככל מקרה שיעעורי
ת הנחה גבוה
ס'  2בו ניתנת
תם לכאורה לפי לוח מס
בפועל לבין זכאות
ל
אורה
ותיקים נקבעת לכא
ם
תר .בסעיף 113א לחוק אזררחים
סה גבוהים יות
חה למקבלי ההשלמת הכנס
ההנח
שים באותה ררמת
סה גם לקשיש
השלמת הכנס
אים מקבלי ה
אה בזכאות להטבות השוונות להן זכא
השווא
מקור
קשישים שמ
קצבת זקנה לנכה .לא ננעשית השוואה דומה לק
סה שמקורה בפנסיה ובק
הכנס
תבוע
מיצוי של סעעיפים אלה .גגם הצורך לת
ברור מה רמת המ
ר
בד .לא
צבת זקנה בלב
סתם הוא קצב
הכנס
סר מיצוי.
אוטומטית יכול ליצור פפער בשל חוס
ת
לה
הנחה לעומת קבלה
ה
תשלום חשמלל ,טלפון ,רכיישת
טו לעיל ,בת
הנחות ,שפורט
בנוסףף ,בקבוצה זזו קיים פער ניכר לגבי ה
הפער
מצטבר ,מדובבר בהנחות בבעלות שווי ככספי ניכר .ה
תרופות ותשלום מס בריאות מופחת .במ
משני
הוא בעייתי מ
מה אך ממקוררות שונים ה
בעלי הכנסה חודשית דומ
הכספפי שנוצר בקררב קשישים ב
מה אך ממקוורות
בעלות הכנסה דומ
ת
קה בין אוכלווסיות
טים :האחד ההוא הפער הקשה להצדק
היבט
המוסרי" ) - (moraal hazardהשפעה
"
השני הוא ה"סיככון
י
שונים דבר היוצרר אי שוויון אופקי.
ם
חות כדאי לעעבוד
התנהגות אנשים בגיל העבודה בבתחום החיסככון :יהיה פח
ת
ת על
)שליללית( אפשרית
של השלמת הככנסה .להערככתנו השפעה זו זניחה בררמה
ולקבל פנסיה מעבבודה מאשר תוספת ל
האמפפירית.

מן רב יחסית
חסית שוהים זמ
צא שאנשים עם קצבה נמוכה יח
יכולה להיות אם נמצ
ה
 22אינדדיקציה לשכיחוות הבעיה
בקצבה.
ה
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סיכום והמלצות:
ם
שים בגיל העעבודה המקבבלים
טבות הכספייות הניתנות ככיום על ידי המדינה לאנש
 .1רמת ההט
גמלאות קיום ,לא מהוות ,לדעתנו ,תמריץ להיישארות במעעגל מקבלי הגגמלאות ולווייתור
משיך
הכנסה יעדיפו להמ
ה
שלמת
תכן שאנשים המקבלים הש
יחד עם זאת יית
מוחלט עעל עבודה .ד
סיוע
אלי גם את הס
ההחזר בארנונה וא
ר
ת רמת
קצבה קטנה ביחס לשכר ,ככדי לשמר את
ולקבל ק
קיים
את השכר בעעבודה .מסקננתנו נסמכת על המצב הק
קום להגדיל א
בשכר דיירה זאת במק
שווי
טבות בעלות ש
מוך זכאים ללקבל את ההט
ת  2002לפיו גם אנשים עובבדים בשכר נמ
מאז שנת
במימון שכר דירה( אולם בשיעוורים
ן
תפות
ארנונה והשתת
)הנחה בתשלום א
ה
שמעותי
כספי מש
טבר.
בוחנים אותן במצט
ם
גם אם
ספי נמוך ם
נמוכים ייותר .יתר ההטבות הן בעלות שווי כס
קבלו
התהליך באופפן שגם אנשיים עובדים בשכר נמוך יק
מצוי בשינוי ה
נראה שפפיתרון לכך מ
טחת הכנסה או השלמת הכנסה מבייטוח
זכאים מקבלי הבט
ם
הנחות בבאותו שיעור להם
לאומי.
מפוקחים על ידיו
אומי ,אינם מ
אולם ,כלללי הזכאות ללהנחה אינם נקבעים בידיי הביטוח הלא
מהווה צינור להעבברת
ה
תן .הביטוח ללאומי
והוא איננו אחראי על מימונן ,ביצווען או הפעלת
מבחן הכנסות על ידן.
ההנחה חוסכות מעעצמן ביצוע מ
ה
מידע ובככך הרשויות ננותנות
הניח
חות .אפשר לה
מנצלים את זככאותם להנח
כמה מהעובדים בבשכר נמוך מ
 .2אי אפשרר לאמוד ה
ם חדשים ,לא יהודים וכד' (233המודעות לכך
שכר נמוך )צעעירים ,עולים
שבקרב ההמשתכרים ש
ממצים זכות זו .פעיילות
ם
אינם
הה ולכן הם א
בל הנחות שוננות אינה גבוה
ם זכאות לקב
שיש להם
חות שונות לללא תלות בקבבלת גמלת קיום,
מבי של הזכאות לקבל הנח
יזומה שלל פרסום פומ
"מלכודת העוני" אם היא
ת
את
בקרב האוכלווסייה כולה ווכך תצמצם א
ת המודעות ב
תעלה את
קיימת.
ודמי ביטוח בריאות
י
ם דמי ביטוח לאומי
שמקבלי גמלאות קייום משלמים
י
 .3חשוב לצציין
מינימום.
תכרים שכר מ
אה לאנשים עעובדים המשת
חודש( בהשווא
פחותים ))בכ ₪ 80-לח
ת
שישים
 .4בקרב קש
ניתנות הטבות משמעותיות לזככאים להשלמת הכנסה בעווד שבעלי הככנסה
אים
קצבת זקנה בבלבד ,לא זכא
מתקבלת מק
איננה מתקבלת מביטוח לאומי או שמ
דומה שא
אוכלוסייה הדומות בררמת
ה
קבוצות
ת
לא צודק בין שתי
לאותן ההטבות .כך ננוצר פער א
מעבודה שרמת הכנסתן
ה
ם למקבלי פננסיה
להטבות השונות גם
ת
כאות
הכנסתן .הרחבת הזכ
קשת
בשכר נמוך היא פפעולה מתבק
ר
נמוכה ,בבדומה להנחות הניתנות לאנשים העוובדים
אינם
אות להנחה א
כאמור ,כללי הזכא
ר
שנוצר בקרב קבוצ ה זו.
ר
אופקי
אי השוויון הא
לשיפור א
מונן,
חראי על מימ
הוא אינו אח
אינם מפוקחיים על ידיו וה
הביטוח הלאומי ,א
ח
נקבעים בידי
תנות
להעברת מידע ובכך הרשויות נות
ת
מי מהווה ציינור
הביטוח לאומ
או הפעלתן .ה
ביצוען א
הנחה
היה שהרשויות נותנות הה
חן הכנסות עלל ידן .נכון ה
מן ביצוע מבח
ההנחה חחוסכות מעצמ

המינימום  -המקרה הישראלי..
אי-ציות לשכר ה
קצ'נובסקי י' ).(2009מגמות בא
 23אלייאב ת' ,אנדבלדד מ' ,גוטליב ד' ,ק
מחקר מס'  ,99המוסדד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון.
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שיישמר השווויון האופקי בין אנשים בבעלי
היו משנוות את הכלללים למתן הנחות באופן ש
קורות שונים.
הכנסות זזהות אך ממק
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