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  הבריאות.

בטחת הכנסה

ת (כלומר הם

p://www.hea

                 

ליחיד₪  184

לאומי בשיעו

סה משלמים

לאומי בשיעו

הנחות –)

מדת בבסיס

לוסיית היעד

טלה ואבות

נסה לנפש במ

 ומספר הילד

דשים ששניח

השוהים במר

אות ממלכתי

 ביקור אצל

תשלום עבור

השלמת הכנס

לה כאסירי צ

חו 6 במשך 

ת עצמית עבו

ם זכאים לה

הכלולות בסל

ם ה המקבלי

רכישת תרופו

lth.gov.il/pag
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4- לזוג ו₪  267

ם דמי ביטוח ל

השלמת הכנס

  דש.ו

ם דמי ביטוח ל

מעונות יום)

 המטרה העו

אוכל. עבודה

ת לדמי אבט

וב רמת ההכנ

האם שלות

נסה עולים ח

אי אתיופיה ה

 חוזרות.

 ביטוח בריא

תשלום, עבור

פטורים מ –

 המקבלים ה

מקבלים גמל

טחת הכנסה

מי השתתפות

. הם גםץחו

שת תרופות ה

עולם השנייה

שלום עבור ר

ges/default.a

                 

7 ריאות בסך

  .סה

דים משלמים

ינם זכאים לה

לחליחיד ₪  

דים משלמים

שפחתונים ו

נים מוכרים.

ות בשוק הע

זכאיות, מדות

ל בסיס חישו

השבועיוודה

ממבחן  הכנ

ה, עולים יוצא

טה ואמהות ח

מכוח חוק

ו להנחה בת

  ת להטבה:

–  חת הכנסה

ים ותיקים

נכים הם גם

ו גמלה להבט

 מתשלום דמ

י ומרפאות ח

תתפות ברכיש

קי מלחמת הע

מהתש 75%ה

     
: הבריאות

sp?mainact=

ח   לאומי   

דמי ביטוח בר

להשלמת הכנ

קשישים עובד

קשישים שאי

184-לזוג ו₪

קשישים עובד

הרווחה (מש

תונים ולצהרו

תן של אמה

לומאמהות  

פות נקבעת ע

העבר שעות

פטוריםתון.

 דמי אבטלה

במרכז הקליט

– 19החולים

ות עצמית א

 . תרופות
סיות הזכאיות

מקבלי הבטח

 הילד.

  –קשישים

אזרח 

שהינם

קיבלו

מלא

שניוני

ההשת

וותיק 

בגובה

                  
טרנט של משרד ה
=73&catid=65

סד  לביטוח

ד •
ל

ק •

ק •
₪

ק •

משרד ה .7

למשפחת

השתלבות

עובדות,

ההשתתפ

גם מספר

במשפחת

מקבלים

במעון שב

 

קופות ה .8

השתתפו

ברכישת

האוכלוס

מ •
ה

ק •

                  
אתר האינט: ור

54&pageid=
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מקו 19

3840



  נון

למת 

ופות 

חתת 

שלום 

דמי  

קרה 

ועד  

שלום 

טוח 

50% 

משת 

 לפי 

קו ו 

ע"מ) 

ר של  

נחות 

שנים 

ה על 
ס' 

 

מחקר והתכנ

מקבלים השל

ר רכישת תרו

 זכאית להפח

 תקרת התש

ים משלמים

עד לתק יאות

כללית ב₪  2

רים מכל תש

ביקבלים מה

%בשיעור של 

לדירה המשמ

טחת הכנסה

ום על שמם

(כולל מע₪  

  חה.

ה הם בשיעור

יתן לצבור הנ

משך ארבע ש

זמן מכירת דירה
בעו בהחלטה מס

  

מינהל המ   

ם ותיקים המ

מתשלום עבור

,ויותר 65בן 

 . 50% של 

להפחתתם 

זכאי –נכות) 

ת בסל הברי

259-מ( ת שונה

פטור – ועוד)

לגמלאים המק

ההנחה היא ב

ביתי בלבד ול

בלי גמלת הבט

ון אחד הרש

26-א  בסך כ

 משרד הרווח

דמי ההסכמה

ד בלבד (לא ני

ת חכירה במ

למים למינהל בז
מתן פטורים נקב

                 

תנת לאזרחים

לפטור מלא מ

ני הזוג הוא ב

שפחה בשיעור

 בארץ זכאים

לים קצבת נ

ופות הכלולו

רת השתתפות

אונקולוגיה ו

ל חה בחשמל

בת הזקנה. ה

וח בתעריף ב

למקב ניתנת 

עלי  קו טלפו

 ההנחה היא

באמצעות מה

ד.  20 הסכמה

יף זיכוי אחד

על אותה זכו

  המחירים.

משול. הם קרקע
כמה והנחיות למ

  

                  

14 

ר להנחה הנית

אסירי ציון).

צים זכאים ל

 סוימות.

ות אחד מבנ

רבעונית למש

ם הראשונה

 .50%ר של

שאינם מקבל

כל סוגי התרו

ם קיימת תקר

(דיאליזה, א

  ומכונים.

ניתנת הנח 200

בנוסף לקצב

 חודש, ללקו

דשי הקבוע.

נאי שהם בע

שת למגורים.

דומכות הנחה

מתשלום דמי

ר ניתן על סעי

כר שהיה בע

מודה למדד ה

 בעליית ערך הק
ישוב דמי ההסכ

                 

 נוספת מעבר

ה או גמלה כא

מלחמה בנאצ

ול במחלות מ

חה שבה לפח

ת התשלום הר

בשנתם – ם

שפחה בשיעור

אלה(גם  ם

צמית עבור כ

 קופת חולים

 אוחדת).

ות מסוימות

מרפאות חוץ

07חצית שנת

למת הכנסה

קוט"ש בכל

התשלום החוד

 הלאומי בת

דירה המשמש

בלי קצבת נכ

פטור מ – אל

קרקע. הפטור

מזכים) ולחוכ

 בתקרה הצמ

   להטבה:

     
מקרקעי ישראל

עקרונות לחי ת.
2.  

ח   לאומי   

הנחה

הכנסה

נכי המ 

לטיפו

חמשפ 

תקרת

עולים חדשי

הרבעונית למש

חולים כרוניי

שתתפות עצה

בכל חודשית.

ש" במא 300-ל

חולים במחלו

עבור ביקור ב

 

ממח –חשמל

גמלה להשל 

400עד  –ה 

 . 

הנחה על ה –

ה  מהביטוח

פון מותקן בד

  לום הקבוע.

ף, ניתנת למק

שראמקרקעי י

עליית ערך הק

ספר גורמים מ

הפטור מוגבל

יות הזכאיות

                  
לקו של מינהל מ
חכירה לא מהוונ

29.6.92הל מיום

סד  לביטוח

ע •
ה

ח •
ה

ח

ל

ח •
ע

החחברת  .9

הלאומי

מהצריכה

למגורים

 

–בזק  .10

הודעה

הטלפ

בתשל

בנוסף

   

מינהל מ .11

שליש מע

עקב מספ

. הלפחות

לוסיהאוכ

                  
הם חלי הסכמה 

 של המינהל בח
ל מועצת המינה
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1

       
דמי 20

קרקע
ש 534



  נון

ביום 

שבון 

בניה 

 חכר

ש 
10 

 

מחקר והתכנ

ב  לצמיתות ת

מה תובא בחש

, בב21שנתיים

ע עסקה במוח

ן שימושכירה בגי
30החלטה מס' 

  

מינהל המ   

הנכותדרגת  –

לגבי כל פגימ

דמי חכירה ש

מועד בו תבוצע

  ת הכנסה.

 כל תקופת החכ
נסה התקבלה ב

                 

–טוח הלאומי 

בד שהנכות ל

חות תשלום ד

לומים עד למ

קצבת הבטחת

ה בשנה במהלך
בלי הבטחת הכנ
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וח חוק הביט

לפחות ובלב 8

 ל

 מת הכנסה

לדח יכולים–

 הקפאת תשל

של החוכר לק

מינהל מידי שנה
 התשלום למקב

                 

ים קצבה מכו

80%ות היא

 

כנ"ל – איבה

קבלים השלמ

–חת הכנסה

ם, בדרך של

פקע זכאותו ש

     
משלם החוכר למ

דחיית החכירה.
2.5. 

ח   לאומי   

כים המקבלי

העברת הזכויו

רק פעם אחת.

פגעי פעולות

 עיוורים

קשישים המק

מקבלי הבטח

למטרת מגורי

או מועד בו תפ

                  
ם הם תשלום שמ
ם נקבע בחוזה ה

05.שראל מיום

סד  לביטוח

נכ •
ה

ר

נפ •

ע •

ק •

מ •
ל

א

                  
י חכירה שנתיים
ע. גובה התשלום
עצת מקרקעי יש

 
 
  
  

המוס

 

 

  

       
דמי 21

בקרקע
של מו



  נון

יטוח 

בלים 

רצים 

ו לא 

ה זו 

כרות 

ר כי 

נונה 

ליתר 

ל על 

לה). 

אות 

בדים 

בלים  

הנחה 

בדים 

רמת 

גובה 

שלא 

תנות 

. גם 

ונים 

מלת 

בגיל 

שים 

כספי 

אלה 

שאר 

טבה 

 

מחקר והתכנ

 קיום מהבי

שישים המקב

ד אך מתומר

". לקבוצה זו

בקבוצה – דה

ת כספיות ניכ

 עולה בבירור

 ההנחה באר

בשכר דירה. ל

ט האם לקבל

י הפרט לקבל

 לקבלת גמל

לאנשים העוב

ת קיום מקב

ין שיעור הה

מצב לפיו עוב

דים באותה ר

תלוי בג –ש 

וטי הכנסה ש

ד והן ניתמאו

)2003 לשנת 

ות ומשפחתו

נפש וקבלת גמ

לאות קיום, ב

שניתנות לאנש

שלהן שווי כ

מה. פערים א

מעבודה ולהיש

קנה להם הט

  

מינהל המ   

ת לקצבאות

 העבודה וקש

משמעותי מחד

ת "חוק לרון"

 בגיל העבוד

מקנה הטבות

קירה שלעיל

. האחת היא

 היא הסיוע ב

לטה של פרט

בחירה שבידי

טבות הנלוות

תנית בשכר ל

קבלי קצבאות

ן התאמה בי

דשית, נוצר מ

מעובד יותר 

קלים בחודש

 שכירים מעו

זיה צומצמו מ

ופה שקדמה

ם עבור מעונ

לפי הכנסה לנ

 לקבלת גמל

 מההטבות ש

ת מההטבות ש

ת הכנסה דו

ת הכנסתם מ

 שילוב זה מק

                 

הטבות הנלוות

גמלאות בגיל

לסל הטבות מ

הם באמצעות

סה ומזונות)

לי הגמלאות מ

וכות. מהסק

ספית ניכרת.

כרו) והשנייה

ה גורם בהח

נחה שזוהי ב

תוצאה מההט

ת דומה המות

התהליך שמק

 ומכיוון שאי

י הכנסה חוד

 הנחה גבוה

ע למאות ש

להטבות של

ת רדיו וטלוויז

מערכת מתק

נוך ובתשלום

חות ניתנות ל

  הנחה.  

בות" הנלוות

ן משמעותי

 שהיא אחת

עובדים ברמת

א להגדיל את

לאומי, שכן

  

                  

16 

קבל את הה

כות, מקבלי ג

אלה זכאים ל

שתכרות שלה

הבטחת הכנס

יכות למקבל

ת הכנסה נמ

הן משמעות כ

ת מידע שהוזכ

מהווה כנרא

בל גמלה (בהנ

כודת עוני כת

ניתנה זכאות

גלל הם זאת, ב

ה הארנונה, 

ח ההנחות לפי

נים משיעור

ש יכול להגי

מת מודעות ל

תשלום אגרת

 שנמצאים במ

  מו מאוד.

מערכת החינ

ההנח רת אולם

אוטומטית לה

ש"סל ההטב

 שונה באופן

נת בארנונה,

סה  מאשר לע

שכר נמוך לא

סה מביטוח ל

                 

ה שזכאית ל

י קצבאות נכ

א – אות נכות

טנציאל ההש

  שלהלן.

לאות קיום (ה

י" אם השתי

ובדים ברמות

 הטבות שלה

בגלל מגבלות

נה אשר לא

להמשיך לקב

 הסיכון למלכ

טבות אלה ונ

צבה. יחד עם

מגובה 70%ל

נקובים בלוח

ה לשכרם נה

בלבד. ההפרש

ד כמה קיימ

 ציבורית ובת

קים" (כאלה

חולים צומצמ

מי הורים במ

ת כספית ניכר

קנה זכאות א

 לעיל היא ש

חרונות ואינו

ההנחה הניתנ

השלמת הכנס

ד עובדים בש

הכנסהשלמת

ח   לאומי   

 האוכלוסייה

ת: מקבליוצו

 

מקבלי קצבא –

מצות את פו

ת ש ובהמלצו

מקבלי גמל –

מלכודת  עוני

ת לאנשים עו

קיימות שתי

כמתה לכסף ב

ת כספית קט

לכר נמוך או

 לצמצם את

אוד היקף הט

נם מקבלי קצ

  בשיעור של

רי ההנחה הנ

שלמת הכנסה

ת מעבודה ב

 לא ברור עד

בר בתחבורה

 גמלה "וותיק

בר בקופות הח

תנות בתשלומ

שנה משמעות

אומי אינה מק

 מכל האמור

 בשנים האח

מוך. אולם ה

תר למקבלי ה

יכולים לעודד

ודה וקבלת ה

סד  לביטוח

   נות

ר לחלק את

מי לשלוש קבו

 מת הכנסה. 

–ה ראשונה 

ת לעבודה ולמ

חס במסקנות

–ה שנייה  

ה להיווצר "מ

 אינן ניתנות

מלאות קבלי ג

כי לא ניתן לכ

בות משמעות

 עבודה בשכ

כדי - 2002ת 

צומצם מא - 

ר נמוך, שאינ

ה אוטומטית

טומטי לשיעור

בלים גם הש

סה המתקבלת

נונה. בנוסף,

  לים קצבה .

ת שניתנו בעב

 רק למקבלי

ת שניתנו בעב

להנחות הנית

רד הרווחה יש

 מהביטוח לא

קנה העולה 

דה, צומצם

שכר נמדים ב

  גבוהה יות

חה בארנונה י

לוב שבין עבוד
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מסק

אפשר

לאומ

השלמ

קבוצ

לצאת

נתייח

קבוצ

עלולה

אשר

למקב

(אם כ

ההטב

עצמו

בשנת

קיום

בשכר

הנחה

האוט

המקב

הכנס

הארנ

מקבל

הנחות

כיום

הנחות

גם ל

במשר

קיום

המסק

העבוד

העובד

ניכר,

בהנח

בשיל



  נון

היקף 

טית 

 כלל 

 אין 

מקור 

שים 

צבת 

וצות 

בלוח 

טבות 

שים 

עורי 

אורה 

רמת 

מקור 

תבוע 

ישת 

הפער 

משני 

ורות 

פעה 

עבוד  

רמה 

 

מחקר והתכנ

 בחינה של ה

קבלה אוטומ

הידע בקרב

תוצאה מכך

מוכות מכל מ

ניכר בין קשיש

קבלים רק קצ

הקבודל בין 

לה המוצגת ב

נים לפי ההט

הניתנת לקשיש

כל מקרה שיע

נקבעת לכא ם

שים באותה ר

קשישים שמ

גם הצורך לת

ל, טלפון, רכי

כספי ניכר. ה

הוא בעייתי מ

מה אך ממקו

(mora  - הש

חות  כדאי לע

 זו זניחה בר

מן רב יחסית 

  

מינהל המ   

נמצא בשלבי

כד') לעומת ק

שר למידת ה

 ההכנסה וכ

י הכנסות נמ

זו קיים פער נ

שמקקשישים

ייר" אין הבד

 כיוון שהטבל

קשישים נבח

בין ההנחה ה

הה יותר ובכ

רחים ותיקים

סה גם לקשיש

אה דומה לק

געיפים אלה. 

תשלום חשמל

בעלות שווי כ

רות שונים  ה

ת הכנסה דומ

 "al hazard)
כון: יהיה פח

כתנו השפעה

חסית שוהים זמ

                 

קר והתכנון נ

רד השיכון וכ

ן נתונים בא

התאם לרמת

ניתנות לבעלי

בקבוצה ז   - 

סיסית, לבין ק

ורה, "על הנ

חה בארנונה

אולם בפועל ק

ין התאמה ב

ת הנחה גבוה

א לחוק אזר1

השלמת הכנס

וונעשית הש

מיצוי של סע

  סר מיצוי. 

טו לעיל, בת

בר בהנחות ב

מה אך ממקור

וסיות בעלות

כון המוסרי"

בתחום החיסכ

כנסה. להערכ

 קצבה נמוכה יח
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 מנהל המחק

 (עירייה, משר

זכויות.  אין

ת זכאים בה

  ת.

טנים וחלקן נ

למת הכנסה

ת הזקנה הבס

לכא קודמת.

תר והיא ההנח

מקור שהוא. א

ה בארנונה אי

בו ניתנת 2ס'

13בסעיף תר.

אים מקבלי ה

לנכה.  לא נ

ר מה רמת המ

פער בשל חוס

הנחות, שפורט

מצטבר, מדוב

 חודשית דומ

קה בין אוכלו

הוא ה"סיכ י

ל העבודה  ב

ל השלמת הכ

צא שאנשים עם

                 

לים בחודש. 

מן המוסדות

של מיצוי ז

 יכולים להיו

כאות להנחות

 סכומים קט

מקבלים השל

וספת לקצבת

ה לקבוצה הק

שמעותית ביות

כנסות מכל מ

ם. לגבי הנחה

מס  לפי לוח

סה גבוהים יות

ונות להן זכא

קצבת זקנה 

בד. לא ברור

ת יכול ליצור פ

 ניכר לגבי ה

במ  . מופחת

בעלי הכנסה

קשה להצדק

השני אופקי.

ת אנשים בגי

תוספת של 

     
ה להיות אם נמצ

ח   לאומי   

 במאות שקל

  22מפירית.

תבוע הנחות מ

 ליצור בעיה

ההנחות להן

מיצוי של הזכ

לקן מעניקות

קשישים המ –

ת הכנסה בתו

הכוללת דומה

בה המשלהט

ה לחול על הכ

צת הקשישים

תם לכאורה

השלמת הכנס

 להטבות השו

 בפנסיה ובק

צבת זקנה בלב

לה אוטומטית

זו קיים פער

מס בריאות 

רב קשישים ב

הוא הפער ה

ר אי שוויון

ת על התנהגות

בודה מאשר

                  
ות הבעיה יכולה

סד  לביטוח

לה להסתכם

ה ברמה האמ

ף, הצורך לת

הנחה יכולה

כלוסייה על ה

ת מהי רמת המ

ההטבות, חל

  א.

–ה שלישית 

בלים השלמת

 והכנסתם ה

בזכאות ל  ות

לעיל אמורה 2

ענקות לקבוצ

ל לבין זכאות

חה למקבלי ה

אה בזכאות 

סה שמקורה

סתם הוא קצב

ה לעומת קבלה

ף, בקבוצה ז

ות ותשלום 

פי שנוצר בקר

טים: האחד ה

ם דבר היוצר

לית) אפשרית

ל פנסיה מעב

  פירית.

                  
דיקציה לשכיחו

 .ה

 
 
  
  

המוס

 

 

שיכול

הבעי

בנוסף

של ה

האוכ

לדעת

יתר ה

שהוא

  

קבוצ

המקב

זקנה

השונ

2מס' 

המוע

בפועל

ההנח

השווא

הכנס

הכנס

הנחה

בנוסף

תרופ

הכספ

היבט

שונים

(שליל

ולקב

האמפ
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בקצבה



  נון

בלים 

יתור 

משיך 

סיוע 

קיים 

שווי 

ורים 

טבר. 

קבלו 

יטוח 

 ידיו 

ברת 

הניח 

 לכך 

ילות 

יום, 

 היא 

אות 

כנסה 

אים 

רמת 

סתן 

קשת 

אינם 

מונן, 

ת תנו

הנחה 

. 

 

מחקר והתכנ

המקבעבודה  

גמלאות ולווי

ה יעדיפו להמ

אלי גם את הס

על המצב הק

טבות בעלות ש

 אולם בשיעו

ם אותן במצט

שכר נמוך יק

 הכנסה מבי

מפוקחים על

ה צינור להעב

  על ידן.

חות. אפשר לה
) המודעות23

ם זכות זו. פעי

בלת גמלת ק

ת העוני" אם

י ביטוח ברי

 .מינימום

הכוד שבעלי 

לא זכא בלבד,

ה הדומות בר

ה שרמת הכנ

פעולה מתבק

אות להנחה א

חראי על מימ

 הרשויות נות

ת נותנות הה

קרה הישראלי.

  

מינהל המ   

שים בגיל הע

עגל מקבלי הג

שלמת הכנסה

ארנונה ואר ב

נתנו נסמכת 

לקבל את ההט

ן שכר דירה)

ם אם בוחנים

ים עובדים ב

 או השלמת

אומי, אינם מ

לאומי  מהווה

מבחן הכנסות

כאותם להנח

3 יהודים וכד'

אינם ממצים

לא תלות בקב

את "מלכודת

 לאומי ודמי

תכרים שכר מ

ת הכנסה בעו

קצבת זקנה ב

ת אוכלוסייה

נסיה מעבודה

ר נמוך היא פ

כללי הזכא , ר

הוא אינו אח

ת מידע ובכך

היה שהרשויו

המ - המינימום

                 

המדינה לאנש

ישארות במע

 המקבלים הש

ת רמת ההחזר

עבודה. מסקנ

מוך זכאים ל

תפות במימון

ספי נמוך גם

פן שגם אנשי

טחת הכנסה

יטוח הלאי הב

תן. הביטוח ל

עצמן ביצוע מ

מנצלים את זכ

ם חדשים, לא

הה ולכן הם א

חות שונות לל

וכך תצמצם א

ם דמי ביטוח

עובדים המשת

כאים להשלמ

מתקבלת מק

 שתי קבוצות

ם למקבלי פנ

ם בשכרובדי

כאמורה זו.  

ים על ידיו וה

ינור להעברת

ל ידן.   נכון ה

ציות לשכר ה-אי

  

                  

18 

על ידי כיום

, תמריץ להיו

תכן שאנשים 

כדי לשמר את

את השכר בע

בדים בשכר נמ

ארנונה והשתת

עלות שווי כס

התהליך באופ

ם מקבלי הבט

 נקבעים בידי

וען או הפעלת

ה חוסכות מע

בשכר נמוך מ

עירים, עולים

נות אינה גבוה

ות לקבל הנח

ה כולה ווסיי

יום משלמים

אה לאנשים ע

מעותיות לזכ

או שמלאומי

א צודק בין

ת השונות גם

 לאנשים העו

ר בקרב קבוצ

אינם מפוקחי

מי  מהווה צי

חן הכנסות על

מגמות בא).200
    ר והתכנון.

                 

כהניתנות  יות

לדעתנהוות,

ד עם זאת יית

יחס לשכר, כ

קום להגדיל א

ם אנשים עוב

ה בתשלום א

הטבות הן ב

מצוי בשינוי ה

 להם זכאים

להנחה אינם

 מימונן, ביצו

נותנות ההנחה

ה מהעובדים ב

שכר נמוך (צע

בל הנחות שונ

מבי של הזכא

בקרב האוכלו

י גמלאות קי

חודש) בהשווא

ת הטבות מש

לת מביטוח 

נוצר פער לא

כאות להטבות

ות הניתנות

אופקי שנוצר

ח הלאומי, א

הביטוח לאומ

מן ביצוע מבח

     
9קצ'נובסקי י' (
י, מינהל המחק

ח   לאומי   

  

טבות הכספי

מ   קיום, לא

על עבודה. יחד

קצבה קטנה ב

ירה זאת במק

לפיו ג 2002ת 

שמעותי (הנחה

יתר ה יותר.

פיתרון לכך מ

באותו שיעור

 
ללי הזכאות ל

נו אחראי על

כך הרשויות נ

ר לאמוד כמה

המשתכרים ש

ם זכאות לקב

ל פרסום פומ

ת המודעות ב

   

ציין שמקבלי

לח₪  80-(בכ

שישים ניתנות

איננה מתקב

. כך נהטבות

 הרחבת הזכ

בדומה להנח

אי השוויון הא

 בידי הביטוח

או הפעלתן. ה

חוסכות מעצמ

                  
מ', גוטליב ד', קד 

ד לביטוח לאומ

סד  לביטוח

:ם והמלצות

הטרמת ה .1

גמלאות 

מוחלט ע

ולקבל ק

בשכר די

מאז שנת

כספי מש

נמוכים י

נראה שפ

הנחות ב

לאומי. 

, כלאולם

והוא אינ

מידע ובכ

אי אפשר .2

שבקרב ה

שיש להם

יזומה של

תעלה את

קיימת.  

חשוב לצ .3

פחותים (

בקרב קש .4

דומה שא

לאותן ה

הכנסתן.

נמוכה, ב

לשיפור א

נקבעים

ביצוען א

ההנחה ח

                  
יאב ת', אנדבלד

, המוסד99 מס' 
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סיכום

1

2

3
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מחקר



  נון

בעלי 

 

מחקר והתכנ

 בין אנשים ב

  

מינהל המ   

ויון האופקי

                 

שיישמר השוו
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חות באופן ש

.  

                 

לים למתן הנ

קורות שונים

ח   לאומי   

ות את הכלל

זהות אך ממק

סד  לביטוח

היו משנו

הכנסות ז
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