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הוריות בישראל	משפחות חד
1

 
 תמונת מצב והצעות לשיפור

 )מעודכ�(

 

 תקציר

 

בעשורי� האחרוני� הולכת ומתרחבת בישראל התופעה של חיי� , בדומה לעול� המערבי

ה� בעקבות שיעורי גירושי� ההולכי� וגדלי� וה� כתוצאה מהתרחבות , ריותהו�במשפחות חד

הורית מוגבלת �כיוו� שבמשפחה חד .ניכרת בילודה של נשי� רווקות הבוחרות ללדת ללא ב� זוג

מצב� הכלכלי לרוב קשה יותר וחלק� בקרב המשפחות העניות , יכולת ההשתכרות למפרנס אחד

לעומת  ,�30% מגיע לכהוריות�חדשיעור העוני של משפחות , כ�. לוסייהכגדול בהרבה מחלק� באו

ה� הוריות העניות � מהמשפחות החד�80%א� ש, זאת.  ע� ילדי�זוג הורי� בקרב משפחות �25%כ

דבר המעמיד את  , עומדת אישההאלה המשפחות מרביתבראש : זאת ועוד .עובדותמשפחות 

.  הפערי� הקיימי� בי� שכר הגברי� לשכר הנשי�לנוכחיותר א� פרנסת המשפחה בנחיתות גדולה 

  ממקדי� את תשומת הלב בקבוצה זועול� קובעי המדיניות החברתית באר� ובמסיבות אלה

 . ובמציאת פתרונות למצבה המיוחד

 

באמצעות גמלאות בעיקר , הוריות�לשפר את מצב� של המשפחות החדבמסמ� זה מוצגות הצעות 

הגדלת חלקיות , יציאה לעבודה( בתחו� התעסוקה והשכר :וצי�בשני ער ,המוסד לביטוח לאומי

לעתי� מרחיק , שינוי תפיסהב כרוכותחלק מההצעות . תחו� ההעברות הכספיותבו) 'משרה וכד

הוריות �א� ע� זאת טמונה בה� ג� תשובה לרצו� ולצור� לשפר את מצב� של המשפחות החד, לכת

וה�  )אליו נקלעו לעתי� בעל כורח�של העוני בהוצאת� ממעג(ה� בתקופה הנוכחית , וילדיה�

הגדלי� בעוני ובמחסור יתקשו להיחל� ממצב זה   שילדי�מתו� תפיסה, כהשקעה לטווח רחוק

 כגו� , לשיפורי� בזכאות לגמלאות המוסד,כאמור,  רוב ההצעות נוגעות.בעתיד בהיות� בוגרי�

ה לאלה של אלמנה המקבלת  שבראש� גרושה או רווקהוריות�חדהשוואת תנאי המשפחות ה

הפרדת ו ,)בדומה לזו הניתנת לאלמנות (הוריות�חד מת� שיקו� מקצועי לנשי� ,קצבת שאירי�

 דמי –תשלו� דמי מזונות מהגמלה להבטחת הכנסה באופ� שאשה שמשתכרת עד לשכר הממוצע 

. העבודה לשוק הוריות�חדצעד שיעודד הצטרפות נשי�  – המזונות יתווספו באופ� מלא להכנסתה

מס הכנסה הוריות באמצעות הגדלת �מוצע ג� להעצי� את יכולת ההשתכרות של אמהות חד

 . שלילי

                                                           
1
ישראל , אסתר טולדנו,  היילברו�ריאלהגב, יבדניאל גוטל, מירי אנדבלד,  תמי אליאב השתתפובהכנת המסמ� 
 .סקי ומרי� שמלצרובנ'צק
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 מבוא

משפחה בה זוג (לפיה מבנה המשפחה המסורתי שבעשורי� האחרוני� הולכת ומתרחבת התופעה 

בעול� ,  מתרחבת התופעהבייחוד.  של משפחהאחרי� סוגי�למשתנה ) הורי� נשואי� וילדיה�

בדר� כלל , בראשה עומד יחידש משפחה כלומר, הורית�של חיי� במשפחה חד, ערבי ובישראלהמ

�מ בשנות ה" בישראל קיבלה התופעה חיזוק נוס� ע� גלי העלייה מברה.ה את ילדית המגדל,אשה

90. 

 

שיעור הגירושי� 2005בשנת 
2

 �0.9זאת לעומת כ, 1.9 ובקרב האוכלוסייה היהודית 1.6 בישראל היה 

 �1.5 ו�80בשנות ה 1.2, ) בקרב היהודי�1.0 (�70בשנות ה 0.9 ,�60בשנות ה)  בקרב היהודי�1.1(

במדינות המערב נמצאה שונות בשיעור . )בהתאמה, �1.6 ו1.3די� הובקרב הי( �90בשנות ה

 �1.7ל) איטליה (0.8 בי� הוא ש� השיעור –ספרד ויוו� , הגירושי� בשנה זו בי� מדינות כאיטליה

 שיעור הגירושי� בה� ש,זילנד�אוסטרליה וניו,  קנדה,לבי� יתר המדינות במערב אירופה –) ספרד(

�3 ל2.2נע בי� 
3

.
 

 2005 בשנת :ג� שיעור הלידות לנשי� יהודיות רווקות גדל מאוד בשני� האחרונות

 שנה�20 לפני כ1.3%לעומת ,  מהלידות היו של נשי� רווקות3.3%
4

. 

 

בדר�  העובדה שמצב� הכלכלי בצירו�הוריות �י� במשפחות חדתהלי� התרחבות התופעה של חי

�ראו להל� נתוני� על העוני בקרב משפחות חד ( של משפחה בה שני הורי�ממצבה קשה יותר כלל

, הביאו להעלאת נושא הטיפול החברתי בה� לסדר היו� הציבורי במדינות רבות, )הוריות בישראל

המגדיר מיהו , �1992ב"התשנ, הוריות� משפחות חדחוק חוקק 1992בשנת , כ� .בכלל� בישראל

הורה יחיד ומה ההטבות שיינתנו לו במסגרת חוק זה
5

. 

 

 בדר� כלל אותהעמיד דבר המ, מוגבלת למפרנס אחדיכולת ההשתכרות הורית �במשפחה חד

  מרבית בראש:זאת ועוד. מזו הקיימת במשפחה בה שני הורי� עובדי�ברמת הכנסה נמוכה יותר 

 , יותר א�דבר המעמיד את פרנסת המשפחה בנחיתות גדולה ,הוריות עומדת אשה�ת החדהמשפחו

א�  לפיכ�. נמו� בדר� כלל מזה של הגברי�ה,  הפער בשכר� של נשי� בכללג�שכ� מתבטא כא� 

צאו יג� י: יושגו שתי מטרותהוריות �בשיפור מצב� הכלכלי של המשפחות החד  תתמקדהמדיניות

 .עובדותמצב� של נשי� וג� ישתפר אלה כשפחות  מממעגל העוני יותר

 

 הוריות�לה� זכאיות משפחות חדש את הגמלאות ,את היק� התופעה בישראלסוקר מסמ� זה 

 ואת מצב� , למצב בעול�השוואה תו� )לאחר מבח� הכנסותבדר� כלל (מהמוסד לביטוח לאומי 

 הצעות יובאולבסו� . סוקההכנסות ותע,  בהיבטי� של עוניהוריות�חדהכלכלי של המשפחות ה

 .בה�להגדלת התמיכה הוריות בהכשרה ובתעסוקה ו�לעידוד השתלבות נשי� חד

 

 

                                                           
2
 .לפיכ� הוא מושפע ג� ממספר הילדי� באוכלוסייה,  תושבי��1000שיעור הגירושי� הוא מספר המתגרשי� ל 
3
 .�"נתוני האו 
4
 .2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 58' מס, שנתו	 סטטיסטי לישראל: על ישראל מקור הנתוני� 
5

; החוק קובע קדימות בהכשרה מקצועית לפי כללי� ותנאי� שאמורי� להיקבע בתקנות שיותקנו על ידי שר הרווחה 
התחשבות בהכנסת כללי� כאלה אכ� נקבעו בתקנות (קדימות בקבלה למעונות יו� וכללי� לעניי� התשלו� במעו� 

 .וזכאות להלוואה מוגדלת מהמדינה לצורכי דיור; )�1998ח"התשנ, הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעו	 יו�
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  תיאור ונתוני�– הוריות בישראל	חדמשפחות 

 

תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא כ ,הוריות�חדכאמור בחוק משפחות  ,הורה יחיד מוגדר

הורית כוללת בראש �כלומר משפחה חד. ר כב� זוגועמו והוא אינו נשוי ואי� עמו אד� הידוע בציבו

א� נשואי� החיי� בנפרד מבני זוג� , לפי החוק. ה ע� ילדי�/רווק ואה / אלמ�,ה/וראשונה גרוש

, מסורבות גט במש� שנתיי� לפחות, נשי� עגונות, כ�. בתנאי� מסוימי�" הורה יחיד" כמוגדרי�

 –  ונשי� השוהות במקלט לנשי� מוכות� עמ לא עלה� באר� שנה לפחות וב� זוגות השוהותעול

 ".הורה יחיד"ל, בתנאי� מסוימי�נחשבות א� ה� 

 

הורחבה הגדרת משפחה , הוריות�חדהורית הקבועה בחוק משפחות �בנוס� להגדרת משפחה חד

מי שב�  :")נפרדות"להל� (בתקנות הבטחת הכנסה ג� לנשי� החיות בנפרד מב� זוג�  הורית�חד

בהגדרה אחרונה זו .  שלא תחת קורת גג אחת מה� בנפרדומי שב� זוג� חיבמעצר  במאסר או זוג�

מתקיי�  ימי� רצופי� ובנוס� 30 זוגו במש� תבה� ב� הזוג אינו מכלכל את בשנכללות משפחות 

 חיי� , ב� הזוג נכה ואי� לו הכנסה אחרת,הוגשה תביעה למזונות: אלה מהתנאי� הבה� אחד

זוג� ומקבלות גמלה להבטחת הכנסה או �ת של נשי� החיות בנפרד מב�משפחו .בנפרד שנה לפחות

בנתוני� לא נכללות  .הוריות בישראל� הוספו למניי� המשפחות החד,דמי מזונות באמצעות המוסד

 .עליה�  שכ� אי� מידע רשמיללונפרדות שאינ� מקבלות את הגמלאות ה

 

הוריות�חד  אל� משפחות�128 חיו בישראל כ2007בשנת 
6

 מכלל המשפחות ע� �13% אשר היוו כ

,  מכלל הילדי��9%אשר היוו כ, 18 אל� ילדי� עד גיל 218במשפחות אלה חיו . ילדי� בישראל

ממוצע הילדי� בכלל המשפחות מהוריות מספר הילדי� הממוצע נמו� �במשפחות החד כלומר

 11%, את ילדיה�רווקות המגדלות ה�  20%, ה/ ממשפחות אלה עומד גרוש65%בראש . בישראל

 �95%בראש כ. או מזונות/נפרדות המקבלות גמלה להבטחת הכנסה וה�  �4%ו, ה/אלמ�

 .מהמשפחות עומדת אשה

 

                                                           
6
נכללי� .  המצב המשפחתי לקוח ממרש� האוכלוסי�;הנתוני� מבוססי� על קוב� ילדי� של המוסד לביטוח לאומי 

 .הוריות ונפרדות שמקבלות מזונות מהמוסד�בנתוני� ג� נפרדות שמקבלות הבטחת הכנסה בשיעור של חד
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הוריות ושיעור� בכלל המשפחות ע� ילדי� �נתוני� על מספר המשפחות החדמציג להל� הלוח ש

 .בשני� נבחרות

 

 2007�1995, )18עד גיל  (הוריות ומשפחות ע� ילדי��משפחות חד

 

שנה
7

 ילדי� משפחות 

אחוז 
המשפחות 

�החד
הוריות 

מהמשפחות 
 ע� ילדי�

    

1995 76,242 132,332 9.3 

2000 105,052 170,839 11.4 

2005 125,192 211,263 13.0 

2006 127,019 215,192 13.03 

2007 128,322 218,320 13.0  

   
 

הוריות מבי� �יעור הממוצע של משפחות חדשה 2001בשנת היה  �EU15 במדינות ה,לש� השוואה

9% – המשפחות ע� ילדי�
8

דיה היה וו בבריטניה ובש: א� השונות במדינות אלה הייתה גדולה,

� ו3%(ובספרד ואיטליה שיעור נמו� )  בהתאמה�22% ו17%(הוריות �שיעור גבוה של משפחות חד

  ). בהתאמה4%

  

 מוסד לביטוח לאומיהידי בהוריות 	גמלאות המשולמות למשפחות חד

 

הורית ונגזרי� ממצבה המשפחתי בלבד ללא תלות �התשלומי� היחידי� המשולמי� למשפחה חד

קצבת ילדי�  לעזאת נוס� , מענק לימודי� ומענק בר מצווה, ה� קצבת שאירי�, בהכנסתה

 הוריות�חדהמוסד משל� למשפחות ש קצבאות קיו�. המשולמת לכל משפחה בישראל שלה ילדי�

אלא , בדומה לכללי� החלי� על משפחות שבה� שני בני זוג, נוקשה זרות ממבח� הכנסהנג

ראו ג� תרשי� ( רבות הוריות� משפחות חדישנ�לפיכ�  .שההכנסה נבחנת לגבי ההורה היחיד בלבד

אינ� זכאיות ועדיי� ) מינימו�השכר מעט מעל גבוה א� ב( נמוכהשהכנסת� , )להל� בפרק על העוני

 .דלגמלה מהמוס

 

 :הוריות� המוסד למשפחות חדשמשל�להל� פירוט התשלומי� והגמלאות 

 

 מענק לימודי�

נקבע בחוק הביטוח הלאומי שהמוסד ישל� מענק , הוריות�חקיקת חוק משפחות חדבעקבות 

הורית שיש עמה ילדי� בגיל המזכה בתשלו� �לימודי� בתחילת כל שנת לימודי� למשפחה חד

                                                           
7
 .לעיל� נפרדות כמוסבר  הוספו לנתוני� ג2005משנת  
8
: מקור הנתוני�.  א� מתגורר יחד ע� ההורה באותו בית ואינו עובד24�16 ובגילאי 16מוגדר כילד עד גיל " ילד" 

Household formation in the EU – Lone parents, Statistics in focus, Theme 3, 5/2004, eurostat  
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 הורחבה 1994בשנת א�  , בלבד11�6כאי� לתשלו� ילדי� בני כשנחקק החוק היו ז. המענק

 מהשכר הממוצע לתשלו� 18% שיעורו 11�6המענק בעבור ילדי� בני  .14�12ג� לבני  הזכאות

לקראת פתיחת שנת המענק משול� אוטומטית .  ממנו10% בשיעור – 14�12ולבני , גמלאות

סייע בקניית ספרי הלימוד לפני פתיחת  לומטרתו  במישרי� לחשבו� הבנק של ההורההלימודי�

 תלוי במבח� כלומר אינו, מענק לימודי� הוא מענק אוניברסלי, כאמור. שנת הלימודי�

זהו התשלו� היחידי הנית� למשפחה . הכנסות ומשול� לפי פרמטר יחיד והוא המצב המשפחתי

 .הורית�הורית ונובע א� ורק מהיות המשפחה חד�חד

 

 שאירי� קצבת

לפיכ� גובה ו , של מבוטח או מבוטחת לאחר פטירת�ה וכל אחד מילדיו/אלמ�משולמת ל

 ,אלמנה זכאית לקבל קצבה ללא מבח� הכנסה. גודלהמשתנה בהתא� ללמשפחה הקצבה 

אלמ� מוגדר כזכאי לקצבת שאירי� כל עוד יש עמו ילדי� או שהוא עומד במבח� הכנסות ו

ל תוספת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת אלמנות מעוטות הכנסה זכאיות לקב. כנדרש בחוק

 .הכנסה

 

  תלויי�קצבת 

של מבוטח שנהרג בתאונת עבודה או נפטר מאוחר יותר כתוצאה ישירה  לשאיריו תמשולמ

 75%סכו� קצבת התלויי� המלאה הוא . א� בני המשפחה היו תלויי� בו לפרנסת�, מהתאונה

סכו� הקצבה החלקית נקבע . )תקרה הקבועה בחוקהעד  ( בתקופה הקובעתפטרמשכר הנ

כ� (דרגת הזכאות לקצבת תלויי� נקבעת על פי מספר התלויי� . בהתא� לדרגת הזכאות

ואלמנה ע� שלושה ילדי� ,  המלאההנכות מקצבת �60%אלמנה בלא ילדי� זכאית ל, לדוגמה

  ). מקצבה זו�100% ל–

 

  מצווה�מענק בר

זכאי� לקבל מענק חד פעמי ע� הגיע�  ,תלויי�לקצבת יתומי� שזכאי� לקצבת שאירי� או 

 מהסכו� הבסיסי2/3המענק הוא בגובה . בת מצווה/לגיל בר
9

 ).�1.1.2008ח ב"ש 4,962 (

 

 דמי מחיה ליתומי�

שעיקר זמנ� ,  ליתומי� המקבלי� קצבת שאירי� או קצבת תלויי�תשלו� חודשי המשול�

 . � הכנסותהזכאות לגמלה מותנית במבח. יסודיי��מוקדש ללימודי� על

 

 שיקו� מקצועי לאלמנות

א� ה� חסרי מקצוע או זקוקי� להסבה , ה הזכאי� לקצבת תלויי� או שאירי�/אלמ�

  וה� מתאימי� לשיקו� ואינ� זכאי� להכשרה על פי חיקוק אחר,מקצועית עקב התאלמנות�

. הכוונה והכשרה מקצועית, תהלי� השיקו� כולל סיוע באבחו�.  זכאי� לשיקו� מקצועי–

בתקופת השיקו� משולמי� במקרי� מסוימי� דמי שיקו� לכיסוי הוצאות מחיה וכ� הוצאות 

 . שונות הקשורות בלימודי�

                                                           
9
ע ששימש בסיס לחישוב הגמלאות השונות ערב הקפאת הקצבאות המקורי הוא השכר הממוצ" סכו� הבסיסי"ה 

 . לפי מדד המחירי�, �2006מ, ולפני כ�, 2003�2002שנקבעה בחוקי ההסדרי� בחוקי 
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 )הבטחת תשלו�( דמי מזונות

אשר בהחזקתה לפחות ילד , קצבה המשולמת לאשה תושבת ישראל שבידה פסק די� למזונות

ועומדת ) כאות יקבל את הגמלהבתנאי הז למרות שאי� מגבלה בחוק שג� גבר העומד(אחד 

 ההכנסהגובה (נקודת איפוס הגמלה , בדומה למערכת הבטחת הכנסה. במבח� הכנסות

חד למשפחה ח "ש 4,639 יאה,  שנה55למי שטר� מלאו לה , ) שבו מתאפסת הגמלההחודשית

)2008באפריל  (ע� שני ילדי� ויותרחד הורית למשפחה ח "ש �5,313ע� ילד אחד והורית 
10

. 

 עור התשלו� הוא כפי שנקבע בפסק הדי� למזונות א� לא יותר מהסכו� שנקבע בתקנותשי

 ח"ש �2,867 למשפחה ע� ילד אחד וח"ש 2,463 2008 בינואר היהסכו� זה . חוק המזונות

 שיעור דמי המזונות כפי שנקבע בתקנות שווה לשיעור הגמלה .למשפחה ע� שני ילדי� ויותר

  .להבטחת הכנסה

 

 טחת הכנסההבגמלה ל

הזכאות . מעוטת הכנסה וחסרת יכולת לעבודהכנסה מינימלית לאוכלוסייה נועדה להבטיח 

בה שבמשפחה . ומבח� תעסוקה על פי קריטריוני� של מבח� הכנסה, בי� היתר,  נקבעתגמלהל

הורית תנאי הזכאות �במשפחה חד.  תנאי הזכאות צריכי� להתקיי� בשניה�,שני בני זוג

� לילדי� שהצעיר בה� עד גיל שנתיי� פטורה ֵא .בהורה היחיד, כמוב�, צריכי� להתקיי�

סכומי הקצבה וההכנסה , סההוריות המקבלות הבטחת הכנ�משפחות חדל .ממבח� תעסוקה

 ). הד� בדמי מזונות(המאפסת את הגמלה מובאי� בסעי� הקוד� 

 

 קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי מקבלות ה הוריות�חדמשפחות 

הוריות שקיבלו גמלה כלשהי מהמוסד ולסוג � למספר המשפחות החדי� מתייחסשלהל�הנתוני� 

, הוריות�בצי הגמלאות השונות לבי� קוב� משפחות חדוהפגשה בי� קמ וה� עלו ,קיבלושהגמלה 

  .כמוסבר לעיל, הוריות בישראל�הכולל את כלל המשפחות החד

 

  כלשהיהוריות שקיבלו גמלה� משפחות חד�56,000 היו כ2007מהנתוני� עולה כי בחודש דצמבר 

רוב ש יוצא אפוא. הוריות�חד מכלל המשפחות ה44% היוו וה� ,)ללא מענק לימודי� (מהמוסד

אותה מקבלות ש ,קצבת ילדי�מ חו�, אינ� מקבלות גמלה מהמוסד) 56%(הוריות �המשפחות החד

 . כל המשפחות ע� ילדי� בישראל

 

                                                           
10
 . גבוהי� יותר55השיעורי� למי שמלאו לו  
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 : המקבלות גמלאות מהמוסדותהורי�חדלהל� נתוני� על משפחות 

 

 11,801   איבה/תלויי�/קצבת שאירי�

 ) קיבלו ג� הבטחת הכנסה34%מה� ( 18,939     דמי מזונות

 19,582     הבטחת הכנסה

 5,762     קצבת נכות

 60,000     מענק לימודי�

 

מ�  �36%כ, אלמנות קיבלו גמלה מהמוסד/ מכלל האלמני��85%עוד עולה מהנתוני� הללו שכ

�חד מהמשפחות ה47%היוו קיבלו מענק לימודי� משפחות שה.  הרווקותמ� �33%הגרושות ו

 . )ליתר אי� ילדי� בגיל המזכה במענק לימודי� (הוריות

 

 לקבל וסיפות ומ21�18 �הוריות שהילד הצעיר שלה� הוא ב� משפחות חד3,824יש עוד , בנוס�

 קיבלו גמלת 485, )הוריות�בשיעור חד( קיבלו גמלה להבטחת הכנסה 3,187: גמלאות לפי הפירוט

. עבודה� משפחות קיבלו גמלת תלויי��43איבה ו� משפחות קיבלו גמלת תלויי�109, שאירי�

הוריות בישראל ומוזכרות כא� �יודגש כי משפחות אלה אינ� כלולות בספירת המשפחות החד

 .הוריות במוסד�כוללת על משפחות חדהמונה תהלהשלמת 

 

 הוריות	חדהכנסות ותעסוקה בקרב משפחות , עוני

 

 מגיע הוריות�חדשיעור העוני של משפחות , �2006על פי נתוני העוני המתבססי� על סקר הכנסות ל

בחישוב לפי ההכנסה .  ע� ילדי�שבה� זוג הורי� בקרב משפחות �25% לעומת כ,�30%לכ

תשלומי  כלומר – �50%תחולת העוני גבוהה מ, ) שלפני תשלומי העברה ומסי�זו(הכלכלית 

� במשפחות חדילדי�שיעור העוני של .  מעוניהוריות�חד מהמשפחות ה�40%ההעברה מחלצי� כ

�חד שבמשפחות א� ,שבה� זוג הורי�גבוה במעט משיעור העוני של ילדי� במשפחות הוריות 

 הוריות�חדעוד מתברר כי בעוד שחלק� של המשפחות ה. ותר מספר הילדי� הממוצע קט� יהוריות

ומגיע ,  גבוה יותרס� המשפחות העניות ע� ילדי� חלק� ב– 12% � כהוא בקרב משפחות ע� ילדי�

 . �16%כל

 

תחולת העוני בקרב . הוריות עובדות� מהמשפחות החד�80%כ, 2006 של על פי נתוני הסקר

 מתחולת העוני של משפחות ע� ילדי� 5 כמעט פי – �17% עובדות מגיעה לכהוריות�חדמשפחות 

 שאינ� עובדות נוסקת תחולת העוני לשיעור הוריות�חדאצל משפחות ( מפרנסי� ויותר שני שבה�

, המשמעות היא).  מפרנסי�שניהוריות ע� פחות מ� בהשוואה למחצית מכ� במשפחות דו,73%של 

הוריות בעמדה נחותה � מצב המשפחות החדשניצול מלא של כוח העבודה הקיי� בבית מעמיד את

הא� חלק מהפער מוסבר באילוצי� שבגינ� , כמוב�. בהרבה מזו של המשפחות האחרות ע� ילדי�

בטכניקה של רגרסיה (בדיקה סטטיסטית מקבילה .  לעבוד במשרה בהיק� חלקיצתנאל

 ילדי� הזהות  לבי� משפחות אחרות ע�הוריות�חדכי בהשוואה בי� משפחות מעלה , )לוגיסטית
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�חדההסתברות של משפחות  – )מספר ילדי�, השכלה, דת, כגו� גיל(במאפייניה� הדמוגרפיי� 

 . שלושה האוכלוסייה הענייה גבוהה פי � להימנות עהוריות

 

�חדבמשפחות ההכנסה המשפחתית הפנויה לנפש תקנית התרשי� שלהל� מראה את התפלגות 

 ילדי� ע� ובמשפחות שבה� זוג הורי� הוריות

התפלגות הכנסה לנפש תקנית של משפחות עם ילדים, שקלים חדשים, 2007
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זוגות ע� ילדי� חד הוריות

 

בער� (לנפש תקנית  ח"ש �2,000עד הכנסה של כ, התרשי� מראה כי שטחו של החלק השמאלי

 ח"ש �4000כ� ג� בהכנסה של עד כ. הוריות�חדהמשפחות ה אצל יותרגדול  ,)הכנסת קו העוני

המצב מתהפ� בחלק הגבוה של . למדי הכנסה מעל קו העוני א� עדיי� נמוכה –לנפש תקנית 

,  למשלח"ש �7,000 שהכנסתו לנפש תקנית גבוהה מהוריות�חדור המשפחות השיע: ההכנסות

 . ע� ילדי�שבה� זוג הורי�מגיע לכמחצית משיעור המשפחות 

 

 השוואה בינלאומית –הוריות במדינות נבחרות גמלאות המשולמות למשפחות חד

 

  :הוריות�הטבות והתמיכה הציבורית במשפחות חדישנ� כמה סוגי� של 

 

ר� כלל דהמשולמות ב) קצבות ילדי�(משפחתיות הקצבאות הורית על ה�ספת למשפחה חדתו .1

 .לכל המשפחות ע� ילדי�

 לכל האזרחי� המשולמותגמלאות להבטחת הכנסה על הוריות �תוספת למשפחות חד .2

 . זהי�הוריות�חדהמבחני הזכאות לכלל המשפחות ולמשפחות . הזכאי�

קצבאות אלה . קנהיזואבטלה , כגו� נכות, � שוני�קצבאות ביטוח המבטחות סיכוני .3

 ובייחוד בהתא� לכללי הזכאות ,הוריות בכלל�� לכלל המבוטחי� ולמשפחות חדמשולמות

 .קצבאות ביטוח לאלמנות

בה� ההורה שהמשולמי� להורה המחזיק בילדי� במקרי�  (child support)תשלומי מזונות .4

 . ל�אינו מש, החייב בתשלו� מזונות, השני
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 .דיור והטבות אחרות בעי�וכגו� מעונות , סבסוד ומת� עדיפות לקבלת שירותי� שוני� .5

 .הוריות בפרט�להורי� לילדי� בכלל ולמשפחות חד, הקלות מיוחדות במערכת המס .6

 .הוריות�קצבאות מיוחדות למשפחות חד .7

 

רק   קיימי�תרי�הנוהסוגי� ;  המערביותמדינותהחמשת הסוגי� הראשוני� קיימי� ברוב 

מדינות רבות מציבות לעצמ� כמטרה לקד� את השוויו� בהזדמנויות לתעסוקה , בנוס� .בחלק�

הוריות �במשפחות חד)  אמהותבייחוד( לשלב הורי� כדי ,לקד� תעסוקה והכשרה מקצועיתו

 .במעגל העבודה

 

� מזונותלגרושות הזכאיות לתשלו) לסוגיה(מת� קצבת שאירי�   בנושא במסמ� זההתמקדנו
11

 .

 בכמה מתה שעקב מותו של הגרוש הפסיקה לקבל מזונות קייאשלמת לוקצבת שאירי� המש

 הזכאות היא לפנסיה של ב� הזוג ,המדינות שנסקרובמקצת . בתנאי� מסוימי�, מדינות בעול�

  :לשעבר שנפטר ולא לגמלה בגי� פטירתו

 .פטר בזמ� שנפטר זכאיות לגמלה גרושות שהיו זכאיות למזונות מהנ–אוסטריה 

 מוגדר והנישואי� נמשכו לפחות פרק זמ� , זכאיות גרושות שקיבלו מזונות לפני הפטירה–דנמרק 

 ). שני�10 או 5(

 . קיימת זכאות כמו לאלמנה כל עוד הגרושה לא נישאת מחדש–לוקסמבורג 

 :במדינות מסוימות גרושות זכאיות לקבל חלק מהפנסיה של הגרוש שנפטר

 .שה זכאית לפנסיה א� קיבלה מזונות ובצו בית משפט גרו–איטליה 

 שני� לאחר פטירת ב� הזוג לשעבר זכאית לפנסיה א� 5 גרושה שלא נישאה מחדש עד –גיה וונור

 . שני� א� יש ילדי�15או ,  שני� או יותר25 ארכוהנישואי� 

  . פרודות וגרושות זכאיות לחלק� בפנסיה ביחס למש� התקופה שחיו יחד–ספרד 

 .  גרושה זכאית לפנסיה א� קיבלה מזונות מהנפטר–פינלנד 

 

 הוריותחדהצעות לשיפור מצב� של המשפחות ה

 

ה�  הוריות�להל� היא לשפר את מצב� של המשפחות החדשהמטרה העומדת בבסיס ההצעות 

בתחו� ההעברות וה� ) 'הגדלת חלקיות משרה וכד, יציאה לעבודה(בתחו� התעסוקה והשכר 

 מה�שרבות  , שיעור גבוה יותר של משפחות אלה ממעגל העונייהיה אפשר לחל�כ�  ב.הכספיות

 .  משתתפות במעגל העבודהא� שה� מצויות בו

 

הוריות באמצעות גמלאות המוסד �ההצעות שלהל� מתייחסות להטבה במצב� של המשפחות החד

 . למעונות יו� למערכת מס הכנסה שלילי והנוגעות ,ההצעות האחרונותמ חו�, לביטוח לאומי

 

 לרצו� מענה בה� ג� �� זאת טמועא� , לעתי� מרחיק לכת, שינוי תפיסהב כרוכותחלק מההצעות 

בהוצאת� (ה� בתקופה הנוכחית , הוריות וילדיה��ולצור� לשפר את מצב� של המשפחות החד

 תפיסהבהמונחית , וה� כהשקעה לטווח רחוק )אליו נקלעו לעתי� בעל כורח�ש, ממעגל העוני

                                                           
11
 .missoc 2007: מקור 
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  מקצת.הגדלי� בעוני ובמחסור יתקשו להיחל� ממצב זה בעתיד בהיות� בוגרי� שילדי�

למצב� של ) גרושות ורווקות(הוריות �מההצעות מכוונות להשוואה בי� מצב האמהות החד

 . האלמנות מבחינת זכויותיה� במוסד לביטוח לאומי

 

 לרמת� לפני י הדיסריגרדשיעור ואת הבטחת הכנסה רמת הגמלאותשכוללת את החזרת הצעה 

משמעות התיקו�  . א� נדחתהיה ושלישית בכנסתישנלהצבעה  הובאה בכנסת הקודמת, 2003

 ולהורה ח"ש �2,973 לחודש לח"ש �2,463מוצע הוא הגדלת הקצבה להורה יחיד ע� ילד אחד מש

 מהשכר �7%שיעורי הדיסריגרד מ והעלאת , לחודשח"ש 3,708 ל ח"ש �2,867מ יחיד ע� שני ילדי�

�ההכנסה המאפסת את הגמלה תגדל מ .)ח"ש 1,303( מהשכר הממוצע 17%ל) ח"ש 536(הממוצע 

 �7,483 לחודש לח"ש �5,314 ומ, לחודשח"ש 6,258ח לחודש להורה יחיד ע� ילד אחד ל" ש4,641

 . להורה יחיד ע� שני ילדי�ח"ש

 

 כלליותהצעות 

 עלות האומד�  

 במישרי� או מהמוסד, גרושה המקבלת מזונות .1

תהיה זכאית לקצבת , שהגרוש שלה נפטרו, מהגרוש

א� (נפגעי איבה עד גובה המזונות /תלויי�/שאירי�

היתה זכאית שמועד הועד ) הגמלה גבוהה מהמזונות

לא תוכר זכאות  .למזונות בהתא� לגיל הילדי�לו 

 לקבל מזונות יוסיפוילדי� /האישהשלגמלה במקרה 

  .מעזבונו של הנפטר

הוריות שבראש� �דהשוואת תנאי המשפחות הח .2

ה המקבלי� /ה לאלה של האלמ�/ה או רווק/גרוש

קצבת שאירי� באמצעות קצבה ביטוחית בדומה 

 לכל ח"ש מיליו� 130עלות הצעה זו . לקצבת שאירי�

 .  שישולמו בחודשח"ש 100

� הצעות אלה יהיה מימו

באמצעות גביית דמי ביטוח 

ההשפעה על עלות . ייעודיי�

 –סוי הישיר מאו על ה/העבודה ו

 .זניחה

 בתהלי� של בדיקת הוחל

המשמעויות של השינויי� 

המוצעי� ה� מבחינת היק� 

, האוכלוסייה שתיכלל בשינוי

 וה� ,כיו� ובשני� הבאות

 .מבחינה כספית

 

 

הוריות �נשי� חדמת� שיקו� מקצועי ל .3

 . בדומה לאפשרות הניתנת לאלמנות)רווקות/גרושות(

מהאלמנות מימשו זכות זו �7% כ2006בשנת 
12

. 

 

עלות השיקו� הממוצעת 

 � היתה כ�2006לאלמנה ב

 מימו�  ונכלל בהח"ש 15,000

תשלומי� , הכשרה מקצועית

 ודמי מחיה נלווי� להכשרה

הסכו� אינו . )כמחצית מהעלות(

כולל עלויות של עובדות השיקו� 

 . א נלווה"וכ

 

 

                                                           
12
�2005י� ע� נכויות ובאלמנות אנשטיפול ב, לאה ענבר' לפירוט המאפייני� של אלמנות שהיו בטיפול השיקו� ר 

 .2008ינואר , המוסד לביטוח לאומי, 214' סקר מס, 2006
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 הצעה בתחו� המזונות

 

 עלות האומד�  

. מוצע להפריד את תשלו� המזונות מהגמלה להבטחת הכנסה

תו� התאמה ( למשפחה ח"ש 1,200 יהיה בס�גובה המזונות 

סכו� .  הקבוע בתקנותהמרביבמקו� השיעור ) לגודל משפחה

שה ששכרה אינו עולה על השכר הממוצע י לכל אישול�זה 

במשק
 13

שמעל דמי המזונות יהיה הדרגתי ויחל בשכר  קיזוז. 

אנו צופי� . 60% יהיההממוצע כאשר שיעור הניכוי ר השכ

על הגבייה תהיה בכיוו� הרחבת הגבייה " נטו"שההשפעה 

 .מבעלי� משלמי דמי מזונות

כולל ,  לשנהח"ש מיליו� �80כ

תוספת בגי� תוספת הבטחת 

הכנסה לדמי המזונות ובגי� 

תוספת לנשי� שהצטרפו למעגל 

 .מקבלי דמי מזונות

 

 

 בטחת הכנסההצעות בתחו� ה

 

 עלות האומד�  

 הלצור� הפחת" גמלה"ל חשבויידמי אבטלה לא  .1

שכר לעניי� ל חשבוייאלא , מגמלת הבטחת הכנסה

 .)רלוונטי ג� לדמי מזונות(הדיסריגרד 

 

א� תיקו� החוק להגדלת שיעורי הגמלה  .2

 הצעות שונות להגדלת יש, והדיסריגרד לא יתקבל

 .שיעורי הדיסריגרד ברמות שונות

 

 

 הצעות בתחו� מענקי� למיניה�

 

 עלות האומד�  

 בגובה 14�6י נלשל� מענק לימודי� אחיד לילדי� ב .1

 לילדח"ש 855
14

 

 ללא עלות

 נילילדי� בג�  מענק לימודי� להוסי� למקבלי� כיו� .2

  שני�6 חודשי� עד 3

למענק בגובה  ח"ש  מיליו�25

 39;  מהשכר הממוצע10%

 18%בה למענק בגו ח"ש מיליו�

 .מהשכר הממוצע

י נלילדי� בלהוסי� למקבלי� כיו� מענק לימודי� ג�  .3

18�15  

למענק בגובה  ח"ש  מיליו�32

 51;  מהשכר הממוצע10%

 18%למענק בגובה  ח"שמיליו� 

 .מהשכר הממוצע

                                                           
13
למשפחה ע� שני  ח"ש �5,313למשפחה ע� ילד אחד ו ח"ש 4,639 היאההכנסה המאפסת את הגמלה , במצב הקיי� 

 .ילדי� ויותר

14
 .הצעת מינהל הגמלאות 
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 �18% ל14�12 שיעורי מענק לימודי� לבני להגדיל את .4

 מהשכר הממוצע

 ח"ש מיליו� 17

�שפחות חד מצווה לכל הילדי� במבת/מענק ברלשל�  .5

 )לא רק ליתומי�(הוריות 

 ח"ש מיליו� 50

ותה הוריות דמי מחיה בא�לשל� למשפחות חד .6

 מתכונת המשולמת כיו� ליתומי�

עבור כל ב לשנה ח"ש מיליו� 22

 . לחודש לילדח"ש 100

 

 

 הצעה בתחו� מס הכנסה שלילי

יו� היא בשיעור של כמחצית משכר  נקודת הכניסה למערכת כ,לפי חוק מס הכנסה שלילי

הביטוח הלאומי סבר כי נקודת , במהל� הדיוני� לגיבוש החוק. ח"ש 1,800 כלומר, המינימו�

, ירד הסכו� לכמחצית מכ�ימוצע שלפחות להורה יחיד . כניסה זו גבוהה מדי לכלל האוכלוסייה

משו� , רות חלקיות העובדות בשכר נמו� ובמשהוריות�חדזאת לנוכח ריבוי הנשי� ממשפחות 

 שהורה יחיד יקבל , מוצעעוד.  בעול הטיפול בילדי� ובמשק הבית ללא סיוע של ב� זוגשה� נושאות

 . בכל מקרה)  ילדי� ויותר3של (את הסכו� המוגדל 

 

 לשוק העבודה ולהעלאת שיעורי לכניסההשינוי המוצע משיג ה� את היעד של הגברת מוטיבציה 

 .חתה של העוני באוכלוסייה זוהפאת היעד של וה� , משרהה

 

אומדני� שנעשו מעלי� שתוספת העלות בגי� ההטבה המוצעת במסגרת מס הכנסה שלילי מגיעה 

 והיא –) כרגע מס הכנסה שלילי מופעל רק באזור מסוי� (ארצית בפריסה ח"ש מיליו� �90לכ

ת מבלי להביא זא,  נקודות אחוז�2 בכהוריות�חדצפויה להוריד את תחולת העוני של משפחות 

בחשבו� השפעה גדולה יותר שתנבע מהצטרפות של הורי� יחידי� חדשי� לשוק העבודה והגדלת 

 א� הממשלה תחזק צעד משמעותיתהגדלת המשרה תוכל להיות . המשרה של האמהות העובדות

 .זה במת� שירותי� נלווי� לאמהות עובדות בתחו� השמירה על הילדי�

 

הגדלת הסבסוד למעונות יו�
15

 

ח " ש�886ח לילד אחד ו" ש443 הואלהגדיל את הסבסוד למעונות יו� לנשי� עובדות שכיו� מוצע 

רות כיו� והערכה של ייש לחשב עלות בהתבסס על מספר הנשי� שצורכות את הש. ילדי� שניל

  .הגידול במספר� כתוצאה מהגדלת הסבסוד

                                                           
15
 .הצעת מינהל הגמלאות 


