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מסמך לכנס שדרות לחבברה -
אל בקרב משפחות עם ילדדים
שוויון בישרא
עקרוונות לצמצום העוני והאי-ש

1

תמצית
מה גבוהה הן בהיבט היסט
בעשור האחרוון בקצב מהי ר והגיעו לרמ
שוויון גדלו ב
ממדי העוני והאי-ש
טורי
אלה
התפתחויות א
היר במיוחד .ה
גדלה חומרת העעוני בקצב מה
ה
תוך כדי כך
השוואה בין-ללאומית .ך
והן בה
העוני
את הצמצום של ממדי ה
החברה בישרראל ,המחייבבת להעלות א
טרטגית של ה
הפכו לבעייה אסט
בסדר העדיפויות ההלאומי.
 .Iיעדדי עוני
מ ,הבנק העוולמי והאיחווד האירופי פפיתחו מערכוות של יעדי עוני
ם כגון האו"מ
אירגוננים מרכזיים
אלף
זה את יעדי הפיתוח של הא
לקידום מדיניות ררציונלית של מאבק בעוני .אפשר לצייין בהקשר ה
שי ה Miillenium Deevelopment Goals-של האו""מ והבנק העעולמי ,את הייעד לצמצום עוני
השליש
טניה ועוד.
של ילדדים של בריט
השלים עמה .חיי
דים :ממדי העעוני בקרב יללדים הגיעו לררמה שאין לה
עדיפות לצמצום עווני בקרב ילד
ת
אות ,באיכות החינוך ובסיככוי לזכות בעעתיד
משכת בבריא
סיכון לפגיעה מתמ
ן
מהווים
עוני בקרב ילדים מ
קשרים חברתיים.
ה בשוק העבוודה וליצור ק
שתלב בהצלחה
בהשכלה איכותית וביכולתם העתידית להש
כלים לצמצום העעוני בקרב יללדים
ם
יעד ובהצעות ללהפעלת
ים בקביעת ד
העקרונות המוצעיים מתמקד ם
גם עוני משמעעותי
חתם .פעולה אשר מטבע הדברים יש בבצידה עלות תקציבית ניככרת .קיים ם
ומשפח
קובלים .לכן מוצע בשלב זה לתת עדייפות
חות חמור לפפי מדדים מק
בקרב זקנים .עם זאת הוא פח
לצמצום העוני בקררב ילדים.
האי-וודאות ללגבי
ביניים :הפערים הגדולים שיש לגשר עליהם ,האיטיות וה
ם
קביעת יעד מרכזי ויעדי
ת
מספיק ארוך כדי
חייבים ) (1קביעת טווח מ
על היעדים מח
ר' בהמשך( ל
ההשפפעה של הפעללת הכלים )ר
ם בטווחים הקצר והבינוני כדי לבחון את
ם (2) ,הגדרת יעדי ביניים
של המאמצים
לאפשר הבשלה ש
ת בשיטת ניס
טור המדיניות
הליך של ניט
קדמות בזמן אמת (3) ,תה
ההתק
סוי וטעיה ובבתהליך זהירר של
"עקב בצד אגודל"..
הליך
שלה :הממשלה תקבע תה
מעקב ביצוע על ידי הממש
וקביעת תהליך של מ
ת
ר
אישור ואימוץ היעעדים
השיג את היעדדים.
של מעעקב ביצוע ונייטור המדיניוות במטרה לה
אחר
קידו לעקוב א
בק בעוני :מווצע שהתהליךך ינוהל על ידדי מטה שתפק
קדמות במאב
מטה ללניטור ההתק
השפעת התככניות על היעעדים
שוטפות של ה
שלה הערכות מקצועית ש
ביצוע המדיניות וולספק לממש
תקציביות.
כי הטווח ,על יעעדי הביניים ועל עלויות ת
ארו י
שראל
הילדים העניים ביש
ם
מספר
הצעה  :1קביעת ייעד לצמצום מ
ה
ספר
בקצבאות היללדים באמצעע  .2013צעד זה התבטא בבעלייה של מס
כימות היעד מתחחשב בקיצוץ ב
ת
2
הנחת העבודה תופעל תככנית
אומי .לפי ה
הילדים העניים בבהתאם לאומדן שנערך בביטוח הלא
את היעד בהדדרגה
מניחים שמשיגים א
ם
ילדים במהלך  10שנים .המספפרים
ם
צום ממדי העעוני של
לצמצ

מלצר.
היילברון ,אורן הלר ומרים שמ
קלי ,גבריאלה ה
מך זה נכתב על ידי דניאל גוטלליב ,מירי אנדבללד ,נתנאלה ברק
 1מסמ
של המסמך ונספפחיו .המסמך ננדון בצורה מעמיקה ויסודית אצל
תודה גם לאסתר טוולידנו על תרומתה לחלקים ש
סמך.
מעותית על המס
תיו השפיעו משמ
שלמה מור יוסף ,שהעערותיו ורעיונות
ה
מי ,פרופ'
מנכ"ל הביטוח הלאומ
ל
2
קורה
שר כל יתר התננאים לא משתננים ,דבר שלא ק
קצבת הילדים ,כאש
ת
חשוב להבהיר שמדדובר באומדן לגגבי קיצוץ
ב
שפעת הגידול בבעוני ילדים ב 2013-יהיה בסופפו של
אופן רציף .לכן אין לצפות שהש
אים משתנים בא
אות ,שכן התנא
במציא
הה לאומדן.
דבר זה
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יש לחלץ מעוני כדי
מה ילדים ש
שר לראות כמ
ציר הימני אפש
תחולת העוני( .בצ
ת
ובאופפן ליניארי )בבמונחי
זו שהוא עקביי עם
הילדים בתקופה ו
ם
מספר
תני זה .המספפרים מתחשבבים בגידול במ
להשייג יעד שאפת
קרב
סיכוי להשיג את יעד העוני בק
י
ה זו יש
טוח הלאומי 4.לפי פריסה
התחזזית הדמוגרפפית של הביט
שראלית( .יעדד זה
לעיל מספר זה מווגדר במונחי המדידה היש
ילדים של  19.8%בשנת ) 2024כאמור ל
ם
 OEשל  12.6%בסוף העעשור
ילדים עניים במדדינות הECD-
ם
שיעור הממוצע של
הוא שווה ערך לש
על מספר גדולל של
ם לחילוץ מעווני מראה ל
רגום היעד ללמספר ילדים
ת ה .2000-תר
שון של שנות
הראש
היעד .כמובן שככל שהיעעד פחות שאפפתני
ילדים שיש צורך לחלץ כל שננה מעוני כדי להשיג את ה
ם
קעת
שיש צורך בהשק
אה תהיה פחות משמעותיית .חשוב אפווא להבין ש
תר אך התוצא
הדבר יהיה קל יות
ר
א פשוטות.
תי משימות לא
הצלחה – שת
משאבבים ניכרים וובהפעלתם בה
של תחולת העעוני
ם ההפחתה ש
העוני יחד עם
ה תפעל לצמצום חומרת ה
הצעה  :2הממשלה
ה
מדד ה FGT-פוחת .תוצאה זזאת
מושג אם ד
מותי .היעד מ
איכותי ולא כמ
שניתן לראות ,,מוצע יעד א
כפי ש
של הגדלת תעעריף
העניים ביותר בחברה ,למש
לשיפור מצבם של ה
ר
אבים
ניתן ללהשיג על ידיי הפניית משא
5
קצבת הבטחת הככנסה.
ת
חולת
נועדה לא רק לצמצם את תח
ה
התכנית
צמצום חומרת העעוני במקביל לצמצום תחוולת העוני :ה
ם
שגת יעד זה הוא
מרכזיים להש
חד הכלים המ
חי בעוני .אח
ת חומרת העווני של מי שח
העוני אלא גם את
ר
כנסה למי שלא מצליח לתפפקד בשוק העבודה
שיפור גובה קצבת הבטחת ההכ
ר
לאחר שמאמצי שיירות
מוך במיוחד ללגבי
חת הכנסה בגייל העבודה נמ
צבאות הבטח
הכיסוי של קצ
סוקה כשלו .ככיום שיעור ה
התעס
מדד
השלישי במשפחה 6.מ
י
הילד
קצבה החל מה
חות ברוכות יללדים .מצב זה נובע מהיעדר תוספת ק
משפח
7
מקובל לטיפול בבעעיה הוא מדד  FGTלחומררת העוני.
ל

 .IIהככלים לטיפולל בעוני
ה(
תמריץ לעבודה
חון הסוציאלי )בהקשר לת
א .כליים בשוק העבבודה ובביטח
שפר
הבטחת ההכננסה :מוצע לש
שיפור וסנכרון שלל מענק ההכננסה )"מס הככנסה שלילי"(( והגמלה לה
ר
חינת
האפקטיביות שלהם מבח
ת
ת לשפר את
שלהם על מנת
את הרמה ש
שני הכלים וא
את הסנכרון בין ש
מענק
ולתם לחזק את השילוב בעבודה .חולשה ניכרת של מ
בחינת יכ ם
המינימום ההולם למחייה ומב
בשיעור המיצוי הננמוך שלו וביכולתו המוגגבלת לפתור את
ר
סה הנוכחי ננעוצה בין השאר
ההכנס
שות
תגבר על כך על ידי אימווץ של מודל מס הכנסה שלילי חלופי שהוצע לרש
הבעייה .ניתן להת
שיפור משמעותי של המודדל הקיים .מ
או על ידי ש
המיסיים בעבר 8ו/א
מוצע לכלול גם הגדלת קצצבת
שאין
קטנת שיעור הניכוי ,יציררת תוספת לשיכון למי ש
חת ההכנסה  ,הגדלת הדייסריגרד ,הק
הבטח
טחת
של קצבת הבט
ם לשיפור מידדת הכיסוי ש
אחרת בדיור .כלים נוספים
בבעלוותו דירה ואיןן לו תמיכה א
אות של יחידדים,
הכנסה :הוררדת גיל הזכא
ת המשפחה וותוספת התללוים .מענק ה
הכנסה הם תוספת
ה
שראלים בעננפים
הגדלת הסכומים ,הכללת ענפיים ומשלחי ייד מועדפים )סיעוד ,עידווד עובדים יש
ת
ם ועוד(
עתירי עובדים זרים
3
קב כך
מאשר בסופה בבגלל היקף העונני הגדול בנקודת הפתיחה .עק
בתחילת הדרך מ
ם גדולים יותר ב
בדרך כלל ההישגים
ך
השגת
מסיביות בתחילת הדררך ,הן בגלל שה
ת
היעד הוא לעשות פפעולות
ד
ת הגדלת הסיכווי להשגת
רציונללי יותר מבחינת
אשונים .כמובן ששיקול ההישררדות
ת הצעדים הרא
את האמון בתכנית דרך הצלחת
תוצאוות קלה יותר וההן כדי לבסס א
ת שונה מהשיקול הרציונלי.
טית עלול להיות
הפוליט
המחקר והתכנוןן.
סית של מינהל ה
האיתנות הפיננס
 4תחזיית זו הוכנה על ידי ד"ר אליהו בן משה במסגרת פיתוח מודל ה
שניצבים סמוך מתחת לקו
ם
יושקע באלה
ע
 5התעלמות מסוגיה זזו עלולה לגרום למדיניות מעווותת לפיה עיקר המאמץ
העוני.
 6ר' דווח הביטוח הלא
.43
פרק  ,1עמ'  30עד 4
אומי ,2012 ,ק
כאשר המשקל במדדד של
ר
מקו העוני
 7מקובבל למדוד את חחומרת העוני ללפי מדד  FGTהמשקלל של פעערי ההכנסה מ
משפחה גדול יותר כככל שהיא ענייה יותר.
טליב וקסיר ).(20004
 8ר' גוט
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חשבון בקביעעת גובה הקצצבה
הצעה  :3להגדילל את היקף ההכנסות מעבודה שלא נלקחות בח
ה
טחת
אש משק ביית עד גיל  55המקבלות גמלה להבט
שפחות עם יילדים עם רא
סריגרד( למש
)הדיס
סה
הכנס
מאמץ העבודה לפפחות
ץ
שלא עובדות ככלל או עובדו ת מעט ,להגדדיל את
מטרת הצעד לעודדד משפחות ש
ת
מגדילים את תעריף הקצבה בכללל )ר'
ם
הדיסריגרד הוא צעד חשובב אם
קצה הדיסריגגרד .הגדלת ה
עד לק
ם ביותר שמווכנים לעבוד אך לא מסוגגלים
טיב עם העניים
הצעה  14בהמשך(( .הגדלת הדייסריגרד תיט
ה
גבוה.
.
שתלמת או עבבודה בשיעורר משרה
בינתייים להשיג עבבודה ממש מש
תי
סה לשוק העבבודה התחרות
הבטחת הכנס
הצעה  :4זינוק מה
ה
מעבר
המינימום למחייה .מ
ם
נקודת ה) 0-המקבבל לא מסוג ל לעבוד( הייא
ת
המטררה הביסיסי ת של
הקצבה לכיוון הגדדלת
ב
ת זו ,מטרת הפעלת הכליים היא לעודדד תנועה של מקבל
לנקודדה התחלתית
חרר
שהמקבל יוכל להשתח
ל
מלאה ,וזאת בבשכר סביר ,כך
היקף העבודה שללו ,עקרונית עעד לעבודה מ
ף
ת עצמו.
סבירה בכוחות
מצליח להתפרנס בצורה ס
צבה כי הוא מ
מהקצ
סנכרון המעררכות
נמוך באמצעות ס
ס בשכר ך
שפר את רמת הרווחה של מי שמתפרנס
ההצעעה מנסה לש
של מערכות אללה .המודל ללהלן
והגדלה מסוימת שלל רכיבים ל
ה
כנסה
סה ומענק הכ
הבטחת הכנס
של ה
ם רבים .הסננכרון בין המעערכות מזכירר את
שילוב של אמצעים
ב
אמצעות
ת השיפור בא
שר להשיג את
מאפש
תועלת של מהלך כזה יוצצרת שיפור נללווה
הרפורמה של  20013בבריטניה ) .(Universal Creditהת
שופר
מעמדם המש
של המבוטחיים ,שנגזר ממ
שכן המהלך יגרו ר אחריו שיפפור בביטחון הסוציאלי ש
חליפות שכר כגון
היות זכאים ללקצבאות מח
הם הופכים לה
אחר תקופה מתאימה ם
בשוק העבודה :לא
ק
שוק העבודה גם משפרות את
אבטלה ,דמי לידה ,נכות מעבודה וכו' .נשים שצובברות וותק בש
דמי א
טיגמטי ,שכן הוא
חן הכנסה סט
המקבל ממבח
קנה .המעבר למענק הכנסה פוטר את ה
תן לקצבת זק
זכאות
המקבלים מצטרפים ללמעשה למעררכת זכויות אוניברסלית ,,כך
ם
תר.
מוחללף במבחן הככנסה רך יות
ת.
הם משתפרת
הבסיסית שלה
שתחוושת הביטחוןן הסוציאלי ה
הגורמים לשייעור
כדי לחולל מהללך כזה וייתככן שזה אחד ה
בשלב זה מענק הההכנסה הוא קטן מדי י
ב
תי לעזוב את מערכת הבייטוח
צוי הנמוך שללו )כ 50%-עעד  .(60%כדי ליצור תמרריץ משמעות
המיצ
מפגש
צבה לבין מעננק ההכנסה .נקודה מתאימה היא במ
הלאוומי יש צורך ב"נקודת זיננוק" בין הקצ
הגדלת מאמץ העבבודה
ת
וקטנה עם
ה
הולכת
הבטחת ההכנסה ה
ת
קצבת
ת  -כאשר ק
שתי המערכות
בין ש
ומענק ההכנסה הוולך וגדל עם אותו מאמץ עעבודה.
ק
קום
ההכנסה במק
סלול מענק ה
ה לבחור במס
מקבל הקצבה
משמעותי למ
נקודה כזאת מהוווה תמריץ מ
ה
מי.
ביטוח הלאומ
קצבת השלמת הההכנסה של הב
ת
הבטחת הכנסה
סה בדומה לז ה הקיים בה
הצעה  :5הורדת גגיל הזכאות ללמענק ההכנס
ה
אומי לבין מעענק ההכנסה כדי
הביטוח הלא
צבת הבטחת הכנסה של ה
סנכרן בין קצ
מטרת המהלך לס
ת
ומאידך להיות מסווגלת
ך
מת חיים הולמת
להגדיל את סיכוייי המשפחה הנזקקת לחייות מחד ברמ
שיעור הכיסויי של
גם יגדיל את ש
מהלך כזה ם
ממצב העוני .מ
להיחלץ בטווח הבבינוני גם בכוחות עצמה מ
מענק ההכנסה.
ק
תירי
עובדים בענפים עת
ם
במענק ההכננסה במסלולל הגבוה אם הם
ת ישראלים ב
הצעה  :6הכללת
ה
הזרים עולה על  20%בעענף( כגון סיעעוד,
שיעור העובדים ה
ר
משל ענפים שבהם
עובדיים זרים )למ
מענק
הגבוה של מ
היה להעביר עובדים אלה למסלול ה
אות )?( ,תייירות )?( וכו'' .העידוד יה
חקלא
ה.
שר ליתר מאפיייני המשפחה
ההכננסה ללא קש
ספר
עובדים זרים כדי להגדיל את מס
ם
ה של
עם שיעור גבוה
המטרה לעודד כנניסת ישראליים לענפים ם
 (lowשמהם ישראלים מעעוטי
קצועיות מעוטה )w skill occuppations
מות העבודה שדורשים מק
מקומ
המשרות בעובדים זררים .זה כוללל בין
ת
איוש
סוקה עקב א
השכללה נדחקו ונדדחקים מחוץ למעגל התעס
קוש
היתר את ענף ההסיעוד שמאוייש במידה ניכרת בעובבדות זרות ,לרוב מהפילליפינים .הביק
ר
חשוב ליצור תשתית
ב
הארוך יותר.
ך
לגדול מאוד בעשוור הקרוב ובבטווח
ל
לעובדדים בענף זהה צפוי
חה של סיעודדיים
רבים בני המשפח
ם
לקליטת עובדים ישראלים בעענף ,במיוחד במגזר הערבבי שבו
שיעורי העוני באוככלוסייה זו כיידוע
י
תה ללא תמורה כספית ,ככאשר
שמטפפלים בהוריההם – לעת עת
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שוק החופשי היא
שלא עובדת בש
ה נשואה א
טפלת בסיעודדי היא אישה
אם מי שמט
גבוהיים במיוחד .א
ת בביטוח הלאומי באופן עעצמאי ומלא..
אפילו לא מבוטחת
במכלול הבעיות שפוורטו
ל
טיפול
לטיפול סיעודי עשוייה להוות כליי עוצמתי לט
ל
הרחבבת מענק ההככנסה
אלים
ששיעור העובבדים הישרא
מיחה משמעו תי .מתברר ש
לעיל .תחום הסיעעוד למשל מהווה ענף צמ
.
9
חייב השקעה מסוימת בתככנית
המלצה זו תח
סיעודיים בקהילה הולך וגגדל .ביצוע ה
בענף הסיעוד של ס
סופו
מקור לאפשררות לשלם שככר נאות שבס
צלח שלה יהוווה אף הוא מ
הכשררה מקצועית  ,שסיום מוצ
כדי להתניע את התהליך.
מענק ההכנסה .המענק דררוש במקרה זזה בעיקר י
של דבבר ייתר את מ
חה בחשמל וככד'(.
הטבות נלוות למקבלי מעננק ההכנסה ))ארנונה ,הנח
הצעה  :7הכללת ה
ה
חת ההכנסה ללמענק ההכנסה ,שכן כיום הקצבה מקנה
מעבר חלק מקצבת הבטח
המטרה לאפשר מ
לקצבה צריך לעבוור מבחן הכננסה,
ה
זכות אוטומטית למדי להטבוות נלוות בעוד שמי שלא זכאי
היווצרות של "מלכודת קצצבה
אם ברצונו לזכות בהנחה בבארנונה וכו' ..כדי למנוע ה
מא בעיריה א
לדוגמ
10
סה.
מענק ההכנס
ת של הקצה העליון של מ
הטבות בהדררגה בהכנסות
ייתכן שצריך להפפחית את הה
ן
של ממדי העווני והאי-שווייון.
הנהנים יביא לשיפוור משמעותי ש
ם
הרחבת קהל
ת
ת תוך
שיפור ההשתכרות
ר
מי שמצליח להגיע לשכ ר גבוה ,למשל ב 5%-מה
התמדה לכל מ
הצעה  :8מענק ה
ה
הקצה העליון של
מענק ההכנסה.
ק
חד למפרנס ללהתרחק מעווני ולא רק ""לעבור את הקו
המטרה של צעד כזה ליצור תמריץ מיוח
קבוע
חד .אפשר לק
יזכה במענק מיוח
שך שנה ה
מי שיצליח להחזיק בעבודדה כזאת במש
סתפק בכך" .מ
ולהס
הגיע מעבר ללסוף
ה יהווה תמרריץ מיוחד לה
שניתן יהיה לקבלל מענק זה פפעם כל  5שננים .מענק זה
טחת
"הסנכרון" ליצור מנוף לצאת מהבט
"
שג לאורך זמןן .כמו שמטררת
מסלוול ההטבות וללהיאחז בהיש
ק ההכנסה.
ההכננסה ,מענק הההתמדה נועד ליצור מנוף ללצאת ממענק
מענק
משתתפים בתכנית מ
ם
תר מ 3-עובדיים
מעסיקים שבהם יות
ם
קרב
הצעה  :9הגברת האכיפה בק
ה
ההכננסה.
קים
קטין את הצייות של מעסיק
סה עלול להק
היא שתשלום מענק ההכנס
ה :נקודת תוורפה ידועה ה
מטרה
א זה
ת מענק ההככנסה משלם המיסים הוא
הם שבמסגרת
מום ,זאת אם מתברר לה
לחוק שכר המינימ
ק
סיון של המעסיק
שכר הנמוך .ככדי למנוע ניס
העובד בעל הש
של המעסיק חלק משכר ה
שמשלם במקומו ש
המינימום דוווקא
ק לעובד על יידי המעביד יש להגביר את אכיפת חוק שכר ה
לקזז את המענק
האכיפה שבוצעה
הגדלת כוח ה
ה .נראה כי ה
קים עובדים במסגרת מעענק ההכנסה
קים שמעסיק
בעסק
אכיפה משופרת.
ה
לאחררונה בתמ"ת מאפשרת כבר כיום
מענק ההכנסה
ק
מיצוי של
הגדללת שיעור המ
אחד התנאים לק
ההכנסה הוא שהמעביד ייגיש את דו"ח  126/856ללשנת המס 20111
קבלת מענק ה
11
באופן מקוון עד ל  31-במאי . 20012
מעביד להגשת הדוח 126//856
המענק בהנחייה למ
ק
ההתנייה לתשלום
הצעה  :10ביטול ה
ה
רצוי שמשרד הא
י
המעביד.
ת התנהגות ה
מתן התמורה לעעובד בהתניית
תנות את ן
אין זה סביר להת
אוצר
שו מהמעביד .לא ידוע עד ככמה הנחיה זזאת
השגת מבוקש
יבטל הנחיה זאת וימצא דרכים אחרות לה
ה יש
משמעות המעעשית של בייטול ההנחיה
אך מעבר למ
של הסבסוד א
עור המיצוי ש
מקטיינה את שיעו
בביטול גם אמירהה ערכית.
הצעה  :11הקלה בבאופן הגשת התביעה למעענק הכנסה
ה
אדם
בות ויקרות ערך מבוצעות בצורה מקווננת אין זה סבביר לדרוש מא
קציות מורכב
בעידן שבו טרנזאק
ן
אר כדי לקבל את
שי לסניף דוא
א באופן איש
שבה יוכל לממש את זכאוותו היא לבוא
שהדררך היחידה ש
סניף
הדרוש בצורה שנוחה לו – בס
ש
כך שיוכל לבצצע את
מקבל הסבסוד ך
ל
קל על
המעננק .רצוי להק
אוצר רואה צצורך
אם משרד הא
חוסר אמון .א
מת משדרת ח
הנחייה הקיימ
אינטרנט .הה
אר או דרך הא
הדוא
קוביץ' ,ינואר .20013
של שרון אסיסק
תחום הסיעוד ש
קירה שוטפת בת
 9ר' סק
טים לחשוב.
קטנה ממה שנוט
 10כפי שהראינו במקוום אחר במסמך בעיה זו יותר ק
.http://mahanak.org..il/faq.asp?p=2
 11ר' 2
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אחרים – למשל עלל ידי
ם
שות זאת כפי שנוהגים במקרים
ם של התובעים ,עליה לעש
לבדוק את זהותם
ק
קרית.
פקחיים בדגימה מק
תמוך
תכנית להשמה בעבבודה )"תכניית ויסקונסיןן"( :מוצע לת
ת
המשך
ה מקצועית וה
הצעה  :12הכשרה
בחידוש תכנית הש
קבלי
תוך השמת דגש על מספר לקחים מנסייון העבר (1) :לאפשר למק
שמה לעבודה ת
משאבים לשיירות
השמה בכל אזור )למשל על יידי הגדלת מ
ה
השירוות בחירה ביין לפחות  2גורמי
א רק
סוקה כך שיוככל לספק שירות משופר ללצד גורמים אחרים; ) (2לאפשר קבללת שירות לא
התעס
כדי למנוע היווצצרות של "שיירות
למקבלי קצבת הבבטחת הכנסה אלא גם למוובטלים נוספפים ,זאת י
הכשרה פנים מפעללית לעובדים ולעובדים פוטנציאליים תוך
ה
ם"; ) (3לעודדד מעסיקים לתת
לעניים
מצום המסלוולים
שימוש במשאבי ההחוק לעידוד השקעות הון) .אפשר לממן זאת על ידי צמ
ש
מים(.
הקיימ
ב .כליים בשוק ההוון
שרות
ההון (1) .אפש
אפשר לקדם מספרר הצעות כדי לשפר את נגיישות משפחוות מעוטות יככולת לשוק ה
שפר את נגישוותם
סכון בקרב ילדדים; (3) 13לש
ללא עמלות; (2) 12לעודד חיס
ק בסיסי א
חת חשבון בנק
לפתיח
השקעה בהון אנושיי של
ה
ת נמוכה (4) .עעידוד
קטנות בעלות
אות אישיות ק
של אננשים שחיים בבעוני להלווא
מעסיקים לזכות בהננחות
ם
קעות הון .לפפי רעיון זה יווכלו
עובדים מעוטי יכוללת בעזרת חווק עידוד השק
ם
מנות נמוכה(5) ..
ה של עובדים בעלי מיומ
הכשרה מקצוועית והעשרה
במס הכנסה על ההשקעתם בה
אומי
אפשרות לכל עובד לבחור בביטוח הלא
פנסיה חובה באמצעות מתן א
ה
ת חוק
להגבייר את אכיפת
טוח הלאומי וודמי
מו יחד עם גבייית דמי הביט
מהעובד עצמ
חובה מהמעביד ומ
ה
כגובה דמי הביטוחח פנסיה
ה
מכרז בין חבררות הביטוח לצבירת הפננסיה
אומי יקיים מ
ביטוח הבריאות .ללפי הצעה זו הביטוח הלא
ח
שמועסקים בשוק העבוודה הלא-פוררמלי
ם
ם
תעודד עובדים
ך .הצעה זו ת
ם שיבחרו בכך
חובה של העובדים
לעבור לשוק העבודדה הפורמלי.
ר
14

הון
בקרב ילדים שהורריהם לא זוכיים להטבות ה
ב
חיסכון
ת להעצמת הח
הצעה  :13תוכנית
ה
סגרת ניסיון בבין-לאומי שנצצבר בנושא "חינוך לחיסככון פיננסי" וללפיה
המטרה :הצעה זוו מוצעת במס
א נהנו בשנים האחרונות )ייהיה צורך לק
שהוריהם איננם נהנים ולא
משוללם מענק העצצמה לילדים ש
קבוע
תמש
ה זו יוכל הילד בהגיעו ללבגרות להשת
סי .לפי הצעה
מהטבות מס בתחום החייסכון הפיננס
רף( מ
סק או רכישת דירה .אם לא עשה שימוש
מימון לימודיים ,פתיחת עס
בכספפים שיצטברוו בחשבונו למ
ת זיקנה כקצבבה או כחיסככון .אפשר לממן
את הכסף בעת
בכסף באף אירועע כזה ,הוא יווכל לקבל ת
ף
אומי – לפי בחירה חופשית של המשפפחה,
אמצעות מענק הלידה של הביטוח הלא
חלק מההטבות בא
ולאפשר להורה ללהקציב חלק מקצבת היללד להפקדה קבועה ,גם זאת לפי בחירה חופשית
ת של
קדה
תזכה את הילד בבתוספת הפק
ה
המדינה
החיסכון של המשפחה ,ה
המשפפחה .בתמוררה למאמץ ה
אותן
צמצום הפטור בא
ם
)" ("matchiingחוודשית מצד המדינה .מווצע כי מימוון התכנית יבבוא מ
סות מהון ,שההנהנים מהן הם בעיקר חוסכים מהעעשירון העליון שכן זהו נניסיון לחלק את
הכנס
לפי חישובי מיינהל
טור בחיסכון הפיננסי בצצורה שוויונית יותר .י
התקבבולים עקב צמצום הפט
הפקדה
שונה,
אשונות –  30מיליון ש"ח בשנה הראש
נמוכה בשנים הרא
ה
של תוספת הה
קר ,העלות ש
המחק
היא צומחת בהבשלה מללאה של התוככנית לקצת ייותר
חר שהיא מכפפילה עצמה עם השנים ,ה
ומאח
שכן התועלת היא
של תמיכה ,ש
היקף סביר ש
לפטורים הללו זהו ה
ם
חסית
מחצי מיליארד ש"ח לשנה .יח
י
חיסכון כזה עעשוי
סק או בסיס לחיסכון לדיירה ,אלא שח
לא רק לילדים שייזכו במימון לימודים ,עס
תבה
ת משפחות עניות בנכסים .התכנית נכת
מתמשך שבו שרויות
ך
של עוני
לסייע להם להיחללץ ממעגל ל
ע
מים שקוצצוו אך
משפחות עם ילדים בסכומ
הכוונה "להחזיר" קצבאות למ
ה
לפני הקיצוץ של .2013
קיד אותן בתככנית החיסכון בהתאם למתואר במסמךך המצ"ב.
להפק

 12ר' גוטליב ,אנדבלד ,,פרומן ) ,(2010הצעה  ,xiעמ' .122
 13ר' גוטליב וטולדנו ).(2010
ספח .1
 14ר' נס
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תכנית החיסככון לילד ישיירות
מנו חלק מת
ת קבוצת תורמים )פילנטררופים( שיממ
הצעה  :14יצירת
ה
באמצצעות ויתור על קצבת הזקנה שלהם.
שלא
חשוב במיוחד לגבבי משפחות ש
ב
לבוא מפילנתרופפיה .זה
א
מון יכול
ם חלק מהמימ
מוצע לבדוק האם
ע
שפחות בעקבבות הקיצוץ .ההחזר לא ייהיה
צבת הילדים שתוחזר למש
מסוגלות לוותר עעל תוספת קצ
הקריטריונים הרגילים שלל קצבת הילדדים.
ם
למשפפחות ספציפייות אלא לפי ה
הצעה  :15שיפור האכיפה של תשלום דמי ביטוח לפנסייה חובה ואיגגום התקבוליים לצורך שיפפור
ה
ביטוח
מול חברות הב
מעמד העובדים מ
ד
מעבר
אי-יציבות תעעסוקתית ומ
מתאפיינת בא
המטרה :כיום עוובדים רבים בשכר נמוך שעבודתם מ
ק על
כויות פנסיה זמניות בחבררות ביטוח שונות אם בכללל )כל מעסיק
ם ,צוברים זכ
תכוף בין מעסיקים
סודר אחר בייצוע
הל מעקב מס
חלקם מעוטי השכלה( לנה
לעובדים כאלה )שח
ם
קשה
חירתו( .כך ק
פי בח
מוצע
ההפררשות לפנסיהה לאורך השנים על ידי מעעבידים שאצללם עבודו ,לעעיתים לתקופות קצרות .מ
האוצר ,יגבה
ה את
סכון במשרד ה
האגף לשוק ההון ,,ביטוח וחיס
ף
שהבייטוח הלאומיי בשיתוף פעוולה עם
הלאומי אם הוא
מהעובד והמעעביד .העובד ירשם ישירוות בביטוח ה
דמי בביטוח החובבה ישירות מ
ם של
יוכל לבצע איגום
אלה הביטוח הלאומי ל
מעונייין לקבל שיררות זה .אם יירשמו מספיק עובדים כא
הכספים שהופפרשו עבורם ייגיעו
העסקים כדיי להבטיח שה
זכויות הפנסיה שננצברו לעובדיים אלה מכל ה
ת
שוק
מו הביטוח הללאומי ואגף ש
מכרז שיקיימ
ת( תיבחר במ
החברה )או החברות
ה
סיוני.
לחבררת ביטוח פנס
אים
שר להשיג תנא
ת גדול יותר .המכרז יאפש
קף ההפקדות
ההון .החברות תההינה מעוניינוות ככל שהיק
.
מול חברות חזזקות .התכנית תביא להגבברת
מוחלשים למ
טובים )עמלות וכדד'( לעובדים שבדרך כלל מ
ם
טווח
בשוק ההון בדרך כלל חלש ובט
ק
שוק העבודה וובוודאי
טחון הפנסיוניי של עובדים שמעמדם בש
הביט
כלוסייה הזקנה.
הארווך לצמצום ההעוני של האוכ
ספת
הטבות מס ללעידוד החיסככון הפנסיוני יחולקו כתוס
ההטבות הניתנות כיום כה
הצעה  :16חלק מה
ה
15
ותק בבקצבת הזקננה
ם .הקרן שתיצבר
מס הכנסה יייגבו מהחוסככים הנוכחיים
ההטבבות כפי שהןן מוגדרות כיום בפקודת מ
קצבת הזקנה.
תוספת הוותק של ק
ת
הגדלת
אומי לצורך ה
תועבר לביטוח הלא
ר
ס הללו
תקבולי המס
עקב ת
טחון סוציאללי
ג .ביט
הניתווח במסמך ההמלא מראה כי תחולת העעוני של מקבבלי קצבאות קיום ובפרט של משפחות
ת עם
חרף
קצבת הבטחת הכנסה היא גבוהה .מצצב חומרת העעוני של משפחות אלה הוח
ילדים המקבלות ק
ם
הבאה היא קריטיית כדי לאפפשר למשפחוות הגדולות הזקוקות לררשת
ה
אף יותר .לכן הההצעה
חייה יותר אנוושי.
מינימום למח
ת האחרונה מ
טחון החברתית
הביט
הבטחת ההכננסה למשפחוות גדולות
הצעה  :17להגדי ל את קצבת ה
ה
שמקבלות קצצבת
של משפחות עם ילדים ש
מרת העוני ש
המטרה :צמצום ממדי העוני ובעיקר חומ
מום
הבטחת מינימ
חת הכנסה .לקצבאות שמופנות לאוככלוסייה בגיל העבודה תפקיד חשוב בה
הבטח
שה מבחינת גגובה
עם ילדים קש
מצבן היחסי של משפחות ם
ן
הממצאים הנ"ל
ם
הולם למחייה .לפפי
ם
ספר
עם הגידול במס
תר ויותר ם
ת .המצב הופפך קשה יות
מחייה הולמת
הקצבבה יחסית ללמינימום למ
בהדרגה מכ 51%-ללגבי
ה
מינימום למח ייה הולמת יורד
הילדים במשפחהה ושיעור הכיסוי של המ
ם את
משפחות עם  5ילדים ומעללה .מטרת צעעד זה לצמצם
חות עם ילד  1לרמה של כ 37%-לגבי מ
משפח
שהרשויות )שירות התעעסוקה וביטווח לאומי( הגגיעו למסקנה שאין דרך יעעילה
ת
מי
חומררת העוני של מ
מת מערכת עיידוד
הלאומי קיימ
שגם בביטוח ה
השתלבותם בשוק העבוודה .נזכיר ש
ם
ת
צים את יכולת
להעצ
ם שאנו מציעעים לשכלל בבהצעות  3ו 4-בין
ריגרד ושיעור הניכוי ,כלים
מצעות הדיסר
תעסוקה באמ
של ת
ת הקצבה כך ששיעור הכייסוי של קצבאות
צע להגדיל את
סה .כאן מוצ
ת מענק ההכנס
היתר מול מערכת
ר
ה
יותר מזו
ר
גדולות יגדל לרמה סבירה
ת
טוח הלאומי ,בפרט למשפחות
הביט
שאליה נקלעו משפפחות
מקבלי הקצבאות
 50,000משפחות עעם ילדים ,כ 46%-מכלל מ
5
מונה כ-
קצבה כיום מ
ה .מקבלי הק
כאלה
העבודה.
.
טחת הכנסה בבגיל
להבט
תכניות במסמך הצעה זו נוגעת גגם לטיפול בעוניי של זקנים.
 15בשוונה מכל יתר הת
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הביטוח הלאומי למי שאין לו בעעלות
ח
ה של
דיור בקצבת הבבטחת הכנסה
ם תוספת ר
הצעה  :18תשלום
ה
שא דיור.
משרד ממשללתי אחר בנוש
על דיירה ואין לא ככל תמיכה ממ
קצבה בין אם
קצבת הבטחת הככנסה זהה כיום למקבלי ק
ת
ם הם גרים בבדירה של עצצמם ובין אם הם
הכנסה תמיכה בתחום הדיור )דדיור
ה
אמור לשלם ללכל מקבל הבבטחת
שרד השיכון א
שוכררים דירה .מש
שלא יימצאו משפחות שזככאיות לתוספפת הנ"ל .ההצעה
שכר דירה( .ללפיכך נצפה ש
מוגן או תמיכה בש
תת-מיצוי זכוויות במשרדיי הממשלה בנושא זה .ם
אפשרות של ת
באה לכסות על א
אם לא יימצא תת-
מיצוי העלות תהיהה אפס.
י
של  2013כקייצוץ
את הקיצוץ ש
אות הילדים ב :2013-מווצע להגדיר א
קיצוץ בקצבא
הצעה  :19לגבי הק
זמני עעד לשיפור מצצב הגירעון הממשלתי.
הקיצוץ בקצבת היללדים הוסבר עעקב
ץ
קצבאות הילדדים.
מסוימת של ק
השיפוור ילווה בהגדדלה מחדש מ
חודשים התבברר שהמצב ה
בקיץ  .2013ללאחר מספר ח
בעיית הגירעון ,כפפי שנראתה ב
התקציבי כנרראה
קבל החלטה שהקיצוץ יבבוטל או לפחות יצומצם ככל
טוב יותר משהועררך באותה עעת .מוצע לק
מוסכמים( .קצצבת
שיתבררר שבעיית ההחריגה הלא-מתוכננת בגיירעון הייתה זמנית )לפי ככללי חישוב מ
הים של משפפחות
ממדי העוני הגבוה
י
הילדים מהווה נדבבך חשוב של רמת החיים ,זאת במיוחדד לנוכח
ה של
צמצום העוני ללא הגדלה
מאוד להשיג את היעד לצ
עם יללדים .חישוביים מראים שיהיה קשה מ
מית.
הנמוכה שאליה הגיעעה הן בהסתככלות הסטוריית והן בהשווואה בין-לאומ
ה
מתה
קצבת הילדים מרמ
ת
ת ב-
מה הממוצעת
מוד ביחס סבביר יותר לרמ
הקצבה באופן הדרגתי כך שתעמ
ה
מוצע אפוא להגדילל את
.OECD
O
המקבלות קצבבאות קיום ))הבטחת הכננסה,
הקיצוץ למשפחות עם ילדים ה
ץ
הצעה .19א :פיצויי על
16
הכנסה(.
ת בהבטחת ה
נכות ככללית ,מזונות
ת
ד .מדדיניות אזורית
ם
וגורמים ממשלתיים
ם
שלים
ם עיריית ירוש
הצעה  :20צמצום עוני בירושלים – צוות בין-משרדי עם
ה
שחיים בעוני
ם
אנשים
ת בטיפול בא
תות שעוסקות
ועמות
אוכלוסייה העעניה של ירוושלים עם גוופים
המטרה :מדובר בניסוי בטיפפול הוליסטי ומשולב בא
מידע
אומי קלט מ
התכנון של הביטוח הלא
מינהל המחקר וה
ל
קט כבר בעייצומו.
ציבורריים .הפרויק
מאגר
מים ושילב אותם באופן יייחודי עם מ
שרד השיכון ,מתאגיד המ
סטטייסטי רב מההעיריה ,ממש
תכניות כלליות קיימות
ת
תכניות העירייה וכן
דבר מאפשר להפעיל את ת
המידדע של הביטוחח הלאומי .הד
תוך התחשבבות במאפיינים התרבותייים של קבווצות
נסה בצורה אפקטיבית ת
כגון מענק ההכנס
סיות
מת האוכלוס
מץ מושקע בבכיוון העצמ
חיות בעוני .עיקר המאמ
האוככלוסיה הירוושלמיות הח
חינוך
חומי פעולה הם למשל ח
בהיבטים שמבחיננתם הן מרגיישות חלש יותר וזקוקים לתמיכה .תח
צורך שילובם בעבודה ,הדרכה
של אנשים לצ
שרה והשמה ש
של ילדים ,הכש
וחניככה בנושאים ללימודיים ל
חינת
של קונפליקטיים וכו' .מבח
טי במצב ל
טיפול הוליסט
אים כגון ניההול תקציב המשפחה ,ט
בנושא
את העוני ותגגדיל
העירייה יש ציפיהה שהצלחת התכנית תביא להגדלת התעעסוקה והפרננסה ,תקטין א
המצוקה עשוויים
מצום העוני וה
ת הכנסות העיריה מארנוונה .מבחינת המדינה צמ
בטווח הבינוני את
ח
קיום לנוכח שיפור מצב האוכלוסייה .אנו רואים את
להביא להגדלת ההמס ולהקטננת קצבאות ק
א
מקומיות נוספפות.
רים ורשויות מ
התכננית כפיילוט להעתקה לער
רב-גונית ,שתככלול
ש העיר נציע דדרך פעולה ב
המטה האסטרטגי של ראש
יחד עעם מחלקת ההרווחה ועם ה
תיים
ת החיות בעונני לפי מאפיינניהם התרבות
ריבוי של משפחות
י
סטטיסטיים שבהם
ם
זיהוי של איזורים
במסד נתונים ייחוודי שהולך וננבנה
ד
דמוגרפי וכו'( .הזיהווי נעזר
י
מידע
חרדים ,חרדיים ,ערבים ,מ
)לא-ח
מגופים ציבורריים
ח הלאומי מועשר במידע מ
בלאו הכי בביטוח
ו
הל המחקר ככאשר המידע הקיים
במינה
מקורות ועוד .כך נווצר מסד נתוונים
ת
חברת
רושלים ,משררד השיכון ,ח
את עיריית יר
שונים הכוללים א
ם
http://ww
ww.btl.gov.il/P
Publications/m
more_publicattions/Documeents/hasderim22013-2014.pd
 16ר' df
ונספח .2
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החברתי כלככלי של האוככלוסייה היררושלמית בררמה של אזוורים
את המצב ה
שמאפפשר לנתח א
מצא בתהליך של
סד הנתונים המשולב נמ
טרטיביים .מס
נתונים אדמיניסט
ם
סטטייסטיים ועל בסיס
ניתוחים מורכבים בברמה גיאוגררפית
ם
ת גיאוגרפית ) ,(GISשמסוגגלת לתת לעעיריה
שילוב עם מערכת
העומדים לרשות הצצוות
ם
מפורטת ובכך לההקל על הפעעלת המדיניוות לצמצום העוני .הכללים
שלים ,כאשרר חלקם מופעעלים על ידי העיריה בשייתוף
ססים על תכנניות קיימות בעיריית ירוש
מבוס
הביטוח הלאומי,
מיוחדים של ה
מציעים לרתום לכך גם את קרן המפעלים המ
ם
תות מומחיות  .אנו
עמות
אותן
חור מעט תכניות מבטיחוות ולהפעיל א
של "סטארט-אפ" חברתי .כוונתינו לבח
שהיא מעין קרן ש
א
חבת
צועי לפי שיטת  ,rct17כך שהמסקנות יוכלו לשמש דוגמא להרח
תוך בבניית מעקב מחקרי מקצ
שמפורטות במסמך זה בצצורה
אנו מציעים להפעיל בין הייתר תכניות ש
מה ארצית .א
הטיפפול בעוני ברמ
נסיונית כדי ללמודד על יעילותן לצמצום העווני.
את בעיקר בעעיקר
תן להשיג זא
רכיב מרכזי של התכנית .נית
ב
שיטות מימוןן פרוגרסיביוות הוא
 .IIIש
צעות הכלים ההבאים:
באמצ
מס עיזבון על עזבונות גדוללים
הצעה  :21הטלת מ
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הצעה  :22צמצום
שירון
מחצית העליוונה של העש
החוסכים במ
ם של הטבות מס לציבור העובדים וה
העליוון.
ת ועלויות של התכנית
אומדן תמורות
 .IVא
תוצאות הצפויות בקשר להשגת היעעדים
אומדנים והעערכות ראשונניות של הת
התכניית כוללת א
קציב
העלויות בתק
מהפעללת צעדים נבבחרים הכלוללות בתכנית ווכן פירוט לגבבי ההשפעת הצעדים על ה
שת בתחילת הדרך השקעעה תקציבית ניכרת .חשווב להדגיש שעם
המדיננה .מטבע הדדברים נדרש
ם
טאו
ת החיוביות של המאבק בעוני יתבט
הבשלת התוצאות
הצעדים בגידול בהכנסות מעבבודה
19
נוספת לתכנית.
ת
ח גבית
קצבאות הקייום .תמורות אלה יתנו רוח
צום בצורך בק
ובצמצ

תרופות וקנה לעעצמו
מקובל מאוד בבתחום פיתוח ת
זה של מחקרים מ
 .RCT = Random coontrolled trialls; 17סוג ה
במאבק בעוני .הפעלת מחקרים מסוג  rctקשה יותר בתחום המדינייות החברתית ללנוכח
ק
בשנים האחרונות גם אחיזה
ם
שיבות הגישה בבקשר
ת הניכרת בהפעעלת תכניות מדדיניות .לאחרוננה יצא ספר שמדגיש את חש
המעוררבות הפוליטית
.2012 ,Baanerjee and Du
לצמצוום עוני .ר' Duflo
 18ר' ההצעה מפורטת יותתר במסמך מ:2011-
http://www.bbtl.gov.il/Publications/moree_publicationss/Pages/hizuk
k.aspx
בי אותן הצעות שניתן לכמת.
ספח  .2בהמשך יובא מסמך לגב
 19ר' נס
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