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 פתח דבר

 

. סקירה שנתית זו היא חוליה נוספת בסדרת הסקירות שמפרס המוסד לביטוח לאומי

 על רקע התפנית במדיניות החברתית , 2002�2003היא מציגה את פעילות המוסד בשני

 כפי שבאה לידי ביטוי בחמש תוכניות כלכליות שאושרו בשני אלו –של הממשלה 

 .בכנסת

 

תמונה מסכמת של עיקרי המדיניות החברתית החדשה וסוקר הפרק הראשו  פותח בהצגת 

את השינויי שהונהגו בתוכניות שעל ביצוע  מופקד המוסד לביטוח לאומי ובדרכי מימונ  

 תו! הבחנה בי  תוכניות המיועדות לאוכלוסייה בגיל העבודה לבי  תוכניות המיועדות –

יות וארוכות הטווח של נסקרות בו ג ההשלכות המייד. למי שפרש ממעגל העבודה

 .החקיקה על רמת הגמלאות ותנאי הזכאות לה 

 

מוש בו . 2002הפרק השני מציג את תמונת העוני והפערי הכלכליי בישראל בשנת 

פרקי מיוחדי .  במדינות אחרות ובישראל–הפע דגש על גישות נוספות למדידת עוני 

בתחו גביית דמי , )3פרק (כולת עוסקי בהתפתחויות במערכת הבטחת הכנסה למעוטי י

הסקירה ). 5פרק (ובענפי הביטוח העיקריי , )4פרק (ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 

השוויו  בהתחלקות �כוללת ג תמצית של הפרק הראשו  ושל המגמות בממדי העוני ואי

 .ההכנסה בשפה האנגלית

 

וציא לאור מינהל חות מחקר וסקרי שה"תמציות של דו: לסקירה שלושה נספחי

  ותמציות של מחקרי הערכה של הקר  למפעלי 2002�2003המחקר והתכנו  בשני

 .שוויו �ולוחות עוני ואי; לוחות של ענפי הביטוח; מיוחדי

 

תודתי נתונה לעובדי מינהל המחקר והתכנו  אשר השתתפו בהכנת הסקירה ובהבאתה 

י על הכנת הפרקי 'לשונית ולשרה גרגהטל על העריכה ה�תודה מיוחדת למיה עורב. לדפוס

שנשאו בנטל , ראויה לציו  עבודת  של אוראל אבוטבול ונירה עמיר. בשפה האנגלית

 .ההדפסה וההפקה ביעילות ובמסירות

 לאה אחדות

 לית מחקר ותכנו "סמנכ



 הקדמה

 מאת המנהל הכללי

 

  העמוק שפקד עמדו בציל של המיתו  הכלכלי, ח זה"הנסקרות בדו, 2002�2003השני

המיתו  הכלכלי הותיר את . את המשק ושל המפנה במדיניות החברתית של הממשלה

בהתרחבות נוספת בממדי האבטלה ובשחיקת , רישומיו בירידת רמת החיי בישראל

במסגרת חמש תוכניות כלכליות שקיבלו את אישורה של כנסת ישראל הונהגו . השכר

תו! הפחתה ניכרת , המוסד לביטוח לאומישינויי מבניי עמוקי במערכת קצבות 

 –סדרת הפגיעות בקצבאות והשלכותיה  על המשפחות בישראל . במרבית הקצבאות

מוסכ על הכול שלנוכח העמקת הגירעו  בתקציב . ח זה" מתועדות בדו–לשכבותיה  

, המדינה לא היה אפשר לפסוח על תשלומי ההעברה במסגרת הקיצו* בהוצאה הציבורית

וח שניטש על מדיניות הממשלה נוגע לעומק הקיצו* בקצבות המוסד לביטוח א! הויכ

בעיקר ביחס לתמהיל של הקיצו* בהוצאה לעומת , לאומי ולסדרי העדיפויות של הממשלה

 .הפחתת נטל המס

 

 ומסלול , ח" מיליארד ש5.5 הופחתו הקצבאות בסכו העולה על 2002�2003בשני

בשנתיי אלו ירדו התשלומי . ע כבר בחקיקהההפחתה בקצבאות לשני הבאות נקב

). 5.7% (�2003ועיקר הירידה התרחשה ב,  במונחי ריאליי�7.2%לגמלאות בכס+ ובעי  ב

שיש בה כדי , היינו עדי לירידה חריפה יותר, לולא הגידול במספר המקבלי גמלאות

כלוסיות הממשלה במדיניותה לא פסחה א+ לא על אחת מהאו. לשק+ את מלוא הקיצו*

א! עומק הקיצו* המיידי בלט בקצבאות המיועדות לאוכלוסייה בגיל , הזכאיות לקצבה

הקיצו* בכל אחת . הגמלה להבטחת הכנסה וקצבות הילדי, דמי אבטלה –העבודה 

ממערכות אלו הסתכ עד כה בכשליש מהיק+ התשלו ששולמו טר שיושמה החקיקה 

על אלה יש להוסי+ את הנסיגה . ו+ העשורוהוא יימש! בקצבות הילדי עד ס, החדשה

מהתפיסה של שמירת רמת החיי היחסית של מקבלי הקצבאות באמצעות הצמדת  

 ה  �2006 ומ2002�2005הוחלט על הקפאת הקצבאות בשני : לשכר הממוצע במשק

התפיסה היחסית שליוותה את המוסד לביטוח לאומי . יוצמדו לעליית המחירי בלבד

מילאה תפקיד חשוב בצמצו העוני והפערי הכלכליי ,  השבעימאז אמצע שנות

א! לא רמת , רמת החיי של כלל האוכלוסייה תעלה, בשני הבאות. בחברה הישראלית



אלא א כ  , הנכי והאוכלוסיות החלשות האחרות, האלמנות, חייה  של הקשישי

 .תתוק  החקיקה

 

פת מקצת מהשפעת של אמצעי  משק2002תמונת העוני והפערי הכלכליי לשנת 

ג . �2003מלוא השפעת תורגש בנתוני שיתפרסמו ל. �2002המדיניות שננקטו ב

הקיצוצי שהושתו על מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה ועל המשפחות ע ילדי לא 

 �2002התמונה המצטיירת ל, ואול. �2004אלא רק בנתוני ל, �2003ישתקפו במלוא ב

הירידה .  האינדיקטורי מעידי על החרפת המצב החברתי בישראלומרבית, מדאיגה דיה

א! בלטה אצל המשפחות בעשירוני , ברמת החיי אפיינה את כל שכבות האוכלוסייה

 12%רמת ההכנסה במונחי הכנסה פנויה לנפש תקנית ירדה ריאלית בשיעור של . הנמוכי

בראש . ל האוכלוסייה בכל4.6%לעומת , בהתאמה,  בעשירוני הראשו  והשני�7%ו

הסול המדרג את קבוצות האוכלוסייה לפי השחיקה ברמת הכנסת  הפנויה מוצבות 

המשפחות ע ילדי והמשפחות בגיל העבודה ללא מפרנס שנותרו חשופות לפגיעתה של 

 הורע פחות – ובייחוד של מעוטי ההכנסה שבה –מצב של הקשישי . האבטלה

; �2002מגמות אלו משתקפות במדדי העוני ל. י יותרוהכנסת נשחקה בשיעורי נמוכ

 א! – מכלל המשפחות 17.7% –אמנ תחולת העוני בקרב משפחות נותרה ללא שינוי 

, כמו כ . �29% ל�26%פער העוני הממוצע למשפחה ענייה עלה מ. עוצמת העוני הוחרפה

תחולת העוני , תלעומת זא. �28.1%שיעור הילדי העניי מכלל הילדי הוסי+ ועלה עד ל

 .�20% לכ�24%בקרב הקשישי ירדה מכ

 

 ופער העוני הממוצע 2003 בסו+ �18.5%תחולת העוני תעלה ל, לפי אומדני ראשוניי

 כתוצאה מהפגיעה העמוקה בגמלה להבטחת הכנסה 30%למשפחה ענייה ינסוק לרמה של 

הקצבאות לצמצו ג לפיחות בתרומת של , ככל הנראה, אלה יובילו. ובקצבות הילדי

 לפני –נית  ג לשער שהפערי לפי ההכנסה הכלכלית . אי השוויו  בהתחלקות ההכנסה

שעל ניצניה אנו מתבשרי בימי , מפירותיה של הצמיחה.  יעמיקו עוד יותר–הקצבאות 

לא רק שהקצבאות לא יעודכנו כלל אלא שיחלו+ .  לא ייהנו כל שכבות האוכלוסייה–אלה 

 ועד שתורגש – א בכלל –צמיחה תחלחל לעשירוני הנמוכי פרק זמ  עד שה

 .ובייחוד בקרב החוליות החלשות של כוח העבודה, ההצטמצמות בממדי האבטלה

 



וזאת יודע כל אזרח במדינת , שני אלו היו שני קשות ג למוסד לביטוח לאומי ולעובדיו

 למת  את הפגיעה –סת  בממשלה ובכנ–המוסד לביטוח לאומי אזר כוחות ונאבק . ישראל

 שהמדיניות שננקטה – במספרי ובכתובי –מאמציו לשכנע . באוכלוסיות החלשות

טומנת בחובה סכנה לקיומ של אלפי משפחות ולחוסנה של החברה בישראל לא נשאו 

אלא ג להשקיע משאבי , המוסד נדרש להתמודד לא רק ע שט+ תיקוני החקיקה. פרי

 .רבי ליישומ

 

חלקי . של השנתיי האחרונות שינתה את פניה של מערכת הביטוח הלאומיהחקיקה 

אחדי ממנה התקבלו בלח* המצוקה התקציבית וחלקי אחרי שיקפו את תפיסת של 

קובעי המדיניות ביחס לאופיה של מדינת הרווחה בישראל ולתפקידו של המוסד לביטוח 

המונחת בבסיסה אינה מקובלת על והתפיסה , המדיניות שננקטה שנויה במחלוקת. לאומי

ההיסטוריה מלמדת שתפיסות שרווחות היו עשויות מחר לפנות את מקומ  , ואול. הכל

 .לתפיסות אחרות מכוח הנסיבות הכלכליות והחברתיות המשתנות

 

בפרוס היובל השני עומדי בפנינו אתגרי .  מלאו למוסד לביטוח לאומי יובל שני�2004ב

ידומ והשגת כרוכי במלאכה רבה ובפעולה משולבת בכל שק, ומשימות רבי

בשני הבאות אנו נדרשי לחשיבה מחדש על יעדיו החברתיי של המוסד . התחומי

כגו+ המרכזי המופקד על הביטחו  הסוציאלי בישראל ועל מקומו בעיצוב המדיניות 

, סד בממשלהאנו ג מחויבי בפעולה לשיפור תדמיתו של המו. החברתית לשני הבאות

שכ  תמיכת במוסד היא תנאי הכרחי להצלחתנו לשפר את , בכנסת ובקרב הציבור הרחב

רווחתה של האוכלוסייה ולהגביר את מיצוי זכויותיה של המבוטחי מבלי שיהיה ניצול 

 . לרעה של המערכת

 

 

 

 

 יגאל ב  שלו ר"ד

 המנהל הכללי
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