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מציגה את פעילות הביטוח הלאומי בשנה שחלפה על , כקודמותיה, סקירה שנתית זו

 .גיבוש מדיניות חברתית ומחקר,  תשלום גמלאות וגביית דמי ביטוח–תחומיה המגוונים 

ומרחיב את היריעה , 2006-הפרק הראשון פותח בהצגת התמונה של תשלומי הגמלאות ב

. צאה הציבורית לרווחה בישראל ובראייה בינלאומיתלתיאור ההתפתחויות בכלל ההו

 ההוצאה –מוצגים בו גם כמה מההיבטים החברתיים של מדיניות התקציב על שני תחומיו 

הפרק השני .  וזאת כפי שעלו ממודל שנבנה במוסד לביטוח לאומי–הציבורית והמיסים 

נוסף על ממצאי . 2005/6- וב2005-מציג את תמונת העוני והפערים הכלכליים בישראל ב

הפרק שב ומציג ממצאים מעודכנים על ממדי העוני לפי גישת , העוני לפי הגישה היחסית

פרקים מיוחדים עוסקים בהתפתחויות במערכת הבטחת הכנסה . הצרכים החיוניים

בתחום גביית דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות , )3פרק (לאוכלוסייה בגיל העבודה 

בפרקים השונים משולבות גם תיבות המציגות ). 5פרק (ביטוח העיקריים ובענפי ה) 4פרק (

הסקירה כוללת גם את עיקריו של הפרק הראשון .  נושאים שבמוקד המדיניות בישראל

 .השוויון  בהתחלקות ההכנסה בשפה האנגלית-ותמצית של המגמות בממדי העוני ואי

ם שהוציא לאור מינהל חות מחקר וסקרי"תמציות של דו: לסקירה שלושה נספחים

 .שוויון-לוחות של ענפי הביטוח ולוחות עוני ואי, 2006המחקר והתכנון בשנת 

תודתי נתונה לעובדי מינהל המחקר והתכנון אשר השתתפו בהכנת הסקירה ובהבאתה 

י על הכנת 'הטל על העריכה הלשונית ולשרה גרג-תודה מיוחדת למיה עורב. לדפוס

 ושנשאפרישמן -ואני כהןיה לציון עבודתה של נירה עמיר ראו. הפרקים בשפה האנגלית

 .בנטל ההדפסה וההפקה ביעילות ובמסירות

 יגאל בן שלוםר "ד

 המנהל הכללי
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 הקדמה

 מאת המנהל הכללי

 

 נמשכו זו השנה 2006-בהתעסוקה ו בתחומי הצמיחה המעודדיםהכלכליים הנתונים 

מצביעים  המדיניות החברתית ום הממצאים שהצטברו בתח ,עם זאת. השלישית ברציפות

לאחר (עדכון הקצבאות בהתאם לרמת המחירים . תפנית של ממשעל התייצבות אך לא על 

ועמדת המוסד לביטוח לאומי שהתקבלה ויושמה בשנים ) הקפאה שנמשכה שלוש שנים

מיתנה את , מעוטי היכולת שבהם לשובייחוד ,  להגדיל את הכנסת הקשישים2006- ו2005

ההתאוששות  .תהשליליות שאפיינו את מערכת הגמלאות בשלוש השנים הקודמוהמגמות 

לפני ש זו –הניכרת בשוק העבודה הובילה לשיפור מסוים בפערי ההכנסה הכלכלית 

 מלמדת על בלימה ואף ניצנים של 2005/6-תמונת העוני ב. תשלומי העברה ומיסים

 ממדי העוניבילה לירידה בהוומדיניות הגדלת הקצבאות לקשישים , התפתחות חיובית

  .ה זובקרב אוכלוסיי

הנתונים המוצגים בסקירה שבים ומעידים על ממדי העוני הגבוהים השוררים , עם זאת

ושיעור הילדים  ,שיעור המשפחות העניות עומד על כחמישית מהמשפחות: בישראל

התפתחות  בצד ניתוח ה2006-2002סיכום מדיניות התקציב בשנים .  יותר משליש– העניים

בסעיפי ההוצאה הציבורית לרווחה מראים שעיקר הקיצוץ הונהג בקצבות הביטוח 

נשחקה ההוצאה ) חינוך ובריאות(אך גם בתחום השירותים החברתיים , הלאומי

אומדנים כמותיים של ההשלכות החברתיות של מדיניות . הציבורית במונחים ריאליים

 נשאו 2003–2001צוץ בקצבאות בשנים התקציב מלמדים כי בעוד שבנטל המיתון והקי

 ונמשכה עד לשנה 2004-הרי שמפירות הצמיחה שהחלה ב, בעיקר העשירונים הנמוכים

 . הנסקרת נהנו בעיקר העשירונים העליונים

 בשינוי כיוון של הנתונים שמפרסם המוסד לביטוח לאומי תרמו להגברת המודעות לצורך

שמטרתן להציע   בהקמת ועדות ממשלתיותהתבטאוהדבר , בישראל המדיניות החברתית

, מטעם שר האוצר" ועדת בכר" פעלה 2006-ב .דרכים לשיפור המצב החברתי בישראל



בנושאים  ועסקה התבקשה להמליץ על אמצעי מדיניות לצמצום ממדי העוני בישראלש

  הציגה המועצה 2007באפריל , כמו כן .  בהפעלת מס הכנסה שלילישונים וביניהם

כלכלית במסמך שכותרתו -הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה תוכנית חברתית

מציעה , שאומצה בידי הממשלה, התוכנית". 2010-2008סדר יום חברתי כלכלי לישראל "

הפחתת שיעור העוני תוך שמירה על יעדי צמיחה : דרכי פעולה להשגת שני יעדים עיקריים

המרכיב החדשני שבתוכנית הוא בעצם הצבת . ור המשתתפים בכוח העבודהוהגדלת שיע

כלי המדיניות המומלצים חופפים ברובם את אלה שהמליץ .  מדידיםחברתייםיעדים 

חרדים (והם כוללים טיפול במוקדי עוני , 1עליהם הביטוח הלאומי בהזדמנויות שונות

, ייעול מערך הקצבאות, עיתהכשרה מקצו,  הפעלת תוכנית מס הכנסה שלילי,)וערבים

 להערכת המוסד התוכנית כמעט מתעלמת ואולם. אכיפת חוקי העבודה ועוד

. העבודה שוק מוגבלים לתחוםמהאוכלוסייה החלשה אשר הפתרונות למצוקתה אינם 

בקרב למדי התערבויות של הממשלה בתחום שוק העבודה נהנות מקונסנזוס רחב בעוד ש

אות לאוכלוסייה הנזקקת לצורך הקטנת הפערים נתפסת הגדלת הקצב, ההחלטותמקבלי 

אף שמידת הנדיבות של הקצבאות , זאת. אצל חלק ממקבלי ההחלטות כאמצעי פחות רצוי

בישראל נמוכה בהשוואה בינלאומית ועל אף ממדי העוני הגבוהים בקרב אוכלוסיות 

 . שהפיתרון למצבן אינו יכול להיות מוגבל לתחום שוק העבודה

שהוצגה כפי , ביטוח הלאומי לצמצום העוני והקטנת הפערים הכלכליים בישראלפיסת הת

 בתחום שוק :ריבוי הגורמים לעוני מחייב מגוון של התערבויותהיא ש, בהזדמנויות שונות

לצד המלצותיו להנהגת מס , וכך.  והשירותים החברתייםבתחום הקצבאותהעבודה אך גם 

יקוד ההתערבות בתחום התעסוקה והניידות מלואכיפת חוקי עבודה ל, הכנסה שלילי

כמו המגזר הערבי (החברתית במגזרים הסובלים ממחסור של הזדמנויות בשוק העבודה 

 . הביטוח הלאומי ממליץ על שורה של צעדים בתחום הקצבאות, )והפריפריה

                                                           
 .בפרק המבוא' ג1-ו' א1בתיבות , 2005-ראו למשל  בסקירה השנתית ל 1



 

 המגבלה על שיעור להסיר את ,מאחורנותרו  לאחר ששנות המיתון הקשה,  לשקולראוי 

לפעול ו, )1%   במקום2%גידול של , למשל( החלשתה  עלל בהוצאה הציבורית אוהגידו

, כדי להקל על המעבר .עדכון הקצבאות לשכר הממוצע במקום לשינויי המחיריםהחזרת ל

הבטחת הכנסה ודמי , נכות, כמו זיקנה ושאירים( לעדכן את הקצבאות מומלץ כשלב ביניים

 בתוספת מחצית משיעור העלייה 2המחירים תלעליימדי שנה בשיעור השווה ) מזונות

 . הריאלית  בשכר

 

לכך במקביל . ומוצע להמשיך במדיניות זו ,2006- וב2005- בהקצבאות לקשישים הוגדלו 

שהקיצוץ העמוק בהן בשנים , לילדיםיש לפעול להגדלת הקצבאות האוניברסליות 

 עמיד את ישראל בראש והבקרב ילדים ממדי העונינסיקת האחרונות נתן את אותותיו ב

 . בראייה בינלאומיתה רשימה

 

המדיניות להבטחת הכנסה בעת הפרישה את בעתיד לגבש עוד  הביטוח הלאומי מציע

 במסגרת מתעסוקהקצבת הביטוח הלאומי והפנסיה :  שני הרבדים אתכוללתהבראייה 

 הגדלת הגמלהבצד , ואכיפת חוקי העבודהנהגת מס הכנסה שלילי ה .פנסיית חובה

הם צעדים מתבקשים לצורך , להבטחת הכנסה למי שסובל מפוטנציאל תעסוקה מוגבל

  . הפחתת ממדי העוני ואי השוויון בקרב האוכלוסייה בגיל העבודה

 יגאל בן שלום ר"ד

 המנהל הכללי

                                                           
 . צבאות אינו פוחת כאשר המחירים יורדיםעל פי החוק הנהוג כיום סכום הק 2




