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 תקציר מנהלים

בישראל הינה מינימאלית ביחס למדינות מערביות אחרות, על אף כיום מדיניות הרווחה הקיימת 

. עדות לכך עולה אוכלוסייתה הצעירה באופן יחסיהים הקיימים בה ועל אף שיעורי הצמיחה הגבו

ומאי שוויון ( OECD-)לפי נתוני ה 18.6%על  2014שעמד בשנת  ישראלמשיעור העוני הגבוה שקיים ב

כאשר בוחנים אוכלוסיות חלשות מובנות בחברה  ,. מעבר לכךOECD-שהינו הגבוה מבין מדינות ה

. קצבת הזקנה הבסיסית כיום עומדת מדיניות זו מתבטאת ביתר שאת, גבלויותבעלי מוקשישים ו כגון

נכות ודרגת אי כושר מלאה  80%ש"ח בחודש וקצבת הנכות הבסיסית ליחידים בעלי מעל  1,531על 

ש"ח בחודש. סכומים זעומים אלה, מהווים את אחת הסיבות המרכזיות לשיעור  2,793עומדת על 

 21.7%( ועל 2014-מקרב אוכלוסיית הנכים )נכון ל 23.7%כלוסיות אלה הגבוהה של עניים בקרב או

 (.2015-בקרב אוכלוסיית הקשישים )נכון ל

רווחה ושבעקבותיה חל קיצוץ משמעותי במערך קיצבאות הרווחה אחת הבעיות שנובעות ממדיניות 

רווחה , הינה מלכודת העוני. המבנה של מערך קצבאות בישראל 2000-במחצית הראשונה של שנות ה

מותנות במבחני אמצעים מוביל לכך שרבים יעדיפו לא להצטרף למעגל העבודה מאחר והם יודעים ה

כן, מערך רווחה שבנוי על  להמדינה תספק להם לכל הפחות את רמת הקיום הבסיסית ביותר. עש

קצבאות שזכאותן מותנה במבחן אמצעים מספק תמריץ שלילי ליציאה לעבודה. בשביל להתמודד עם 

ך, המדינה הופכת את מערך הקיצבאות למורכב אף יותר על ידי יצירתם של תמריצים חיוביים כ

 ליציאה לעבודה ועוד. 

במתן הכנסה בסיסית אוניברסלית לכל הפרטים )מעל גיל  הדוגלתבמקום זאת, קיימת גישה אחרת 

בחברה. לגישה זו  (, כך שתעודד פרטים להצטרף למעגל העבודה ובו זמנית תצמצם את שיעור העוני18

יים רבים טחברתית רחבה ועל כן קיימים מודלים תיאור-יש תומכים מקשת אידיאולוגית כלכלית

יים יצאו לפועל ומתוכננים פרויקטים ניסיוניים במטרה ט. בנוסף, מעבר לרעיונות תיאורליישומה

ם אחרים של לבחון את ההשפעה של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית על דפוסי העבודה והרגלי

 אוכלוסיות נזקקות שגם כך נשענות יותר על מערך הקיצבאות. בפרטים, תוך התמקדות 

יים השונים הקיימים ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית, כמו טבמסמך זה יוצגו המודלים התיאור

גם הפרויקטים הניסיוניים הקיימים ברחבי העולם. לאחר מכן ינותחו ההשלכות של יישום הכנסה 

עתו סיסית אוניברסלית בישראל על פי מודלים שונים. בתוך כך תוערך העלות של מהלך כזה והשפב

בדגש על האוכלוסייה הערבית והחרדית. בנוסף, תינתן סקירה של  על האוכלוסיות השונות בישראל,

לעומת מדינות נבחרות אחרות ויוצגו  קשישים ובעלי מוגבלויות בישראללפי המדיניות הקיימת כ

 לצות למדיניות לשיפור מצבן של אוכלוסיות אלה. המ
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 המלצות למדיניות 

, במסמךוהערכות העלות השונות שמוצגות אוניברסלית בהתבסס על המודלים של הכנסה בסיסית 

 קיימות מספר המלצות למדיניות שאנו רואים לנכון להציג:

  במספר תכנון ועריכה של תכנית פיילוט של מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית, כפי שנערכה

מדינות ברחבי העולם. זאת במטרה לבחון כיצד מתן הכנסה בסיסית תשפיע על הרגלי 

העבודה של פרטים בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות המרכיבות את החברה הישראלית. מוצע 

ידי מתן קצבה בסיסית אוניברסלית בגובה קו העוני בתוספת קצבת ילדים, -לבחון זאת על

לכל ילד, לקבוצת ניסוי המורכבת מפרטים השייכים לקבוצות  ש"ח בחודש 150בגובה של 

 השונות, בהתאם להרכב האוכלוסייה הישראלית. 

  מוצע להעלות את קצבת הזקנה הבסיסית לאורך מספר פעימות כך שבסופו של התהליך היא

שזהו  16%, לעומת OECD-מהשכר הממוצע במשק בהתאם לממוצע ה 22%-תהיה שווה ל

שתתפרס על פני מיליארד ש"ח  8-. עלות זו מוערכת בכבישראל כיוםימת גובה הקצבה הקי

. לצעד זה חשיבות עצומה בצמצום תחולת העוני הגבוהה של קשישים בישראל מספר שנים

. יש לציין, 12.4%העומד על  OECD-, שיעור גבוה בהרבה מממוצע ה21.7%שכיום נאמדת על 

בינלאומיים בעיקר מאחר שהמצב הדמוגרפי  שתחולת עוני גבוהה זו אינה סבירה במונחים

בישראל בכל הקשור להזדקנות האוכלוסייה הינו טוב מאוד במונחים בינלאומיים כך ששיעור 

 הקשישים באוכלוסייה הינו נמוך יחסית ויחס התלות נמוך גם הוא.

  מוצע לתמוך בהמלצותיו של פרופ' זליכה לרפורמה בקצבאות הנכות בישראל כשהעיקרית

-ש"ח ליחיד ו 4,000-כושר מלאה ל-היא להגדיל את גובה גמלת הנכות לבעלי דרגת איבהן 

ש"ח(. כמו כן, מוצע לתת קצבה חודשית  5,514-ש"ח ליחיד עם בן זוג )המרוויח פחות מ 4,500

(, אלא גם לנכים בעלי דרגת 100%או  75%נוספת לא רק לנכים בעלי דרגת אי כושר מלאה )

. הרפורמה שהציע כוללת המלצות רבות נוספות ועלותה 60-74%של  כושר חלקית בשיעור-אי

מיליון  257-550-מיליארד ש"ח פחות ההמלצות המקזזות שצפויות להכניס כ 4.5-מסתכמת ב

   ש"ח.
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 מדיניות הרווחה בישראל, בעבר ובהווה -רקע 

, אך התפתחותה 20-מדינת הרווחה התפתחה במדינות מערביות בסוף שנות השלושים של המאה ה

 .20-של המאה ה 70-וה 60-המואצת החלה לאחר מלחמת העולם השנייה והיא התבססה בשנות ה

ית לרווחת תושביה ודאגה לכך על ידי עגינה בחוק מדינת הרווחה שהתפתחה ראתה במדינה כאחרא

הזכויות הסוציאליות של כל הפרטים ועל ידי מימון והפעלת אותם שירותים חברתיים שדאגו  של

)אבירם, גל וקטן,  לזכויות אלה בתחומי ביטחון סוציאלי, חינוך, בריאות, רווחה, תעסוקה ודיור

2007) . 

ביטחון סוציאלית שדמתה למדינת הרווחה שנוצרה  במהלך השנים רשתכך גם ישראל הקימה 

-משטר הרווחה בתקופה זו היה סוציאל. 70-ת אירופה ששיאה הגיעה במחצית שנות הבמדינו

מערכת הוקמו בשנים אלה הוקם המוסד לביטוח לאומי, נחקק חוק חינוך חובה, דמוקרטי באופיו ו

 (.שם.טת עלייה ושיכון )רווחה אישיים, שירותי בריאות לכל ושירותי קלי שירותי

חל שינוי ונסיגה במדינת הרווחה בישראל ומשטר  70-עם זאת, מאז המחצית השניה של שנות ה

)דורון,  ובריטניה ב"ארההרווחה הפך לליבראלי באופיו והחל להידמות למשטרי רווחה הקיימים ב

סוציאלי מקיפים חוקי רווחה וביטחון חקיקת עצירה כמעט מוחלטת של השינוי התבטא ב. (2003

וכלליים, למעט שלושה חוקים בעלי חשיבות רבה, חוק הבטחת הכנסה, חוק ביטוח סיעוד וחוק ביטוח 

חלש היסוד וכך הכתוצאה מיסודות סלקטיביים לחוקים קיימים והוכנסו  במקביל,בריאות ממלכתי. 

לידי ביטוי  הבא (. החלשת היסוד האוניברסלי24, ע' 2013האוניברסלי במערכת הרווחה )דורון, 

הכנסות ואמצעים, במיקוד הקצבאות כלפי האוכלוסייה הענייה בלבד, הרחבת השימוש במבחני 

הדגשת חשיבות יסוד  אלה ואקטיביזציה של מערכת הרווחה:תנאי הזכאות לקבלת קצבאות  החמרת

ערכת הרווחה מעבר לכך, נסיגת מ (.2003)דורון,  החזרה למעגל העבודה על פני מתן ביטחון הסוציאלי

  אופיינה בצמצום היקף ההוצאה על שירותים חברתיים והפרטת מערך הספקת השירותים החברתיים.

אופיינו בעיקר בצמצום מדינה הרווחה עם יציאתה לדרך של תכנית וויסקונסין ועריכת  2000-שנות ה

שינוי ניכר תנאי הזכאות. המגמה מאז נותרה ללא  חמרתקיצוצים משמעותיים בקצבאות רווחה וה

כיום ניתן לאפיין את מדינת הרווחה בישראל כבעלת מאפיינים ליברליים  .(3-ו 2 )תרשימים

סלקטיביים ובעיקרה ככזו המספקת רמת קיום מתחת לרמת הקיום הבסיסית לאלה שאינם מסוגלים 

 הרווחה בישראל מצומצמת.מדיניות OECD -לפרנס עצמם. ניתן לראות כי גם בהשוואה למדינות ה

 14.9%בישראל עומד על  היקף ההוצאה הציבורית על שירותים חברתיים כאחוז מהתוצר לדוגמא,

 (.1 )תרשים 19.3%העומד על  OECD-זהו שיעור נמוך מאוד ביחס לממוצע ה (2013)נכון לשנת 
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 OECD ,2013-נות הבמדי מהתמ"ג אחוז: סך ההוצאה הציבורית על שירותים חברתיים כ1 תרשים

 

 OECD.statsמקור: 

 1996-2016מהתוצר, בשנים  אחוז: תשלומי העברה כ2 תרשים

 בנק ישראלמקור: 
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 1996-2016מהתוצר, בשנים  אחוז: הוצאות מדינת הרווחה כ3 תרשים

 בנק ישראלמקור: 

שתי קבוצות חלשות בחברה הישראל, בעלי המוגבלויות חד לגבי נעשה ניתוח מיוזה  במסמך

יחסית לשאר  מתוןוהקשישים. מצבה הדמוגרפי של ישראל בכל הקשור להזדקנות האוכלוסיה הוא 

מדינות המערב: שיעור הקשישים מתוך כלל האוכלוסייה נמוך יחסית ויחס התלות הינו נמוך גם כן. 

OECD (12.4% .)-( גבוה בהרבה ממוצע ה21.7%ים בישראל )למרות זאת, תחולת העוני בקרב קשיש

. סכום הקצבה תחולת העוני הגבוהה נובעת בין היתר מכך שסכום קצבת הזקנה הינו נמוך מאוד

 מהשכר הממוצע במשק. סכום זה הינו 16%ש"ח לחודש המהווים  1,531על  הבסיסית ליחיד עומד

מהשכר  22%עומד על  OECD-ת הזקנה בממוצע הסכום קצב –נמוך מאוד גם בהשוואה בינלאומית 

ניתן לראות שעל אף העלייה בשיעור הקשישים מתוך סך האוכלוסייה  4הממוצע במשק. מתרשים 

 בשנים האחרונות, חלה ירידה בסך התשלומים שניתנו על קצבאות זקנה כאחוז מהתוצר.

 2003-2016מהתוצר, בשנים  אחוזרים כ: תשלומים על קצבאות זקנה ושאי4 תרשים

 בנק ישראלמקור: 

26.9% 

25.2% 

27.2% 

26.5% 

24.9% 

23.4% 

24.4% 

23.6% 

24.4% 

24.1% 

23.0%

23.5%

24.0%

24.5%

25.0%

25.5%

26.0%

26.5%

27.0%

27.5%

2.7% 

2.5% 

2.4% 

2.5% 

2.5% 
2.4% 

2.2%

2.3%

2.4%

2.5%

2.6%

2.7%

2.8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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שיעור העוני בקרב משפחות  ,2014נכון לשנת בכל הנוגע לבעלי מוגבלויות בישראל, המצב די דומה. 

נקודות אחוז מזה באוכלוסייה הכללית. לפי שיעור  5-, שיעור הגבוה ב23.7%עם נכות כללית עמד על 

שאז שיעור העוני של משקי בית עם מקבלי  2003הוחמר משנת  זה ניתן לראות שמצבם של הנכים

)גוטליב  19.3% –בלבד והיה נמוך משיעור העוני הכללי באותה שנה  18.7%קצבת נכות עמד על 

 (.2017, ואחרים

 בשנים האחרונות בקצבאות הנכים שחיקההעלייה בתחולת העוני בקרב נכים נובעת בין היתר מ

כושר מלאה עומד -ודרגת אי 80%על בסיסית ליחידים בעלי רמת נכות שמ(. גובה הקצבה ה5 )תרשים

ים לעבוד עקב נכותם להשיג את בחודש. קצבה זו אינה מאפשרת לנכים שאינם מסוגלש"ח  2,793על 

 רמת הקיום המינימלית, מאחר וצריכהם הבסיסיים כוללים פעמים רבות סיוע, טיפולים וציוד יקר.

 2003-2016מהתוצר, בשנים  אחוז: תשלומים על קצבת נכות כ5 תרשים

  

 בנק ישראלמקור: 

ידי מתן קצבאות לרוב ניתנות כתלות במצבו הזמני או הקבוע של מקבל הקצבה, או -סיוע לנזקקים על

"מלכודות  עלולים ליצורזה מנגנונים מסוג ועמידה במבחני תעסוקה שונים. כתלות במבחן אמצעים 

תמריצים לפרטים להישאר מתחת לרמת הכנסות מסוימת מתוך ידיעה שהמדינה  ליצורני", כלומר עו

  תעזור להם להתקיים מבלי שיצטרכו לצאת לעבוד.

, עלה הרעיון של מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית תוך ביטול להלןכדי להילחם בהשלכות השליליות 

או שאינם רוצים לעבוד ומסתפקים במועט, יחיו  מערך הקיצבאות. כך, פרטים שאינם מסוגלים לעבוד

לאותם פרטים שרוצים להתקיים  ,ספק לאזרחיה. במקרה כזהתעל ההכנסה הבסיסית שהמדינה 

ימשיכו לקבל את ההכנסה הבסיסית יהיה אינטרס לצאת לעבוד. אותם פרטים מעבר לרמת הקיום 

האם ת כך, ייעלם השיקול של בעקבות יתחילו גם להשתכר מעבודה. הבסיסית מהמדינה, אך כע

הקצבה ולכן סביר שאנשים רבים יותר יצאו לעבוד ושרמת הרווחה  לצאת לעבודה מחשש שתלקח

 יים ויישומים של הכנסה בסיסית אוניברסלית. טמודלים תיאור בפרק הבא מתואריםתעלה. 

1.25% 

1.19% 

1.17% 

1.19% 

1.23% 

1.21% 

1.22% 

1.18% 

1.17% 

1.12%

1.14%

1.16%

1.18%

1.20%

1.22%

1.24%

1.26%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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 אוניברסלית בסיסית הכנסה של מודלים

 שונות גישות

התפתחו מודלים שונים על  ולכן, טיעונים של שפע ידי על מונע יברסליתאונ בסיסית הכנסההרעיון של 

 .ותסוציאליסטיועד גישות  ותליברלי-אולטרההחל מגישות , פי גישות שונות

הדוגלת בהכנסה בסיסית , העוני גישת על מסתמכים והחברתיים ההומניסטיים המודלים מרבית

, גרמני חברתי פסיכולוגErich Fromm (1966 ,). אוניברסלית מעל רמת הקיום מטעמים הומניים

", בסיסית אנושית זכות"כ ועוד" לחינוך, רפואי לטיפול, למחסה, למזון, לחיים הזכות" את מתאר

 "שימושי"להיות  צריך[ הפרט]ש" אפילו לתנאי להגבלה ניתנות אינן אלה זכויותש, כך על ומצביע

 רבים הן המטרות העיקריות המנחות עוניה צמצוםשל המשאבים ו מחדש חלוקה. חברתית" מבחינה

החברתית, לא רק לטובת המימון של הכנסה בסיסית  הבסיסית ההכנסה התומכים של מן

 .בהכנסות השוויון הפחתת אי של המטרה עבור גם אלא, אוניברסלית

 להיות צריך לא אזרחאף . חירותול לכבוד של כל אדם הזכות את מדגישה החופש גישת, כן על יתר

תומך בהכנסה ו צרפתי פילוסוףAndré Gorz (1997 ,) לפי. שכר בכל עבודה של סוג כל לקבל רחמוכ

 של מאילוצים את האנשים לשחרר" אמורה הקיום רמת מעל בסיסית אוניברסלית, הכנסה בסיסית

 לנשים, בשכר נמוך, אטרקטיביות לא בעבודות שעובדים אנשים על ישירות חל זה ."העבודה שוק

 .ייעודםלהגשים את  במקום כסף" להרוויח"ב להתרכז שנאלצים, צירתייםי ולאנשים

Gorz גם כמו Marx (1973 )התקדמותל הודות. צמיחה-גישת הפוסט: למדי פילוסופית גישה מדגישים 

 של יותר קטנה כמות באמצעות עושר של יותר גבוהה כמות לייצר מסוגלת החברה, יתולוגהטכנ

 לשמור כדי. כחובה ולא כזכות להיחשב יכולה לעבוד היכולת, לפיכך. ןזמ של יותרצר קטווח ב עבודה

Marx (1973 ). להישאר במחזור צריך עדיין הכסף, וביקוש היצע של הכלכלית המערכתתפקוד  על

 ולא חברתית מבחינה שנוצר העושר היקףל להתאים חייבת התשלום אמצעי התפלגות" כי, טוען

 ".שבוצעה העבודה היקףל

כים אף הם תומ ליברלי-הניאו מחנהרבים ב, וההומניסטיים סוציאליסטייםה הטיעונים לצד עם זאת,

 וגם הנזקקים גם שכן) השפעת החלוקה מחדש את להקטין כדי בין אם בהכנסה בסיסית אוניברסלית,

 Milton Friedman. עבודהל םתמריציה את להגדיל כדי או( כמות אותה את מקבלים העשירים

 לרמת מתחת תונשאר האבטלה ביטוח את המחליפה, נסה בסיסית אוניברסליתהכב צדד( 1968)

להיחלץ  ובכך", פעילותם ידי על הכנסתםגדיל את להנוסף לנזקקים  תמריץ ייתן זה"ש משום, הקיום

 ביטוח שיעורי בשלשבו לא משתלם להפסיק להיות מובטלים  מתמשך עונימצב של  – העוני מלכודתמ

 .הכנסה עלבוהים ג ומסים גבוהים אבטלה
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 העלויות, הקיימים מסובכיםה הרווחה מבני ביטול ידי על רק כי הראו שונים מחקרים וחישובים

הכנסה הבסיסית האוניברסלית. ה מהוצאות חלק לממן מסוגלות הביורוקרטיהשייחסכו כתוצאה מ

 .יותר ליעילהביטחון הסוציאלי ה מערכת את להפוך המוטיבציהלפיכך, טיעון נוסף הוא 

 של הכנסה בסיסית אוניברסלית סקירת מודלים עיקריים

של  מחדש חלוקהו עונילגביה,  העיקריים החששות עלשל הכנסה בסיסית אוניברסלית  ההשפעות

באופן שבו מעוצבת ההכנסה הבסיסית האוניברסלית,  תלויים ם,ומימונ לעבודה תמריצים, הכנסות

 :הבאים להיבטיםבפרט בהתייחס 

 את ההכנסה הבסיסית האוניברסלית?כיצד יש לממן 

 הכנסה מס אחד מהם הוא מודל של ,הכנסה בסיסית אוניברסלית למימון שונים רעיונות קיימים

 (. 6 תרשים) פרידמן מילטון ידי על המוצע, שלילי

 להכנסה מתחת שלילי הוא המסים שסכום מאחר מודל מס הכנסה שלילי: –המודל של פרידמן 

 הרף מעל הכנסה עם אזרחים. מהממשלה תשלום יקבלו ומובטלים נמוך בשכר עובדים, מסוימת

יתרונה על פי תומכיה היא בכך שהיא ו, למדיפשוטה  מערכת זוהי. לממשלה מסים לשלםיצטרכו 

לנצל את מערכת המס ומערכת הביטחון  מסוגלים אשר אלהל במקום לנזקקים בפועלמגיעה 

 .הסוציאלי לרווחתם הפרטית

 50: מודל של מס הכנסה שלילי עם הכנסה בסיסית אוניברסלית בגודל 6 תרשים

 

 הכנסה בסיסית אוניברסלית
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)הוצעו מודלים רבים והמודל המוצג להלן הינו אחד מהמודלים  מודל מע"מ –המודל השוויצרי 

הציעה מודל של הכנסה בסיסית אוניברסלית ובמקביל , זאת לעומת שווייץ, :הפופולרים שהוצעו(

 הכוללת וההכנסה מאחר :(et al., 2010 Häniעל מנת לממן זאת ) משמעותית של המע"מהעלאה 

 עבור(. 7 תרשים) העבודה הוצאות את להפחית ניתן, הרכבה משתנה ורק רמה באותה נשארת

 מאשר בעבר יותר נמוכותיהיו  עדיין העבודה הוצאות אך, יעלו ההכנסות סך, נמוך בשכר העובדים

, יותר גבוה מוסף ערך למס הופכת אלא לצרכן מגולגלת אינה הייצור בעלויות זו הפחתה(. 8 תרשים)

 .(9ההרכב משתנה )תרשים  רק, ושוב זהה יישאר הסופי שהמחיר כך

 השכר  הרכב -: מודל מע"מ 7 תרשים
 בעקבות ההכנסה הבסיסית האוניברסלית

 

 של חדש ההרכב -דל מע"מ : מו8 תרשים
 השכר בקרב עובדים בשכר נמוך

 

 הייצור עלות בהרכב שינויים -: מודל מע"מ 9 תרשים

 

 הכלכלה גירוי של מהרעיוןמקבל השראה  השווייצרי המודל, העוניהטיעונים החברתיים וטיעוני  לצד

 .האבטלה שיעור תתוהפחלמקום אחר  ת פעילותןא להעתיק יותרשווייצ חברותמ מניעה ,הלאומית

הכנסה  
 בסיסית

 שכר

 שכר

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 אחרי לפני

הכנסה  
 בסיסית

 שכר

 שכר

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 אחרי לפני

 גידול

 תשתיות תשתיות

 עליות חומרי גלם עליות חומרי גלם

 עלויות העסקה

 עלויות העסקה

 מס ערך מוסף

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 אחרי לפני



 
 13  

 

 לעבודה והביקוש נויקט העבודה הוצאות, בהכנסה הבסיסית העבודה עלויות של( חלקית) ההחלפ בשל

 כוחיהיה  אלה עובדיםל שכן (,8)תרשים  יגדלבקרב עובדים בשכר נמוך סך השכר , זאת עם. יגדל

 כך, קטנים הם הכנסה הבסיסית,ה מעל, מעט נמוכה שכר ברמת לעבוד התמריצים: יותר רב מיקוח

( יותר יםמרוויחש) נמוכה הכנסה בעלי עובדים עבור 'Win-Win' מצב יוצר זה. לעלות סופו זה ששכר

 עם. ות לא אטרקטיביות צפויים להשתפרעבודגם התנאים של (. פחות שמשלמים)עבור המעסיקים ו

 . 100% יהיה ההחלפה שיעור, יותר גבוהה הכנסה עבור, זאת

 להישאר אמורים עבודה תמריצי, זה במודל יותר גבוהה הכנסה יוצרת תמיד הנוספת ההכנסהו מאחר

במקרה שבו , זאת לעומת. והכללי יגדל התעסוקה שיעורוגם  העבודה היצע שגם כך, רמה באותה

 . לרדת גם יכול תעסוקהההכנסה הבסיסית תהיה מעל רמת הקיום המינימלית, שיעור ה

 קבלה לשיעורי להביא עשויות, החברות על גם כמו, העובדת האוכלוסייה על החיוביות ההשלכות

מאשר מנגנונים  או חברתי בעלי אופי מנגנונים מאשר האוכלוסייה בקרב של המנגנון יותר גבוהים

 .העבודה תמריצי השמים דגש על

 זה אם. במס חייבים אינם הם שכן, והשקעות חיסכון מעודד מנגנון זה שממומן על ידי מע"מ גבוה

 עדיין ותאחרוב יםנמוכ צריכה שיעורימ סובלותה מדינותיש : המשק ברמת תלוי חסרון או יתרון

 .השקעותוב הוןקיים מחסור ב

 עדיין הוא בפועל הממוצע המס שיעור, לעניים מעשירים כסףמעביר  אינו למרות שהמודל השוויצרי

צרכו וי יותר ישקיעו הם כי, פחותיחסית  ישלמו בוההג הכנסה בעלי אנשים, בפועלאולם . פרוגרסיבי

 עבורמע"מ נמוך  לקבוע תןני, זו בעיה עם להתמודד כדי. נמוכה הכנסה בעלי לאנשים בהשוואה פחות

 .צריכה בסיסיים מוצרי

יהפכו  ל"מחו המיובאים ומוצרים עבודה על מאשרחומריים  משאבים על יותר המבוססים מוצרים

 נמוכות עבודה הוצאות ידי על שלהם הייצור עלויות את להפחית ניתן שכן לא ,יותר יקרים להיות

 עלמקומית  צריכהלהעדפת ו קיימא תובר אקולוגיתיותר  חשיבה דרךלמעבר ל להוביל עשוי זה. יותר

 .מיובאים מוצרים פני

 עבודה ידי עלמתשלום מיסים  להימנעיותר  יהיה ניתן לאיעלמו וכן  הכנסהה יסויפרצות במערכת מ

עם  נוסף היבט. כקלה לפתרון נחשבת זו בעיה. לעלות ותעלול השחור בשוק המכירות, זאת עם. בשחור

 שעבדו אנשים ,להיפך או אחרת במדינה וצרכו בשווייץ שעבדואנשים מ נובע ותברור לא השלכות

 .כפול משלמים או ממיסוי נמנעו שהם כיוון, בשווייץ כספם את והוציאו ל"בחו

 רווחיםשיקולים של  ובשלהמימון  בכיסוי( אמנם) מחסור על מרמזים בוצעו שכבר שוביםשחי מאחר

 מבחינה המערכת את לגבות כדי נוסף במס צורך שיהיה ייתכן, הזב הקשורות וההשקעות גבוהים

בלבד  10%-ירדו ב העבודה עלויות במודל זה,. הכולל מיסים משלימים שני מודלפיכך מוצע ל. כספית

 הכנסותבעלי  רק. מסכום ההכנסה הבסיסית פעמים 1.5 מעלעל הכנסה של  25% של הכנסה מסויוחל 
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 העלויות את לכסות אחד מצד מסייע זה מודל. ייהנו והבינוני נמוךה המעמדבני ויפגעו י מאוד גבוהות

 .של הכנסות מחדששל חלוקה  החברתי ההיבט את שני מצד ומדגיש במלואה התוכנית של

זה של הכנסה בסיסית מודל דחתה את  השוויצרית האוכלוסייה 2016 בשנת עם שנערך במשאל

 .אוניברסלית

סוגי המודלים )מס ערך  שני, לצריכה משמש כל הסכום של ההכנסה הבסיסית אם כי מראה 1 לוח

 גם מרמז זה. בפועל והכנסה תועלת של במונחים תוצאה אותה את מספקים מוסף ומס הכנסה שלילי(

הקיים הפסד של יעילות מביאים בסופו של דבר לאותו סכום של עודף נטל המס ) סיםימסוגי ה שני כי

אולם, מאחר שבאופן טבעי לא כל  .(כאשר עושים שימוש במיסים כדי לממן מוצרים ציבוריים

 .והשקעה חיסכון מעודד מודל המע"מההכנסה הבסיסית תשמש לצריכה, 

 של מס ערך מוסף ומס הכנסה שלילי  : סיכום המודלים1 לוח

הכנסה 

 מעבודה 

 מודל מס הכנסה שלילי מודל מס ערך מוסף

הכנסה 

בסיסית 

 אוניברסלית

הכנסה 

 כוללת

מס ערך 

 מוסף

העברה 

 בפועל

הכנסה 

 לאחר מס

מס הכנסה 

 שלילי

 הכנסה כוללת

0 2500 2500 1250 1250 1250 1250 1250 

1000 2500 3500 1750 750 1750 750 1750 

2000 2500 4500 2250 250 2250 250 2250 

2500 2500 5000 2500 0 2500 0 2500 

3000 2500 5500 2750 250- 2750 250- 2750 

4000 2500 6500 3250 750- 3250 750- 3250 

 

 ?תנאים ללא כלומר אוניברסלית, באמת ההכנסה הבסיסית היא האם

או  אמצעים ניבמבח צורך כלומר ללא, םתנאי ללא ותלהי האמור הכנסה בסיסית אוניברסלית

, (Altmiks 2009) הגרמנית הליברלית המפלגה של המודל כמו, מודלים מספר, זאת עם. הכנסה

 את יקבללא  העוני קו מעלשמצוי  לפי מודל זה, אדם. עוני למבחן האזרחים את להעמיד יםמציע

. סכום הכנסתו הבסיסית יופחת, יכולתו פי לע עובד אינו אדם אם, כן על ויתר ההכנסה הבסיסית

 לקו מעלהנמצאים  אנשים כי לטעון ניתן, המודלים של מס הכנסה שלילי ומודל המע"מ של במקרה

שיצטרכו לשלם )בצורת מס הכנסה או  התשלוםש ההכנסה הבסיסית מכיוון את מקבלים לאגם  העוני

 .לו מהמדינהמן ההכנסה שהם יקב יותר גדול בצורת מע"מ על צריכה(
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 ?עם תשלומי העברה אחרים קורה מה

מצד , בעקבות ההכנסה הבסיסית האוניברסלית במקרה שבו כל תשלומי ההעברה האחרים יבוטלו

 אלה של העונישיעור  את יעלה אך, לאפס כמעט והעלויות שלה הבירוקרטיה את קטיןאחד זה י

 עם אנשים ות אוהורי-חד תכמו למשל משפחו ,מהממוצע יותר גבוהה קיום רמתהנדרשים ל

לא מאוד  פתרון, פרטית צדקה באמצעות זו בעיה לפתור מציעFriedman (1968 ). מוגבלויות

 Altmiks) תהגרמני השמאלשל מפלגת  מודל וכן (et al., 2010 Häni) השוויצרית ההצעה. מציאותי

, ף להכנסה הבסיסיתקצבאות בנוס של מחדש חלוקהב דוגליםGorz (1997 ) ה שללוסופיהפיו( 2009

 מפלגת בנוסף,. מורכבת פחותסוציאלית  מערכת של החיובית ההשפעה את יםמבטל כמעטכך ו

 ייתכן. העובדים של ומתן המשא כוח את לחזק כדי, מינימום שכרב גם דוגלת הגרמנית השמאל

 .השוויצרי למודל תואם אינו שהדבר

 ?הקיום המינימלית לרמת מתחת או מעל ההכנסה הבסיסית האוניברסלית צריכה להיות האם

מעבודה הן  וההכנסות, המינימלית הקיום מרמת גבוה האבטלה ביטוח, מצב הנוכחישב אנו נניח

תועלת סובייקטיבית  של הממדן מ התעלמותתוך  .חיוביות, כלומר אינן נספגות במלואן על ידי מיסים

 : שונים ריםמק שלושה בין נבחין, פנאי-הכנסה במודל והתמקדות העבודהמן 

 תשלומי ההעברה אך, הקיום המינימלית לרמת מצוי מתחת גובה ההכנסה הבסיסיתמקרה שבו 

יש  מועסקיםל . במקרה זה,באלסקה )יפורט בהמשך( מתרחשפי שכ, (10)תרשים  זו לרמה מתווספים

( ם' בתרשיאקבוצה ) מובטלים של מסוימת קבוצה, עסקיםעדיין להישאר מו אך, פחות לעבוד תמריץ

 העוניכתוצאה, . מועסק בלתי יישאר( 'בקבוצה ) באוכלוסייה השלישי והחלק מועסקים להיות יתחילו

  .בהכנסות השוויון אי גם כמו, מצטמצם

 הקיום המינימלית עם דמי אבטלה לרמת מתחת הכנסה בסיסית -: מקרה ראשון 10 תרשים
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 ההכנסה הבסיסית, הגרמנית הליברלית מפלגהושל ה רידמןפ במקרה זה, המתאים לגישתם של

 עשויים עדיין מועסקים .לאפס מצטמצם נוסף אבטלה וסיועהמינימלית  הקיום לרמת מתחת תנשאר

 בשוק המשתנות הנסיבות בשל. לעבודה לחפש תתחיל המובטלים קבוצת כל אך, פחות לעבוד לרצות

 המיקוח כוח. מס הכנסה שלילי ידי על הבמלוא תנממומ להיות האמור ההכנסה הבסיסית, העבודה

 פופולאריות לא בעבודות לעבוד ייאלצו ואנשים, יקטן שהשכר כך, משמעותי באופן יורד העובדים של

 למרות. הקיום לרמת ולהגיע עבודה למצוא יוכלו המובטלים כל שלא כיוון יתפשט העוני. נמוך שכרבו

 השוויון אי על ההשפעה, יותר זולה מעבודה ייהנו יקיםוהמעס, מבעבר כסף פחות יהיה שלמובטלים

 .פחות בשכר גבוה יעבדו העובדים שכן, ברורה אינה בהכנסות

 הקיום המינימלית ללא דמי אבטלה לרמת מתחת הכנסה בסיסית -: מקרה שני 11 תרשים

 

 המתאים לגישתם של, מעליה או ליתמצוי ברמת הקיום המינימ במקרה שבו גובה ההכנסה הבסיסית

 האבטלה על וההשפעה תגדל המועסקים של הפנאי כמות, הגרמנית השמאל ומפלגת Gorz, שוויץ

מאחר שיש  אך, 2 במקרה כמו במונחי תועלת מפנאי נשאר באותו גובה התמריץ לעבודה. ברורה אינה

, כמספיקה נחשבתית המינימל הקיום ובהנחה שרמת תועלת שולית שלילית הנובעת מההכנסה

 החופש את להם יש שכן, עצום להיות הופך העובדים של המיקוח כוח. לגדול גם יכולה האבטלה

 ורווחי השכר יגדל. עבודה של סוג כל לקחת במצב שבו הם נאלצים להיות במקום האם לעבוד לבחור

 העוני, זאת עם. לאפס יצטמצם המוחלט העוני. יצטמצם בהכנסות שאי השוויון כך, הפירמות יפחתו

המינימלית  הקיום רמת יחסיים, כך שהכנסה בסיסית אוניברסלית מעל במונחים כלל בדרך מחושב

 .העוני ולכן תעלה את קו החציונית ההכנסה את תגדיל
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 הקיום המינימלית או מעליה לרמת שווה הכנסה בסיסית -: מקרה שלישי 12 תרשים

 

 רמת כאשר. עצמה מהעבודה התועלת של מההשפעה לחלוטין מתעלם פנאי-הכנסה למודכאמור, 

 בשביל רק לעבוד במקום, מעוניינים באמתהם  ןהשב בעבודות לעסוק לויח אנשים, מובטחת קיוםה

 .פילנתרופיים או יצירתיים עבודה תחומי על במיוחד לוחי הדבר. הכסף

 יישומים של הכנסה בסיסית אוניברסלית

 שנים חמשרק באלסקה קיימת הכנסה בסיסית אוניברסלית לאלו החיים בה מעל ל עד כה,

(Goldsmith, 2002 .) בכדי לחלק את הרווחים מעתודות הנפט בין הדורות הבאים, נוסדה קרן הקבע

מהמימון של הקרן מגיע  100%. 1982של אלסקה אשר מחלקת דיבידנדים לאזרחי אלסקה מאז 

א מייצגת גישה אחראית וברת קיימא. עם זאת, הקרן אינה מונעת מתוך מהדיבידנדים של הנפט והי

 שאיפה כלכלית לסייע לנזקקים או להגדיל את התמריצים לעבודה ועוד.

למרות שאלסקה הינה המקום היחיד שבו קיימת הכנסה בסיסית אוניברסלית ממש, קיימות ברחבי 

אוניברסלית משפיעה על הפרטים  העולם תכניות פיילוט שמטרתן לבחון כיצד הכנסה בסיסית

, ניתן כסף לכפרים (Schjoedt, 2012)כמו גם בהודו  (Osterkamp, 2013)בנמיביה  באוכלוסייה.

מים במטרה לבדוק כיצד מקבלי הכסף ישתמשו בו. אין לפרויקטים אלה תכנית כיסוי פיננסית, ימסו

 ת אלה עבור כל תושבי המדינה. א מכוסות ולכן לא ניתן ליישם את תכניוכלומר אלו הן מתנות ל

תכנית פיילוט במספר מחוזות ועיירות הכוללת  2017בנוסף לכך, גם באונטריו קנדה, החלה ביוני 

סה בסיסית וקבוצת בקרה שאינה מקבלת הכנסה בסיסית. קבוצות אלה כנקבוצת ניסוי המקבלת ה

 48,000-דולר קנדי ליחיד ו 34,000-מתחת לשל בעלי הכנסות נמוכות  18-64כוללות פרטים בגילאי 

מקסימום  עד סכום ההכנסה הבסיסית הינו. בהתאמה(₪,  136,360-וכ₪  96,500-)כ דולר קנדי לזוג
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. המשתתפים בהתאמה(₪,  68,260-וכ₪  48,265-)כ לזוג 24,027-ודולר קנדי בשנה ליחיד  16,989 של

קצבת נכות ועוד, דמי אבטלה, המשתתפים המקבלים  בתכנית ימשיכו לקבל קצבאות ילדים ואילו

יהיו זכאים לקבל  מוגבלויותסכומי הקצבה ינוכו מההכנסה הבסיסית לה יהיו זכאים, אם כי בעלי 

 . ₪( 1,420-)כ דולר קנדי בחודש 500עד תוספת של 

מובטלים נבחרים קיבלו הכנסה  2017, מאז ינואר (Kangas and Kalliomaa-Puha, 2016)בפינלנד 

דמי האבטלה שלהם היו זכאים. עם זאת, גם ניסוי זה אינו מייצג: מצד אחד, לא  בסיסית במקום

תי של האוכלוסייה. ההבדל ילניסוי זה ומצד שני, הניסוי אינו חל על ההרכב האמ מימוןקיימת תכנית 

הינו שהפרטים המקבלים את  המודל הקייםהיחיד בין מודל ההכנסה הבסיסית האוניברסלית ו

פויות להתחיל ניסיוניות נוספות צ תכניותלחשוש מקבלת פניות מסוכניות השמה.  הקצבה, לא צרכים

 בקרוב גם בהולנד, בספרד ובסקוטלנד.

פרוייקטים ניסיוניים אלה מהווים התחלה טובה לבחינת ההשלכות של יישום הכנסה בסיסית 

פרויקטים כמו תרמו וצפויים לתרום עוד רבות לדיון בנושא. עם זאת, רבים מההם אוניברסלית ו

בברצלונה שבספרד מתמקדים באוכלסיות ספצפיות ולא בוחנים הפרויקט באונטריו קנדה, בפינלנד ו

את ההשפעה של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית על כל קבוצות האוכלוסייה. מלבד לכך, ניסויים 

מאחר והם  אלה יכולים לצפות באופן חלקי בלבד את השפעות יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית

כמו  זמניים בלבד ובדרך כלל נמשכים שנים בודדות בעוד שהם מנסים לאמוד השפעות ארוכות טווח,

שינוי דפוסי עבודה וצריכה. על כן לא ניתן להניב מתוצאות ניסויים אלה מסקנות חד משמעיות על 

 מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית.ההשפעות של 

 ם מודלים של הכנסה בסיסית אוניברסלית : סיכו2 לוח

-חברתי סוציאליסטי יישומים
 הומניסטי

  ליברלי-ניאו

נמיביה/הודו/פינלנד 
(2008 ,2011 ,2017) 

אלסקה 
(1982) 

הבטחת 
הכנסה 

אוניברסלית, 
André Gorz 

 מפלגת השמאל
 (2016הגרמנית )

 (2016שוויץ )

 המפלגה
 הליברלית
הגרמנית 

(2009) 

מילטון 
פרידמן 
-)שנות ה

70) 

 

ל עם אמש הצעת חוק פילוסופיה מתמשך פרויקטיי פיילוט
 שנכשל

רמת  פילוסופיה הצעת חוק
 היישום

מתחת לרמת קיום 
 מינימלית

מתחת 
לרמת 
קיום 

 מינימלית

שווה לרמת 
קיום 

מינימלית או 
 מעליה

שווה לרמת 
קיום מינימלית 

 או מעליה

שווה לרמת 
קיום 

מינימלית או 
 מעליה

מתחת 
קיום  לרמת

 מינימלית

מתחת 
לרמת קיום 

 מינימלית
 רמת קיום

לבחון כיצד קבוצות 
מסוימות )עניים 

מרודים או 
מובטלים( מוציאים 

 את כספם

לדאוג 
לשימור 
העושר 
שנובע 

מעתודות 
 הנפט

מתן חירות 
בלתי מותנית 
לעסוק בתחום 
העיסוק הרצוי 
על הפרטים, 

גישה 
פילוסופית 

והפחתת שעות 
 העבודה

לפרק את 
מערכת ה

הקפיטליסטית, 
להעניק חופש 

מהחלטות 
כלכליות ולעודד 

את העניים 
 והנשים

לספק רווחה, 
להוזיל את 
העבודה, 

עצירת מעבר 
של חברות 
משוויץ, 
לחימה 

באבטלה, 
חיזוק מעמד 

העובדים 
ולחדול 

מחלוקה 
 מחדש

העלאת 
היעילות של 

מערכת 
הרווחה + 

הגברת 
התמריצים 

 לעבודה

העלאת 
היעילות של 

ת מערכ
הרווחה + 

הגברת 
התמריצים 

 לעבודה

 רעיון
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 סוציאליסטי יישומים
-חברתי

 הומניסטי
  ליברלי-ניאו

נמיביה/הודו/פינלנד 
(2008 ,2011 ,2017) 

אלסקה 
(1982) 

הבטחת 
הכנסה 

אוניברסלית, 
André Gorz 

 מפלגת השמאל
 (2016הגרמנית )

 (2016שוויץ )

 המפלגה
 הליברלית
הגרמנית 

(2009) 

מילטון 
פרידמן 
-)שנות ה

70) 

 

לא, מבחן  כן כן כן כן לא
 *עוני

 אוניברסלי? כן

 אין שינוי שינויאין 

גישה 
שמתרכזת לא 
בשכר לשעה, 
אלא ביכולת 

של 
האינדיבידואל 

לבחור כמה 
הוא מעוניין 

 לעבוד

מס הכנסה 
שלילי ומס 

הכנסה 
 פרוגרסיבי

הכנסה 
מוחלפת 

חלקית על 
ידי הכנסה 

סיסית ב
 אויברסלית

מס הכנסה 
שלילי 

ושיעור מס 
הכנסה 
 הדרגתי

מס הכנסה 
שלילי 

מהכנסה 
 אפסית

הכנסה 
 נוספת

 קבוצות הניסוי

כולם 
ברמה 
שווה 
כאשר 
העניים 
באופן 
יחסי 

מרוויחים 
 יותר

כולם מהחירות 
החדשה 
שנוצרה 

)בעיקר בעלי 
הכנסות 
נמוכות 
ועובדים 
 יצירתיים(

העניים 
 והנזקקים

מערכת 
ים מיס

נייטרלית, 
הכלכלה 

השוויצרית 
 והעובדים

בעלי 
הכנסות 
גבוהות 

בגלל מיסים 
נמוכים, 
חברות 
גדולות 

בגלל ירידת 
מעמד 

העובדים 
בעלי 

הכנסות 
-נמוכות דה

רגולציה של 
 השכר

בעלי 
הכנסות 
גבוהות 

בגלל מיסים 
נמוכים, 
חברות 
גדולות 

בגלל ירידת 
מעמד 

העובדים 
בעלי 

הכנסות 
-נמוכות דה

של  רגולציה
 השכר

מי מיטיב 
 מהשיטה

 לא קיימת

דיבידנדים 
בהתאם 
לריבית 
 שנצברה

העושר קיים 
רק יש לחלק 
 אותו מחדש

מס הכנסה 
שלילי+מס 
הכנסה+מס 
מותרות+מס 

 אנרגיה

מס ערך 
 מוסף גבוה

מס הכנסה 
 שלילי

מס הכנסה 
שלילי 

(50%) 

שיטת 
 מימון

 ללא שינוי ללא שינוי

הכנסה 
בסיסית 

אוניברסלית 
 וחלוקת

קצבאות בנוסף 
להכנסה 
 הבסיסית

הכנסה בסיסית 
אוניברסלית, 

חלוקת קצבאות 
בנוסף להכנסה 

הבסיסית, 
קביעת שכר 

מינימום ושדרוג 
מוצרים 

ציבוריים כמו 
 תשתיות

סה כנה
מוחלפת 

חלקית על 
ידי הכנסה 

בסיסית 
אוניברסלית 

וחלוקת 
קצבאות 

בנוסף 
להכנסה 
 הבסיסית

מוכלת 
 במודל

צדקה 
פרטית כדי 

ר על לכפ
העלייה 
בשיעור 

 העוני

הוצאות 
חברתיות 

נוספות 
ומדיניות 
 חברתית

 פער גדול לא קיים לא קיים תקציב הניסוי

פער קטן, 
נפתר על ידי 
שיעור מס 

קבוע כאשר 
חלק גדול 
מההכנסה 
הינו פטור 

 ממס

לא קיים 
)בגלל 

ההשפעה על 
שוק 

 העבודה(

לא קיים 
)יש צורך 
בהתאמה 
של שיעור 

המס 
והסכומים 

 ניתנים(ה

 פער במימון

 

 

 

 

 

 

 

 ים כנדרש בהתאם לנסיבות הפרטניות*מתן הכנסה בסיסית רק לאלו שנמצאים מתחת לרמת קיום בסיסית ובתנאי שעובד
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 בישראל הכנסה בסיסית אוניברסלית

 בישראלמערכת הרווחה 

ים השונות מתוארת בתרש OECD-מהתוצר במדינות הכאחוז ההוצאה על שירותים חברתיים  שיעור

, לעומת 16.1%ההוצאה על שירותים חברתיים מתוך התוצר בישראל עמד על שיעור  2016. בשנת 13

אי השוויון, המיוצג , 15-ו 14. כתוצאה מכך, כפי שעולה מתרשימים 21.0%שעמד על  OECD-ממוצע ה

עו לרמה הגי ,(18.6%) 1העוני תחולת( כמו גם 0.37אחר תשלומי העברה ומיסים )ל ,דד ג'יניעל ידי מ

 גבוהה מאוד בישראל.

 2016מהתוצר,  %-כ OECD-: הוצאה על שירותים חברתיים במדינות ה13 תרשים

 OECD מקור:

 OECD ,2014-: מדד ג'יני לאחר תשלומי העברה ומיסים במדינות ה14 תרשים

 OECDמקור: 

                                                           
1
מחציון ההכנסה  50%מקו העוני שהינו בגובה , תחולת העוני היא שיעור האנשים שהכנסתם נמוכה OECD-לפי הגדרת ה 

 כלל האוכלוסייה.בלמשקי בית 
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 2014, העוני תחולת: 15תרשים 

 OECD-עיבודי מרכז "מאקרו" לנתוני המקור: 

מיד עם הכרזת העצמאות והוביל  1948-מוסדות ביטחון סוציאליים החל ב בהקמתהמאמץ הישראלי 

שהשלימה את שירותי הבריאות  80-להקמתה של תכנית סיוע סוציאלית לאומית בתחילת שנות ה

כאשר השיא היה בין השנים  ,80-אז שנות האישיים. מהרווחה ההכלליים, מסגרות החינוך ושירותי 

חל תהליך של הפרטת השירותים החברתיים במטרה ליצור רווח כמו גם השאיפה להחזיר  ,2002-2004

מדינת רווחה שנוצרה על בסיס  ישראל הינהנתמכים למעגל העבודה ולקצץ בהוצאות שירותי הרווחה. 

ליברלי, שיעורי אבטלה -עלייתו של הזרם הנאו בעקבות . עם זאת,מדינות מערביות אחרות ים שלמודל

כוח העבודה, נקבעו סכומי קצבאות נמוכים יחסית ותנאי זכאות גבוהים ושיעורי השתתפות נמוכים ב

 .מחמירים מאוד

שכוללת בתוכה מההוצאה על שירותים חברתיים מועברים למערכת הרווחה החברתית  40%-כ

בקטגוריה הראשונה נכנסות קצבת במבחן הכנסה.  לצד קצבאות התלויותקצבאות אוניברסליות 

, דמי אבטלה, קצבת שמירת היריון, )שתלויה בהכנסה מעבודה( זקנה, קצבת ילדים, קצבת נכות

 ביטוח תאונות עבודה וגמלת סיעוד. בזמן שהקטגוריה השניה מורכבת בעיקר מקצבת הבטחת הכנסה.

וחה לתעסוקה, הבטחת הכנסה נוטה ליצור משום שנוצר מס שולי גבוה יחסית כתוצאה ממעבר מרו

סוגיית הכנסה בסיסית אוניברסלית עשויה לאפשר התייחסות ל(. Gal & Doron, 2000) מלכודת עוני

עם זאת, המגמה האחרונה של שיעורי  ת העוני ואי השוויון בחברה.מלכודת העוני כמו גם לבעיי

ממדיניות המתמקדת באקטיביזציה של  ( הנובעת2017)נכון ליוני  4.5%אבטלה נמוכים מאוד של 

מערכות הרווחה, הינה עדות לכך שעל ישראל להתמקד בהורדת רמות העוני ואי השוויון ולא ביצירת 

 תמריצים לעבודה.
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 הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראלהיתכנות ליישום 

ות זאת, עד כה, נערכו מחקרים מעטים בהקשר יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל. למר

תכנות של יהמוסד לביטוח לאומי התמנה לבחון את הה 2017/18בתכנית העבודה הממשלתית לשנים 

 יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל.

מחקר אחד בחן את ההשפעות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל על שיעור העוני, אי 

הוצאות משקי הבית שנערך על ידי הלשכה  . בהתבסס על סקר2006השוויון ועל ההוצאות לשנת 

חמישה תרחישים שונים של יישום הכנסה  כוהערי Malul et al. (2009)המרכזית לסטטיסטיקה, 

כלכלית של בין  הייתה צמיחה ,לשנה 2%-האוכלוסיה גדלה בכ, 2006מאז אמנם בסיסית בישראל. 

במחקר התחזיות נתוני , כך ש17.9%-עלתה בשיעור כולל של כוכן האינפלציה  בשנה 5.8%-ל 2.5%

ניתן עדיין ללמוד רבות מן עם זאת, . יהיו שונים מאוד מהנתונים אילו המחקר היה מתבצע כיום

 התוצר.גובה העלות כאחוז מ, כגון שינוי בתחולת העוני או אי השוויון וכן הנתונים היחסיים

סה בסיסית אוניברסלית על בסיס ומעלה יקבלו גמלת הכנ 18(, פרטים מגיל BI-18תרחיש הראשון )ב

בחודש, בעוד ששאר קצבאות הרווחה  ₪ 1,927סכום זה עמד על  2006-חודשי בגובה קו העוני. ב

. מדיניות זו תוריד בירוקרטיה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית אבל הממצאים הראו תבוטלנה

נוי הנמוך ביותר שנמדד . זהו השי6.6%-בלבד ומדד ג'יני ב 3.5%-ששיעור העוני ירד בעקבות כך ב

מהתוצר( היא כמעט בגובה של  17%-אמדה במתוך כלל התרחישים שנבחנו. ההוצאה על תכנית זו )שנ

מהתוצר(. תוצאות אלה  16%ההוצאה הכללית על שירותים חברתיים באותה שנה )שעמדה על 

משאבים כמו  ומעלה באמצעות שימוש באותם 18מצביעות על כך שהכנסה בסיסית אוניברסלית לבני 

מערכת הרווחה הינה יעילה יותר במונחים של הורדת שיעור העוני ואי השוויון מאשר המערכת 

 הקיימת. העברה אוניברסלית )ולא מותנית( הינה יעילה יותר מהעברה המותנית במבחני הכנסה. 

תרחיש הינו זהה ל ההכנסה הבסיסית האוניברסליתגובה גמלת (, BI+CHILDבתרחיש השני )

לילד בחודש. הגדלת הגמלה מייקרת את עלויות תכנית  ₪ 120קצבת ילדים בסך קודם, בתוספת ה

-מבתרחיש הראשון )ב 2ביותר מפי  מורידה את שיעור העונימהתוצר(, אך  18%) ההכנסה הבסיסית

 .(7.7%-כן מפחיתה מעט יותר את אי השוויון )בו( 7.4%

אחר לגמרי: כל הקצבאות נותרות כפי שהן היו  על רעיון מבוסס( PARTIAL-BIהתרחיש השלישי )

חולק גמלת הכנסה בסיסית אוניברסלית בגובה ההפרש תבעבר, אך לפרטים שלא מגיעים לקו העוני 

הכנסה לבין קו העוני. תרחיש זה כולל מאמץ אדמינסטרטיבי גדול יותר הבין גובה קצבת הבטחת 

ה על תכנית ההכנסה הבסיסית מתוך ההוצא 12%-מזה שקיים היום שמשמעותו תוספת מעבר ל

, זהו השינוי הגדול 30.7%-התוצר עבור הוצאות אדמינסטרטיביות. בתרחיש הזה שיעור העוני יורד ב

ומגדיל מודל זה אינו אוניברסלי עם זאת, . 8.9%-ביותר מבין כל התרחישים שנבחנו ומדד ג'יני יורד ב

 את מלכודת העוני הקיימת.
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להעביר את כלל האכולוסייה מעל לקו העוני. לכן הכנסה  היא( BI-ALL)התרחיש הרביעי מטרת 

ומעלה בנוסף ניתן סכום עבור הילדים  18-בסיסית אוניברסלית בגובה קו המינימום ניתנת לכל בני ה

ככל שצריך כך שכל המשפחה תימצא מעל לקו העוני. נובע מכך שקו העוני יעלה בהתאם לחלוקת 

האקסוגני )מבלי לקחת בחשבון  בשיעור העוני 100%סקר טוען לירידה של הגמלת ההכנסה הבסיסית. 

בשיעור הפרטים שימצאו מתחת לקו העוני החדש  20.8%את קו העוני החדש שיווצר( ולירידה של 

במקרה כזה, קבוצות . ברמת הכנסה זו לפני יישום הכנסה בסיסית( ו)לעומת כמות האנשים שנמצא

 ות יוותרו מתחת לקו העוני החדש, כמו לדוגמא נכים וקשישים.חלשות הזקוקות לתמיכה נוספ

בתרחיש זה ניתן להוריד  יהיה צורך במתן קצבאות נוספות כפי שעלה בתרחיש בשלישי. ,בעקבות כך

 21%לכל היותר. ההוצאה על שירותים חברתיים תעמוד במקרה זה על  11.9%-את מדד ג'יני ב

 שים, אך צפויה ירידה בעלות האדמניסטרטיבית.מהתוצר, אחוז גבוה בהרבה משאר התרחי

( מציע גמלת הכנסה בסיסית אוניברסלית בגובה שמתאפשר על Current budgetהתרחיש האחרון )

. ₪מיליארד  50תקציב הרווחה בהינתן שהתקציב נשאר קבוע על סכום של חלוקת שווה של ידי 

-עת מועילה לעשירים, מדד ג'יני יעלה ב תמיכה נמוכה מידי לנזקקים ובאותהמספקת מאחר וגישה זו 

ההוצאה  OECD-מהתוצר. לפי נתוני ה 7.5%. ההוצאה תעמוד על 22.2%-ושיעור העוני יעלה ב 7.3%

 שבין להפרש קורה מה ףחוש תרחיש זה אינומהתוצר.  15.9%עמדה על  2006-על שירותים חברתיים ב

 .הסוציאלי ביטחוןהוצאה על הל הכוללת החברתית ההוצאה

 2006 : תוצאות המודלים השונים של הכנסה בסיסית אוניברסלית בישראל,3 לוח

 סוג המודל

העברה 
ממוצעת 
למשק 

 )₪(בית 

סך ההוצאה על 
הכנסה בסיסית 

אוניברסלית 
 ₪()מיליארדי 

אחוז 
 מהתמ"ג

שיעור שינוי 
בתחולת 

העוני 
 האקסוגנית

שיעור שינוי 
בתחולת 

העוני 
 גניתהאנדו

שיעור 
שינוי 
במדד 
 ג'יני

BI-18 4,631 112.8 17% 74.8%- 3.5%- 6.6%- 

BI   +

CHILD 
4,814 116.4 18% 78.7%- 7.4%- 7.7%- 

PARTIAL-

BI 
3,256 79.2 12% 54.5%- 30.7%- 8.9%- 

BI-ALL 5,654 136.8 21% 100%- 20.8%- 11.9%- 

Current 

Budget 
2,083 50 7.5% 16.8%+ 22.2%+ 7.3%+ 

 Malul et al. (2009) מקור: 
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לוקחים בחשבון את המימון של ההכנסה הבסיסית האוניברסלית, או את  אינםחישובים אלה 

התמריצים לעבודה. קיימת חשיבות לבחינת המשמעויות של התרחישים השונים על שוק העבודה. 

משום שתמריצים מצד אחד, זאת משום שהשפעות אלו הן בעלות משמעות על ההוצאות ומצד שני, 

לעבודה בעצמם מהווים סיבה ליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית. כדי לחשב במדיוק את ההוצאות 

 יש לכלול בחישוב את החיסכון בתשלומי העברה קודמים ואת המאמצים האדמינסטרטיביים. 

ית. זהו מההכנסה החציונית נטו לנפש סטנדרט 50%-זאת ועוד, קו העוני מוגדר כרמת הכנסה השווה ל

-סכום יחסי שמתבסס על שכר במקום על סכום אבסולוטי המתבסס על צרכים פיזיים וחברתיים

על היכולת לחיות מעבר לרמת קיום בסיסית. לכן ישנה  התרבותיים. חציית קו העוני לא בהכרח מעיד

 חשיבות להערכה שתתייחס לסוגיה זו. 

 אלהערכת עלויות יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית בישר

משני ומעלה  18לבני בישראל  בחלק זה נבצע הערכת עלות של יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית

בגובה קו העוני סוגים. ראשית נחשב את העלות של החלפת כל מערכת הקצבאות בקצבת בסיס אחת 

בגובה יסית ולאחר מכן תחושב שילוב קצבה אוניברסלית בסובגובה קו העוני בתוספת קצבאות ילדים 

 עם מדיניות הרווחה הנוכחית.קו העוני 

אלף איש.  5,611.6הייתה  2015ומעלה בשנת  18-מנתוני הלמ"ס גודלה הממוצע של אוכלוסיית בני ה

 שיהיו זכאים להכנסה בסיסית אוניברסלית במקרה שתיושם.  הפרטיםאלו הם 

נתוני הביטוח הלאומי(, )מ ₪ 2,527על  2015מחציון ההכנסה נטו( עמד בשנת  50%קו העוני )המהווה 

ומעלה בגובה קו העוני תעמוד על  18מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית לבני  שנתית של מכאן שעלות

 מהתוצר של אותה שנה. 11.4%המהווים  ₪ 170,166,158,400

עלות מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית בגובה שכר המינימום בנוסף לקצבת ילדים בסכום קבוע של 

 2015שנת במנתוני ביטוח לאומי, עולה ש₪.  150 -הניתנת היום עבור הילד הראשוןקצבת הילדים 

עבור שני ילדים,  346,925משפחות עבור ילד אחד,  345,569משפחות קיבלו קצבת ילדים.  1,128,328

. מנתונים אלה עולה שעלות שנתית של מתן קצבת ילדים אחידה כוליים ועבור שלושה ילד 240,295

עלות זו בתוספת לעלות של מתן הכנסה בסיסית ₪.  4,925,111,400לילד הינה ₪  150בגובה 

מהתוצר של אותה  11.8%בשנה המהווים ₪  175,091,269,800אוניברסלית בגובה קו העוני תעמוד על 

 שנה.

כעת נחשב את העלות של השארת הקצבאות הקיימות כיום, למעט הבטחת הכנסה, בתוספת מתן 

מנתוני הביטוח הלאומי עולה שסכום . ומעלה 18בגובה קו העוני לבני  יברסליתהכנסה בסיסית אונ

. מכאן שעלות ₪אלפי  70,055,268וללא קצבת הבטחת הכנסה עמד על  2015הקצבאות נכון לשנת 

בנוסף לקצבאות ביטוח לאומי )למעט הבטחת  קו העונימתן הכנסה בסיסית אוניברסלית בגובה 

 מהתוצר.  16.3%המהווים  ₪ 242,715,005,400 הכנסה( תעמוד על סכום של
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 על אוכלוסיות שונות בישראליישום הכנסה בסיסית אוניברסלית השפעת 

על ההשתתפות ו בסיסית אוניברסלית על שיעור העוניהכנסה  מתןבסעיף זה נעריך את ההשפעה של 

, נציין כי חלקים פרטים בעשירונים הנמוכים ובגבוהים. ראשיתו של ערבים, חרדים בכוח העבודה

גדולים מהאוכלוסייה החרדית והערבית נמצאים בעשירוני ההכנסה הנמוכה, בעוד שעשירוני ההכנסה 

הגבוהים מתאפיינים בדרך כלל ביהודים )לא חרדים(. בהתאם לכך, מחקר של קרנית פלוג וניצה קסיר 

מאשר לא  3גבוה פי  מצא שההסתברות של משפחה חרדית להיות מתחת לקו העוני 2001קלינר משנת 

חרדים, גם כשנלקחים בחשבון גודל המשפחה, מספר המפרנסים והסטטוס התעסוקתי של ראש 

על ידי תשואה נמוכה יחסית. הסבירות לעוני גבוהה אף הבית. בנוסף עולה כי לסוג ההשכלה הנרכשת 

 יותר בקרב לא יהודים גם כאשר נלקחת בחשבון ההשכלה, משלח היד וגודל השפחה. 

 חסית בהשוואה ליהודים, כאשר שיעורשיעור ההשתתפות של ערביי ישראל בכוח העבודה נמוך י

ההשתתפות בקרב נשים ערביות נמוך במיוחד ושיעור ההשתתפות בקרב גברים ערבים גם כן נמוך 

שיעור ההשתתפות של ערבים משני המינים, עבור כל רמות העבודה. בעקבות פרישה מוקדמת מכוח 

לעומת שיעור ההשתתפות בקרב האוכלוסייה היהודית שמתאפיין  45ד לאחר גיל ההשכלה יור

הסבר לכך יכול לנבוע מכך שגברים ערבים רבים  (.2009בפרישה מאוחרת יותר )ישיב וקסיר, 

מועסקים במשלחי יד הדורשים כושר פיזי, שיעורים גבוהים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית 

קשות שלא מאפשרות להם להשתתף בשוק העבודה. כמו כן, מאפייני מדווחים על בעיות בריאותיות 

תרבות שונים המאפשרים לדוגמה קבלת תמיכות מהילדים בשיעורים גבוהים יותר מאלה המדווחים 

 באוכלוסייה היהודית, מסבירים באופן חלקי את הפרישה המוקדמת של ערבים משוק העבודה. 

ות בקרב נשים "מסורתיות" נמוך משמעותית מזה של בקרב נשים ערביות נמצא ששיעורי ההשתתפ

נשים ערביות "מודרניות", וששיעור ההשתתפות של האחרונות דומה לשיעור ההשתתפות של נשים 

במאפיינים מערביים, מכאן שההבדלים בשיעור ההשתתפות של נשים הינם תרבותיים בעיקר ונובעים 

)ישיב וקסיר,  והשכר הנמוך יחסית שניתן להן מהיצע מקומות העבודה הנמוך הקיים לנשים ערביות

2012). 

 2016ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין,  15: תכונות כוח העבודה האזרחי של אוכלוסיית בני 4 לוח

  
 ערבים יהודים סה"כ

 נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ 

 אחוז כוח העבודה האזרחי
 27.1 63.6 45.3 66.2 70.0 68.1 59.4 69.1 64.1 ומעלה 15מאוכלוסיית בני 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח 
 9.2 5.2 6.4 4.6 4.6 4.6 4.9 4.7 4.8 העבודה האזרחי

 2017מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל 
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מערך הקצבאות בהכנסה בסיסית על בסיס נתונים אלה ניתן להעריך כי ההשפעה של החלפת 

, כתוצאה מירידה בכוח העבודה נשים ערביותההשתתפות של אוניברסלית תביא לירידה בשיעור 

אם  בשיעור ההשתפות של נשים ערביות "מסורתיות" בכוח העבודה שגם כך שיעור השתתפותן נמוך.

, כך שככל שגובהה נמוך יותר היא בגובה ההכנסה הבסיסיתמאוד כי יש לציין שהערכה זו תלויה 

  .צפויה לגרום ליותר נשים ערביות לצאת לשוק העבודה

לא ברור עם זאת, מאחר ומתן הכנסה בסיסית אוניברסלית צפויה לפתור את בעיית מלכודת העוני, 

כיצד היא תשפיע על נשים ערביות "מודרניות" וגברים ערבים. ההשפעה שלה תלויה בהעדפות פנאי 

. נעריך וכן כמובן בגובה ההכנסה הבסיסית עבודה שיש לכל פרט ומשתנות בין כל פרט ופרט אל מול

כי עבור פרטים בעלי שכר גבוה, הכנסה בסיסית צפויה לא לגרום לשינוי, או לגרום לירידה קטנה 

בשיעורי ההשתפות. עם זאת, פרטים הנשנעים כיום על מערך הקצבאות, צפויים לא לשנות את הרגלי 

סוקה שלהם בעקבות קבלת הגמלה ופרטים הנשענים כיום על מערך הקצבאות אך עדיין עובדים התע

צפויים להגדיל את היצע העבודה שלהם כתוצאה מכך שכעת סכום הקצבאות שיקבלו בעקבות 

בכל מקרה מאחר והשכר מעבודה ומגמלת הכנסה בסיסית צפוי לעלות או לא העבודה לא ישתנה. 

שאר ללא שינוי בעקבות מתן יאו י יירדק ששיעור העוני בקרב אוכלוסייה זו להשתנות, ניתן להסי

 יש לציין שגם הערכה זו תלויה בגובה ההכנסה הבסיסית שתקבע. הכנסה בסיסית אוניברסלית.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה הינו נמוך גם בקרב האוכלוסייה החרדית. במקרה הזה, שיעור 

ינו נמוך מאוד באופן יחסי לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית בעוד הההשתתפות של גברים חרדים ה

ל גברים חרדים אך עדיין נמוך מזה של נשים יהודיות ששיעור ההשתפות של נשים חרדיות גבוה מזה ש

, של המכון הישראלי לדמוקרטיה שאינן חרדיות. כך למשל, מנתוני שנתון החברה החרדית בישראל

( 25-64שתתפות בקרב האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה העיקריים )שיעור הה 2015נכון לשנת 

בקרב האוכלוסיה היהודית הלא חרדית. שיעור ההשתפות של גברים חרדים  87%לעומת  65%היה 

 78%בקרב גברים יהודים לא חרדים ושיעור ההשתתפות של נשים חרדיות היה  91%לעומת  53%היה 

 .84% –א חרדיות קטן במעט מזה של נשים יהודיות ל

בקרב המשתתפים בשוק העבודה באוכלוסייה הבלתי מועסקים , ניתן לראות ששיעור עם זאת

בקרב האוכלוסייה החילונית. שיעור הבלתי מועסקים עבור גברים ונשים מהחרדית גבוה משמעותית 

רים מתוך הגב 10.4%לעומת )שיעור זהה לנשים ולגברים(  4.4%עלה  2014חילוניות עמד בשנת 

זאת ועוד, ים החרדיות המשתתפות בכוח העבודה. מסך הנש 9.7%-החרדים הנמצאים בכוח העבודה ו

המועסקות במשרה חלקית נמוך מזה של נשים יהודיות לא חרדיות וכמו כן, החרדיות שיעור הנשים 

 נמוך מזה של נשים יהודיות לא 28.2ממוצע שעות העבודה השבועיות של נשים חרדיות העומד על 

 . 36.6חרדיות העומד על 

י למחקרי מדיניות, עולה שבעקבות שינוי המדיניות שחל במחצית הראשונה של נתוני המכון החרדלפי 

צעדים  ננקטוהתמיכה בתלמידי ישיבות ו צומצמהנערך קיצוץ בקצבאות,  ושבמסגרת 2000-שנות ה

מתוך האוכלוסייה  המשתתפים בכוח העבודה שיעורחל שיפור ב ,אקטיביים לעידוד התעסוקה
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 153%-עלה ב 25-64מספר המועסקים בגילאי  2004-2015החרדית. בקרב גברים חרדים בין השנים 

בקרב יהודים לא חרדים באותם שנים. יש לציין כי שיעור המועסקים עלה  32%לעומת עלייה של 

ור , שיעבפחות מאחר שיש לקחת בחשבון את הגידול באוכלוסייה החרדית שחל בשנים אלה

בשנים אלה חלה עלייה  .2016בשנת  50%והגיע למעט מעל  36.2%עמד על  2004ההשתתפות בשנת 

. 2016בשנת  72%-ועד כ 2004בשנת  50%-נשים חרדיות מכ שלההשתתפות משמעותית גם בשיעור 

ניתן להסיק ששיעור ההשתתפות של חרדים מושפע רבות משינויים במדיניות התמריצים  ,אם כך

 .לעבודה

 2014ומעלה לפי רמת דתיות ומין,  15: תכונות כוח העבודה האזרחי של אוכלוסיית בני 5 וחל

 חרדים חילונים סה"כ*  

 נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ 

אחוז כוח העבודה האזרחי 
 ומעלה 15מאוכלוסיית בני 

69.3 72.3 66.4 74.2 78.1 70.5 53.5 43.7 62.5 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח 
 העבודה האזרחי

5.7 5.6 5.7 4.4 4.4 4.4 10.0 10.4 9.7 

 2014סקר כוח אדם לשנת מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 מסך היהודים*
 

ניתן להעריך שמתן הכנסה בסיסית אוניברסלית וביטול מערך הקצבאות יהווה  ועל בסיס נתונים אל

בקרב גברים חרדים, בעיקר בעקבות ביטול מלכודת העוני וביטולן של  אה לעבודהתמריץ ליצי

זאת גם במקרה שבנוסף  הקצבאות שצפויות להגדיל את תחולת העוני בקרב משפחות מרובות ילדים.

להכנסה הבסיסית תינתן קצבת ילדים, מאחר וגובה הקיצבאות הקיימות כיום בנוסף לקצבאות 

מאותן סיבות נצפה לראות עלייה בשיעור מספר הילדים במשק הבית. ילדים מושפעות גם הן מ

מספר שעות העבודה השבועיות של נשים ב עלייהההשתתפות של נשים חרדיות שתתבטא בעיקר ב

שיעורי אבטלה גבוהים, נצפה שעלייה בשיעור חרדיות. מאחר והאוכלוסייה החרדית מתאפיינת ב

בקרב אוכלוסייה זו להשתלב במקומות עבודה  ם יותרההשתתפות בקרב אוכלוסייה זו תוביל רבי

הערכות אלה תלויות כמובן בגובה ההכנסה הבסיסית, כך שככל שסכום ההכנסה  מחוץ למגזר החרדי.

  הבסיסית יעלה, כך נצפה שפחות אנשים יחליטו להשתלב בשוק העבודה.

וכים תלויה בדרכי ההשפעה של מתן הכנסה בסיסית אוניברסלית על העשירונים הגבוהים והנמ

לצורך הערכת ההשפעה, נניח כי המימון יתבצע על ידי מס הכנסה שולי על כל רמת המימון שלה. 

מימון לאפשר את על מנת  ,יוםזה שקיים כגדול מבשיעור הכנסה )כולל על גודל ההכנסה הבסיסית(, 

צור מלכודת עוני, המימון שלה לא אמור ליאופן מאחר וסוג כזה של גמלה ו ,עלות הגמלה. אם כך

נצפה שהעשירונים הנמוכים, ובעיקר אלה שקודם לכן נשענו או נעזרו במערך הקצבאות, יתומרצו 

הגדלת המס השולי ובמקביל מתן הכנסה להגדיל את שיעור השתתפותם בכוח העבודה. בנוסף, נצפה ש

  לא לשנות את הרגלי העבודה של העשירונים הגבוהים. הבסיסית, צפוי
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 סיכום

תן למצוא מוטיביציה ליישום של הכנסה בסיסית אוניברסלית באידאולוגיות שונות. שתי המטרות ני

הן להוריד את רמת העוני ולהגביר את  – העל אף שהן נוטות להדיר אחת את השני –המרכזיות 

התמריצים לעבודה. יש מחלוקת בנוגע לדרכי המימון של תכנית זו, אם באמצעות מס הכנסה שלילי 

 רך מוסף, או דרך חלוקה פשוטה של רווחים קיימים. ומס ע

מלבד למימון, תמריצים לעבודה, עוני ודיונים על חירות ואי שוויון, נערך ניתוח לגבי המקרה המיוחד 

אחרות העוסקים בהכנסה  OECDשנערכו במדינות  במחקריםשקיים בישראל. לא ניתן להשתמש 

אפיינים הדמוקרטיים והאתניים היחודיים שקיימים בסיסית אוניברסלית בהקשר לישראל, בגלל המ

על מגוון קבוצות האוכלוסייה הקיימות בישראל כדי לאפיין  מחקריםלכן יהיה צורך לערוך בישראל. 

להעריך כיצד יישום הכנסה בסיסית אוניברסלית צפויה להשפיע על קבוצות אלה ולהתאים את ו

זאת בדגש על ההשפעות על  שוק העבודה הישראלי. הגמלה לפי הערכות אלה למאפיינים היחודיים של

 .האוכלוסייה החרדית והערבית בארץ
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 קשישים ובעלי מוגבליות בישראל

 מדיניות כלפי קשישים בישראל

שים החיים מתחת לקו שיעור הקשילפי דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי, 

שיעור העניים מסך הקשישים  2014ת לאחר שבשנת . זא21.7% עמד על 2015בשנת  העוני בישראל

רים ישאה. מגמת ירידה זו הינה בעיקר תוצאה של העלאת גובה קצבאות הזקנה ו23.1%עמד על 

 63%לעומת  69%עומד על בישראל  2נטוהפנסיוני התחלופה  שיעורממוצע הכנסה.  הבטחתבתוספת 

-בממוצע ה 27.3%לעומת  20.3%ל עומד ע בישראל 3של קשישים. יחס התלות OECD-בממוצע ה

OECD  בממוצע ה 7.9%מתוך התוצר לעומת  4.8%וההוצאה הציבורית על פנסיות הינה-OECD. 

 קצבת זקנה

הרובד הראשון הינו קצבת הזקנה שמגיל הזכאות  ישראל הפנסיה מורכבת ממספר רבדים, כאשרב

ישראל זכאי לקבל את הגמלה המוחלט מהווה קצבה אוניברסלית. כל אדם שחצה את גיל הפנסיה ב

בתנאי ששילם תקופת אכשרה מסוימת. בשנים שבין גיל הפנסיה בחוק לגיל הזכאות המוחלט קבלת 

במצב התעסוקתי ובגובה ההכנסות. גיל הפרישה עלה בשנים האחרונות  הקצבה וסכומה תלויים

כיום ואילו גיל  62עד ו 2004בשנת  60-כיום ועבור נשים מ 67ועד  2004לגברים בשנת  65-בהדרגה מ

, נותר ללא שינוי בזמן שגיל הזכאות המוחלטת לנשים עלה בהדרגה 70הזכאות המוחלטת של גברים, 

 . 2020במאי  70-וצפוי להגיע ל 65-לאורך השנים מ

₪  1,531ושילם את כל חובותיו לביטוח לאומי, זכאי לקבל קצבה של  70אדם בישראל שמגיע לגיל 

-, קצבת הזקנה עולה ל80לזוג )כאשר בן הזוג לא זכאי לקצבה(. לאחר גיל ₪  2,301-בחודש ליחיד ו

לזוג. אם שני בני הזוג זכאים לקצבה, כל אחד מהם מקבל קצבה ליחיד. ₪  2,387-ליחיד ו₪  1,617

, זכאות לקבלת קצבת זקנה תלויה בהכנסה החודשית: אדם יחיד, 70בשנים שבין גיל הפרישה לגיל 

יהיה זכאי לקבלת קצבה מלאה. ₪,  5,394-אינו זכאי לקבל קצבה והכנסתו נמוכה מאו עם בן זוג ש

יהיה זכאי לקצבה ₪,  7,690-אך נמוכה מ₪  5,394-במידה והכנסתו החודשית מעבודה גבוהה מ

ייתכן שלא יהיה זכאי לקבל קצבה כלל. אדם שבן זוגו ₪  7,690-חלקית ובמידה והכנסתו גבוהה מ

זכאי לקבלת קצבה מלאה רק אם הכנסתו ₪,  5,394-כנסת בן הזוג נמוכה מאו שה 70הגיע לגיל 

-ונמוכה מ₪  7,193-מ לקצבת זקנה חלקית אם הכנסתו גבוהה₪,  7,193-החודשית מעבודה נמוכה מ

אינו זכאי לקצבה, אם הכנסתו גבוהה מזו. קיימות מדרגות שכר נוספות גם שוייתכן ₪  10,773

 להכנסה שלא מעבודה בלבד.

מהקצבה בעד כל שנה שתשלום  5%עבר לכך, הביטוח הלאומי נותן תוספת דחיית קצבה בסך מ

הקצבה נדחה למובטחים שגובה ההכנסות שלהם בגיל המותנה בהכנסה היו גבוהות מידי או 

                                                           
2
 זה יחס. לפנסיה, כולל מיסים ותשלומי העברה שפרש קודם שכרו גובה ובין לפנסיונר המשולמת הפנסיה גובה בין היחס 

 .פנסיוני לביטוח תוכניות של יעילותן לבדיקת מדד מהווה
3
 (.20-64) העיקריים העבודה בגילאי לאוכלוסיה להומע 65 בגילאי קשישים בין היחס 
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עבור מי שהיה מבוטח למעלה מעשר ניתנת תוספת ותק לדחות את קבלת הקצבה. כמו כן,  ושהחליט

מקבלי קצבת זקנה עשויים להיות זכאים לקבל תוספת נה נוספת. זאת ועוד, לכל ש 2%שנים בגובה 

 הבטחתהם עומדים במבחן אמצעים. גובה קצבת הזקנה הבסיסית בתוספת שהכנסה בהינתן  הבטחת

, 80וטרם מלאו לו  70ליחיד שמלאו לו ₪  2,112עומד על  70הכנסה הבסיסית ליחיד שלא מלאו לו 

 הבטחת. לזוג גובה קצבת הזקנה ו₪ 3,211גובה הקצבה תעמוד על  80 וליחיד שמלאו לו₪  3,140

  בהתאמה.₪,  5,075-ו₪  ₪4,962,  4,918ההכנסה תעמוד על 

 התפתחות קצבת הזקנה בישראל

, נקבע כי תינתן קצבה אחידה ונמוכה לאלו 1953-כחלק מחוק הביטוח הלאומי שנחקק בישראל ב

-וענקו לראשונה בכניות חיסכון פנסיוניות. קצבאות הזקנה השהגיעו לגיל פרישה לצד הפעלתן של ת

לקשישים במטרה להבטיח  תומאז מהוות את הרובד הראשון של מערכת הביטחון הסוציאלי 1957

לקשישים רמת קיום מינימלית. מתן הקצבה מאז ועד היום מותנה בגיל המבוטח, בתקופת אכשרה 

 . 65ולגברים מגיל  60נשים מגיל תושבות. בשנותיה הראשונות הקצבה שולמה לבו

נוסח החוק הראשון לא כלל התייחסות לפרטים שעלו ארצה ולכן לא צברו תקופת אכשרה מספקת 

בכדי לקבל קצבת זקנה. עם השנים נערכו מספר שינויים כדי לאפשר מתן קצבה זקנה גם לפרטים 

 70-הקיים מאמצע שנות הכל ההסדרים כמו גם ההסדר הנוכחי  ,עם זאת .שעלו ארצה בגיל מבוגר

עמידה במבחן אמצעים ואינו כולל כמובן מרכיבי תוספת ותק ותוספת דחייה. גם אינו שוויוני ודורש 

תוקן החוק  90-עקרות בית לא היו זכאיות בנוסח החוק הראשון בעד עצמן לקצבת זקנה. בשנות ה

 וכיום גם עקרות בית זכאיות לקצבת זקנה. 

בה הקצבה לא הוצמד לשכר הממוצע במשק מה שגרם לירידה בערכה, עם גובחוק המקורי  כמו כן,

 מהשכר הממוצע במשק.  16%-זאת מאז רכיב זה תוקן וגובה הקצבה הבסיסית נקבע ל

גובה הקצבה למדד  תדמננקטו מספר צעדי מדיניות וביניהם הצ 2000-במחצית הראשונה של שנות ה

נוספים בקצבה שהביאו לעלייה בשיעור הקשישים  המחירים לצרכן במקום לשכר הממוצע וקיצוצים

מהקיצוץ  2.5% 2005שבשנת  )למרות 4%-תחת לקו העוני. קצבת הזקנה קוצצה תחילה במהנמצאים 

גם עלה גיל הפרישה בחוק, מה שדחה את קבלת הגמלה  ,במקביל .שנים 3גובהה הוקפא למשך ו בוטל(

 עבור רבים. 

צבאות הזקנה ואף חלה עלייה מסוימת בגובה הקצבה, עלייה נעצר הקיצוץ בק 2008עם זאת, משנת 

 16.5%וסכום הקצבה ליחיד נקבע על  80מהסכום הבסיסי של קצבאות לאלו שמלאו להם  1%של 

  .(2016)דורון וקורבר,  מהשכר הממוצע במשק

חלה חובה לבטח את כל המועסקים השכירים במשק בביטוח פנסיוני. נכון לשנת  2008משנת החל 

 2017משכר העובד עד תחילת שנת  18%שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני הוא לכל הפחות  2016

וחלקו של  5.75%הוא  1.7.2016 -ה. כאשר חלקו של העובד בהפרשות, החל מ2017החל משנת  18.5%ו
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לפחות לרכיב פיצויי פיטורים. ההפרשות מחושבות לפי שכר  6%לפחות ועוד  6.25%המעביד הוא 

ו של העובד או השכר הממוצע במשק, הנמוך מבין השניים. בנוסף, סך מס ההכנסה שעל הברוט

( משכרם. החובה לבטח שכירים 7%עובדים לשלם קטן במידה שהם מפרישים אחוז גבוה יותר )עד 

בביטוח פנסיוני כמו גם התמריץ שניתן להם מצד המדינה מאחר וזו הכנסה שאינה חייבת במס צפויה 

 ווחה ואת היקף ההכנסות של קשישים מכל דרגות ההכנסה לאחר גיל הפרישה. להגדיל את הר

 השוואה למדינות נבחרות

 ארצות הברית

(, הפער גדול אף יותר 11.3%לעומת  17.6%) OECD-הינם גבוהים מממוצע ה ב"ארהשיעורי העוני ב

וני הגדול הע (. אחת הסיבות המרכזיות לשיעור12.4%לעומת  21.5%בקרב אוכלוסיית הקשישים )

, פנסיונרים ב"ארהיחסי של הרובד הראשון של הפנסיה. בהנמוך באופן  בקרב קשישים הינה גובהו

השכר הממוצע, כתלות  17%, זכאים לקבל קצבה המגיעה לגובה של םשעומדים במבחני אמצעי

. שיעור התחלופה בין גובה המשכורת האחרונה OECD-מממוצע ה 5%-בהכנסה. סכום זה נמוך ב

. OECD-ב 63.2%אל מול  44.8%כר בשכר הממוצע הינו נמוך גם כן: רק תלפנסיה של עובד המש

-ב 8.2%לעומת  6.9%הינה נמוכה באופן יחסי ועומדת על  ריםיזקנה ושאההוצאה הציבורית על 

OECD .גבוה בשנתיים מממוצע ה66הינו  ב"ארהכמו כן, גיל הפרישה בחוק ב ,-OECD. 

 9%, כך שתרומה של ב"ארהוולונטריות הינה עצומה בהפרטיות והנסיה פה של קרנות חשיבותן

של כספי קרנות  שיעור(. ה81.9%התחלופה ) שיעורמהמשכורת לאורך הקריירה כמעט מכפילה את 

, אחרי דנמרק, הולנד, איסלנד OECD-מהתוצר והוא החמישי בגובהו ב 132.9%-הפנסיה שווה ל

הינם בעלי תכניות פנסיה. שיעור בעלי תכניות הפנסיה  15-64מהפרטים בגילאי  47%וקנדה. אך רק 

. שיעור הכיסוי הנמוך בתוספת גובה קצבת זקנה בסיסית הכנסות נמוכותנמוך במיוחד בקרב בעלי 

 לשיעור עוני גבוה בקרב אוכלוסיית הקשישים.  גורמים המוביליםנמוכה הם ה

. הצפי הוא שיחס התלות OECD-בממוצע ה 27%, לעומת 24%עומד על  ב"ארהיחס התלות ב

בגלל שיעורי הגירה גדולים ושיעור פריון גבוה  OECD-יהיה בין הנמוכים מבין מדינות ה ב"ארהב

 יחסית. 

" והיא בעלת מבנה פרוגרסיבי, כך Social Securityהפנסיה המסופקת על ידי המדינה נקראת "

נוספת לבעלי הכנסות נמוכות כתלות  ניתנת קצבה ,ששיעור התחלופה קטן עם ההכנסה. מעבר לפנסיה

 ". Supplemental Security Incomeבמבחני אמצעים המכונה "
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 גרמניה

, אך למרות זאת שיעור העוני כמו גם שיעור 35%גרמניה ניצבת מול יחס תלות גבוה מאוד העומד על 

תה, ההוצאה ההשקעה בתכניות פנסיה פרטיות הינם נמוכים. בעקבות קצב ההזדקנות של אוכלוסיי

. OECD-בממוצע ה 8.2%תוצר, אל מול  10.1%ת על דעומ ריםיזקנה ושאהציבורית בגרמניה על 

 . 2050-ב 12.5%-הוצאה זו צפויה להגיע ל

(, גם כאשר 63.2%לעומת  50%) OECD-שיעור התחלופה בגרמניה הינו נמוך מזה שברוב מדינות ה

 (. קצבת הזקנה גם כן יחסית נמוכה68.4%ול אל מ 64.7%נלקחות בחשבון הפרשות וולונטריות )

 . OECD-ב 22%ר הממוצע לעומת כמהש 19%ועומדת על 

, אם כי 9.4%ועומד על  OECD-עם זאת, שיעור העוני בקרב אוכלוסיית הקשישים הינו נמוך ממוצע ה

 הוא גבוה ממדינות אירופאיות אחרות כמו דנמרק, צרפת והולנד. הפער המגדרי במקרה הזה הינו

 בלבד מהגברים.  6.3%ומעלה חיו מתחת לקו העוני לעומת  65מהנשים בגיל  12.3%עצום כאשר 

פנסיוניות של  רמניה כוללת שלושה רבדים: ביטוח פרישה ממשלתי, תכניות ביטוחמערכת הפנסיה בג

בהפרשה לתכנית הפנסיה מתחלקים ון פרטיות של יחידים. בגרמניה חברות פרטיות ותכניות חיסכ

מכוח העובדה משתתף  85%מסך השכר ברוטו.  18.7%ד והמעביד כאשר ביחד התשלום מהווה העוב

ייחודית להם ולרוב עצמאים בביטוח החובה הפנסיוני, לעובדים במגזר הציבורי ישנה תכנית פנסיה 

הם בעלי תכניות פנסיה פרטיות. אם תכניות אלה אינן מספיקות מוצע תשלום של שירותי הרווחה 

 מידה במבחן אמצעים. תלות בעכ

עם הזדקנות האוכלוסייה עולה חשיבותן של תכניות פנסיה המסופקות על ידי חברות פרטיות 

דת ובמקרב האוכולסייה הע 60%-שבמקור נועדו להוות תחליף לתכנית הפנסיה הציבורית. כיום ל

 הינם מכוסים בתכנית פרטית של החברה בה הם עובדים. 

לתיות מתמרצות חברות וגם עובדים להשקיע בתכניות פנסיה של הקלות במס וסובסידיות ממש

של קרנות הפנסיה הפרטיות לתוצר נותר  שיעורהחברות, או תכניות חיסכון פרטיות. למרות זאת, ה

 מהתוצר.  6.6%-נמוך ושווה ל

 יפן

יפן הינה מדינה שהכי מושפעת מהזדקנות האוכלוסייה, זוהי המדינה בעלת אוכלוסיית הקשישים 

(. עד OECD-בממוצע ה 27, לעומת 45.7ובעלת יחס התלות הגבוה ביותר שעומד על גדולה ביותר, ה

שנים  19.3של  65אנשים בכוח העבודה. תוחלת החיים בגיל  100פנסיונרים על כל  77יהיו  2075

. כך גם תוחלת החיים הכללית במדינה OECD-שנים לנשים היא הגבוה מבין מדינות ה 24.2-לגברים ו

השנים הבאות כאשר מספר שנות  50. מגמה זו מצביעה על 2016שנים נכון לשנת  83.7העומדת על 
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. למרות OECD-שנים יותר ממוצע ה 4שנים לגברים. אלו הם  24-ו 30-הפנסיה של נשים צפוי להגיע ל

ולמרות שהיפנים עובדים יותר שנים  2017-ב 18.3%-ל 2004-ב 13.6%-שאחוז ההפרשות עלה מ

ר המדינות, פרטים חדשים הנכנסים לשוק העבודה צפויים להיות בעלי שיעור התחלופה הנמוך מבשא

 .OECD-מבין מדינות ה

התוצאה היא שיעורי עוני גבוהים בקרב האוכלוסייה הקשישה והוצאות ציבוריות גבוהות. למרות 

ממוצע  2%-ב ההשההוצאה הציבורית על פנסיה יותר מהוכפלה בעשרים השנים האחרונות והיא גבו

. הגירעון הממשלתי OECD-ממוצע ה 7%-ומעלה הינו גבוה ב 65, עדיין שיעור העוני של בני OECD-ה

(, אך יפן חוותה את העלייה 2014-ב 88%-ל 2007-ב 55%-)בממוצע מ OECD-עלה בכל מדינות ה

 .220%-ל 162%-הגבוהה ביותר, מ

יסית המורכבת מהפרשה של שיעור קבוע מורכבת משני רבדים: פנסיה בסמערכת הפנסיה היפנית 

 מההכנסות ופנסיה שגובהה נקבע כתלות בהכנסה מעבודה. 

הרכיב הציבורי מורכב מביטוח פנסיה לאומית חובה, שהינה שיעור קבוע מההכנסה, ופנסיה שהיא 

יישמה את ההתאמה  2004-תלויה במעסיק וקיימת לעובדי המגזר הפרטי והציבורי. רפורמה ב

של גובה ההטבות בסוף התקופה במטרה להגדיל את הגמישות של המערכת לשינויים  האוטומטית

דמוגרפיים וכלכליים. בנוסף, מעסיקים יכולים לתרום לקרן פנסיה תעסוקתית של העבודים. קרן זו 

 מהווה תחליף לחלק מההטבות של הפנסיה הציבורית, אך יכולה לספק הטבות נוספות.

תורמים לפנסיה התעסוקתית יכולים לפתוח חשבון פנסיה מסוג  העצמאים ואלו שמעסיקיהם לא

תרומות מוגדרות" בארגון קרן הפנסיה הלאומית. מעבר לכך, קיימות תכניות פנסיה תאגידיות מסוג "

 "הטבות מוגדרות" ו"תרומות מוגדרות" כמו גם תכניות פרטיות וולונטריות.

 איטליה

 16.3%ועומדת על  OECD-נה הגבוהה מכל מדינות הההוצאה הציבורית באיטליה על פנסיונרים הי

מהתוצר. במטרה להוריד את גובה ההוצאות, מערכת התרומות המוגדרות הלאומית החלה בפעילות 

שינויים אלה מ. כתוצאה 2021בשנת  67וגיל הפרישה עולה באופן הדרגתי עד לגיל  2012רחבה בשנת 

 . 2060ר עד תוצ 2%-ההוצאות על מערכת הפנסיה צפויה לרדת ב

( וצמיחה OECD-ב 27%לעומת  35.9%מלבד להזדקנות האוכלוסייה )יחס התלות באיטליה הינו 

כלכלית נמוכה, הבעיות המרכזיות נובעות מהשינויים שארעו לאחרונה בשוק העבודה: שיעור 

. כאשר הדור הצעיר הושפע במיוחד לרעה משינויים אלה: יותר 2016בדצמבר  12%-עלה להאבטלה 

נמצאים בהכשרה. כניסה שאינם אינם עובדים או שאינם לומדים או  16-29מאלה בגילאי  20%-מ

. OECD-מאוחרת לשוק העבודה והפרעות במהלך הקריירה מתרחשות באיטליה הרבה מעל ממוצע ה

מאחר והמערכת מבוססת על תרומות והטבות, אבטלה, משרות חלקיות ושינויים תכופים של משרות 
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ו רבות על הזכאות לפנסיה בעתיד. מלבד נסיונות לרכך את השפעות אלה, איטליה טרם זמניות ישפיע

הינה עידוד עבודה ארוכה ורציפה פקטיבית לתקופות אבטלה. לפיכך התמקדות בעיצבה הגנה א

  הכרחית.

יישום מערכת התרומות המוגדרות הלאומית לוותה בביטול רובד הפנסיה המינימלית כך שרק מערכת 

נותרה כרשת ביטחון לשמירה על רמת קיום מינימלית, אם כי גם רמתה הינה נמוכה מאוד הרווחה 

מההכנסה  19%: אלה שבחייהם לא תרמו למערכת הפנסיה קיבלו OECD-יחסית לממוצע ה

 . OECD-ב 22%המינימלית לעומת 

יעורן . שOECD-מההכנסה שהיא השנייה בגובהה מבין מדינות ה 33%התרומות לפנסיה עומדות על 

הגבוה של ההפרשות לפנסיה לצד הוצאה ציבורית גבוהה מובילה מצד אחד לאבטלה גבוהה ומצד שני 

 12.4%מהפניסיונרים הינם עניים לעומת  9.4%לשיעור עוני נמוך בקרב קשישים. באיטליה רק 

מכלל תושבי איטליה. בעקבות השינויים בשוק העבודה, העוני עבר  12%-ו OECD-בממוצע ה

 חיים מתחת לקו העוני.  18-25מבני  15%-שים לצעירים: כמהקשי

, מערכת הפנסיה מורכבת מחשבונות פנסיה לאומיים התלויים בגובה 2012מאז הרפורמה של שנת 

ההכנסה. קבלת החשבון הפכה לאוטומטית ואם העובדים לא מעוניינים בה הם צריכים באופן 

תעסוקתית מציעה השתתפות בקרנות פתוחות או אקטיבי לבטל אותה. המערכת השנייה הוולונטרית 

מהשכר נשמרים אצל המעסיק  6.91%בקרנות נאמנות סגורות. עם החלת מערכת הפנסיה הלאומית, 

  עובד עם סיום העסקתו.ומשולמים ל

 בישראל בעלי מוגבליותמדיניות כלפי 

איש קיבלו גמלה  208,344איש קיבלו קצבת נכות כללית מתוכם  233,945בסך הכל  2016נכון לשנת 

מכאן שמצבם הבריאותי של רוב מקבלי הגמלה  .קיבלו גמלה זמנית 10%-המהווים כ 23,742-ו צמיתה

שיעור העוני  2014נכון לשנת  מצבם הכלכלי מושפע מאוד מגובה הקצבה.ש מכאןלא צפוי להשתנות ו

ז מזה באוכלוסייה נקודות אחו 5-, שיעור הגבוה ב23.7%בקרב משפחות עם נכות כללית עמד על 

שאז שיעור העוני של משקי  2003הכללית. לפי שיעור זה ניתן לראות שמצבם של הנכים הוחמר משנת 

 19.3% –בלבד והיה נמוך משיעור העוני הכללי באותה שנה  18.7%בית עם מקבלי קצבת נכות עמד על 

 .(2017)גוטליב ונוספים, 

 40%נכות, או  60%ושביטוח לאומי קבע לו לפחות  18קצבת נכות ניתנת למי שהינו תושב, מלאו לו 

ומעלה אם הוא סובל ממספר ליקויים רפואיים שעל אחד מהם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 

תנאים התלויים ברמת ההכנסה. זכאי הינו מי שאינו קיימים לפחות. מעבר לכך לקבלת הקצבה  25%

( ונקבע שבעקבות 2017נכון לינואר  ₪ 5,804) מהשכר הממוצע 60%-עובד או שמשכורתו נמוכה מ

לפחות ונקבע לו דרגת אי כושר באחד  50%-הנכות יכולת ההשתכרות של אותו מבקש קצבה ירדה ב
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עקרות בית המבקשות לקבל קצבה נדרשות להוכיח . 100%או  74%, 65%, 60%מהשיעורים הבאים: 

 התביעה. חודשים רצופים שקדמו ליום הגשת  24, 12שהן לא עבדו 

( 100%-75%נקבע בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה למבקש הקצבה: דרגה מלאה ) סכום הקצבה

מזה בקצבה חודשית בסך  74%, דרגה חלקית בשיעור ₪ 2,342מזכה בקצבה חודשית מלאה בסך 

ודרגה חלקית בשיעור  ₪ 1,522, מזכה בקצבה בסך 65%כושר חלקית בשיעור -, דרגת אי₪ 1,733

כושר מלאה ואחוזי נכות של -בעה להם דרגת אי. פרטים שנק₪ 1,405ה קבלת קצבה בגובה , מזכ60%

נוספת בהתאם לאחוזי הנכות, כאשר לפחות ושאינם שוהים במוסד זכאים לקבל קצבה חודשית  40%

בחודש. כמו כן, עבור  ₪ 451ומעלה זכאים לקבל סכום נוסף בגובה  80%-פרטים בעלי אחוזי נכות מ

ם הראשונים משולמת תוספת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה למבקש הגמלה. בנוסף, שני הילדי

-שהכנסת בן/בת הזוג נמוכה מהכושר וכתלות  משולמת תוספת עבור בן/בת זוג בהתאם לדרגת אי

5,514 ₪. 

כל המקבלים הקצבה המעוניינים לעבוד יכולים לעבוד ולהרוויח עד סכום מסוים מבלי שסכום 

הכושר שנקבעה למבקש הקצבה. עם -זכאים יופחת, הסכום נקבע כתלות בדרגת איהקצבה לו הם 

סכום הקצבה ייפחת מעבר לסכום זה ובכל מקרה מבקש הקצבה יצא נשכר באם  ,העלייה בשכר

, זאת 21.4%כיום שיעור המועסקים מתוך מקבלי קצבת נכות כללית עומד על יחליט לצאת לעבוד. 

 וסייה הכללית. בקרב האוכל 64.2%-בהשוואה ל

ולונטרי בביטוח אובדן כושר עבודה וזאת במטרה להגדיל את פרטים יכולים לבטח את עצמם באופן ו

הסכום החודשי שיקבלו במקרה של אובדן כושר עבודה. עם זאת, הכנסות אחרות שאינן מעבודה כמו 

ספת המגיעה עבור פנסיה, שכר דירה, מלגה, קצבאות ביטוח לאומי נוספות ועוד יקוזזו מסכום התו

 ילדים או בן/בת הזוג. 

 בישראל הנכותהתפתחות קצבת 

הייתה מערכת הגמלאות בארץ בעלת אופי פילוחי, כאשר אוכלוסיית הגמלאות לא  70-עד שנות ה

חולקה רק על בסיס לאומי, אתני או מגדרי, אלא גם על בסיס מקור הנכות. בעוד שנכי צה"ל ונכי 

ריות נדיבות יחסית, רוב בעלי המגבלות נדרשו לפנות למערכת הסעד עבודה זכו לתכניות סטטוטו

שחייבה אותם במבחני אמצעים נוקשים וסטיגמטיים וסכומי הקצבאות שניתנו היו נמוכים. חלק 

באותה תקופה שהוביל את ראשי הציונות ומנהיגי מהבחנה זו ניתן לקשר לאתוס הציוני שהיה קיים 

והחולי הכרוכים בדמוי של היהודי הגלותי, זאת לעומת נכי צה"ל או המדינה להתנער ממרכיבי הנכות 

 עבודה שנפצעו במהלך עבודתם על בניין האומה. 

עם השנים, הופסק מאפיין מפלה זה של מערכת הגמלאות, בעיקר בזכות מחאותיהם של הנכים, 

. שביתות אלה 2001ושביתה ממושכת יותר בשנת  1999כאשר המרכזיות בהן היו השביתה הגדולה של 

הזיקה בין מוגבלות סימנו עליית מדרגה באקטיביזם של אנשים עם מוגבלויות. זו הייתה מחאה נגד 

 (. 2014לעוני ועימות עם מערכת הקצבאות שפוגעת ב"נכים הכלליים" )הולר, 
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)מרכז המחקר  תיקונים רלוונטים בחוק הביטוח הלאומי שהביאו לשינוי במספר מקבלי הקצבה

 :(2010והמידע, 

  נקבע שעולים חדשים יהיו זכאים לקבלת קצבת נכות כללית אם שהו בישראל  1999בינואר

 כפי שנדרש מהם קודם. 24חודשים, לעומת  12

  בזמן שלא היו תושבי  18נקבע שגם ילידי הארץ שנכותם נגמרה להם לפני גיל  2002בשנת

 ישראל יהיו זכאים לקצבת נכות כללית.

  גיל הפרישה הוארך משך הזכאות לקבלת הקצבה עד גיל הפרישה  , עם העלאת2004בשנת

 החדש.

  זכאות לקבלת קצבת נכות כללית מלתנאי  סף הנכות שמהווה הועלה 2004עם זאת, בשנת-

 נכות לפחות(. 25%-עלי מספר ליקויים שאחד מהם מזכה בב)למעט נכים  60%-ל 40%

צבת הנכות באופן יחסי לתנאים הכלכליים קיימת שחיקה בק 2002למרות תיקונים אלה, החל משנת 

עולם זו לא הייתה גבוהה ביחס למקובל ב, קצבה 2002של יתר האוכלוסייה במדינה. כאשר גם בשנת 

 (.2017המערבי )זליכה, 

נחקק חוק לשילוב נכים בעבודה )חוק לרון( במטרה לבטל תמריצים שליליים ליציאה לעבודה  2009-ב

 25%ש"ח ) 2,000-. עד אז מקבל קצבת נכות שיצא לעבוד והרוויח מעל לשנבעו ממבנה קצבאות הנכים

מהשכר הממוצע במשק(, גובה הקצבה שנתנה לו ירדה בצורה משמעותית דבר שהניא נכים רבים 

מבלי שקצבתם  םואיפשר לנכים להשתכר עד גובה הכנסה מסוימלעבוד. החוק תיקן עיוות זה בחוק 

בהדרגה, אך בכל מקרה שהסכום הכולל שיקבלו מעבודה תופחת ומעבר לכך שקצבתם תופחת 

  (.2009ומהקצבה תמיד יהיה גובה יותר מסכום הקצבה בלבד )הביטוח הלאומי, 

נושא העלאת קצבת הנכות בישראל נמצא בסדר היום הציבורי, בתוך כך ניתנו  2017מתחילת שנת 

. המלצות שראל, אותן נסקור בהמשךהמלצות של פרופ' ירון זליכה בעניין רפורמה בקצבאות הנכות בי

 בראשות פרופ' אבי שמחון קמה ועדהולאחרונה  לא זכו לקבלה רחבה מצד קובעי מדיניותאלה 

 .המלצות אחרות בנושא נתנהש

 השוואה למדינות נבחרות

 ארצות הברית

מהתוצר. המערכת מחולקת לביטוח נכות  1.4%עומדת על  ב"ארהההוצאה הציבורית על מוגבלויות ב

Social Security Disability Insurance (SSD שמבוסס על שנות הפרשה מהשכר ועל הבטחת )

אם האמצעים של המקבל נמוכים מרף  Supplemental Security Income (SSI)הכנסה משלימה 

 מסוים. 
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יכולה להיות זמנית או קבועה ומספקת השלמת הכנסה לאלה מצבם הנפשי או הפיזי מונע  SSD-ה

 יסוק ב"פעילות יצרנית משמעותית" )פעילויות נחשבות יצרניות אם הן מספקות הכנסהמהם מע

בקשר לעבודה $ בחודש(. בנוסף, מבקשי ביטוח הנכות צריכים לענות דרישות 1,090-הגבוהה מ

, נדרש שהמבוטח יוכיח כי עבד 24אחרונה ולמשך תקופת העבודה: אם הנכות התחילה לפני גיל 

, הוא נדרש להוכיח כי עבד לפחות מחצית 24-30ה וחצי. אם גילו הוא בין לפחות לתקופה של שנ

-שנים ב 5הוא נדרש להוכיח שעבד לפחות לתקופה של  31. אם גילו מעל 21מהתקופה מאז שמלאו לו 

 השנים האחרונות. מעבר לכך קיימים תנאי זכאות מיוחדים עבור ילדים.  10

למעט חמש השנים שבהן ההכנסה הייתה הנמוכה  סכום הקצבה מבוסס על ממוצע משכורות עבר

$. במקרה של נכות זמנית, ניתנת קצבה 1,170גובה הקצבה החודשית הממוצע היה  2013ביותר. בשנת 

לתקופת הנכות. התקופה המקסימלית לקבלת הקצבה תלויה במדינה שבה חי מההכנסה  66%בסך 

 עבודה. הכושר ל-המבוטח כאשר גובה הקצבה קטן כתלות בדרגת אי

ניתן לקבל תוספות עבור בני זוג, ילדים, סיוע ותלויים נוספים, אם כי לא קיימות קצבאות לשיקום 

 ולסיוע בדיור.

ומעלה, עיוור או נכה  65(, על הפרט להיות בן SSIכדי להיות זכאי לקבלת הבטחת הכנסה משלימה )

ודה כמו גם קצבאות(. גובה ועל הכנסותיו להיות מתחת לסכום מסוים )הכנסות מעבודה ולא מעב

 $ לזוג, אם כי דרישות אלה משתנות בין מדינות.1,100-$ ליחיד ו773ההטבה המקסימלי הינו 

 גרמניה

. המערכת מאפויינת OECD-ההוצאה הציבורית על בעלי מוגבלויות בגרמניה הינה בגובה ממוצע ה

 מי אבטלה. בסכומים גבוהים של הטבות נוספות כמו סיוע בדיור, דמי שיקום וד

קצבת הנכות הגרמנית מבוססת על שיטת הנקודות: הקצבה שווה לנקודות ההכנסה של הפרט 

נרמול( )ההכנסה לאורך החיים של הפרט מחולקת בהכנסה הממוצעת הלאומית מוכפלת במשתנה 

יורו. במקרה שדרגת אי הכושר של הפרט היא מלאה  29.21מוכפלת מקדם הנכות ובגובה קצבה של 

הכושר -ואם דרגת אי 1.0שעות ביום(, מקדם הנכות הוא  3-ח אינו מסוגל לעבוד למעלה מ)המבוט

שעות ביום( מקדם הנכות שיקבע לו יהיה  6-שנקבעה לו היא חלקית )המובטח לא מסוגל לעבוד מעל ל

0.5. 

בגיל הפרישה, קצבת הנכות מוחלפת בקצבת זקנה שהינה לפחות בגובה קצבת הנכות. הזכאות לכך 

 השנים שקדמו לנכות.  5חודשים במהלך  36שנים או לפחות  5עת לפי אם הפרט עבד לפחות נקב

, אז מתקיימים התנאים לקבלת הטבה לפי אם הירידה ביכולת ההשתכרות נובעת מתאונת עבודה

מהכנסתו ברוטו האחרונה של המבוטח משולמת לתקופה  80%גובה השכר: אם הנכות היא זמנית, 

בועות. כאשר ישנו גבול תחתון ועליון להכנסה שנלקחת בחשבון. אם הנכות הינה ש 78מקסימלית של 
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נכות ושיעור  100%מהכנסתו בשנה שלפני הנכות זאת במקרה של  66.7%לצמיתות, תשולם למבוטח 

הכושר שנקבעה למבוטח. תוסף של דמי אבטלה מבטיח שההפרש בין -זה מתעדכן בהתאם לדרגת אי

אבטלה הקבועים בחוק ישולם למובטח. בנוסף, קיימת אפשרות לקבלת קצבת הנכות לבין דמי ה

  גמלת סיעוד ודמי שיקום.

 דנמרק

אל מול  OECD :4.7%-ההוצאה הציבורית בדנמרק על קצבאות נכות היא הגבוהה מבין מדינות ה

 . OECD-בממוצע ה 2.1%

אי הכושר לצמיתות,  בדנמרק קצבת הנכות דורשת עמידה במבחן אמצעים: במקרה של ירידה בדרגת

שאינה יכולה להשתפר על ידי שיקום ועוד וכאשר הפרט אינו מסוגל להשיג את רמת הקיום הבסיסית 

$. אזרחים 33,797-קרונות השוות ל 217,464בסכום קבוע של שנתית ידי עבודה, משולמת לו קצבה -על

ושבים שאינם אזרחים ות 15-64שנים של מגורים בדנמרק בין הגילאים  3דנים צריכים להוכיח 

שנים. גובה הקצבה קטן אם ההכנסה השנתית עולה על  10צריכים להוכיח שהם גרו בדנמרק לפחות 

$. כאשר סכום הקצבה תלוי במצב המשפחתי. במקרה 11,547-קרונות השווים ל 74,300סכום של 

ד, או עבור קבלת הצורך ישנה אפשרות לקבל הטבות נוספות כמו לכיסוי הוצאות רפואיות, ציוד מיוח

 סיוע מאדם שלישי. 

בנוסף, משולמת קצבה כתלות ברמת ההכנסה: קצבת נכות זמנית כתוצאה מתאונת עבודה נקבעת לפי 

. גובה 15%הינה של לפחות שבועות דרגת אי הכושר שנקבעה  22הכנסת הפרט. היא משולמת למשך 

בול תחתון ועליון לגובה הקצבה ישנו ג הקצבה יותאם במקרה שהמבוטח מוגבל רק חלקית בעבודה.

מהכנסתו הקודמת שגם במקרה הזה  83%-נכות, המבוטח זכאי ל 100%האפשרית. כאשר במקרה של 

 קיים גובה מקסימלי ומינימלי לקצבה. 

$( המושלמת 130,782-קרונות )השווה ל 841,500בנוסף, ניתן פיצוי לנכות קבועה בגובה קובע של 

  תאם לרמת הנכות.נכות ומשתנה בה 100%לבעלי 

 שוויץ

מהתוצר. כדי  2.3%ה בשוויץ ועומדת על הההוצאה הציבורית על בעלי מוגבלויות הינה יחסית גבו

ונדרש שמקבל הקצבה  40%לקבל קצבה בסיסית קבועה, דרגת הנכות צריכה להיות של לפחות 

: אם ההכנסה השנתית . ההטבות מחולקות לשני סוגים21הפריש ממשכורתו בכל שנה מאז שמלאו לו 

$(. 15,342פרנק ) $14,664(, הסכום הקבוע שניתן הינו בגובה של 44,256פרנק ) 42,300-הינה נמוכה מ

 פרנק נוסף להכנסה. עבור כל 8/600-מעבר לסכום זה, גובה הקצבה קטן ב
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, 70%סכום הקצבה יורד בהתאם לרמת הנכות: משולמת קצבה מלאה לבעלי דרגת נכות של לפחות 

. חצי מהקצבה משולמת לבעלי 60-69%מסך הקצבה המלאה משולמים לבעלי דרגת נכות שבין  75%

 . 40-49%ורבע מגובה הקצבה משולמת לבעלי דרגת נכות שבין  50-59%דרגת נכות שבין 

שנים, ניתנת קצבה חלקית: אחוז מהקצבה המלאה  3אם הפרט צבר תקופת אכשרה של לפחות 

$( 1,228פרנק ) 1,175שרה. סכום הקצבה החודשית המינימאלית הוא משולמת כתלות בתקופת האכ

 לתקופת אכשרה מינימלית. שהינו גובה הקצבה שניתנת לכל אזרח שוויצרי שאינו עונה על הדרישה 

מקרן החסכון שהייתה נצברת בגיל  6.8%בה קיימת פנסיה חובה: קצבה שנתית בגומעבר לכך, 

 תוספת לסיעוד ועוד.הפרישה. כמו גם, תוספת לתלויים, 

מהשכר היומי האחרון של המבוטח משולמים לבעלי  80%במקרה של נכות כתוצאה מתאונת עבודה, 

דרגת נכות מלאה, אחוז זה משתנה בהתאם לדרגת הנכות. במקרה של נכות קבועה שנגרמה בעקבות 

  .האחרון מהשכר 80%-תאונת עבודה ניתן סכום קבוע בנוסף ל

 הונגריה

( ועומדת 2.1%) OECD-יבורית בהונגריה על בעלי מוגבלויות הינה נמוכה מעט מממוצע הההוצאה הצ

הכושר הנדרשת לקבלת -(. דרגת איטבלה. המערכת ההונגרית בנויה בהתאם לדרגת )ראו 1.9%על 

 5-ימים ב 1,095כמו גם תקופת אכשרה של לפחות  40%קצבת נכות וקצבת שיקום הינה של לפחות 

 השנים האחרונות.  10ימים במהלך  2,555או לפחות  השנים האחרונות

 
 גמלת שיקום קצבת נכות

B2 C2 D E B1 C1 

 

שיקום 
הינו 

אפשרי אך 
 לא מומלץ

יש צורך 
בשיקום 
קבוע אך 
הוא אינו 

 מומלץ

עבודה 
אפשרית רק 
בהינתן סיוע 

 קבוע

פגיעה משמעותית 
בבריאות, אינו יכול 

לקיים את עצמו, 
 צורך בסעד צמוד

ום שיק
הינו 

 אפשרי

צורך 
בשיקום 
 לצמיתות

 %-קצבה כ
מגובה ההכנסה 
הממוצעת של 

 המבוטח

40 60 65 70 35 45 

קצבה מינימלית 
שכר מ %-כ

 המינימום
30 45 50 55 30 40 

קצבה 
 %-מקסימלית כ

 משכר המינימום
45 150 150 150 40 50 
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 $. 383-פרוינט השווה ל 101,500שכר המינימום החודשי הינו 

נוסף לקצבה אוניברסלית זו, קיימים דמי נכות התלויים בשכר לנכויות שנגמרו בעקבות תאונות ב

הימים  180-מההכנסה היומית הממוצעת של המבוטח ב 100%עבודה. במקרה של נכות זמנית, 

הכושר שנקבעה -האחרונים משולמים בכל חודש. במקרה של נכות לצמיתות, הקצבה תלויה בדרגת אי

מההכנסה החודשית הממוצעת בשנה  8%הקצבה היא בגובה  14-20%כושר בין -ת אילפרט: לדרג

-21כושר שבין -מההכנסה החודשית הממוצעת לאלו בעלי דרגת אי 10%הקודמת; גובה הקצבה הינו 

מההכנסה הממוצעת החודשית לבעלי דרגת אי כושר  30%-ו 29-39%לדרגת אי כושר של  15%; 28%

 .39%-הגבוהה מ

 בישראל מוגבלויות ולבעלי לקשישים בסיסית ות של מתן הכנסההערכת על

 העלאת קצבאות הזקנה

תוחלת החיים עולה במדינות מערביות ויחד איתה עולה יחס התלות וההוצאות הציבוריות הנדרשות 

למימון מערכת הפנסיה. עם זאת, כפי שעולה מהסקירה לעיל, מצבה של ישראל טוב באופן יחסי 

. ישראל מאפויינת בשיעור ילודה גבוה ובזכותו שיעור הקשישים מסך OECD-לשאר מדינות ה

. בהתאם לכך, OECD 16.2%-( הינו נמוך משמעותית ממוצע ה2014)נכון לשנת  10.9%האוכלוסייה 

זאת . OECD-בממוצע ה 27.3%לעומת  20.3%ועומד על  OECD-יחס התלות הוא גם מבין הנמוכים ב

 . OECD-בממוצע ה 63%לעומת  69%ל עומד על ועוד, שיעור התחלופה בישרא

תוצר לעומת  4.8%שיעור ההוצאה הציבורית הינו נמוך בישראל ) OECD-עם זאת, ביחס למדינות ה

, 2012: נכון לשנת OECD-ומעלה הינה כמעט כפולה מזו בממוצע ה 65( ותחולת העוני בקרב בני 7.9%

בלבד. סיבה מרכזית  12.4%על  OECD-וב 24.1%תחולת העוני בקרב קשישים בישראל עמדה על 

לשיעור העניים הגבוה בקרב קשישים בישראל למרות מצבה הטוב באופן יחסית של ישראל בכל 

-הקשור לתהליך הזדקנות האוכלוסייה הינו שיעור נמוך מאוד של קצבאות הזקנה בישראל ביחס ל

OECD שכר הממוצע במשק בעוד מה 16%. בישראל, קצבת זקנה בסיסית ליחיד הינה בגובה של

 135%-מהשכר הממוצע במשק. זהו שיעור הגבוה ב 22%גובה הקצבה עומד על  OECD-שבממוצע ה

 משיעור הקצבה הקיים בארץ. 
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מהשכר הממוצע למשרת שכיר  אחוז: סכום קצבאות זקנה בסיסיות לפי הרכב משפחה כ6 לוח
(2010-2017) 

קשיש  
 יחיד

 זוג
 קשישים

זוג 
קשישים 

 עם ילד

זוג קשישים 
 ילדים 2עם 

 ויותר

קשיש 
 עם ילד

קשיש עם 
 שני ילדים

 ויותר

תוספת למי 
שמלאו לו 

80 

2010   16.8 25.2 30.5 35.8 22.1 27.4 1.0 

2011   16.9 25.3 30.7 36.0 22.2 27.5 1.0 

2012   16.9 25.3 30.7 36.0 22.2 27.5 1.0 

2013   16.7 25.1 30.4 35.6 22.0 27.2 0.9 

2014   16.7 25.2 30.5 35.7 22.0 27.3 0.9 

2015   16.4 24.6 29.8 35.0 21.6 26.7 0.9 

2016   16.0 24.1 29.1 34.2 21.1 26.1 0.9 

2017           

  I 15.9 23.8 28.9 33.9 20.9 25.9 0.9 

  II 15.8 23.7 28.7 33.7 20.8 25.8 0.9 

  III 15.1 22.7 27.4 32.2 19.8 24.6 0.8 

  IV 15.6 23.5 28.4 33.3 20.5 25.5 0.9 

  V 16.0 24.0 29.0 34.1 21.0 26.1 0.9 

מנתוני הביטוח הלאומי, סך תשלומי הביטוח הלאומי לקצבאות זקנה )ללא השלמת הכנסה( בשנת 

היחסי יתאם לגובהן היחסי ש"ח. הגדלת קצבאות הזקנה כך שגובהן  23,072,567,000עמדו על  2016

בגובה תשלומי  35%-כביא לעלייה של מהשכר הממוצע ת 22%, העומד על OECD-בממוצע ה

הייתה מביאה את תשלומי הקצבאות  2016הקצבאות. יישום העלאה זו בגובה הקצבאות של שנת 

  ש"ח. 8,625,212,625ש"ח ולסך הכל תוספת של  31,724,779,625לסכום של 

מהשכר הממוצע בתהליך הדרגתי  22%-, כלומר לOECD-הקצבה לגובהה היחסי בגובה  העלאת

שימשך מספר שנים שבסופם כל הקצבאות יתעדכנו לגובה זה. נכון להיום, העלאת סכום הקצבה כך 

ש"ח בחודש  2,162השכר הממוצע במשק, משמע קצבת זקנה בסיסית ליחיד בגובה  22%-שישתווה ל

ש"ח לאדם )עבור יחידים המקבלים קצבה  631דובר בתוספת של ש"ח. כלומר מ 1,531במקום 

. אם כך ניתן להעריך (2015)נכון לשנת  2,527בסיסית(. הכנסה זו עדיין נמוכה מקו העוני העומד על 

שמתוך הקשישים החיים כיום מתחת לקו העוני, הגדלת הקצבה תביא את רובם למעבר קו העוני 

הביטוח  ישארו מתחת לקו העוני. לפי נתוני בעוני מתמשךאים בעוד שחלק מהקשישים העניים שנמצ

, תחולת העוני של קשישים לאחר תשלומי העברה ומיסים ישירים עומדת על 2015הלאומי, נכון לשנת 

מתוכם מוגדרים כנמצאים בעוני מתמשך, כלומר שהוצאותיהם הכספיות לנפש תקנית  65%. 25.8%

 מהקשישים נמצאים בעוני מתמשך.  16.77%-מכאן שהן מתחת לקו העוני, 
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נקודות  9-השכר הממוצע תגרום לירידה של כ 22%-לכן נעריך שהעלאת קצבת הזקנה כך שתשתווה ל

אחוז בתחולת העוני בקרב קשישים ותקרב הכנסתם של הקשישים הנמצאים כיום בעוני מתמשך 

  יותר לכיוון קו העוני ובכל מקרה תשפר את רווחתם של כלל הקשישים.

 רפורמה בקצבאות הנכות

בעקבות מחאת הנכים שארעה לאחרונה ודרישותיהם להעלאת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום 

ות לרפורמה וביטול מערך התמריצים השליליים ליציאה מעבודה נתבקש פרופ' זליכה להציע המלצ

נכים לעלות את קצבת בתחום קצבאות הנכים. במסגרת הדוח, זליכה העריך את עלות בקשת ארגוני ה

מיליארד ש"ח,  15-הנכות לגובה שכר המינימום ולבטל את מערך התמריצים ליציאה לעבודה בכ

 הוצאה שאין ביכולת משרד האוצר לממן. 

זליכה מסביר את ההבדל בין הערכתו לבין הערכות השונות שנשמעו בתקשורת על כך שעלות צעדים 

לא לוקחות בחשבון את ההשפעה של ך שהערכות אלה מיליארד ש"ח בלבד בכ 5-אלה עומדת על כ

 על מספר מקבלי הקצבאות בעקבות ביטול מבחן האמצעים לקבלת הגמלה. שינויים אלה

משמעותית. להלן המלצותיו ובכל זאת  במקומה, מציע זליכה העלאה מתונה יותר של הקצבה

 העיקריות:

  צמצוםכושר מלאה, תוך -נכים שלהם נקבעה דרגת איהעלאת הקצבה החודשית שמקבלים 

הקצבה לבין נכים יחידים. כך שש"ח(  5,514)המשתכרים עד האפליה בין נכים עם בן זוג 

ש"ח  500-ש"ח )ובכל מקרה ש 4,500ולנכה שלו בן זוג על  ש"ח 4,000עמוד על סך תליחיד 

ן ש"ח ולנכה שלו ב 1,207-. בסך הכל הקצבה ליחיד תעלה בכהנוספים ילכו ישירות לאישה(

זליכה ממליץ שגובה הקצבה יעלה  ש"ח. 535-ש"ח הקצבה תגדל ב 5,514זוג המרוויח עד 

 38,000-המלצה זו נוגעת ל כושר מלאה בכל רמות הנכות.-בסכום זה עבור בעלי דרגת אי

 מיליון ש"ח. 220-זוגות ועלותה נאמדת בכ

 ורה יהיה שווה במשפחות שבהן הורה נכה וילד נכה, זליכה מציע שסכום הקצבה שיקבל הה

 ש"ח.  4,000ש"ח במקום  6,000-ל

 כושר -כושר מלאה )בעלי דרגת אי-מתן קח"ן )קצבה חודשית נוספת( הניתנת לבעלת דרגת אי

שכיום אינם זכאים לקח"ן  60-74%( גם לנכים בעלי דרגת אי כושר שבין 75-100%שבין 

 ש"ח. 578בגובה 

  והגיעו למצב נכות ואפלייתן: השוואת נשים שלא עבדו שנתיים לביטול הדרישה הקיימת

, ביטול הדרישה לאיבוד היכולת לנהל דרגת הנכות שבה נדרשת האישה לזו הקיימת לגברים

משק בית והשוואתה לדרישות הקיימות מגברים, כמו כן יש לאפשר לנשים אלה לקבל 



 
 43  

 

תה נאמדת נשים ועלו 17,000-תוספת לבן זוג שהן אינן זכאיות לה כיום. המלצה זו נוגעת ל

  מיליון ש"ח. 150-בכ

  מהצמדה למדד המחירים הקיים היום להצמדה הגדלת מרכיב ההצמדה של קצבת הנכים

 לשיעור עליית המדד בתוספת אחוז בשנה. 

מיליארד ש"ח. זליכה המליץ לפרוס את עלות זו  2.9-העלות הכוללת של המלצות אלה נאמדת בכ

 .1.1.2018-שנים שהפעימה הראשונה תתחיל ב 3למשך 

מעבר להמלצות אלה, זליכה המליץ על רפורמה בתחום התמריצים ליציאה לעבודה של נכים, 

קצבאות ניידות, קצבאות שירותים מיוחדים, קצבה להכשרה מקום עבודה, סיוע בשכר דירה, מנגנוני 

 השמה אפקטיביים בשוק העבודה ועוד ועוד.

יליארד ש"ח בנוסף להמלצות מקזזות בצד מ 4.5-העלות הכוללת של סך המלצותיו מסתכמת בכ

 מיליון ש"ח.  275-550ההכנסות בהיקף של 

לאחר פרסום המלצות אלו, קמה ועדה נוספת בראשות פרופ' אבי שמחון לבחינת העלאת קצבאות 

 4. בהתאם לרוח המלצותיה פרסם משרד ראש הממשלה את "תכנית נתניהו" במסגרתה בתוך הנכים

 מיליארד ש"ח. המלצות התכנית: 4-ם בשנים יגדל הסיוע לנכי

 ש"ח, במטרה לתת מענה  4,000-התכנית מתכננת לעלות את הקצבה לנכים הקשים ל

 .לנזקקים ביותר

 יו מעל לקו העוני.להעלות את הקצבה של הנכים שאינם יכולים לעבוד כך שהם יה 

 .הצמדת הקצבאות לשכר המינימום 

 ש"ח בחודש. 4,200-הכנסתם נמוכה מנכים שלאפשר השתכרות מעבודה ללא קיזוז הקצבה ל 

  מיליון ש"ח בשנה בתכניות סבסוד עבודה לעניים. 100השקעה של 

נותנות מענה חלקי ביותר לטענות הנכים. ראשית, העלאת יש לציין שההמלצות של תכנית נתניהו 

עבוד לאלו קצבאות הנכים שאינם יכולים לעבוד לגובה קו העוני תיצור אפליה בין נכים שיכולים ל

שהוכח כי הם אינם מסוגלים לעבוד ומעבר לכך, קצבה לפרטים נכים שאין להם הכנסות נוספות 

סה בגובה שכר כנ, תשאיר אותם במצב עגום מאוד מבחינה כלכלית. הימעבודה בגובה קו העונ

המינימום משקפת בקושי את ההכנסה הבסיסית ביותר הנדרשת בשביל רמת קיום בסיסית ביותר 

בריא, אך בוודאי שאינה מאפשרת לאדם נכה שנזקק לטיפול, סיוע ובמקרים רבים לציוד יקר  לאדם

 לחיות ברמת קיום בסיסית. 
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