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 הקדמה

"מחאת האוהלים", שזכה לכינויים בישראל החלה סדרה של הפגנות וגל של מחאות  2011ביולי 

המחאה החלה על רקע צר יחסית. יש מחאת הדיור, מחאת יוקר המחייה ומחאת מעמד הביניים. 

עד מחירי הדיור, אך ועל  המייחסים את הגרעין הראשוני שלה למחאה על מחירי גבינת הקוטג',

נושאים רבים כמו מערכת החינוך, מערכת הבריאות, והוכנסו תחת מטרייתה התרחבה מהרה היא 

הקריאה הבולטת  דות.הפערים הגדלים בין המעמחייה, מצוקותיו של מעמד הביניים ויוקר המ

מחיה המחירי קריאה שבבסיסה תרעומת על ביותר במהלך המחאה הייתה ל"צדק חברתי", 

חברתיים השירותים המערכת המעמדות, גבוה בין השוויון האי הפערים החברתיים, גבוהים, ה

האירועים הבולטים  המדינה לאזרחים.ראויה של תמיכה ת ומספק לי שאינןסוציאהבטחון הו

ו"הפגנת המיליון"  ישובים רביםיב הקמת מאהלים גל המחאות היה במהלךשהתרחשו  ביותר

 במוקדים שונים ברחבי הארץ.נפשות  400,000-בספטמבר בה השתתפו כ השושנערכה בשל

בשם  ציבוריתהמחאה הוא הקמת ועדה  ותעקבבממשלת ישראל ידי שננקטו על אחד הצעדים 

מנואל לכלכלה פרופסור הבראשות  ,2011אוגוסט בחודש  חברתי"-ינוי כלכלי"הוועדה לש

ה, במטרה לבחון ולהציע , יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהטרכטנברג

 .פתרונות להקלת נטל המחיה בישראל

להגיש המלצות בתחומים הבאים: שינוי סדר  הועדה התבקשו חבריובכתב המינוי של ה

הכלכלי על אזרחי ישראל, שינוי תמהיל תשלומי המיסים, העדיפויות במטרה להקל את הנטל 

ים ושירותים ת התחרותיות והיעילות בשווקי מוצרהרחבת הנגישות לשירותים חברתיים, הגבר

, כל זאת תחת שמירה 2011שהושקה על ידי הממשלה ביולי והתווית צעדי יישום לתוכנית הדיור 

 . 26/9/11-ישה את המלצותיה בהוועדה הג על אחריות פיסקאלית בתקציב המדינה.

צוות  .,ופרופסור יוסי יונהבמקביל לוועדה זו, פעל צוות מומחים בראשות פרופסור אביה ספיבק 

מטרתו להציע לציבור הרחב פתרונות אשר הוקם כחלק המחאה ו ,זה הינו גוף עצמאי ובלתי תלוי

הנושאים  ששתוסקות בועדות אשר ע תשעחלופיים לאלו של ועדת טרכטנברג. הצוות מורכב מ

 ;מנהל ציבוריהמרכזיים של המחאה: דיור בר השגה, בריאות, חינוך, תעסוקה, ביטחון סוציאלי ו

ובשלושה נושאים נוספים: תחיקה חברתית, מאקרו כלכלה וועדה אשר דנה בעקרונות הצדק 

  הראויים לעמוד בבסיס המדיניות הממשלתית.

 

 ת העבודהומטר

יסיון ראשוני לבחון את משמעותם של הצעדים המוצעים בתוכניות של בבחינת נ עבודה זו היא

ותוצאותיה על פניו נראות מוגבלות. לפיכך, שתי הוועדות. בחודשים אלה נראה כי המחאה שככה, 

ביקשנו לבחון כיצד תופס הציבור את תפקודה של הממשלה בתחום החברתי כלכלי, וזאת 

 סק בכך.בהשוואה לשנים קודמות. החלק הראשון עו
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לאחר מכן אנו עוסקים בצעדים הקונקרטיים בוועדת טרכטנברג ובוחנים כיצד הם ישפיעו בטווח 

 המיידי על המשפחה הממוצעת, והאם יש בהם כדי להעביר משפחות אל מעבר לקו העוני.

בחלק השלישי אנחנו מתארים על קצה המזלג את העבודה הענפה של צוותי ספיבק יונה, שסיפקו 

מבחינת מבנה הוועדה שהביא לידי ביטוי מגוון הרבה יותר רחב ה לוועדת טרכטנברג הן אלטרנטיב

 ת שונים, וגם במובן של תוכן הצעדים המוצעים.של דעות וסוגי התמחויו

לבסוף אנחנו מציעים המלצות למספר צעדים בכיוון הרצוי המציגים דרך ביניים בין הצמצום 

 היריעה של ועדת ספיבק יונה. הקיצוני של ועדת טרכטנברג לבין רוחב

 

 שיטת מחקר

בחלק הראשון של עבודה זו ניתחנו את ממצאי סקר דעת קהל בנוגע לשביעות הרצון מתפקוד 

הקהל שנערך ע"י מכון "מחשוב" באמצעות -הנוכחי מביא את נתוני סקר דעת קרהסהממשלה. 

לאחר להט  , זמן קצר2011לחודש אוקטובר  5-9הסקר נערך בתאריכים  .ראיונות טלפוניים 500

הנתונים מושווים לממצאי סקרים שנערכו המחאה החברתית וטרם הפרסום אודות עסקת שליט. 

-(ממשלת ברק) ומ 2000-2001(ממשלת נתניהו),  1998, 1997(ממשלת רבין),  1992-1994בשנים 

 נתניהו).  (ממשלת 2009-2010(ממשלת אולמרט) ועתה  2007-2008(ממשלות שרון)  2006עד  2003

ביצענו סקירה של המלצות וועדת טרכטנברג והמלצות צוות המומחים בראשות ספיבק  לאחר מכן

 ויונה. בסקירה זו התבססנו על "דו"ח הועדה לשינוי כלכלי חברתי" בראשות פרופסור טרכטנברג

צוותי המומחים (הצוות ועדות , ועל דו"חות הביניים של 2011אשר הודפס בחודש אוקטובר 

 .2011כלכלי, ועדת רווחה וביטחון סוציאלי, ועדת חינוך ועוד) אשר פורסמו בחודש ספטמבר ה

לאחר הצגת ההמלצות הרלוונטיות למשקי הבית, בחנו את ההשפעות השונות של יישום 

חישובים אלו נעזרנו בנתונים מתוך  לבצעההמלצות על משקי הבית בחלוקה לעשירונים. כדי 

ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים מתוך הדו"ח השנתי של סקרי הכנסות והוצאות ש

וערכנו סימולציות של הכנסת  נה, מאמרים של המרכז למחקר ומידעמינהל הכנסות המדי

  בהתבסס על הנחות המשק.

ו בקובץ של סקר הוצאות על מנת לחשב את ההשפעה של חלק מהצעדים על שיעור העוני השתמשנ

זית לסטטיסטיקה. שרטטנו את קו העוני בסקר ההוצאות, וערכנו של הלשכה המרכ 2009לשנת 

עיבודים על מנת לבחון את השפעת כל צעד על הכנסותיו של כל משק בית, כדי לבחון אם הוא עבר 

 את קו העוני בעקבות החלתו.
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ניתוח השוואתי של תפקוד הממשלה בנושאים  -חלק א' 
 כלכליים חברתיים

 

 עיקרי הממצאים:

 בשביעות הרצוןעלייה מדים על למ הממצאיםציפיות שיצרה המחאה החברתית, בניגוד ל •

. עם זאת יש לסייג 2010 -מדידה הקודמת בל בהשוואה של האזרחים מתפקוד הממשלה

את התוצאה מאחר שהסקר אשתקד נערך בסמוך לאסון הכרמל והושפע מההד 

עשרת הפרמטרים  ) מתוךקידום שירותי בריאותרק בפרמטר אחד ( .התקשורתי שנוצר

, כאשר בכל הפרמטרים האחרים ללא שינוישנבחנו, שיעור שביעות הרצון בציבור היה 

 יותר.  גבוהשיעור שבעי הרצון בציבור היה 

גידול בפער בין הציון לראות מגמה מובהקת של אפשר  ,מבחינת הממצאים על פני זמן •

נפלציה, שמירה על (אייחסית הניתן לממשלה על תפקוד בנושאים כלכליים  הגבוה

(בריאות, חינוך,  לציון הנמוך הניתן בנושאים החברתייםהשכר הריאלי ופיתוח כבישים) 

את מגמה זו ניתן לראות בתרשים מספר  אבטלה, קשישים, דיור, שכבות חלשות ועלייה).

2 . 

עמד הפער בין הציון הניתן בנושאים כלכליים לבין הציון הניתן  90-בעוד שבשנות ה •

 .12.4%פער זה עומד החל משנות האלפיים על  5.04%ם חברתיים על בנושאי

את תפקודן כטובות בתחום הכלכלי הדבר מלמד על כך שהציבור תופס את הממשלות ו •

ולעומת זאת בתחומים החברתיים הציבור נותן ציון הולך ויורד על פני השנים לתפקוד 

 הממשלה.

חסות ל"פיתוח תשתית כבישים", בשיעור שבעי הרצון בולטת בעיקר בהתיי העלייה •

". "פיתוח הקטנת אבטלהו" , "שמירה על שכר ריאלי""שמירה על אינפלציה נמוכה"

נושאים שבשנה הקודמת אותם הם  "שמירה על אינפלציה נמוכה"ו תשתית כבישים"

 מבחינת שביעות הרצון. ירדו משמעותית

ה ביותר בנושא הנמוכשביעות הרצון מבין הנשאלים אלה שמוצאם מישראל הביעו את  •

 אחר.כל אלה שמוצאם לעומת  "שמירה על אינפלציה נמוכה"

בנושא קידום החינוך לעומת אלה שמוצאם מישראל הביעו הכי הרבה שביעות רצון  •

ייתכן שהדבר נובע מכך שמערכת , שביעות רצון נמוכה יותר בקרב בעלי מוצא אחר

 .שנוצרים פערים פנים מערכתיים החינוך מותאמת לילידי ישראל בצורה אופטימלית כך

יו אלה שסברו שתפקוד הממשלה הוא הנמוך ה אסיה/אפריקההנשאלים שמוצאם מ •

 בהשוואה לנשאלים ממוצא אחר.  "דאגה לפנסיונרים"בנושא ביותר 

אים "שמירה בעלי ההכנסה הגבוהה מהממוצע הם בעלי שביעות רצון גבוהה יותר בנוש •

שתית כבישים" לעומת בעלי ההכנסה הממוצעת ומתחת "פיתוח ת-על אינפלציה נמוכה" ו

 .להכנסה הממוצעת
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שביעות הרצון מנושא "קידום שירותי בריאות" גבוהה יותר בקרב דתיים וחרדיים  •

 בהשוואה לחילוניים.
 

 השוואה בין תפקוד ממשלות שונות בתחומים החברתיים והכלכליים

מאז שנת  מייצג של האוכלוסייהמדגם בה מועבר הסקר במתכונתו הנוכחית ל 16-זוהי הפעם ה

כפי שניתן לראות בתרשים שיעור שבעי הרצון תמיד נמוך יותר משיעורם של אלה שאינן . 1992

המידע המשמעותי שניתן לחלץ מהסקר הוא מההשוואה על פני השנים. השוואה שבעי רצון. לכן 

 לים שבעי הרצון מתפקודה.זו מצביעה על קיומו של קשר בין מדיניות הממשלה, ובין היקף הנשא

והוא עליית משמעותי בודד להצביע על שינוי מגמה אפשר  על פני השנים מהשוואת התוצאותואכן 

ועד  1997של הממשלה בתחומים הכלכליים והחברתיים החל משנת רמת שבעות הרצון מתפקודה 

. 25.5%של שבעי רצון, לממוצע  17.6%מממוצע של  )1994-ו 1993, 1992-(בהשוואה ל 2001

בתקופה זו נכנסו לתוקפם המלא צעדי המדיניות החברתית הפוזיטיביים והאקטיביים של 

ממשלת רבין: הגדלת תקציב החינוך, החוק לצמצום ממדי העוני, העלאת קצבאות הילדים, 

קצבאות הבטחת הכנסה ועוד. צעדים אלו שליוו את תהליך השלום שהביא לפריחה כלכלית 

 את תדמית הממשלות בעיני הציבור באופן מובהק. באותה תקופה שינו 

אקצה שינו את הלך הרוח כמו גם את -המשבר הכלכלי העולמי ואינתיפאדת אל 2001משנת 

של כחמש שנים בשיעור שביעות רצון רב  תהתייצבותדמית הממשלה בעיני הציבור ומאז לאחר 

שבעי רצון לממוצע של  25.5%יותר, חלה הידרדרות שמגלה גם היא יציבות מאז: מממוצע של 

19.4% . 

של הציבור מתפקודה של וצע שביעות הרצון בממ עלייהמצביעות על סקר הנוכחי תוצאות ה

. שיעור מעניקי הציונים 2011בשנת  21.2%-ל 2010בשנת  15.8%-מרמה של הממשלה הנוכחית,

עור מעניקי יותר מהממוצע של שנה שעברה, בעוד ששי גבוההחיוביים של הממשלה הנוכחית 

 מהממוצע של שנה שעברה. נמוךהציונים השליליים של הממשלה הנוכחית 

הנתונים הושפעו מהאפקט התקשורתי של אסון הכרמל שהתרחש בסמוך לסקר,  2010אם בשנת 

הסקר נערך לאחר להט המחאות החברתיות ולאחר פרסום תוצאות ועדת  2011באוקטובר 

  .פור המגמה לעומת שנה שעברה מפתיעות, ובמובן זה התוצאות של שיטרכטנברג

התחום שבו חוסר שביעות הרצון היה הגבוה ביותר הוא הטיפול בשכבות חברתיות חלשות כאשר 

 62.7%-ול 2010-ב 65.7%-, בהשוואה למהמדגם טענו שהממשלה אינה מתפקדת כראוי בו 68.0%

 90-שמעותית בשנות השיעור שבעי הרצון מתפקוד הממשלות בתחום זה היה גבוה מ .2009-ב

, לכשעצמו אכן גדל בשנים האלואי השוויון בחלוקת הכנסות שוויש לציין  2000-לעומת שנות ה

שמירה על השכר של זאת במקביל למדיניות המצמצמת של מערכת הרווחה. גם בתחומים 

ר כאש קיבלה הממשלה ציונים גרועים ביותר ,ת הדיורידאגה לפנסיונרים ופתרון בעיההריאלי, 

 בהתאמה. 76.5%, 59%, 57.1%שיעור הבלתי מרוצים מתפקודה עמד על 
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 הערכת תפקוד הממשלה לאורך זמן

 מעניקים ציון טוב מאוד + טוב אחוז                                              

*שנה\נושא92939497980001030405060708091011
כפיתוח תשתית כבישים17465740414142443532433729443141
כשמירה על אינפלציה נמוכה2324624265034404241393927362334
חקידום שירותי בריאות13221732252631222014322424332323
חקליטת עליה21262843423439272624292825202228
חקידום חינוך2521232830232818151220513181421
כשמירה על השכר הריאלי1012417131917999141315121112
חהקטנת אבטלה8181515816971012121515111022
חדאגה לפנסיונרים5918222022281311712101116913
חפתרון בעיות דיור10149172018181612131414101489
חטיפול בשכבות חלשות8891816101686879811710

ציון כולל14.020.018.725.624.125.926.220.418.617.222.219.417.821.515.821.3
חציון בנושאים חברתיים12.916.917.025.023.021.324.115.912.912.918.314.715.217.513.418.0
כציון בנושאים כלכליים16.727.322.327.026.736.731.031.028.727.331.330.323.930.821.329.0
 ציון בנושאי אינפלציה, שכר ואבטלה13.718.08.318.715.728.320.018.720.320.623.021.719.119.617.322.7

 תחום כלכלי –תחום חברתי, כ'  -ח' *
 
 

  1992-2011: שעור המרוצים מתפקוד הממשלה 1תרשים 

 (ממוצע מעניקי ציון טוב + טוב מאוד)
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 שיעור המרוצים בנושאים כלכליים וחברתיים: 2תרשים 

 (ממוצע מעניקי ציון טוב + טוב מאוד)
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 דו"ח ועדת טרכטנברג  - 'חלק ב
 

 

 עיקרי הממצאים

ההכנסה  יש להן השפעה ישירה עלאשר מצומצם יחסית, ועדת טרכטנברג מציעה מספר המלצות 

ההשפעות ונחשב את החיסכון המשוער מהן משקי הבית. בהמשך העבודה נפרט הפנויה של 

מוצגות התוצאות  1כתוצאה מיישומן של אותן ההמלצות. בטבלה מספר לחודש למשקי הבית 

לאימהות  50%-הגדלת מס הכנסה שלילי ב ,על עבודה והון בתחומים אותם סקרנו: מיסוי

ובתחום  ,בלו על בנזיןוזלת ההלעשירונים נמוכים, תחבורה ציבורית על  סבסוד ההוצאה עובדות,

 .3-4החינוך: מתן שתי נקודות זיכוי ממס לגבר עובד והחלת חוק חינוך חובה לילדים בגילאים 

החיסכון המשוער  עם זאת, ישנם תחומים בהם מרכז מאקרו מעריך כי נדרשים צעדים נוספים.

למשל, בתחום המזון ועדת טרכטנברג אינה מציעה  .של הטבלה בחלק התחתוןמצעדים אלו מוצג 

ולכן חישבנו את החיסכון המשוער למשקי הבית בהנחה ויבוצעו צעדים  ,צעדים אופרטיביים

רגולטיבים בתחום הריכוזיות אשר יגבירו את התחרות בענפים האוליגופולים ויביאו להורדת 

יפרנציאלי למסגרות לימודיות לשעות אחר סבסוד דועדה מציעה והמחירים. בתחום החינוך ה

הצהריים אך אינה מפרטת את החלוקה בין העשירונים, ונוסף על כך מציעה מנגנון פרוגרסיבי 

משום  מפרטת כיצד מנגנון זה יפעל. לגבית תשלומים עבור ספרי לימוד ופעילויות נוספות אך אינה

 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.הת של הכנסות והוצאוי כך ביצענו הערכה על בסיס נתונים מסקר

P0F. השפעת יישום המלצות ועדת טרכטנברג על משקי הבית1טבלה 

1
P (חיסכון בשקלים לחודש) 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עשירון

 )95( - - - - - - - - - מיסוי עבודה

 )140( )29.0( )18.7( )12.7( )10.5( )6.5( )5.2( )4.1( )2.5( )1.8( מיסוי הון

 - - - - - - - - 12.6 13.3 שלילי מס הכנסה

 420 420 420 420 420 420 - - - - שתי נק' זיכוי ממס

חוק חינוך חובה    

)3-4( 

467 567 667 667 667 667 667 - - - 

 - - - - - - 72 62 55.5 57.5 תחבורה ציבורית

 46.2 39.9 36.6 29.6 26.4 26.0 17.3 16.6 13.5 10.9 בלו על בנזין

 ות אשר יישומן לא הוגדר ולכן חושב לפי הערכות של מרכז מאקרוהמלצ

 - - - - 62.5 62.5 75 75 83.3 83.3 ספרים ופעילויות

 100 120 140 300 320 340 320 300 200 50 צהרונים

 350.6 327.0 286.7 255.8 258.6 231.0 222.5 209.7 194.3 207.0 מזון

 682 878 865 1660 1744 1740 1369 1326 1124 887 סה"כ

                                                 
 .3,7לצורך החישובים נניח כי משק בית מורכב מזוג הורים ושני ילדים בגילאים  1
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 המלצות ועדת טרכטנברג בנושאים נבחרים
 

 מיסוי

 ישראל עברה שינויים משמעותיים בשני תחומים עיקריים. במהלך העשור האחרון מדיניות המס ב

 במיסים ישירים: הפחתות י ביטוי בצורתהראשון בא ליד

  ון בבורסה ומיסוי ועדת רבינוביץ' לרפורמה במס המליצה על מיסוי רווחי ה 2002בשנת

 לצד הורדת שיעורי מס הכנסה. 15%פיקדונות בבנק בשיעור של 
  25%-עד ל 36%מס החברות הופחת הדרגתית משיעור של  2010עד לשנת  2004משנת ,

 מצא. -בהתאם להחלטות ועדת קפוטא
  נקבע כי המס השולי על יחידים (כולל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות)  2005בשנת

 .44%עור של יופחתו לשי
  בתחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית, הוחלט על הפחתת מיסים נוספת 2009בשנת ,

, עדכון מדרגות המס כך ששיעור המס 18%: הורדת מס החברות לשיעור של 2016עד לשנת 

והפחתות נוספות של שיעורי המס לבעלי הכנסות  39%לבעלי הכנסות גבוהות יעמוד על 

 נמוכות.

, והשנים שלאחריו אופיינו בהתאוששות כלכלי קודם ישראל חוותה מיתוןבתחילת העשור ה

כלכלית. רפורמות אלו במיסוי התאימו לדרישות המשק (חשש מהעמקת הגירעון והגברת אי 

זאת, שיעורי המס עם  .ובכך את הצמיחה ותעסוקה, הקמת מפעליםשוויון) ונתפסו כמעודדות ה

המפותחות ומאפשרים מתן שירותים ציבוריים בהיקף המופחתים הם נמוכים בהשוואה למדינות 

 . נדרשמצומצם מה

התחום השני בו מדיניות המס עברה שינויים הוא תמהיל המיסים, כאשר הכנסות הממשלה 

ומיסים עקיפים (כגון מע"מ  ממיסים מורכבות ממיסים ישירים (כגון מס הכנסה, מס חברות)

מיסים הישירים הביאו לכך שחלקם של המיסים ומיסים על צריכה). בעשור האחרון הירידה ב

העקיפים בסך המיסים עלה. כיום סך ההכנסות ממיסים ישירים כאחוז מהתמ"ג בישראל נמוך 

, ואילו משקלם של המיסים העקיפים כאחוז מהתוצר OECD-ביחס לשיעור הממוצע במדינות ה

יחס להכנסות המדינה ם עקיפים בשיעור ההכנסה ממסי. OECD-גבוה ביחס לממוצע מדינות ה

-. שיעור זה גבוה מכל מדינות ה2010-והמשיך לעלות ב 2009-ב 48.63%-ל 2005-ב 43.17%-ה מעל

EU27 33.1%, פרט לבולגריה. שיעור ההכנסה ממיסים עקיפים באיחוד האירופי עומד על. 

 

 המלצות ועדת טרכטנברג בנושא המיסוי אשר להן השפעה על משקי הבית

סיבות עיקריות. ראשית,  טול מתווה הפחתת המס נוכח שתירג ממליצה על ביטרכטנב ועדת. 1

אי השוויון הגבוה בישראל והשאיפה  המחאה הקוראת להרחבת השירותים שמספקת המדינה.

יתר על  אינם עולים בקנה אחד עם הפחתת שיעורי המס. ,להגברת השירותים שמספקת המדינה

נמוכה יותר בחינוך, תשתיות, שירותי רפואה ושירותים כן, שיעורי מס נמוכים מביאים להשקעה 

  נוספים, מדיניות אשר לה השלכות חברתיות קשות לטווח ארוך.
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שיעורי המס בישראל אינם גבוהים מהממוצע במדינות המפותחות, כלומר הרציונל שנית, 

 התחרותי אינו מחייב הפחתה נוספת. 

תחילה בהכנסה של ממדרגת המס העליונה, ההמלצה נוספת היא העלאת שיעור מס ההכנסה ב. 2

ועדה, המלצה זו מביאה להגברת מידת הפרוגרסיביות ולפי ה. 48%לשיעור של לחודש, ₪  40,231

 בשנה.₪ מיליארד  0.8-של מערכת המס ומגדילה את הכנסות המדינה בכ

רים בהכנסות הפענקודות אחוז.  5-. העלאת המיסוי על רווחי הון, ריבית, מס שבח ודיבידנדים ב3

להעלות את המיסוי על מציעה ועדה ומהון בישראל גבוהים מהפערים בהכנסות מעבודה, ולכן ה

הכנסה מהון במטרה לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים. הגידול בהכנסות המדינה כתוצאה 

 בשנה.₪ מיליארד  1.3-מיישום המלצה זו מוערך בכ

, ומס על 50%לרמת מס שולי של  במיוחד ת. הגדלת שיעורי המס לבעלי הכנסות גבוהו4

. זהו מס פרוגרסיבי התורם להקטנת אי השוויון 27%דיבידנדים, ריבית ורווחי הון בשיעור של 

ועם זאת שומר על אחד מעקרונות הועדה לפיו שיעור המס השולי על ההכנסה מיגיעה אישית של 

 200-שיעורי המס מוערכת בכ תוספת הגבייה המוערכת מהגדלת .50%-אדם לא יעבור את רף ה

 בשנה.₪ מיליון 

לאימהות עובדות. מענקי מס הכנסה שלילי  50%. הגדלת מענק מס הכנסה שלילי בשיעור של 5

תורמים להקטנת תחולת העוני תוך הגדלת התמריץ להשתתף בשוק העבודה ולא להישען על 

, לעודד תעסוקת נשים קצבאות וגמלאות. המלצה זו מטרתה לצמצם את מספר העובדים העניים

בכלל ונשים חרדיות ונשים ממגזר המיעוטים בפרט והקלת הנטל הכלכלי על ההורים בגידול 

 בשנה.₪ מיליון  200-העלות של הגדלת המענק מוערכת בכילדיהם. 

 

 חינוך

חינוך נאות תורם שמדינות מפותחות רואות בהשקעה בחינוך כמשמעותית מאוד מאחר 

וח ההון האנושי, ויכול להביא לשוויון הזדמנויות ובכך לצמצום פערים להתפתחות הילדים וטיפ

סביב שלושה יעדי מדיניות. בתחום החינוך ועדת טרכטנברג הגישה את המלצותיה חברתיים. 

הראשון הוא קידום החינוך בגיל הרך ובגילאים הצעירים מאחר ומחקרים מראים כי פערים 

ניתנים לתיקון בגיל צעיר יחסית הופכים למאוד קשים חינוכיים אשר פוגמים בהתפתחות הילד ו

הפרטית על חינוך לגילאים יקון בגילאים מבוגרים יותר. היעד השני הוא הפחתת ההוצאה לת

מחאה של הורים צעירים  –(אחד הזרמים של המחאה החברתית היה "מחאת העגלות"  צעירים

גבוהה מאוד  . הוצאה זום צעירים)אשר מוחים בין השאר על ההוצאה הפרטית על חינוך לגילאי

ומהווה נטל כלכלי אותו הוועדה רוצה להפחית במסגרת הוזלת והנגשת השירותים החברתיים 

תמריצים ליצור ו ,היעד השלישי הוא לספק תמיכה להורים עובדיםאותם המדינה נדרשת לספק. 

 להורים לא עובדים להצטרף לשוק העבודה. 
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 שא החינוך המלצות ועדת טרכטנברג בנו

מתן שתי נקודות זיכוי ממס לגבר עבור כל ילד אשר מתחת לגיל שלוש, במטרה להקל על הורים  .1

צעירים ולאפשר להם הכנסה נוספת. יש לציין כי הטבה זו מיועדת אך ורק לגברים עובדים, ובכך 

 בשנה.₪ מיליארד  1-ההשפעה על ההכנסות ממיסים מוערכת בכמעודדת תעסוקה. 

זכאים  3-4. כיום רק חלק מההורים לילדים בגילאים 3-4לגילאים חוק חינוך חובה  החלת. 2

-לחינוך חינם או סבסוד מהממשלה, וכתוצאה מכך הורי הילדים מוצאים את עצמם מוציאים כ

ילדים) מהילדים בגילאים האלו אינם נמצאים  80,000-(כ 28%-בשנה לילד. נוסף על כך, כ₪  8000

ר מפוקחת על ידי משרד החינוך, בין אם במסגרת פרטית או שאינם נמצאים במסגרת פדגוגית אש

מוערך  3-4הסבסוד המלא לכלל אוכלוסיית גילאי עלות לפי דו"ח ועדת טרכטנברג, במסגרת כלל. 

במהלך חמש השנים הקרובות. עם יישום החוק במלואו תגדל העלות השוטפת ₪ מיליארד  7.2-בכ

 ₪. מיליארד  1.8 -בכלמימון החינוך בגילאים אלו 

ם ) בימים ראשון עד חמישי בגני16:00החלת מסגרות לימודיות לשעות אחרי הצהריים (עד  .3

, כדי לעודד ולאפשר את תעסוקת שני ההורים והקלת 3-9ובבתי הספר הרשמיים לילדים בגילאים 

שלוש  הנטל הכספי שבשליחת הילדים למסגרות כאלו. הוועדה ממליצה על החלה הדרגתית של

שנים, כאשר המעמדות הנמוכים יקבלו מימון ממשלתי מלא והמעמדות הבינוניים והגבוהים 

מיליארד  7-סכום של כליישום המלצה זו מוצע להקצות  ישתתפו באופן חלקי בהתאם להכנסתם.

 השנים הקרובות. במהלך חמש₪ 

נוספות בבית הספר, ספרי לימוד ופעילויות למשק בית בגין תלמיד עבור  התשלומים. הקטנת 4

. כדי להקל על משקי הבית הוועדה ממליצה על לשנה ₪ 1,000 - 2,000אשר כיום עומדים על 

מספר צעדים: יצירת מנגנון פרוגרסיבי לגביית תשלומי הורים, הגמשת הקריטריונים להחלת 

פרויקטים להשאלת ספרי לימוד בבתי הספר, העלאת תכני ספרי הלימוד לאינטרנט והגברת 

₪ הועדה ממליצה להקצות סכום של כשני מיליארד  פיקוח והאכיפה על מחירי ספרי הלימוד.ה

לבסיס תקציב משרד ₪ מיליון  150-במהלך חמשת השנים הקרובות, ואף להוסיף סכום של כ

 ואילך. 2014משנת ₪ מיליון  500-ולהעלותו בשתי פעימות ל 2012החינוך בשנת 

 

 תחבורה

, 23% -יבורית בשלושת המטרופולינים הגדולים בישראל מגיע לכשיעור השימוש בתחבורה צ

. יתרה מכך, ההשקעה 50%-ל 30%מפותחות שיעור זה נע בין  כאשר במטרופולינים במדינות

הממשלתית בתשתיות ובתחבורה ציבורית נמוכה משמעותית מההשקעה במרבית המדינות 

יותר. התלות ברכב פרטי מהווה  ההמפותחות וזאת למרות שצפיפות האוכלוסייה בישראל גבוה

ואף עלולה להוות משבר תחבורתי בעתיד, באם המצב יימשך במתווה  ,נטל כלכלי בפני עצמו

 הקיים.

 

 המלצות ועדת טרכטנברג בנושא התחבורה

במטרופולינים, ועל האצה משמעותית של ועדה ממליצה על פיתוח מערכות להסעת המונית וה .1

להסיר חסמים בהיבטי תכנון, ביצוע ומימון ואף חקיקה ממשלתית  קצב הפיתוח. לצורך כך יש
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לשם האצת קידומן של מערכות הסעת המונים והקמת גופי תכנון ייעודים לתכנון ואישור 

 המערכת. 

, בדומה לנהוג עבור אזרח ותיק) לאוכלוסיות ייעודית כגון 50%. הוזלת תעריפי נסיעה (הנחה של 2

צעד זה הוא חלק לכך בהתאם לקריטריונים של ביטוח לאומי. סטודנטים ואזרחים הזכאים 

מצעדים מומלצים לשיפור רמת השירות והנגישות של התחבורה הציבורית, לכלל צעדים אלו 

 בשנה.₪ מיליון  200-מומלץ להקצות כ

. הפחתת הבלו על הדלקים אשר באה לידי ביטוי בביטול העלאות הבלו על דלקים שנקבעו לשנת 3

אגורות  20-אגורות לליטר והפחתת הבלו על הסולר בכ 40-פחתת הבלו על בנזין בכ, בה2012

 לשנה.₪ מיליארד  2-ההשפעה על ההכנסות ממיסים מצעד זה מוערכת בכ לליטר.

 

 דיור

ועד  2007במהלך השנים האחרונות מחירי הדיור ושכר הדירה נמצאים במגמת עלייה. משנת 

(בערכים נומינליים) ומחירי שכר הדירה  63%-ירי הדיור בכעלו מח 2011לרבעון הראשון של שנת 

(בערכים נומינליים). את עליית המחירים ניתן להמחיש בדרך נוספת, והיא בעזרת  29%-עלו בכ

מספר המשכורות  1999מספר המשכורות הממוצעות לשכיר הדרושות לרכישת דירה. בשנת 

משכורות בשנה. עליית המחירים  130 -כהמספר עלה ל 2007ואילו בשנת  100-הנדרש עמד על כ

היא תוצאה של עלייה בביקוש וירידה בהיצע. המחסור בהיצע הדירות נאמד היום על סך מצטבר 

חסמים רבים בשלבים השונים של בניית מיחידות דיור, כתוצאה  65,000-לאורך עשור של כ

  הדירה, מהתכנון ועד הביצוע.

 

 המלצות ועדת טרכטנברג בנושא הדיור

, וביניהם: קידום מדיניות לאומית כוללת לחידושו צעדיםעדה כוללות מספר והמלצות הו

ת קידום ולפיתוחו של המרחב העירוני, קידום מואץ של פרויקטים להתחדשות עירונית (מבחינ

תוכניות וטיפול בעלויות), הסרת חסרי שיווק ופיתוח, צמצום הריכוזיות במקרקעין והגברת 

 יה, הקלה בפיצול דירות, טיפול בדירות ריקות ועוד. התחרות בשוק הבני

צעדים אלו מטרתם להביא לבנייה רבה יותר בקצב מואץ, ובכך להשלים את ההיצע החסר 

ולהביא לירידת מחירים. עם זאת, תהליכים אלו הם איטיים וסביר שיעברו מספר שנים עד 

ל קידום חקיקה לדיור בר השגה, כך עשיתקבלו התוצאות הרצויות. לכן הועדה ממליצה נוסף על 

הצעת חוק אשר תביא לידי ביטוי את הצורך בהשכרה ארוכת טווח ובדירות קטנות, עידוד גופים 

מוסדיים להקמת מתחמי השכרה לטווח ארוך, סיוע בשכר דירה לזכאים וקביעת קריטריונים 

צות אלו מוערך על עלות יישום המל לזכאות לדיור בהשכרה בשכ"ד מפוקח ולרכישה במחיר מוזל.

 ₪.מיליון  700-ידי ועדת טרכטנברג בכ

 

 מזון

(בעוד שמדד  33%-בכ 2010-1999ההוצאה הממוצעת למשק בית על מזון עלתה בין השנים 

בלבד) ועוררה תשומת לב גדולה במהלך המחאה  25%-המחירים לצרכן עלה באותם שנים בכ
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נוצר פער משמעותי  2008כי החל משנת השוואה בינלאומית של מחירי המזון מלמדת  החברתית.

מחירי המזון בכל העולם היו במגמת עלייה,  2007שנת אומנם עד . בין המחירים בארץ לאלו בחו"ל

 ואילו בשאר העולם העלייה נבלמה. 4%-ל 2%אך בישראל העלייה המשיכה בשיעור שנתי הנע בין 

כלומר ככל שההכנסה למשק בית מוצרי המזון הם חיוניים לקיום ומחירם זהה לכל האזרחים, 

לצורך הורדה ופיקוח על  נמוכה יותר, שיעור ההכנסה הפרטית אשר מופנה למזון גבוה יותר.

מחירי מוצרי המזון הועדה ממליצה על הגברת הרגולציה, עידוד יבוא (במטרה להגביר את 

 התחרות במשק) וביטול מיסי קניה בענפים מסוימים.
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 ת ממוצעעל משק ביהשפעת ההמלצות 
 

מנגד יישום המלצות ועדת טרכטנברג ובחלק זה של המסמך נבדוק כיצד משקי הבית יושפעו מ

כל משק בית מושפע באופן שונה ש. מאחר בראשות ספיבק ויונה מהמלצות צוות המומחים

, נבחן כל המלצה עבור כל אחד )בהתאם לרמת הכנסה ולהרכב ההוצאות( מיישום ההמלצות

 את התוצאות בטבלה מסכמת.ונציג  מהעשירונים

הצהרת כוונות  טנברג אינן קונקרטיות ומהוותחלק מההמלצות אשר מוצעות על ידי ועדת טרכ

מאשר צעדים שניתן ליישם (למשל "הגברת הרגולציה" בתחום מחירי המזון). להמלצות יותר 

אלה  ל משקי הבית של יישום המלצותעה עמסוג זה נתייחס בחלק נפרד, ובו נחשב את ההשפ

לצורך החישובים הנחנו כי משק בית ממוצע בכל במידה שהיו מתורגמות לצעדים קונקרטיים. 

 .3,7עשירון מורכב מזוג הורים ושני ילדים בגילאים 

 

 מיסוי

ועדת טרכטנברג ממליצה לעצור את הפחתת המס ולהעלות את שיעור מס ההכנסה במדרגה 

ועדה ו. נוסף על כך, ה48%דש) לשיעור של לחו₪  40,231העליונה (אשר מתחילה בהכנסה של 

, והגדלת שיעור המס 5%-ממליצה להעלות את המיסוי על רווחי הון, ריבית מס שבח ודיבידנדים ב

 . 50%לבעלי הכנסות גבוהות במיוחד לרמת מס שולי של 

ועדה אינן נוגעות לתשעת העשירונים הנמוכים ואף נוגעת באופן חלקי בלבד והמלצותיה של ה

P1Fלחודש₪  27,801ירון העליון. הרף התחתון של הכנסה למשק בית בעשירון העליון הוא לעש

2
P ,

לחודש לאדם. כיום ₪  40,000-אלו שהכנסותיהם גבוהות מרק  ואילו יישום ההמלצות ישפיע

 אחוזים. 3-5, כלומר מדובר בהעלאת המס בגובה של 45%מדרגת המס הגבוהה ביותר עומדת על 

  .ה של הועדה בנושא רווחי הון נוגעות לארבעת העשירונים העליוניםלעומת זאת, המלצותי

למשק בית (ברוטו) מראה כי ההכנסה הממוצעת  2010תוני סקר הכנסות של הלמ"ס לשנת נ

מס על  45%. לפי מדרגות המס הנוכחיות תשלם המשפחה לחודש ₪ 42,521בעשירון העליון היא 

אילו עם יישום המלצות טרכטנברג תשלם המשפחה ו₪,  1,431סך של ₪,  39,340כל שקל מעל 

 בלבד).₪  95(הפרש של ₪  1,526מס על כל שקל מעל סכום זה, כלומר סך של  48%

לאימהות  50%-נוסף על המלצות אלו, הועדה המליצה על הגדלת שיעור מס הכנסה שלילי ב

נים של העובד: מחושבת כפונקציה של מספר מאפייזכאות למענקי מס הכנסה שלילי העובדות. 

מקום מגורים, הכנסה, מספר חודשי עבודה בשנה, מצב משפחתי, מספר ילדים, גיל, הכנסתו של 

בן הזוג ועוד. בדומה לשאר הסעיפים, בחרנו לבדוק את השפעת יישום ההמלצה על משק בית בו 

וב מענק סימולטור לחיש". את החישוב ביצענו בעזרת 3,7ושני ילדים בגילאים  עובדים שני הורים

P2F3"הכנסה
P  .אשר מספקת רשות המיסים 

                                                 
 .2009מתוך סקר הכנסות של הלמ"ס לשנת  2
3 https://www.misim.gov.il/shmhshlili/ 

https://www.misim.gov.il/shmhshlili/
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התוצאות אשר התקבלו הן: עבור זוג הורים עובדים מהעשירון הראשון יתקבל מענק שנתי של 

 בשנה₪  160לכל אחד מבני הזוג. כלומר יישום ההמלצה יעניק למשק בית מסוג זה ₪  320

ן השני יתקבל מענק שנתי של למענק של האם). עבור זוג הורים עובדים מהעשירו 50%(תוספת של 

בשנה. ₪  152לכל אחד מבני הזוג, ולכן יישום ההמלצה יעניק למשק בית מסוג זה ₪  304

הכנסותיהם של שני הורים עובדים בעשירון השלישי גבוהות מידי לקבלת זכאות למס הכנסה 

 שלילי.

 

 שתי נקודות זיכוי ממס והחלת חוק חינוך חובה - חינוך

ציעה ארבע המלצות עיקריות בתחום החינוך. אנו נתייחס כעת לשתיים מתוך ועדת טרכטנברג ה

לשתי ההמלצות הנותרות נתייחס ארבעת ההמלצות ונחשב את השפעת יישומן על משקי הבית. 

 בהמשך, תחת המלצות להן לא הגדירה ועדת טרכטנברג צעדים אופרטיביים ליישום.

ממס לגבר עובד עבור כל ילד אשר מתחת לגיל ועדה ממליצה על מתן שתי נקודות זיכוי וה. 1

 . אשר אביו עובר את סף המס לילד₪  420-, שתי נקודות זיכוי אלו מתורגמות לכשלוש

לבני הכולל סבסוד מלא של גני הילדים  3-4המלצה נוספת היא החלת חוק חינוך חובה לגילאים . 2

₪  666.7בשנה (כלומר ₪  8,000-ועדת טרכטנברג מעריכה כי מדובר בחיסכון של כ. גילאים אלו

-ל 1,500ם אשר עלותם נעה בין ילחודש), אך משפחות רבות שולחות את ילדיהן לגני ילדים פרטי

, נצא מנקודת הנחה כי שלושת 2009י סקר ההוצאות של הלמ"ס לשנת בחודש. מתוך נתונ₪  3,000

 יים ולכן לא יקבלו סבסוד.ימשיכו לשכור את שירותיהם של גני ילדים פרטהעשירונים העליונים 

הנחה נוספת אשר התבססנו עליה היא כי חלק מהאוכלוסייה הענייה כבר היום נתמכת בעזרת 

סבסוד התשלום לגני ילדים ולכן משקי בית אלו יושפעו בהיקף נמוך יותר מיישום חוק חינוך 

 חובה. 

 

 תחבורה

, בדומה לנהוג עבור אזרח ותיק) 50%ועדת טרכטנברג ממליצה על הוזלת תעריפי נסיעה (הנחה של 

לאוכלוסיות ייעודית כגון סטודנטים ואזרחים הזכאים לכך בהתאם לקריטריונים של ביטוח 

ועדה מה הם הקריטריונים של ביטוח לאומי. לצורך החישוב ולאומי. עם זאת, לא מצוין בדו"ח ה

, ההוצאה של 2009 . מתוך נתונים של הלמ"ס לשנת1-4כי מדובר באזרחים מהעשירונים נניח 

₪  57-72בחודש, כלומר מדובר בחיסכון של ₪  115-144משקי בית בעשירונים אלו נעה בין 

 בחודש.

אגורות  40-הפחתת הבלו על בנזין בכהמלצה נוספת של ועדת טרכטנברג בנושא התחבורה היא 

ם על ידי מהרכבים הפרטים מונעי 98%-אגורות לליטר. כ 20-בלו על הסולר בכלליטר והפחתת ה

₪  2.92עמד הבלו על בנזין על  2011בנזין ולכן נתייחס למחיר הבלו על בנזין בלבד. בחודש מאי 

כדי לחשב את החיסכון למשק בית בכל עשירון נעזר ממחיר הדלק לצרכן.  38%-לליטר והיווה כ

 הבאה:בטבלה 
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 P3F4)2009(התפלגות הבלו על הדלק בין העשירונים ונטל הבלו מההכנסה נטו . 2טבלה 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 264 229 226 191 173 171 119 114 92 72 )₪בלו דלק (

 16.0 13.9 13.7 11.6 10.5 10.4 7.2 6.9 5.6 4.4 התפלגות הבלו (%)

 0.9 1.3 1.5 1.5 1.6 1.9 1.6 2.0 2.1 2.7 נטל בלו מהכנסה (%)

 

ים קבועים מכלל האוכלוסייה ולכן פוגע ככזה הוא נלקח בשיעורוהבלו על הבנזין הוא מס עקיף, 

כיוון שבעשירונים נמוכים חוסכים פחות, שיעור גבוה יותר : במעמדות החלשים במיוחד

עבור העשירון  0.9%עבור העשירון הנמוך ביותר לעומת  2.7%מהכנסתם מופנה לבלו על הבנזין (

 הגבוה ביותר).

ב את החיסכון למשק בית בכל עשירון בעזרת טבלה זו ונתונים מסקר הכנסות של הלמ"ס נחש

 ונציג את התוצאות בטבלה המסכמת.

                                                 
 .2011מתוך "בחינת נטל המס לפי עשירוני הכנסה", אילנית בר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי  4
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 שועדת טרכטנברג נמנעת מלהציע צעדים אופרטיביים בהםתחומים 

 בריאות

, 5.5%-ל 4.3%לראות כי ההוצאה של משקי הבית על בריאות נעה בין  אפשר 3מתוך טבלה מספר 

מכך, עלות סל הבריאות והגידול בסל  שיעור הדומה להוצאה של משקי הבית על חינוך. יתרה

, בית משקי הוצאת( בריאות על הפרטית במגמת עלייה בעשור האחרון. ההוצאה תח נמצאלמבוט

 ישראל את ומציבה 2007-ב 44.1%-ל 1995-ב 32.4%-מ עלתה) ל"מחו ותרומות פרטיים רים"מלכ

 ידי על שנבדקו נותהמדי מבין( ב"ארה לאחר, נמוך הכי השני הציבורית ההוצאה שיעור עם

 במונחי דולר 2,088 על עומדת לנפש בישראל לבריאות הלאומית על פי הלמ"ס, ההוצאה). ס"הלמ

 3,512, באוסטרליה 3,272, בבריטניה דולר 2,967( המערבי לעולם ביחס ונמוכה קנייה כוח

 כלוסייהמהאו גם נובע שהפער לזכור חשוב אך), ב"בארה 7,287-ו, בנורווגיה 4,777, בגרמניה

 .במדינה הצעירה

טיפלה בנושא זה: "תחום הבריאות מעורר סוגיות כבדות ועדת טרכטנברג לא  למרות נתונים אלו, 

משקל שיש להידרש אליהן ושלא טופלו על ידי הועדה. עם זאת, נוכח האמור לעיל, מומלץ לשקול 

P4Fבהם".דרכים להגברת הרגולציה על ביטוחי הבריאות הפרטיים ולהגברת השקיפות 

5
P  

P5F6)2009. הוצאה חודשית (באחוזים) לתצרוכת בעשירונים של משקי בית (3טבלה 
P  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5.2 6.0 6.8 5.9 6.0 6.4 4.6 5.3 3.6 5.8 חינוך

 0.4 0.4 0.7 0.8 0.7 0.9 1.3 1.4 1.4 1.4 תחבורה ציבורית

 14.0 13.3 13.1 11.7 11.2 10.7 8.8 7.1 6.6 6.2 הוצאות לכלי רכב

 22.9 21.3 23.2 23.4 25.1 25.0 25.8 28.2 27.2 28.3 דיור

 13.2 14.6 15.0 23.5 16.7 16.4 18.3 20.0 20.9 21.7 מזון

 5.3 5.5 5.5 4.9 5.3 4.7 4.7 4.8 5.1 4.3 בריאות

 39 38.9 35.7 29.8 35 35.9 36.5 33.2 35.2 32.3 אחר

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ

 

 החלת מסגרות לימודיות לשעות אחרי הצהריים והקטנת התשלומים למשק בית בגין - חינוך

 תלמיד

כפי שציינו קודם לכן, ועדת טרכטנברג הציעה ארבע המלצות עיקריות בתחום החינוך. ראשית 

התייחסנו לשתיים מתוך ארבעת ההמלצות וחישבנו את השפעת יישומן על משקי הבית. כעת 

תייחס לשתי ההמלצות הנותרות. עבור המלצות אלו ועדת טרכטנברג אינה מציעה צעדים נ

 אופרטיביים ולכן הוספנו הנחות והערכות כדי לחשב את השפעת יישומן על משקי הבית.

החלת מסגרות לימודיות לשעות אחרי הצהריים (עד אחת ההמלצות של ועדת טרכטנברג היא 

 . 3-9בגנים ובבתי הספר הרשמיים לילדים בגילאים ) בימים ראשון עד חמישי 16:00

                                                 
 , ירושלים.2011, אוקטובר 145דו"ח הועדה לשינוי כלכלי חברתי, עמוד  5
 עיבוד נתונים של הלמ"ס. 6
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אחת המסגרות הנפוצות הקיימות כיום היא הצהרונים. מדינת ישראל מספקת כיום סבסוד 

₪  400-מגיעה ל תלצהרונים בהתאם למבחני הכנסה ותעסוקה. דרגת הסבסוד המקסימאלי

נימאלית מגיעה להנחה לחודש. דרגת הסבסוד המי₪  2000-לחודש לרמת הכנסה לנפש הנמוכה מ

לחודש. עלות הרשמה לצהרונים ₪  4,581-5,000לחודש לבעלי רמת הכנסה לנפש בין ₪  250של 

לחודש (ההרשמה לצהרונים היא היקרה ביותר באזורים שבהם המחייה ₪  450-1,000נעה בין  

חות יקרה יותר ובהם חיים משפחות מהעשירונים הגבוהים יותר), ולכן ניתן להניח כי משפ

 50-מלצה זו סכום של כיחסכו כתוצאה מיישום ה₪  400מהמעמד הנמוך אשר קיבלו סבסוד של 

ישתתפו באופן חלקי בהתאם המעמדות הבינוניים והגבוהים ועדה ממליצה כי ובחודש. ה₪ 

להכנסתם, אך אינה מתארת את החלוקה ולכן ביצענו הערכה על בסיס נתונים מסקר ההכנסות 

 ס.וההוצאות של הלמ"

הקטנת התשלומים למשק בית בגין תלמיד עבור ספרי לימוד ופעילויות נוספות בבית הספר, אשר 

הועדה אינה מפרטת כיצד יפעל המנגנון הפרוגרסיבי לגביית ₪.  1,000 - 2,000כיום עומדים על 

התשלומים ולכן לצורך החישוב נבצע את החלוקה הבאה: סבסוד מלא לשני העשירונים הנמוכים 

. נניח כי מלכתחילה 5-6לעשירונים  50%וסבסוד בגובה  3-4לעשירונים  75%ר, סבסוד בגובה ביות

העשירונים הנמוכים הם אלו שמוציאים את הסכום הנמוך ביותר וכי העשירונים הגבוהים 

 מוציאים את הסכום הגבוה ביותר. 

 

 מזון

, אך בישראל 2007ד לשנת כפי שצוין קודם לכן, מחירי המזון בעולם כולו היו במגמת עלייה ע

. יש לבצע אחוזים כאשר בשאר העולם העלייה נבלמה 2-4העלייה המשיכה בשיעור שנתי הנע בין 

צעדים רגולטיבים בתחום הריכוזיות אשר יגבירו את התחרות בענפים האוליגופולים ויביאו 

בארץ עם ם מחיריה תביא להשוואת מחירים בטווח הקצר. הגברת התחרות בענפים אלולהורדת ה

. בעזרת נתוני סקרי 12%-על מחירי המזון לרדת בשיעור של כ , לכן נניח כיעולמייםהמחירים ה

נחשב את החיסכון אשר ינבע מהורדת מחירי המזון  4הכנסות והוצאות של הלמ"ס וטבלה מס' 

 בשיעור זה.

 

 דיור

ליעדים כמותיים. קשה עד בלתי אפשרי לתרגם את המלצותיה של ועדת טרכטנברג בתחום הדיור 

יבת עבודה זו חל שינוי בשוק הדיור הועדה שואפת להביא לירידה במחירי הדיור אך כבר בימי כת

העסקאות המתבצעות בשוק הנדל"ן, תופעה אשר תוצאתה היא  וישנה האטה משמעותית במספר

 ירידה במחירים. 

עולותיה של הממשלה דוגמה לכך שקשה להעריך את השפעת ההמלצה לשינוי במחירי דיור היא פ

 אלההממשלה ביצעה פעולות בכדי להוריד את מחירי הדיור, אך  .במהלך השנתיים האחרונות

הדירות שנבנו קטנה מידי בכדי להשפיע על כלל השוק וטרם נמכרו כלל  טרם נשאו פרי. מספר

בשנת  לדוגמה יתרה מכך, ירידה של מחירי הדיור מהווה תמריץ שלילי לקבלני הבנייה.הדירות. 

חלה ירידה חדה במחירי הדיור קבלנים המעיטו בבניית דירות חדשות, וירידה  , כאשר2002

 הדירות החדשות שוב תפגע במחירים. מספרב
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 השפעת הצעדים על שיעור העוני
 

רבות נטען כנגד המחאה שאין היא מייצגת את השכבות החלשות באוכלוסייה, נראה כי בהתאם 

כי אם פונים לעשירוני  ,רכטנברג אינם מיועדים להיחלצות מעוניהצעדים המוצעים בוועדת ט

על הכנסתם של הכנסה גבוהים יותר. ניסינו לאמוד את השפעתם של הצעדים הקונקרטיים הללו 

  .2009משקי הבית העניים זאת על בסיס סקר הוצאות לשנת 

 

 שיטת האמידה

על סקר ההוצאות של  2009לשנת  כדי לבחון איזה משק בית יצא מעוני, הגדרנו את קו העוני

אותה שנה. אחר כך בחנו את ההכנסה הפנויה למשק בית לפני ואחרי כל צעד מהצעדים להלן, 

 לבסוף סיכמנו את שיעור משקי הבית העניים לפני ואחרי כל צעד ולאחר כל הצעדים יחד.

 

 הפחתת תשלומי התחבורה הציבורית

אומנם ההתפלגות על ההוצאה ₪.  113בחודש הוא שיעור ההוצאה הממוצע על תחבורה ציבורית 

כלומר מוצר שככל שיש  –הזו מעידה על כך שתחבורה ציבורית היא מה שכינה אנגל "מוצר נחות" 

, אבל יחד עם זאת העשירונים שמוציאים הכי הרבה על תיותר הכנסה כך צורכים אותו פחו

 .שים להלן)(כפי שניתן לראות בתר תחבורה ציבורית הם החמישי והשישי

 

 2009התפלגות ההוצאה על תחבורה ציבורית על פני עשירונים בשנת 
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החלת הצעד שיקל על בחנו את היקף משקי הבית המצויים בעוני, לפני ואחרי מהניתוח שערכנו 

תשלומי התחבורה הציבורית ומצאנו שמספר משקי הבית שיעברו את קו העוני בעקבותיו עומד על 

 .9,900-כ

 

 ס על הבלו הפחתת המ

כאמור זהו מס המוטל על רכישת דלק. בחנו את התפלגות ההוצאה על דלק לפי עשירונים, וכפי 

שניתן לראות מהתרשים להלן, דלק הוא מוצר נורמלי, וככל שההכנסה גדלה כך מוציאים עליו 

 יותר. לפיכך, הקלת התשלום עליו מיטיבה יותר על העשירונים העליונים.
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אה על דלק על פני התפלגות ההכנסות, ניתן לצפות כי הקלת המס עליו לא בהינתן תוואי ההוצ

תגרום למספר רב של משקי בית לעבור את קו העוני. מהניתוח שערכנו גילינו כי מספר המשקים 

 בלבד. 3,500-שיעברו את קו העוני בעקבות צעד זה עומד על כ

 

 2009התפלגות ההוצאה על דלק וחומרי סיכה על פני עשירונים בשנת 
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  4-ו 3החלת חוק חינוך חובה על בני 

כדי לבחון את השפעת צעד זה על שיעור המשפחות העניות, בחנו את התפלגות ההוצאות על גנים 

 פרטיים. 

 

 2009התפלגות ההוצאה על מעונות יום וגנים פרטיים על פני עשירונים בשנת 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

12345678910

 
 מעונות יום –גנים פרטיים; בורדו  –מקרא: צהוב                       

 

 10,200-הדבר יגרום ל 4-ו 3מהניתוח שערכנו עולה כי באם ימומנו מעונות היום לילדים בגילאי 

 משקי בית לעבור את קו העוני.

קי בית אשר : כתוצאה מיישום המלצה זו לא יהיו משהגדלת מס הכנסה שלילי לאימהות עובדות

 יעברו את קו העוני.
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 סיכום 

לא מאחר שקיימת חפיפה בין משקי הבית שיעברו את קו העוני כתוצאה משלושת הצעדים לעיל 

ניתן לסכום את משקי הבית שיעברו את קו העוני מכל אחד מהצעדים לעיל, אלא נדרש לבצע 

תשלום על תחבורה חישוב נפרד לפי חישוב זה אם יוחלו שלושת הצעדים לעיל: הפחתת ה

משקי בית אל מעל  24,100ציבורית, הפחתת המס על הבלו והקטנת ההוצאה על מעונות יום יעברו 

במספר המשפחות שמתחת לקו העוני  5.5%-ירידה של ככלומר,  אלף נפשות. 118-קו העוני, בהם כ

 במספר הנפשות. 6.6%-וירידה של כ

 

 

 תחולת העוני, במספרים מוחלטים

 

P6Fוני כיוםתחולת הע 

7
P  לאחר

 תשלומי העברה ומיסים
תחולת העוני לאחר נקיטת 

 הצעדים שהוצעו בדו"ח
 שינוי

במספרים   
 מוחלטים

במספרים  באחוזים
 מוחלטים

במספרים  באחוזים
 באחוזים מוחלטים

)5.5( 24,100 19.4 411,000 20.5 435,100 משפחות  

)6.6( 118,000 23.3 1,656,800 25.0 1,774,800 נפשות  

 

 

                                                 
 2009השנתי ממדי העוני והפערים החברתיים האחרון. הנתונים לגבי שנת  על פי הדו"ח 7
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 יונה-ספיבקהמומחים בראשות צוות  דו"ח -' ק גחל
 

בניגוד לצוות הממשלתי הרשמי שקובץ סביב טרכטנברג, הצליחו להתארגן צוותים אלטרנטיביים 

שהביעו באופן רחב יותר את דעת הציבור. אחת הדרכים שבהן ניכרים היתרונות הארגוניים של 

שישה  , מתוכםשלה. לוועדה תשעה צוותים וועדת ספיבק באה לידי ביטוי בריבוי הצוותים

ייעודיים: צוות דיור ותחבורה, צוות חינוך, צוות בריאות, צוות רווחה וביטחון סוציאלי, צוות 

תעסוקה וצוות מנהל ציבורי. נוסף לצוותים אלה כונסו שלושה נוספים: צוות חזון, צוות כלכלה 

 וצוות משפט.

שכולו מורכב מכלכלנים ואנשי משרד האוצר הרי בעוד שבוועדת טרכטנברג יש צוות אחד, 

, אשר יש באפשרותם להאיר את רלוונטייםשבוועדת ספיבק מובאים מומחים מהתחומים ה

הכלכלה בלבד. -מדעל, מבלי לעשות לה רדוקציה תהממשלתיבמדיניות האספקטים השונים 

את המקום מעצם החלוקה של תחומי השליטה של הוועדות השונות, הרי שהכלכלה מקבלת 

וזאת בניגוד לאנומליה שבאה לידי ביטוי במבנה  ,וי לה כאחד מתשעת הנושאים לטיפולהרא

ומי החברה כלכלה ואילו כל תחההארגוני של ועדת טרכטנברג שבה רוב הצוות הועסק בתחומי 

על ידי הממונה על  הא נוהלישגם ה ,השירותים החברתיים"" יתהאחרים נדחקו תחת קטגורי

משרד האוצר גל הרשקוביץ. יתרה מזו, על כל אחד מהתחומים החברתיים שעסקה התקציבים ב

החשבת  תה ממונהיבהם הועדה, האחראי היה כלכלן. כך למשל על תחום הבריאות בועדה הי

יתה אחראית על תחום הבריאות במשרד האוצר. יבעברה ה, אשר מיכל עבאדי הכללית באוצר,

רך ארגונה של וועדת טרכטנברג והיא שכל מדיניות כלומר, קיימת הנחת יסוד המוטמעת בד

 שאינה בטחונית, היא מדיניות כלכלית. הנחה זו אינה חדשה או ייחודית דוקא לוועדת טרכטנברג

מאז הקמת המדינה, מדיניות  בנושאיהיא מבטאת את האופן שבו מתרחשת קבלת החלטות ו

בפועל. "המחאה החברתית" חרתה על בכל ועדה ממשלתית יושב נציג האוצר בעל זכות וטו  כאשר

אחד מהשינויים המתבקשים הוא ההכרה בכך שלא כל לכך, דגלה את שינוי השיטה. בהתאם 

האספקטים של החברה האזרחית הם כלכליים, ולפיכך לא נדרש לגביהן טיפול ברמה הכלכלית 

אנשי רווחה אלא ברמה המקצועית של כל תחום: אנשי חינוך לחינוך, אנשי בריאות לבריאות, 

למערכת הרווחה וכן הלאה. הפתרונות אמורים לבטא את הצרכים המסוימים של כל תחום 

 הכלכלה.-מקצועי ולהיות מנוסחים בשפה המקצועית שלהם ולא בשפה של מדע

יונה מצליח לבטא מגוון רחב יותר של דעות, ויוצר שיח ער -ריבוי הצוותים של ועדת ספיבק

את שוב בניגוד למבנה הארגוני בעל הבסיס הצר יותר של ועדת שמשתף את הציבור בפועל וז

דוחות הביניים של הצוותים מציגים עבודה מרתקת של  .זהו גם חסרונוטרכטנברג. יחד עם זאת 

חודשת של מערכות היסוד של עשרות מומחים היוצרת בסיס רחב של חזון לשיקום ולבנייה מ

ל החזון מאשר על צעדים קונקרטיים ואופרטיביים , אך בדוחות אלו ישנו דגש רב יותר עהמדינה

 ,שנים של עבודה ונים מתמצתים לכדי המלצותהמומחים מהתחומים השכדי לממש את החזון. 

למשל: איסור על תהליכי מיון וסינון של תלמידים בבתי ספר (חינוך), הגדלת  ,כל אחד בתחומו

עקב אחרי סוגי המחלות המזוהות מספר תחנות הניטור ומספר המזהמים המנוטרים במקביל למ
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עם זיהום סביבתי (בריאות), שינוי מדיניות תכנון כך שתתמקד בבניית קהילות במקום בפיזור 

 אוכלוסיה ופרבור (גיאוגרפיה). 

ידי -על 1973יונה מזכירה את ועדת ראש הממשלה לבני נוער במצוקה שכונסה בשנת -ועדת ספיבק

ם בחברה הישראלית ומחאותיהם של "הפנתרים גולדה מאיר, בתגובה להחרפת הפערי

מומחים בעשרה צוותים בתחומים מגוונים ביניהם: שיכון וקהילה,  128השחורים". הוועדה כללה 

ועדות בנושא חינוך (גיל הרך, יסודי, בלתי פורמלי ופנימייתי), שירותי בריאות, -ארבע תת

 התנדבות, צה"ל והמשטרה.

) שעיגן חוקית את הזכות לקבלת 1980ק להבטחת הכנסה (בין תוצאותיה נכללה חקיקת החו

קצבת סעד, נוהג שהתקיים במדינה שנים רבות לפני שהוקמה, אך למרות זאת לא התקבע חוקית, 

כתוצאה מהתנגדות מערכתית לפריסת אחריות על עניים שאינם עובדים. בעקבות הועדה גם כוננה  

משרד  ןממשלה שבאו לידי ביטוי באיחוד בימדיניות שיקום שכונות, חלו שינויים במבנה ה

העבודה למשרד הסעד ושינויים נוספים. ועדה זו ייצגה מחויבות לשינויים בתפקוד הממשלה 

 בני עדות המזרחובפריסת אחריות הממשלה שהתעוררו בתחילת שנות השבעים בעיקר בין 

 לאליטה האשכנזית.

פן מובהק יותר והמסמן של המוצא הפכו למעמדיים באוהנוכחית הפערים שהובילו למחאה 

שוליים אשר שיעור שתי קבוצות הערבים והחרדים מהווים היטשטש בקרב היהודים. עם זאת, 

עמד שיעור העוני בקרב  2002בשנת  .וה והוא הולך וגדל על פני השניםבקרבן היה תמיד גבהעוני 

ובשנת  50.5%ני עמד על . בקרב החרדים שיעור העו57%-הגיע לכ 2010, ובשנת 49.5%ערבים על 

 P7F8.60.7%-הגיע ל 2010

במסגרת תחום העניין של העבודה הנוכחית ליקטנו מדוחות הצוותים השונים של ועדת ספיבק 

המלצות בעלות השלכות כלכליות קונקרטיות, שלחלקן השפעה ישירה על ההכנסה הפנויה של 

 הדוחות של צוותים שונים. משקי הבית. יש לציין שהמלצות רבות הופיעו כמה פעמים במסגרת

 

 תקציב המדינה בנושא המלצות הצוות

יונה לוועדת טרכטנברג היא -אחת הדרכים שבהן בא לידי ביטוי השוני התפיסתי בין ועדת ספיבק

יונה יש ניסיון לשינוי השיטה, שבחלק מהמקרים מגובה בצעדים -שבהמלצות של ועדת ספיבק

 התחומים הללו הוא בתחום תקציב המדינה.קונקרטיים לאופן שבו יש לשנותה. אחד 

שביניהם שלושה פרופסורים  ,הכלכלנים שבועדת ספיבק ;הגדלת היקף ההוצאה הציבורית

יוצאים נגד התפיסה המקובעת בשיח הכלכלי והתקשורתי והיא שיש לצמצם  ,ודוקטורים לכלכלה

גדולה על גודל  את היקף ההוצאה הציבורית. לטענתם לגודל ההוצאה הציבורית אין השפעה

-אחוזי תוצר ל 35התוצר ועל היציבות הכלכלית, כל עוד הוצאות אלו נמצאות בטווח סביר, שבין 

אחוזי תוצר. ולכן ההחלטה מה גובה ההוצאה הציבורית אינה החלטה כלכלית מקצועית, אלא  55

                                                 
 .2010מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת  8
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ידול מציעים לבטל את כלל ההוצאה, אשר מגביל את היקף ג צוות המומחיםהחלטה פוליטית. 

 ההוצאה הציבורית וגורר בשל כך את הקטנתה כשיעור מהתוצר.

נוסף המוצע הוא ביטולו של חוק ההסדרים. חוק זה שנועד כביכול  צעד ;ביטול חוק ההסדרים

לקצר תהליכים של התקבלות תקציב המדינה, מקצר בפועל את היקף הדיונים והאפשרויות 

עותו מתקבלות בבת אחת הצעות חוק רבות לשקול חקיקתם של חוקים רבים, מכיוון שבאמצ

שאין באפשרות חברי הכנסת לעמוד על קנקנם ולא נערך דיון פרטני בכל אחד מהם. צעד זה מקבל 

תמיכה רחבה בציבור, ובקרב משפטנים ומומחי מדיניות. הצעד מופיע כמה פעמים בדוחות של 

 .בוועדהצוותים שונים 

ם להצעה לביטול חוק ההסדרים מוצע גם לחזור משיקולים הדומי ;חזרה לתקציב חד שנתי

בשנה כולל אלפי צעדים, אשר ₪ מיליארד  380-לתקציב חד שנתי. תקציב המדינה העומד על כ

אינם מועלים לדיון בתהליך כתיבתו ואישורו ולא מוטל ספק בנחיצותם ובהיקפם. ממעקב אחרי 

סבר להם מועתקים משנה לשנה, עם ספרי התקציב על פני השנים עולה כי סעיפים רבים ודברי הה

שינויים קוסמטיים בלבד. הצרוף של ההחלטות על תקציביהן של שתי שנים לכדי החלטה אחת 

 הוא צעד שמקטין את היקף המחשבה והדיונים אודות כל סעיף, ובמובן זה הוא שלילי.

 

 בתחום המיסוי המלצות הצוות

 2.5-מהלך שלוש השנים הבאות בההוצאה הציבורית ב תלהגדצוות המומחים ממליץ על  •

 20-כל 2010אחוזי תוצר, שימומנו על ידי הגדלת המיסוי הישיר. סכום זה שווה בנתוני 

 מיליארדי שקלים חדשים.

ביטול הפטורים ממס חברות עבור חברות מייצאות וכאלו ו 31%-העלאת מס חברות ל •

 .שנהנות מחוק עידוד השקעות הון

בחודש בשתי מדרגות מס שולי  ₪אלף  40הכנסות של העלאת שיעורי המס האישי מעל  •

 חדשות.

והגדלה של המס המקביל המוטל  31%העלאת המסים על רווחי הון ודיבידנדים לשיעור  •

 על המעסיקים בשני אחוזים.

 

 בתחום החינוך הצוותהמלצות 

מוצע  ם בסבסוד מדינתי והגדלת המימון:הרחבת מערך מעונות היום והמשפחתוני •

ומטה  3היקף ההוצאה הציבורית הממוצעת על סבסוד מעונות לילדים בגיל  להשוות את

בישראל). כן מוצע להעניק מימון ממשלתי מלא  0.1%לעומת  OECD %)0.4-למדינות ה

כלכלי של -ושוטף להקמת והפעלת מעונות יום בישובים אשר מדורגים במדרג החברתי

 .1-5הלמ"ס באשכולות 

 .1997שר נדחה בחוקי ההסדרים מאז שנת הפעלת חוק יום חינוך ארוך א •
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נוסף על המלצותיהם של צוות המומחים בתחום החינוך, הצוות סוקר מספר מהמלצותיהם של 

 ועדת טרכטנברג בנושא ומביע את דעתו על יישום המלצות אלו:

ועדת טרכטנברג ממליצה לעשות זאת על   –הרחבת מספר מעונות היום במחיר מפוקח  •

ילדים בשנה במשך חמש שנים. תוספת זו אינה מספקת,  6,000-לכ ידי הוספת מקום

 אלף ילדים אין כיום מסגרת מסובסדת. 270-מאחר שהועדה עצמה מציינת כי לכ

בהמלצתה זו אין הוועדה מציינת  –בנייה של מחצית מהמעונות החדשים על ידי המדינה  •

ונות אלו הם תושבי מי יבנה את המחצית הנותרת. התושבים אשר נזקקים במיוחד למע

הפריפריה, ואילו הרשויות המקומיות בפריפריה עניות מידי בכדי לבצע את הבנייה 

 בעצמן. 

אתגר צוות המומחים רואים בכך כ – פיקוח ממשלתי על מחירי הגנים הפרטיים לגיל הרך •

אילו סנקציות ניתן להטיל על גן ילדים פרטי יקר? כיצד ניתן להתערב  .בלתי אפשרי

 העיסוק של בעלי הגן? בחופש 

בשונה מקוטג', אותו אפשר להחליף  - ידי כוחות השוק-הורדת מחירי גנים פרטיים על •

בגבינה אחרת, במעונות ציבוריים קיים מחסור. להורים אין אפשרות של ממש ללחוץ על 

 בעלי גן יקר מידי להוריד מחירים. 

ים אלא בתחלופתם העצומה, הבעיה אינה במחירי הספר – פיקוח על מחירי ספרי הלימוד •

בחוברות למילוי שהחליפו את המקראה והמחברת, ובריבוי המהדורות. הדרך לשלוט 

הספר המכתיבים להורים -כלומר, לשלוט בבתי –בהתנהגות שוק זה היא לשלוט בביקוש 

 מה לרכוש.

ם מציגה בבירור שורה של נושאים, המהווים את לב המאבק בתחוהבאה למען הנוחות, הטבלה 

 יונה.-ידי ועדת ספיבק-ידי ועדת טרכטנברג ועל-על ההתייחסות שניתנה לו –כל נושא  החינוך. לצד

 

 יונה-וועדת החינוך בצוות ספיבק וועדת טרכטנברג 

גובה הגדלת תקציב 

 החינוך

 18 -הקצאה תוספתית של כ-

 מהלך החומש הקרובב₪ מיליארד 

 4.35הקצאה חד פעמית של -

 למטרות בינוי₪ מליארד 

בסיס התקציב יגדל בסוף החומש -

 ₪.מליארד   5.4-הקרוב בכ

השוואת ההקצאה לתלמיד 

:   OECD  -למקובל במדינות ה

 - 30%-הגדלת התקציב הקיים ב

 מיליארד ש"ח. 10

אופן הקצאת משאבים 

 בחינוך
 אין התייחסות      

י במדיניות המימון של שינו

מינימום (החינוך: מ"מספיקות" 

בהתייחס  הכרחי) ל"הוגנות"

 לגובה הפערים ולהיקפם.

http://j14.org.il/spivak/?p=610


 29 

 יונה-וועדת החינוך בצוות ספיבק וועדת טרכטנברג 

 אין התייחסות גוף לאומי לחינוך
  -ית הקמת נציבות חינוך ממלכת

  מעוגנת בחוק, בלתי תלויה,

 במינוי לתקופה ממושכת.

 תשלומי הורים
פרוגרסיביות בתשלומי הורים עד 

הקצאה  –בלבד. לאחר מכן  9גיל 

 אחידה.

תשלומי הורים במערכת   ביטול

 .הציבורית

 אין התייחסות גודל הכיתות
צמצום הכיתות, השוואת גודלן 

 .OECD–לנהוג במדינות ה 

בות חינוך לשכ

 המוחלשות

 –זכאות לסבסוד מעונות יום  -

 להורים עובדים בלבד

סבסוד מלא של לימודים עד גיל  -

16 

לאוכלוסיות   ב חינוךתקצו

מסה"כ   20% לפחות: המוחלשות

התקציב תוספת מסלולים עיוניים 

הספר בפריפריה על מנת -בבתי

 .לאפשר מוביליות חברתית
גורם מממן שירותי 

 חינוך
 ממשלה ורשות מקומית ת מקומית, הוריםממשלה, רשו

טווח הזכאות למימון 

 ממשלתי מלא
 סוף תואר ראשון –מגיל חצי שנה  9עד  3גילאי 

 אין התייחסות המורים  העסקת
של חובת הסמכה  הסדרה בחוק

ורישוי, העסקה ישירה ועיגון 

 זכויות. 
 תנאי למימון –לימודי ליבה  דרישת לימודי ליבה לימודי ליבה

 הקטנת ההוצאה הפרטית על חינוך ציבוריות החינוך
שמירה וחיזוק המערכת 

 הציבורית

 יחס לחקיקה קיימת
יישום חוק חינוך חובה (לשון 

 )3החוק: מגיל 

ביטול ההגדרות "רשמי", "מוכר -

 שאינו רשמי"

הסדרה של החינוך באמצעות -

אבחנה בין החינוך הציבורי 

 לפרטי

 הסדרת העיסוק בהוראה-

 

 

http://j14.org.il/spivak/?p=610
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 בריאותבתחום ה לצות הצוותהמ

 נתוני בסיס: 

 ₪ מיליארד  61.2                                                         2010 לשנת הוצאה לאומית לבריאות •

 ₪ מיליארד  23.2                                                           2010 לשנת הוצאה פרטית לבריאות •

 ₪ מיליארד  30                                                                                                      עלות הסל  •

 ₪ מיליארד  15                                                                          הכנסות דמי ביטוח בריאות  •

 ₪ מיליארד  2.5                                    ת עצמיות בסלהחולים מהשתתפויוהכנסות קופות   •

 ₪ מיליארד  6                                                                     הוצאה לאומית לרפואת שיניים  •

ההוצאה הלאומית וההוצאה הפרטית על בריאות נמצאות במגמת עלייה במהלך השנים 

זאת, ועדת טרכטנברג אינה מציעה המלצות להתמודד עם הנטל הכלכלי אשר האחרונות. עם 

מהווים שירותי הבריאות על משקי הבית. המלצותיה של ועדת המומחים בראשות ספיבק ויונה 

מההוצאה הלאומית  20%העמדת המימון הפרטי על בתחום הבריאות כוללות בעיקרן את 

 25%העמדת המימון הפרטי על ו, ₪מיליארד  11 -תוספת הוצאה ציבורית של כ  -לבריאות 

נוסף על כך,  .₪מיליארד  8 -וספת הוצאה ציבורית של כת - אה הלאומית לבריאותמההוצ

ביטול הדרגתי של תשלומי השתתפות עצמית עבור שירותים ממליצים צוות המומחים על 

 ס פרוגרסיביהפיכת מס הבריאות למהגדלת מס בריאות, , השירותים הציבוריהכלולים בסל 

 .הגדלת היקף השתתפות תקציב המדינהו

 : ההמלצות האופרטיביות בתחום הבריאות ועלותן המשוערת

          U במיליארדי ₪ 

P8Fמיליארד 6 – בריאות השן -

9
P  *0.9  = 5.4  

P9Fאשפוז סיעודי -

10
P  -   1.2 תוספת מקורות של  

  0.2 עיגון הזכאות בחקיקה  –אביזרים רפואיים  -

P10Fבריאות הנפש -

11
P  0.4 

P11Fבריאות התלמיד -

12
P 0.1 

 0.3 )           0.8%עדכון דמוגרפיה (תוספת של כ  -

 0.3 עדכון מחירים (שינוי מנגנון העדכון   -

 0.3 עדכון טכנולוגי (הגדלת היקף העדכון)  -

                                                 
ולנשים הרות, מתוך חזון עתידי לספק  65, מעל גיל 18יש להכיל את שרותי בריאות השן לקבוצות האוכלוסייה מתחת לגיל 9

 טיפול לכל האוכלוסייה במסגרת הציבורית.
 והאשפוז הסיעודי בסל הציבורי. הכלת הטיפול10
יש לסיים את הסדרת הרפורמה בבריאות הנפש, על פיה האחריות לאספקת שירותי בריאות הנפש תיכלל בתוספת השנייה 11

 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, באחריות קופות החולים.
 ווך.החזרת אספקת שירותי הבריאות לתלמיד בבתי הספר למשרד הבריאות ולא לגורם פרטי מת12
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  3.0 תשתיות מיטות וכוח אדם                  -

 0.3 אוכלוסיות חלשות  -

 11.5 סה"כ 

 

 

 ועבודה סוציאליתרווחה המלצות הוועדה בתחום ה

 

שיפור הביטחון הסוציאלי באמצעות העלאת גובה הקצבאות (ביטוח  העלאת גובה הקצבאות;

אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, מס הכנסה שלילי), הנגשתן והנהגת מענק העצמה 

על כן מוצע כי רמתן של קצבאות הילדים האוניברסאליות  המיועד לחסכון ארוך טווח לילדים.

 5%-לרמה אשר תתרום בצורה משמעותית למימון עלויות הטיפול בילדים (לכל ילד כ  תעלה

   מהשכר הממוצע במשק).

ע להנהיג מענק העצמה אשר יכלול יצמצוות המומחים  ;תכנית חיסכון לילדים לטווח ארוך

ר הפקדה ראשונית בעבור כל ילד בעת לידתו והתחייבות של המדינה להשלים (עד סכום קבוע מוגד

יהיה רשאי  18מראש) הפקדות של ההורים במהלך החמש השנים הראשונות לאחר לידתו. בגיל 

 הילד הבוגר להשתמש בחסכון להשכלה, הכשרה מקצועית, הקמת עסק, או רכישת בית.

זמן הכיסוי של  , כלומר אתהארכת משך חופשת לידה לחצי שנה; הארכת משך חופשת לידה

הארכת נוסף על כך, צוות המומחים ממליץ על  יטוח אמהות").(בישראל נקרא "ב ביטוח הורות

חופשת הלידה בתשלום בשישה שבועות על ידי הוספת חופשת לידה שתיוחד לאב. המשפחה 

 "תאבד" את ששת השבועות הנוספים אם אלה לא ינוצלו על ידי האב.

 

 הכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת ביצור הכנסה.

 

לפחות לרמה הגדלת התקציב  ;מופנה למדיניות פעילה בשוק העבודההגדלת התקציב ה

בישראל). במסגרת זו יש לקבוע  0.1%מהתמ"ג לעומת  OECD )0.6%-הממוצעת במדינות ה

 OECD5T )0.4%-מדינות ה5Tעסוקה לא יפחת מהממוצע המקובל בבחקיקה כי תקציבו של שירות הת

 "ג) וישקף עומס עבודה סביר וריאלי על עובדי שירות התעסוקה.מהתמ

כיום, כאשר הורה יחיד : העלאת שיעור גמלת הבטחת הכנסה על ידי תיקון שיעור קיזוז הגימלה

משכרו מגמלת הבטחת ההכנסה שלו. שיעור הפחתה זה אינו  60%ש"ח, מנוכה  518וויח מעל מר

מעודד תעסוקה ויוצר תמריץ שלילי להגדיל את היקף המשרה. על מנת לעודד נשים חד הוריות 

-ל 60%-חית את שיעור קיזוז הגימלה מלהגדיל את שכרן באמצעות הגדלת היקף משרתן, יש להפ

 אג'). 60אג' (ולא  30ל הכנסה מעבודה, יקוזזו רק כך שעל כל שק 30%

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-israel_9789264079267-en
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 בתחום התעסוקההועדה המלצות 

מהשכר  60%-כך ששכרו של עובד חסר לא ניסיון לא יפחת מ העלאת שכר המינימום •

 הממוצע ויעלה עם הוותק של העובד. 

העלאה זו תצמצם את הפער בין שכרו החודשי של  :8%-העלאת שכר המינימום לשעה ב •

 פי שעות לבין עובד במשכורת (המשתכר שכר מינימום).עובד ל

 

 התייחסות הועדה לתחום הדיור

במסגרת טיוטת דו"ח הביניים של צוות המומחים אשר עוסק בדיור לא ניתן למצוא המלצות 

אופרטיביות לטיפול בבעיית הדיור הישראלית, אשר הציתה את המחאה מלכתחילה. צוות 

פעולה, כגון ביטול חוק ועדות הדיור הלאומיות (חוק הוד"לים), המומחים מציע הנחיות רחבות ל

 הסרת חסמים לשיווק דיור ועיגון הזכות לדיור כחלק מחוקי היסוד.

 עדה לתחום התחבורהוהתייחסות הו

רה לצרכים מקומיים ואזורים מדגיש את הצורך להתאים את אופן יישום מדיניות התחבו הצוות

 הכלים המוצעים כוללים: צעדים אופרטיביים לביצוע., אך עם זאת אינו מציע שונים

בדגש על תחבורה ציבורית עירונית ומטרופולינית  ,השקעות בתחבורה ציבורית קידום •

והקצאת זכויות במטרופולינים בפרט, קידום מערכות הסעת המונים איכותיות ובכלל, 

 .באזורים צפופים דרך ייעודיות לתחבורה הציבורית

פריפריה לתשתיות מסילתיות בקרבתם, תוך השענות על מרכזי הנגשת יישובים ב •

בקרבתם (לדוגמה, חיבור דימונה דרך מרכז העיר באר שבע לרשת  מטרופולינים

 המסילות הארצית).

שינוי מדיניות התכנון התחבורתי והטמעת תהליכים לבחינת ההשלכות החברתיות  •

התועלות הצפויות  מתוכננים, תוך בחינה מעמיקה שלה מהפרויקטים הנובעות

 לאוכלוסיות שונות בגין אותו פרויקט מתוכנן.  

ומתקנת בנוגע לשימוש ברכב הפרטי המקלה על השימוש  תדיפרנציאלימדיניות מיסים  •

משתמשי אך מכבידה על  ,הולמת ציבוריתאין מערכת תחבורה במקומות שבהם ברכב 

 קיימת מערכת חלופית.) במקומות בהם םלמיניהגודש  יהרכב הפרטי (באמצעות מיסו

יישום כלי תכנון ועמידה בסטנדרטים לשילוב תחבורה ושימושי קרקע, כגון: יישום של  •

אזורי מסחר ותעסוקה ולמיקום מוסדות ציבור ותרבות מרכזיים, מדדי נגישות בפיתוח 

בסביבת מוקדי שירות של תחבורה ציבורית ופיתוח  תחבורה ציבוריתפיתוח מוטה 

שכונות מגורים תוך הבטחת נגישות רבת אמצעים למגוון רחב של  סטנדרטים לתכנון

 פעילויות עירוניות.

כגופים בעלי אחריות לאספקת תחבורה ציבורית הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות  •

מטרופולינית יחד עם חיזוק מעמדו של משרד התחבורה בקביעת שיטות עבודה ובקביעת 

 ואחידה.  ת הציבור לתחבורה ציבורית נאותהשתעגן את זכו סטנדרטים, כולל  אמנה
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 צעדים אופרטיביים המוצעים על ידי מרכז מאקרו -חלק ד'       
 
 

בתווך שבין ההצעות המצומצמות של וועדת טרכטנברג אל מול החזון האוטופי כמעט של צוותי 

של ממש שיובילו לשינוי המחאה בראשותם של ספיבק ויונה, ניתן לבצע שינויים אופרטיביים 

כדי להתמודד עם הסוגיות הרבות לא ניתן להסתפק בהתפלגות ההכנסות וברווחה של הציבור. 

בפתרון של בעיה נקודתית, אלא יש לשנות את המדיניות הכלכלית שהשפיעה על תהליך קבלת 

ההחלטות למעלה מעשור. המדיניות החדשה צריכה להיות מושתתת על העקרונות והצעדים 

 ים:הבא םהאופרטיביי

 

אושר לראשונה בישראל (ואולי לראשונה  2010בשנת  - שינוי סדר העדיפויות בתקציב .1

במדינה מערבית בכלל) תקציב דו שנתי. מהלך זה הוא אנטי דמוקרטי ולא מאפשר שינוי 

משבר כלכלי חברתי חמור ולכן יש לפתוח את התקציב מחדש הבסדרי עדיפויות בעת משבר. 

. במסגרת דיון התקציב 2012על תקציב המדינה לשנה זו ולשנת ולערוך דיון וחלטה חוזרת 

להגדיל את ההוצאות האזרחיות על חשבון ההוצאות  -החדש יש לשנות את סדרי העדיפויות 

 הגבוהות המופנות לביטחון והתנחלויות. 

 

בשנים האחרונות המס המוטל על בעלי  - צמצום אי השוויון באמצעות שינוי מערכת המיסוי .2

יש להקטין את גבוהות ירד בעוד שמסים המשיכו להוות נטל כבד על מעמד הביניים.  הכנסות

ולהגדיל את המדרגות העליונות של המסים הישירים, כולל מס  המסים העקיפים הרגרסיבים

חברות. על המדינה להנהיג מס ירושות אשר קיים כמעט בכל אחד מהמדינות המפותחות 

על גובה מסוים. ההכנסות ממס זה יגדילו את המשאבים  ויחול רק על ירושות שסכומן עולה

 הדרושים לטיפול במצוקות החברתיות.
 

השנים קיים פער גדל והולך בין היצע הדיור לבין הביקושים.  לאורך - הגדלת היצע הדירות .3

כמו כן, הבנייה הציבורית נעצרה כמעט לחלוטין ואף לא הונפקו כמעט אישורים לקבלנים 

מחירי הדירות והשכירות עלו בצורה חדה. כדי לספק את הצרכים השוטפים חדשים. כתוצאה 

יחידות דיור בכל שנה, לחדש את הבנייה הציבורית בהיקף רחב וכן  50,000יש לבנות לפחות 

להנהיג פיקוח על מחירי שכר הדירה. מעבר לכך, על המדינה להשקיע בתחבורה ציבורית 

ריפריה ושבזכותה יוכלו תושבים לעבוד במרכזי איכותית, מהירה וזולה אשר תפתח את הפ

 ערים ולגור באזורים זולים יותר. 

 

בעוד שההשתתפות של נשים בשוק העבודה עלתה בצורה מתמדת בשל  - סבסוד גני ילדים .4

הצורך בשני מפרנסים במשק הבית, הפתרונות למשפחות עובדות עם ילדים קטנים עדיין 

. לכן יש לקדם לאלתר תוכנית לסבסוד גני ילדים מפגרים לעומת המקובל בעולם המפותח

 ₪. דמיליאר 1.5) בעלות של 3עד  0-בגיל הרך (מ
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-מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב - סל הבריאותהרכב של  משמעותישיפור  .5

הרפואה הפרטית גדלה על חשבון הרפואה הציבורית הנגישה לכולם. יש להחזיר את  1.1.1995

 מסך התרופות והטיפולים הידועים והמקובלים. 100%נחקק, לכיסוי של החוק לרמתו כאשר 
 

הכשרה מקצועית מתמדת הינה כלי יעיל המוכר ברוב  - קידום מסגרות של הכשרה מקצועית .6

המדינות המפותחות להעלאת רמת החיים והיכולת המקצועית של המצטרפים החדשים 

הקיים. יש להפנות משאבים לעידוד לשוק העבודה וכן לשיפור המיומנות של כוח העבודה 

המעסיקים להגדלת התעסוקה של בוגרי הכשרה מקצועית ויש להקים בתי ספר להכשרה 

מקצועית בעיקר במגזר הערבי על מנת ליצור הזדמנות שווה בשוק העבודה לכלל המגזרים 

 במשק, כולל החרדים.

 

נאכפים באופן חלקי ביותר  חוקי העבודה במדינה, כולל שכר מינימום, - אכיפת חוקי עבודה .7

ומכך נפגעות דווקא האוכלוסיות החלשות. יתרה מזאת, בשוק העבודה הדינאמי רוב 

הצעירים והמצטרפים החדשים לעולם העבודה חשופים לשחיקה מתמדת בזכויות 

הסוציאליות. יש לפקח על תנאי ההעסקה, לצמצם את כוחן של חברות כוח אדם וכן להגביר 

 העבודה. את האכיפה בשוק 
 

פות הנמוך בשוק העבודה פוגע בהכנסות המדינה ובשירותים תשיעור ההשת - עידוד תעסוקה .8

שהיא מספקת לאזרחים. על המדינה להנהיג מדיניות אשר תעודד שיעור השתתפות גבוה 

יותר, במיוחד בקרב גברים חרדים ונשים ערביות. עידוד התעסוקה יתרום ישירות 

במשק ויסייע באופן עקיף לשאר התושבים. המדינה צריכה  לאוכלוסיות החלשות ביותר

לקדם פתרונות יצירתיים שעונים על הצרכים של כל קבוצה וקבוצה. למשל שיפור התחבורה 

מניעת קצבאות מנכים היוצאים לעבודה ומתן זכאות -הציבורית בקרב ישובים ערבים, אי

 לצהרונים לאמהות חד הוריות.

 

רמת השכר הנמוכה במדינה  -על ידע ועליה מתמדת בפריון קידום משק מפותח המושתת  .9

והריבוי של עובדים עניים נובעים בין היתר משחיקת המיומנויות של עובדים והשקעה לא 

מספקת בחינוך. יש להעמיק את הסובסידיה בשכר הלימוד ועבור שכר דירה לסטודנטים 

שלבים מאוחרים יותר בחיים באוניברסיטאות ובמכללות. כמו כן, יש לעודד לימודים גם ב

 מקצועיים על פי מודלים שהוכיחו את עצמם במדינות אחרות.
 

בעית הריכוזיות התעצמה בשנים  -עידוד עסקים קטנים ועצמאים הפחתת הריכוזיות  .10

בעוד שרמת המחירים בעולם נעצרה בשנת האחרונות ומחריפה את יוקר המחיה במשק. 

יש לחוקק חוקים שיאסרו על בשנים האחרונות. , בישראל היא המשיכה לעלות גם 2007

שליטה ענפית בשישים הענפים מהם מורכב המשק הישראלי. צעדים אלו ילוו במנגנוני פיקוח 

 הכוללים קנסות מיסוי. 
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זיות וכן להגברת התעסוקה והחדשנות במשק הוא עידוד ואמצעי יעיל לצמצום הריככמו כן, 

ה יש להשוות את הזכויות הסוציאליות של עצמאים עסקים קטנים ועצמאים. בראש ובראשונ

 ושל פרילנסרים לאלו של השכירים. 
 

שיעור העוני במדינה הוא מהגבוהים בקרב המדינות   - והרחבת שירותי הרווחה צמצום העוני .11

משמעי לצמצם תוך חמש שנים את מספר -המפותחות. על המדינה להתחייב באופן חד

מכך . כתוצאה 10%-(לאחר תשלומי העברה) ל 20%-ני מהמשפחות המצויות מתחת לקו העו

אחד המנגנונים לכך הוא החזרת רמת  .אל מעל לקו העוני משפחות 200,000-כיעברו 

, יש לשמור על כמו כן הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי לרמתן הראלית של לפני כעשור.

 תשלומי העברה.של  תהאוניברסאליו
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 המוצעים הצעדים השפעתפרוטוקול כנס בנושא נספח: 
 וניתוח ילדים עם בית משקי על טרכטנברג ח"בדו

 הממשלה תפקוד של השוואתי
 
 

פרופ' אביה ספיבק, ד"ר יורם גבאי, ד"ר דוד קליין, ד"ר רובי נתנזון, יערה רשימת המשתתפים: 

וייס, מורן נבון, גלעד ברנד,  מיכל ישורון, רגב קונטס, ראלף הקסל, מיקי דריל, הגר צמרת קרצ'ר,

רועי לוי, צבי גודווטר, מוריה אבנימלך, דוד ארז, רימון לביא, רותי סיני, גל זוהר, דן זכאי, אורלי 

, רמי לבני, הלן קורטלנדר, גיורא רוזן, זרנוויצקיביטי, יוסי גטניו, מאיר קפוטא, יוסוף קרא, מיכל 

 , סבינה שיפרט.ליאור אבזון, אנטיה אגר, ורוניקה וגורצ'יק

 

בראשית הכנס הציג ד"ר רובי נתנזון מצגת ובה עיקרי הדברים המופיעים בדו"ח מרכז מאקרו 

 של השוואתי וניתוח ילדים עם בית משקי על טרכטנברג ח"בדו המוצעים הצעדים השפעתבנושא 

 .הממשלה תפקוד

 הנקודות המרכזיות אשר הועלו:

מרוצים ל כלכליים בנושאים המרוצים עורשי בין הפער 90-ה שנות אמצע עד בתחילת •

 .וגדל הלך זה פער מאז, קטן מאד היה חברתיים נושאיםב

 מצביע גם טרכטנברגדו"ח ו ההחלטות קבלת מתהליך ניכור הוא למחאה הסיבות אחת •

 .כך על

של יישום המלצות ועדת  ההשפעה על בסיס סקר הוצאות המשפחה של הלמ"ס, •

 וגדלה הולכת) 3,7ילדים בגילאים  2ורים עובדים עם טרכטנברג על משקי הבית (זוג ה

 הולכת ההשפעה ואז ח"ש 1,744 עד ח"ש 887-מ שישי עשירון ועד ביותר נמוך מעשירון

 ).עשירי( העליון בעשירון ח"ש 682 עד וקטנה

 ופחות, ביניים במעמד למשפחות בעיקר מסייע ועדת טרכטנברג ח"שדו היא אחת הבעיות •

 .המס סף את עוברות לאש משפחות על משפיע

 ,19.4%-ל 20.5%-מ תצטמצם העוני תחולתכתוצאה מיישום דו"ח ועדת טרכטנברג  •

 .מהותישאינו  שינוייצאו מהעוני,  משפחות 24,100 כלומר

 נון,-דו"ח ועדת טרכטנברג אינו מספק התייחסות לנושא הבריאות. לפי ניתוח של ד"ר בן •

(סל  1995-ב בריאותה סל של רמהל הבריאות סל את היום להחזיר ברצוננו אם

 שישה היא ההוצאה, )1995-ב החשובות והתרופות השירותים כל את שכיסה אוניברסאלי

 .₪ מיליארד

 ולכן, מהותי לשינוי יביאו לא הקוסמטיים הצעדים החברתיים והפערים העוני בנושא •

ר מבטיח תוכנית אשר כוללת ליווי וניטור אש .בעוני לטיפול לאומית מדיניות צריך

 שאנשים לא יחזרו למעגל העוני.

 .המדינה תקציב ומבנה המדינה בתקציב מהותי שינויב ךורצ יש •
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 :משתתפי הפאנלתגובות 

 הרווחה הוצאות של מאד חדה שחיקה חלה 2003 מאז ד"ר יורם גבאי (חבר בועדת טרכטנברג):

 או אמצעי ממקום ,OECD-ב אחרון לפני או האחרון למקום עברה ישראל, מהתוצר האזרחיות

 ישיר מיסוי של ובעיקר, במיסוי משמעותית הורדהשישראל חוותה הוא  שני תהליך. גבוה אפילו

 .במשק הקרטלי הכוח התעצמות הוא, השלישי התהליך). במעט אבל עלה יףקע מיסוי(

 עשירונים של קלה עלייה, התחתונים העשירונים חמשת של נטו בהכנסה נפילה – התוצאה

, סין, שוודיה( העולם בכל דומה תוצאה. העליונים המאיונים שני של משמעותית פיצהוק, אחרים

  .בישראל קיצונית אך), ברזיל

 של לגישה בדומה, הסלקטיבי ולא יהאוניברסאל המודל את המליצה הוועדה? בזה מטפלים איך

 הסכום את נוהפני כלומר. מיוחד באופן העניים בנישת מטפל לא יהאוניברסאל המודל. 70-ה שנות

 זיכוי נקודות, ארוך לימודים יום). קטנים ילדים עם למשפחות או( חינוך בנושא, המשפחות לכל

 רוב אבל, שלילי הכנסה מס כמו סוציאלית פעילות גם. לצעירים חינם חינוך חוק, לגברים גם

 .קציבהת במגבלת, כנישה ענייםב טיפלנו לא). מיליארד 30 מתוך 20( המשפחות לכלל הלך הכסף

 במגבלת ששולט מי שלמעשה כיוון אופציה לא היא הגירעון מיעד חריגה כל - המימון נושא לגבי

 קיצוץ על או, אבטלה על מידית השפעה לזה יש גדל הגירעון אם .העולמי ההון שוק זה הגירעון

 .בזהירות מאד אבל החיצונית המגבלה עם לשחק אפשר. מאמריקאים חילוץ חבילת או הוצאות

 הספציפיות ההמלצות. יגדל הדירות שהיצע כיווןירדו  שהמחירים מעריכים אנחנו - הדיור שאבנו

 אבל, עניות לשכבות ציבורי דיור שצריך מסכימים כולם. כלכלית מסובכות או פוליטיות הן

 סביר אבל, קריטריונים על החלטנו. קריטריונים להחליט צריך, סלקציה צריך ביניים לשכבות

 היא ההצעה אך, מפורטת צעהה בדו"ח יש, דירות השכרת נושא נשאר. וליטיתפ יצליחו שלא

 .לביצוע וקשה מסובכת

 

 זכתה שלא ההמלצות אחת: פרופ' אביה ספיבק (מראשי הצוותים המסייעים למחאה החברתית)

. עובדת הממשלה שבה בצורה, יתתהממשל בתשתית לטפל צריך .מבני שינוי על היא לכותרת

 על שנכתב ציבורי במנהל רפורמה הצענו אנחנו. אסטרטגיים מיועצים, עיתונאיםמ זה את שומעים

 הצורה את לתקן שצריך לכך מודעים), לשעבר המדינה שירות נציב( גלנור' פרופ בראשות צוות ידי

 כך על דובר טרכטנברג אצל. שניתן ייתכן אבל, לבצע קשה שמאד רפורמה זו. עובד השלטון שבה

 עוד מאותו הדבר., חוץ מיקור עוד מציעים עלבפו אבל, מאד הרבה

 למדו, שעבדו מאנשים שמורכב - הביניים מעמד שאותו הוא במחאה המעניינים הדברים אחד

 אנשים של ומקבוצה, כראוי להתקיים מצליחים לא אבל, אנושי הון רכשו, הנכונים במקצועות

 עם פעולה שיתף ביניים מעמד אותו .בישראללעשות זאת  יכולים שלא ומרגישים ליצור שרוצים

 לא אופייני לא באופן הסטודנטים. הסטודנטים, הביניים מעמד, שוליות קבוצות: שונות קבוצות

 רק לקדם ביקש לא הביניים מעמד ,כלומר. החברה את לתקן אלא הלימוד שכר את ורידלה שאפו

 .הביניים במעמד התמקדה הועדה אבל, החברה כל לשנות אלא עצמו את

 לתמוך שאפשרה תקציבית ממגבלה נובע שזה או ולמשול להפריד לנסות הוא הסיבה אם וחבט לא

 . הביניים במעמד רק

 ניתןסביר ש מיסים עוד הוטלו אם. נוספת הכנסה של מיליארדים כמה, מיסים עוד הטילה הועדה

 יותר יאלהוצ שאסור הוא הועדה של גיוןיהה אבל, ילדים גני וציא אותם על נושאים שונים כמולה
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 תלויה המהלך הצלחת, המדינה תקציב את להגדיל מוכנים לא שכאשר היא הבעיה. נתון מסכום

 של לערובה הופכת שהתוכנית היא התוצאה וכך, הביטחון מתקציב כסף יפנה ברק שאהוד בכך

 . הביטחון תקציב

 יליארדיםמ כמה, הגודל סדר היא ח"מהדו שלנו הבעיה. טרכטנברג בדוח חשובים מאד צעדים יש

 יהיה שהמקור מוודאים – יתבצע ח"שהדו דואגים איך. המשק כיוון את ישנו לא קליםש של

 .אחרים במקומות קיצוץ ולא מיסוי

 

, שנים 3.5 לפני הוקם לשינוי עובדים הורים ארגון יערה ישורון (יו"ר הורים עובדים לשינוי):

 שלא ציבור כאן שיש ברור. לדיםוי הורים של החופשה ימי בין לאחד תהיהי העיקרית המטרה

 עייף הכי הציבור הוא הצעירות והמשפחות ההורים ציבור. זעקתו את להשמיע מסוגל ולא מטופל

 לתמיכת בהכרח הזוכ ואינו, ומשפחה קריירה בבניית במקביל עסוק. במדינה ושחוק

 .קהילה/משפחה

 את לתודעה להביא מנסים אנחנו. נשמע ההורים ציבור של הקול, הראשונה בפעם, הזאת במחאה

 כרגע ההורים. בעבודה להצלחה הילדים עם להיות הרצון בין שקרוע, ההורים ציבור של הנושא

ופשה ללא ח בעבודה לקחת ניתן לא'. וכו גדול חופש, חנוכה, בעצמם החגים את לממן צריכים

 הוצאות: ספיםנו תשלומי נםיש כךעל  נוסף .לחזור לאן יהיה לאמשום ש , אוגוסט-ביולי תשלום

 .החודשית מההכנסה ניכר שיעור הן מטפלתאו  משפחתונים, מעונות על

 צריך. קשטי של החינוך עדתווב העגלות במחאת מעורבים והיינו, לשינוי תצעוה כמה הצענו אנחנו

 לחופשת לצאת אם מתלבטות נשים היום. הוליסטי, מהותי באופן, כציבור למשפחה להתייחס

 במבנים משתמשים אם למשל עם עלות נמוכה, יצירתיים פתרונות יש. ותםא להבין וניתן לידה

 ייכנס הזה שהקול ברגע. ותיתעמשמ ירדו העלויות, הלימודים יום להארכת, לקייטנות קיימים

 . העוני מקו ייצאו משפחות הרבה גם שכהשלכה ובטוח קל יותר יהיה, לתודעה

 

 כיאה, תקונספירטיבי תיאוריה להציע עומד יאנ רגב קונטס (מיזמי ומובילי המאה החברתית):

 שום אין, לדמוקרטיה סכנה הוא עוני. זהה ההתוצא קונספירציה אין אם גם. מהשטח למהפכן

, פוליטי ומאבק להתאגדות אפשרות וזניחת בערות פירושו עוני. העוני את למגר לממשלה אינטרס

 ממעמד באנו אנחנו, ילדים לנו אין, יםעני לא כולנו. פנויה ואנרגיה ידע דורש כזה שמאבק כיוון

 . למאבק זמן אין ועני ילדים שיש מי, מקרי לא זה. מבוססות ממשפחות וחלקנו ביניים

. הבאה הארוחה את בלחפש עוסק זמנם ועיקר, מסלו של המדרגות מסולם נבעטו האלו האנשים

 להיות הפך פנוי זמן ןלכ. פוליטי גוף להקים כמובן אפשרות להם ואין בסיסיים לצרכים דואגים

, המיובאים החשמל מוצרי מחיר את להנמיך מציע טנברגכטר ח"דו, בכדי לא. הממשלה אויב

 .לעם ושעשועים לחם מציעה הממשלה כלומר

, דמוקרטית אנטי בחקיקה פתחה שהתכנסה והכנסת, העוני בנושא עסקה לא טרכטנברג ועדת

, חלשות שכבות גם חלק בו שלקחו ברתיח למאבק מענה ולתת חברתית בחקיקה לפתוח במקום

 .מאז לראשונה

 יפגעו וגם תדמית לה ידביקו גם, הבא בקיץ במחאה יפגעו, עכשיו להעביר שמנסים החוקים

 בשני נפעל. משמעותי שינוי תוביל לא הנוכחית שהממשלה לנו ברור. למימון שלה באפשרות

 קייטנות, נוער תנועת, מענה לקבל הציבור יוכל שבהם ארגונית תשתית ליצור ננסה: מישורים

 את שיחליפו פרטיבייםוקוא להקמת ביוזמה שותפיםאנחנו . שלמה אזרחית תשתית, מסובסדות



 40 

 כמענה חדש מרכזי עיתון הקמת, פרטיביוקוא בנק בהקמת, המונופוליסטיות השיווק רשתות

 שקל מיליון 900 של מתקציב שנהנה גוף, הציבור ברשות אימים מאבק מתכננים. היום לישראל

 פוליטיים גופים ליצירת אקלים וניצור הסברתית נפעל במקביל. הממשלה ראש של לשופרו שהפך

 .הפוליטית בזירה נוכחים נהיהו, חדשים

 

 בחרתי אני, זוויות מיני בכל הזה בדיון להשתלב אפשר ד"ר דוד קליין (נגיד בנק ישראל לשעבר):

כל ניתן להבחין כי  .רלוונטי ועדיין 20 כבר בו נייןמתע שאני נושא, הממשלה של החלטות בקבלת

 ש חלופות:ומציעים להגדיל את הוצאות הממשלה. להצעה זו יש של המשתתפים בשיח

להגדיל הוצאות בלי להגדיל את הגרעון ובלי להעלות מיסים. זו הצעת ועדת הראשונה היא 

צאה לביטחון. ספק אם טרכטנברג עצמה המתייחסת להגדלת ההוצאה האזרחית על חשבון ההו

מימוש, והניסיון מלמד שאפילו אם תאושר ע"י הממשלה, משרד הביטחון -הצעה זו היא ברת

להגדיל הוצאות בלי החלופה השנייה היא  יפוצה עליה במהלך שנת התקציב בדרך זו או אחרת.

לני להגדיל את הגרעון, כלומר: לממן את הגידול בהוצאות ע"י העלאת מיסים. זו הצעת "כלכ

חברתיים, ואולי -המחאה". אין עדיין ניתוח עד כמה משפיע הצרוף הזה על היעדים הכלכליים

כדאי להתחיל ניתוח כזה מברור השאלה עד כמה ניתן להרחיק לכת במדיניות זו. במלים אחרות: 

האם יש גבול כמותי לתועלת הנובעת מהגדלת הוצאות הממשלה במימון גידול במיסים, והאם 

להגדיל הוצאות ולהגדיל האפשרות האחרונה היא  ככל שגדלים ההוצאות והמיסים. היא פוחתת

גרעון. זו, כידוע, הצעת שר הביטחון. גם הצעה זו אינה מבוססת על ברור השאלה עד כמה ניתן 

ללכת בדרך זו ומדוע, ועל ניתוח השלכות הגידול בגרעון על הריבית במשק, ההשקעות, התקציב 

 הריבית על חובות הממשלה) והיציבות הפיננסית. (בשל גידול בתשלומי
, אם כי רק במובן האיכותי: גידול בשיעור חברתייםועדת טרכטנברג אימצה שלשה יעדים 

היא לא הציעה להם  התעסוקה, צמצום ממדי העוני וצמצום הפערים בחלוקת ההכנסות. עם זאת,

י לא ניתן לעקוב אחר . ברור שיש לכמת יעדים, אחרת אין בהם טעם כערכים כמותיים

 ההתקדמות בהשגתם. תכונתו העיקרית של יעד היא היותו ניתן לכימות ולמעקב שוטף. 

נוסף לכך, העדר כימות לא מאפשר התייחסות לסדר העדיפויות בין היעדים, שהיא הכרחית בשל 

 רכזע"י מ ךכך, למשל, בניתוח הכמותי של המלצות טרכטנברג, כפי שנער מגבלת התקציב.

, בעיקר בשל השפעת נקודות הזיכוי ממס 5-7קרו, מסתבר שהנהנים העיקריים הם עשירונים אמ

. ניתנת, איפה, עדיפות ליעד של צמצום פערי צהרוניםוהתמיכה ב 3לאבות לילדים עד גיל 

ההכנסות על פני היעד של צמצום ממדי העוני, תוצאה שאינה מפתיעה לאור העומדים מאחורי 

 זה מובן מאליו שזה סדר העדיפויות המקובל על הממשלה. המחאה החברתית. אין

הפעיל כדי להשיגו. זאת ועוד; לכל יעד משני במדיניות החברתית יש מספר אמצעים אותם אפשר ל

 נדרש ניתוח עלות/תועלת כדי לבחור בין האמצעים, דבר שלא נעשה.

הגורם שעליו מוטלת  ולבסוף, יש מרכיב חשוב נוסף למדיניות המנוהלת על פי יעדים: סימון

שאין לו עדיין גורם הוא חברתי -המיוחד בתחום המקרוהאחריות המעשית לקביעתם ולהשגתם. 

המוחזק אחראי להשגת היעדים. הדבר נובע, בין השאר, מכך שהאמצעים להשגת יעדים חברתיים 

ידוע משרדי אשר זה יהיה תפקידו. כ-מפוזרים בין משרדי ממשלה שונים, ונדרש גורם מטה על

 עדיין.הוא איננו בנמצא 

ללא רקע זה עדיין מוקדם להחליט על גידול בהוצאות הממשלה, בלי קשר לצורת המימון 

 המוצעת.
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