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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ו ב974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש :

דיון דפי 1

ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדע

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל במכון הכלכלי המחקר מרכז הוא חביב ד"ר *
בירושלים. העברית באוניברסיטה ומרצה בישראל, וחברה

ברוקדייל. במכון בכיר חוקר הוא לרמן דייר

ולאילנה במחקר עזרתם על גבריאל ולקלוד פקטור לחיים נתונה החוקרים של תודתם
לאהוד גם להודות ברצוננו המאמר. ובעריכת בתרגום עזרתם על אופז ולחיים גלעד

המועילות. הערותיהם על כץ ישראל ולד"ר חביב

1975 יוני  תשל"ה סיון ירושלים,
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תמצית

הנהגת עם ישראל ממשלת שנקטה הפיצוי דרכי של כוללת סקירה מביא זה מאמר

להגן נועדה מח"כ במסגרת הפיצוי מדיניות מח"כ). (להלן, הכלכלית החירום מדיניות

הממשלה. אליה שחתרה הכללית החיים ברמת הירידה מפני באוכלוסיה הנזקקות הקבוצות על

העובדים כלל של החיים רמת על לשמירה אמצעי משמשת הפיצוי מדיניות כרגיל זה, כנגד

הפיצוי מדיניות את להתאים כדי מחירים. עליית של בתקופה הממשלתיות התמיכות ומקבלי

של התשלום מועד את והקדימה הרגיל הפיצוי מהסדר הממשלה סטתה המיוחדים, ליעדיה

הנכות. ולקצבה והשאירים הזקנה לקצבת הילדים, לקצבות הסעד, לתמיכות היוקר תוספת

תוספת בגורל ההכרעה ואת לשכר, מיוחדות מקדמות להעניק שלא החליטה הממשלה ואולם

ההחלטות השלכות את בוחן זה מאמר יותר. מאוחר למועד דחתה 1975 יולי של היוקר

ומידתו. הפיצוי עיתוי בדבר

המתקיימות למשפחות ומיידי מלא פיצוי העניקו הממשלה שנקטה המיוחדים הצעדים

קיבלו העניים העובדים רוב ואילו הלאומי, הביטוח מקצבות או סעד מתשלומי ורק אך

העניים.ואפילו מן חלק של לקיפוח כן, אם גרמה, זו מדיניות מלא. מפיצוי פחות הרבה

למן הנהוג הזמן ובהפרש הרגיל החישוב לפי לשכרם מלא פיצוי העניים העובדים יקבלו

חודשיות משכורות שתי של בשיעור שלהם הקנייה מכוח יפסידו עדיין הרי ההתייקרויות,

משום כשלעצמה, בה, יש היוקר תוספת של התשלום שהקדמת דבר, של פירושו לערך.

לעומת הסעד בכדאיות ניכרת עליה לידי גם הביאה זו פיצוי מדיניות חשוב. כספי יתרון

יותר גדולות מקדמות ו/או לשכר חלקיות מקדמות הקרובה. התקופה למשך לפחות עבודה,

השליליים התמריצים ואת העיוותים את במידתמה לתקן כדי בהן היה הילדים לקצבות

הגוררים יעדים הממשלה, לה שהציבה ביעדים גם נעוצים אלה קשיים ואולם, לעבודה.

מח"כ. בגין ההתייקרויות של הפתאומי ובאופיין ההכנסות, בהפרשיות צמצום בהכרח
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ראשית, בישראל. ההכנסות מדיניות את לשפר העשויות דרכים שתי מתווה זה מאמר

הממשלה צריכה שלה, השויוניות את ולשפר הפיצוי מדיניות את ניכרת במידה לייעל כדי

"(1975) במיסים לרפורמה "הועדה והתמיכה. המיסוי במנגנון מבניים תיקונים להנהיג

זו מערכת במסגרת האישיים. הניכויים את מם זיכויי יחליפו שבו חדש מנגנון על המליצה

עס מעוטותהכנסה עובדים למשפחות יעיל באופן פיצוי להעניק הממשלה של ידה לאל יהיה

פיצוי לקבל העניים העובדים יוכלו זו בדרך הזיכויים. העלאת עלידי גודל, מכל ילדים

בעתיד, מספקת תמיכה לתת כדי האישיים בזיכויים יהיה האם הסעד. לשירותי להזדקק בלי

הזיכויים ידביקו אם הזמן. לאורך הזיכויים עדכון דרך לגבי הממשלה החלטת תקבע זאת

ספורות, משפחות של להכנםותיהן רק לערוב הסעד מערכת על יהיה הממוצע, השכר את

המוצע, לשכר ביחס הזיכויים ייקטנו אם ואילו, חירום; צרכי או מיוחדים צרכים בעלות

שיינקטו היא שניה הצעה העניים. העובדים ממשפחות ברבות לתמוך הסעד מערכת על יהיה

שבהסדר הוא זה במחקר שהעלינו מעניין ממצא פתאומיות. התייקרויות למניעת צעדים

מאשר הריאלית בהכנסה גדולים יותר הפסדים גורמת פתאומית התייקרות אין הרגיל, הפיצוי

כדי פתאומית בהתייקרות אין הזו, הבחינה מן לכן, שווה. בשיעור מתונה התייקרות

מדיניות על מאוד מכבידה כזו התייקרות אבל הפיצוי. הסדר של שינויו את להצדיק

הממשלה של בכוחה היוקר. תוספת הקדמת את לדרוש הציבור את מדרבנת וכן ההכנסות

סובסידיה רמת ותנהיג למזון, הסובסידיה תוכנית את תשנה אם ההתייקרויות דפוס את למתן

לצרכן. המחיר קביעת במקום קבועה

הינה בעיין ההטבות לגבי הממשלה שמדיניות דומה כי מציין המאמר לבסוף,

על מלא פיצוי למעוטיההכנםה להעניק כדי הממשלה שפעלה בשעה בה שכן, שרירותית.

הסוציאליים והשירותים בעיין ההטבות מן כמה של הריאלי ערכם ירד הכספיות, הכנסותיהם

נראיתלעיין. סיבה כל בלי ההכנסה, למעוטי המיועדים
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ומסקנות מבוא

חדשה. כלכלית מדיניות הנהגת על ישראל ממשלת הודיעה ,1974 בנובמבר בתשעה

של המהירה ההידלדלות התשלומים, במאזן הגדל הגרעון על בתגובה באה הזו המדיניות

המזון מחירי עליית בגלל מזון למצרכי הסובסידיות של עלותן והאמרת הזר המטבע יתרות

והעלאת $40 של בשיעור הלירה פיחות היו הממשלה שנקטה העיקריים הצעדים העולמיים.

הממשלה. שבפיקוח אחרים ושירותים מצרכים ושל המסובסדים המזון מצרכי של מחיריהם

וחשמל. מים לחם, סוכר, כמו בסיסיים מצרכים כוללים אלה

הממשלה נאלצה מח"כ), (להלן: הכלכלית החירום מדיניות של להצלחתה כערובה

בצריכה הצמצום שנטל הצהירה בבד בד ב1975. $3$5 של בשיעור הצריכה את לצמצם

כלל, יינזקו לא העניים) (להלן: הסולם שבתחתית ההכנסה קבוצות פרוגרסיבי; באופן יחולק

ההכנסה. עליית עם החיים ברמת הירידה תגדל ואילך מהן ואילו

מהיר בקצב לעלות למחירים אפשרות מתן היה הצריכה לריסון שננקט העיקרי האמצעי

ולתמיכות לשכר היוקר תוספת של והמועדים השיעורים קביעת עלידי ההכנסות. מן

לממשלה אין זאת, עם הריאליות. בהכנסות הירידה חלוקת את הממשלה הנחתה הממשלתיות,

לממשלה שיש השליטה מידת האינפלציה. של נטו התחולה על בלבד חלקית שליטה אלא

השוק כוחות גורמים רבים, כלכלנים לטענת שכן, במחלוקת. שנויה הריאלי, השכר על

אוכלוסיה קבוצות בין הבדלים ישנם כמוכן, הממשלה. שקובעת השכר מסולם לסטיות

הפיצוי להסדרי זר. מטבע ונכסי מגורים על הבעלות החסכונות, החובות, בהיקף ובתוכן

כתוצאה האלה למקורות הנגרמים ההפסדים או הרווחים על מעטה השפעה יש הנהוגים

של הנכבד משקלם למרות למדד); הצמודות הממשלתיות האגרות את (להוציא מאינפלציה

מעט אך בהם התחשבה שהממשלה נראה ולתמיכות, לשכר שמחוץ האחרים, ההכנסה מקורות

הציבור. לפני אותה והציגה הפיצוי מדיניות את עיבדה עת
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להנהגת הראשונה בתקופה ישראל ממשלת שנקטה הפיצוי דרכי את סוקר זה מאמר

היה האם השאלות נבחנות אינפלציה, על לפיצוי הרגילים ההסדרים תיאור לאחר מח"כ.

בקרב הפיצוי השפיע וכיצד מח"כ יעדי את להשיג כדי מיוחדות פיצוי דרכי בנקיטת הכרח

צעדים בוחן המאמר של השלישי חלקו שונות. וגודל גיל הכנסה, מקבוצות משפחות

עוסקים האחרונים הסעיפים מח"כ. מיעדי לחרוג בלי העניה האוכלוסיה לפיצוי נוספים

בין הפער צמצום לידי שהביאה המדיניות, האם כגון: ההכנסות, במדיניות כלליות בסוגיות

היא שמא או בטעות, מקורה הסעד, באוכלוסית גידול ולידי הסעד נזקקי ובין העובדים

הזו הבעיה את למתן ייתכן האם הקיימות? והנסיבות הממשלה יעדי של הכרחית תוצאה

הקיימים, הכלים באמצעות אם הכנסה, מעוטי לעובדים הבלתיהולם הפיצוי בעיית את וכן

מנגנון על המוטל העומס מהו והתמיכה? המיסוי מערכת של המבנה שינוי עלידי אם

הדבר? הישנות את למנוע אפשר וכיצד במחירים, פתאומי שינוי עקב הפיצוי

. המסקנות עיקר

צמצום פירושו לעניים, ומיידי מלא פיצוי מתן בזמן ובו הכוללת הצריכה ריסון .1

סביב הציבורי הדיון נםוב זו, יסוד בעובדת להתמקד במקום בהכנסות. ההפרשיות

מקדמות מעבודה. ההכנסות לעומת מסעד ההכנסה עליית כמו שלה, שונות השלכות

היו הילדים, לקצבות יותר עוד גדולות העלאות או לשכר היוקר תוספת חשבון על

הזה הצמצום שכן כליל. אותו מבטלות לא אך בהפרשיות הצמצום את ממתנות אולי

השכר הקפאת תימשך אם הממשלה. שהציבה היעדים של בלתינמנעת תוצאה הוא

למצוא או העניים של המלא הפיצוי על מלוותר מנוס יהיה לא הקרובה, בתקופה

ההפרשיות. לצמצום יותר נאותות דרכים

תוספת שתשלום כיוון הריאלית, בהכנסה ניכרים להפסדים גורם הרגיל הפיצוי הסדר .2

$12 של בשיעור שנתי ייקור שלנו, האומדן לפי ההתייקרויות. אחרי מפגר היוקר

הריאליים ההפסדים אחת. חודשית ממשכורת יותר של נטויבשיעור ריאלי הפסד גורר
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עם לא אך האינפלציה, שיעור עם גדלים תמיכות ולמקבלי לשכירים שנגרמים

לקצב הפיצוי תדירות את להצמיד הצורך על מורה זו עובדה שלה. הפתאומיות

האינפלציה.

מעוטות הקבוצות של שמקצתן היא הממשלה, שנקטה הפיצוי מדינות של התוצאות אחת .3

,$24 של הפיצוי מלוא את קיבלו העניים, והקשישים הסעד נתמכי בראשן ההכנסה,

שני עם עניות למשפחות $2 בין הנע בהרבה, קטן פיצוי קיבלו העניים העובדים ואילו

ליקוי בבחינת הוא הזה העיוות ילדים. שישה עם עניות למשפחות $15 ועד ילדים

קיבלו ומיידי, מלא בפיצוי שזכו ההכנסה מעוטות המשפחות הממשלה. במדיניות חמור

לפיצוי המקדמות הרגיל. הפיצוי ובהםדר רגיל אינפלציוני בתהליך מקבלות משהיו יותר

היוקר תוספת מלוא את האחרות לקבוצות ישלמו ואפילו נכבד; כספי רווח בבחינת הן

בפיצוימיידי. שזכה מי נשכר יצא יותר, מאוחר במועד

במנגנון מבניים שינויים נחוצים הפיצוי, אמצעי את ניכרת במידה ולייעל לשפר כדי .4

המליצה בןשחר, חיים של בראשותו במיםים", לרפורמה "הועדה והתמיכה. המיסוי

תאפשר הזו השיטה האישיים. הניכויים במקום מם זיכויי יבואו שבה חדשה, מערכת על

הגדלת עלידי שהוא גודל מכל הכנסה מעוטות משפחות ביעילות לפצות לממשלה

ואולם הסעד. לשירותי להזדקק בלא פיצוי לקבל העובדים יוכלו וכך הזיכויים.

שבה בדרך תלויה העניים העובדים הכנסות להשלמת כאמצעי הזיכויים של יעילותם

בשכר השינויים את הזיכויים ידביקו אם הזמן. שלאורך לשינויים הזיכויים יעודכנו

צרכים שלהן למשפחות הסעד מערכת של ההכנסה אבטחת שירותי יוגבלו הממוצע,

מערכת על יהיה לשכר, ביחס הזיכויים של ערכם יקטן אם חירום. צורכי או מיוחדים

עניים. עובדים של רבות למשפחות כלכלית תמיכה לתת הסעד

שתיים ההכנסות. מדיניות של פעולתה על מאוד מכבידה המחירים של פתאומית האמרה .5

ושל החליפין שערי של יותר הדרגתי עדכון הן ההתייקרויות דפוס למיתון הדרכים מן
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הסובסידיה שיטת את לשנות היא אחת ספציפית המלצה מסובסדים. מצרכים מחירי

המחירים. רמת במקום הסובסידיה רמת קביעת עלידי מזון, למוצרי

הרגילות? ההצמדה משיטות לחרוג הכרח היה מדוע

הכלכלית, החירום מדיניות בגין מיוחדים צעדים בנקיטת צורך היה מדוע להבין כדי

הקשורות מטרות שלוש משרתת הרגילה הפיצוי מדיניות הרגיל. הפיצוי בהסדר להתבונן יש

השכר של הריאלית הרמה על שמירה ההכנסות, בסך השכירים של חלקם על שמירה ביניהן:

הסדרים כמה התגבשו השנים במרוצת הממוצע. לשכר ביחס התמיכות ברמת ירידה ומניעת

האלו: המטרות ליישום

העבודה בהסכמי כלול זה הסדר המחיה. יוקר במדד לעלייה צמודה לשכר יוקר תוספת (1

אוטומטי. באופן מעודכן המס סף וכך ממס פטורה היוקר תוספת הקיבוציים.

מן חלק לגבי בחוק מעוגן כבר זה הסדר הממוצע. בשכר לעליות התמיכות הצמדת (2

ילדי קצבות כמו האחרות, ולגבי הנכות, וקצבת ושאירים זקנה קצבת כגון התוכניות
2 קבוע. נוהל בבחינת הוא עובדים,

השמירה שכן, שהן; נסיבות בכל השכר של הריאלי הערך על לשמור שאין שסבורים יש
עליה האינפלציה. על פיצויים את מצדיקה תמיד אינה בהכנסות השכירים של חלקם על

במאזן הגרעון גידול למנוע כדי המשק; כלל על מכבידה מיובאות,לדוגמא, סחורות במחיר
חלוקת על השמירה לפיכך, הלאומי. בתוצר היצור של חלקו את להגדיל יש התשלומים,

הצעות כמה ישנן האינפלציה. על לאמלא פיצוי מתן גוררת המקומי במשק ההכנסה
עקיפים. ובמיסים יבוא במחירי מעליות המעוקר מחירים מדד של בסים על הפיצוי להעמדת

(תשכ"ז). היוקר תוספת לבחינת המקצועית הועדה של וחשבון בדין ראה מפורט, דיון
מעודכנות2 באפריל לשכר. היוקר לתוספת השווה בשיעור התמיכות מוגדלות ובינואר ביולי

הממוצע השכר שכיר. למשרת הממוצע לשכר ביחס ערכם על לשמור כדי התמיכות,
שכירים. של מם דו"חות מתוך נאמד
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בשכר. לעליות מעבודה הפנסיות הצמדת (3

למדד. צמודות ממשלתיות חוב אגרות דוגמת למדד, מסוימות חיסכון תוכניות הצמדת (4

ממדים: שלושה עלידי מאופיין הפיצוי תהליך

המחיה ביוקר העליה מדידת

ושירותים, מצרכים סל של במחירו העליה עלפי המחיה יוקר מדד חושב כה עד

לכלל שימש אחד מדד ב1969. ממוצעת עירונית משפחה של הצריכה דפוס את המייצג

האוכלוסיה.

הפיצוי שיעור

הפיצוי ובמידת הכנסתה במקורות תלוי מסוימת משפחה שמקבלת הפיצוי שיעור

למקורות במחיה הייקור למלוא השווה פיצוי ניתן כתיקנם, בזמנים מקור. לכל ששולמה

ושאירים), זקנה נכות, (ילדים, הלאומי הביטוח קצבות ובינוני, נמוך שכר האלה: ההכנסה

מקבל אלה ממקורות ורק אך מורכבת שהכנסתו שמי מכאן מעבודה. ופנסיות סעד תשלומי

מלא. פיצוי

הפיצוי עיתוי

היוקר. תוספת תשלום ובין ההתייקרויות שבין בהפרש רבה במידה תלוי הפיצוי ערך

המחירים עליית מחושבת שלפיה ובנוסחה הפיצוי משולם שבה בתדירות תלוי הפיגור גודל

הפיצוי שולם ,1973 עד חדשים. 12 של נע בממוצע משתמשת הנוכחית הנוסחה הממוצעת.

3
מאשר לדיור יותר קטן משקל ניתן היוקר תוספת תשלומי לחישוב המשמש המחירים במדד

הכללי. המחירים במדד
4

הועדה מלא. גבוה שכר לבעלי הפיצוי אין ולפיכך היוקר, תוספת לתשלומי תקרה קיימת
של היעד את נוגדת שהיא כיוון הזו, התקרה את לבטל המליצה היוקר תוספת לבחינת

התחשבות שלאחר לציין הראוי מן זה, עם הלאומית. בהכנסה השכר של החלק על שמירה
הגבוהות. ההכנסה ברמות יותר קטן אינו נטו בשכר הגידול הישיר, במיסוי
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מדי לשכר הפיצוי שולם האחרונות, בשנתיים האינפלציה קצב התגברות עם אך לשנה, אחת

מזה. תדיר לפעמים היה לתמיכות והפיצוי חדשים, שישה

הרגילה. הפיצוי ממדיניות לסטות הממשלה את אילצו זו בתקופה המיוחדות הנסיבות

הרי אינפלציה, בעת הריאליות ההכנסות את בעינן לשמור נועד הרגיל הפיצוי הסדר בעוד

לעליית השכר של לאמלא עדכון עלידי הצריכה, את לצמצם הממשלה ביקשה זו בשעה

שיעור כלומר, הרגיל; מן ופתאומית מהירה היתה המחירים עליית שנית, המחירים.

בחדשים חל ההתייקרות מן ניכר וחלק במיוחד גבוה היה 1974 בשנת הממוצע האינפלציה

מן יותר האחרונה ההתייקרות מן להיפגע צפויים היו שלישית, השנה. של האחרונים

אשר העולמיים, המזון במחירי הגדולה העליה על הסתמכה זו תחזית האחרות. השכבות

על בסובסידיות לקצץ הממשלה משהחליטה לצרכן, המזון במחירי לעליה לפתע תורגמה

האלה. המצרכים

תחלק כיצד להחליט הממשלה על היה הצריכה, צמצום את למעשה הלכה לבצע כדי

על ישמרו העניים ואילו הנטל, במלוא יישאו שהלאעניים היתה ההחלטה הנטל. את

זו, החלטה יעלה. ההכנסה בסך העניים של שחלקם ומכאן הפיחות, שלפני חייהם רמת

הנחיות די נתנה לא שהממשלה כיוון הרגילות. הפיצוי בשיטות תיקונים חייבה כלשעצמה,

אחת סדרה מהם. שניים שנזכיר די למטרתנו רבים. בשלבים התקבלו הממשלה החלטות
את לפועל להוציא כדי לעניים. מלא פיצוי ובמתן הכלכלי בריסון נגעה החלטות של
ההתייקרויות על הפיצוי לבחינת ("הועדה מיוחדת ועדה הממשלה מינתה ההחלטות,

תיקונים אילו לקבוע היה הועדה על מ9.11.74"). הכלכלית החירום ממדיניות כתוצאה
לביטוח המוסד מנכ"ל סיוון, עמירם מר עמד הועדה בראש השונות. בתוכניות נדרשים
המרכזית והלשכה הסעד, משרד האוצר, משרד ההסתדרות, נציגי בה והשתתפו לאומי,
המיסוי. במדיניות או בשכר שינויים על להמליץ הוסמכה לא זו ועדה לסטטיסטיקה.

הועדה. בהחלטות רק ולא הממשלה, של הכוללת במדיניות עוסק שלנו הניתוח

מיליון מ569 ומקומיים, מיובאים מזון למוצרי הסובסידיות תקציב עלה הקיצוצים, חרף
(.1975 הכספים לשנת התקציב (הצעת ב1973. ל"י מיליון ל1167 ב1974 ל"י
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ייחשבו קבוצות אילו כגון: לשאלות תשובות להמציא הועדה על היה התיקונים, לביצוע

לחלוקה לדאוג גם יוטל הפיצוי מנגנוני על האם מלא? פיצוי מתן לצורך נזקקות

הלאעניים? בין הנטל של פרוגרסיבית

החליטה שונות, אוכלוםיה בקבוצות האינפלציה בהשפעת הצפויים ההבדלים בשל

ההתייקרות ששיעור אמדה הועדה הכנסה. קבוצת לכל בנפרד ההתייקרות את לחשב הועדה

ו$18 בינוניות הכנסה ברמות $20 הכנסה, מעוטות בקבוצות $24 יהיה הפיחות מן הנובע

גבוהות. הכנסה ברמות

שאין הממשלה החליטה האינפלציה, של והפתאומי המהיר הקצב עם להתמודד כדי

מקנה הפיצוי מועד של ההקדמה לאלתר. לעניים לשלם אלא הפיצוי, תשלום את להשהות

האינפלציה של שיעורה יכולים כמה עד האחרות. הקבוצות פני על נכבד יתרון לעניים

הפיצוי מתשלום הנובע הריאלי הרווח מהו האלו? המקדמות מתן את להצדיק ופתאומיותה

הרגילים? במועדים ולא לאלתר,

המחירים רמת של נע ממוצע על מתבסס והוא בשנה פעמיים משתלם הפיצוי כרגיל,

לעליה מתורגמות מסויים בחודש שחלות ההתייקרויות חודשים. שניםעשר של בתקופה
Q

וחצי, לשנה שנה בין נע הפיצוי במועד הפיגור זמן. פרק כעבור בהכנסות שווה כמעט

7.1975 שמאי ראה נוספים, פרטים

מסויימות התייקרויות על היוקר שתוספת אפשרות ישנה שבשימוש הנוסחה סמך על 8
דצמבר ועד אוקטובר למן ההתייקרויות לדוגמא, מלא. פיצוי לכדי תגיע לא לעולם
הניתן הפיצוי את לבודד כדי נקודות. ל124 מ100 המדד עליית לידי הביאו 1974
הנוסחה לפי נוספות. עליות שום יהיו שלא להניח עלינו האלו, ההתייקרויות בעבור
בינואר האלו ההתייקרויות בעבור היוקר תוספת של האחרון התשלום יחול הנהוגה,

באוקטובר השכר מן 1.223 על בשכר הגידול סך את יעמיד הזה התשלום אבל .1976
מלא. לפיצוי כנדרש ממנו 1.24 על ולא ,1974
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דצמבר עד מינואר האינפלציה שקצב נניח אם מדובר. שלו שבהתייקרויות לחודש בהתאם

האחוזים. 12 למלוא היוקר תוספת תתקרב 1977 בינואר שרק נמצא לחודש, $1 יהיה 1975

ממשכורת יותר במעט מסתכם הפיצוי, בתשלום הפיגור עקב הריאלית בהכנסה המצטבר ההפסד

האינפלציה ששיעור ככל חודשים. וארבעה עשרים במשך לחודש בכ$4 או אחד, חודש של

מאלצים גבוהים אינפלציה שיעורי לכן, הריאלית. בהכנסה ההפסד גדול כן גדול, השנתי

באפריל התשלומים בהגדלת להתבטא יכולים התיקונים הפיצוי. שיטות את לתקן הממשלה את
Q

במיוחד הגבוה האינפלציה שיעור הצדיק הזו, בתקופה הפיצוי. תדירות בהגברת או וביולי

1973 מדצמבר לעניים. הפיצוי הקדמת את מח"כ, הנהגת עלידי הוחרף אשר ב1974,

ו$11 ב1972 1296 ב1973, $26 לעומת ב$52 המחירים רמת עלתה ,1974 דצמבר עד

ב1971.

נימוק היוותה מח"כ, הנהגת בעקבות ההתייקרויות התרחשו שבה שהפתאומיות אפשר

בחודשים יחולו המשוערות שההתייקרויות צפו שכן, לאלתר. הפיצוי לתשלום נוסף

קשות בעיות גורמות קצר זמן בתוך גדולות עליות כי ברור מח"כ. הנהגת לאחר הראשונים

עליה אותה התפזרה אילו כלל, מתעוררות היו לא האלו שהבעיות ויתכן רבות; למשפחות

גורמת עצמה, בפני האינפלציה, של הפתאומיות האם יותר. ארוכה תקופה על $24 של

הפיצוי שיטות כשנתונות שווה, בשיעור אחידה מאינפלציה יותר גדולים הפסדים

את נשווה .$10 ובדצמבר ,$14 ההתייקרות היתה 1974 שבנובמבר נניח הקיימות?

למוצרי הסובסידיות הקטנה עם ,1974 בפברואר לתמיכות שנתנו המקדמות הן לכך דוגמא 9

מזון.

בדצמבר. ו$7 בנובמבר $12 ממוצעת עירונית למשפחה ההתייקרויות היו למעשה 10

נותנים האלה השיעורים הרי יותר, גדולות ההתייקרויות היו העניים שלגבי כיוון
כל לא שני, מצד העניה. האוכלוםיה בהן שנשאה ההתייקרויות של אומדןחםר

ממח"כ. בהכרח נבעה נובמברדצמבר בחודשים שחלה ההתייקרות
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בצורה פזורים היו $24 אותם אילו נגרם, שהיה להפסד כזו מאינפלציה הריאלי ההפסד

המתקבלים ההפסדים את מציג 1 לוח .1975 יוני עד 1974 שמנובמבר התקופה כל על אחידה

נטו. החודשיים ההפסדים דפוס את מתאר 1 ותרשים שונים אינפלציה בדפוסי

ושיעורה. האינפלציה דפוס לפי מאינפלציה הריאליים ההפסדים ;1 לוח

הריאלית בהכנסה המצטבר ההפסד
ההתחלתי החודשי השכר מן כאחוז השלמת מועד שיעור סך דפוס

ההפסד של הנוכחי הערך לחודש ההפסד הפיצוי האינפלציה התקופה האינפלציה
ג התקופה תחילת למן

$103 $113 1976 ינואר $12 1974 ינואר אחידהא .1
חודשים 24) 1974 דצמבר

התקופה) מראשית

$205 $220 1976 יולי $24 1974 נובמבר אחידהא .2
חודשים 20) 1975 יוני

התקופה) מראשית

$211 $229 1976 יולי $24 1974ב נובמבר פתאומית .3
חודשים 20) 1975 יוני

התקופה) מראשית

שווה. בשיעור חודשית עליה פירושו אחיד דפוס

יוני. עד שמינואר בתקופה ו$0 בדצמבר $10 בנובמבר, כ$14 הן הפתאומי בדפוס ההתייקרויות ב

לשנה. $8 הוא בו שהשתמשנו הניכיון שער ג
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נוסחות בסים על האינפלציה, דפוס לפי הריאלית ההכנסה של החודשית המגמה ;1 תרשים
הרגילות היוקר תוספת

ריאלית הכנסה

Yo=100 I \
/ V \ ן . . , _ . .ן 1 / . f | .■ 1 I . i4 

95 I \ ^\ "'יי""ן
90 ! I i ::

i3 \ i ;;

85 I I /i
/ ^//

80 ' חודשים

אוקטובר ינואר יולי ינואר יולי ינואר יולי
1974 1975 1975 1976 1976 1977 1977

.1 בלוח ו3 2 ,1 לדפוסים מקבילים ו3 2 ,1 אינפלציה דפוסי הערה;
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פתאומית, באינפלציה מאשר אחידה באינפלציה גדול יותר למעשה המצטבר שההפסד מתברר

הערך את ונשווה הריבית בהפסדי נתחשב אם תקופה. בכל הריבית בהפסדי מתחשבים כשאין

נמצא ,#8 של ניכיון שער לפי 1976 יולי ועד 1974 נובמבר למן ההפסדים של המהוון

כאחת שתיהן וכי במעט, רק אך האחידה, האינפלציה מן יקרה הפתאומית האינפלציה שאומנם

כלכך קטן הוא הדפוסים שני בין שההפרש הסיבה משכורות. משתי יותר מעט עולות

אחידה אינפלציה אומנם הפיצוי. לחישוב המחירים של נע בממוצע בשימוש בחלקה, נעוצה,

להשלים כדי יותר חודשים שישה מצריכה הייתה זה, כנגד אך, ההפסדים, את מעט מעכבת הייתה

יותר. קטנות בה היו 1975 וביולי בינואר לשכר היוקר תוספות וכן הפיצוי, את

לאמלא פיצוי לידי מביא היוקר תוספת בתשלום הפיגור אומנם האם חלוקות הדעות

מקבלים רוב פי שעל קבעה היוקר" תוספת לבחינת המקצועית "הועדה .( Halevi, 1969)
1 ההתייקרויות2 השוואת מתוך הועדה הסיקה זאת אחת. תקופה של בפיגור מלא, פיצוי העובדים

קצב שבהן שבתקופות הועדה הראתה ,2 ללוח דומה לוח מתוך נתונה. בתקופה השכר ועליות

בתקופות ואילו השכר; מן יותר מהיר בקצב עולים המחירים בלוח), 34 (שנים מואץ ההתייקרות

המחירים. מן מהיר בקצב עולה השכר בלוח), 56 (שנים מואטת התייקרות של

כיוון יותר. גבוה העלות סך היה הבאים, החודשים של ההפסדים גם נכללו אילו
הנופל שיעור המחיה, ביוקר $22.3 של מקסימלית עליה נותנות שבשימוש שהנוסחאות

הפסדים של סופית אין שורה כולל שלעיל בדוגמא ההפסדים סך מ6?24, ב6ל1.7
בהשוואה פוגעת אינה חודשים, 20 שכעבור בהפסדים איההתחשבות אולם חודשיים.

האינפלציה. דפוסי שני תחת הפיצוי של
1 הפיצוי2 הזו, השיטה לפי לשנה. אחת היוקר תוספת שולמה הועדה, בשכונםה ב1966,

היום ההתייקרויות. חלות שבו לחודש בהתאם חודשים, 1223 כעבור למלואו מגיע
חודשים. ל1217 מצטמצם הפיגור וכך בשנה, פעמיים היוקר תוספת את לשלם נהוג
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היוקר תוספת בתשלום הפיגורים של הדגמה ;2 לוח

עליית בין ההפרש השינוי אחוז מדד השינוי אחוז מדד
, 3 k השכרהשנה ועליית המחירים בשכר השכר במחירים המחירים

100 0

100 4 104 1

0 4 104 4 108.2 2

0 4 108.2 5 113.6 3

1 5 113.6 6 120.4 4

+1 6 120.4 3 126.4 5

+1 5 126.4 4 131 .5 6

0 4 131.5 4 136.7 7

? 4 136.7 ? ? 8

כאשר המחירים, רמת של חודשים 12 של פשוט ממוצע הוא שנה בכל המחירים מדד
ל100. שווה 0 בשנה המחירים רמת

היוקר. תוספת ועוד (1 (שנה היסוד בשנת השכר לרמת שווה נתונה בשנה השכר מדד
אחרות. שכר מעליות התעלמנו

התחלתיים. פיגורים עלידי להיגרם שיכולים ההפסדים על הצורך די עמדה לא הועדה ואולם

הפיצוי, ניתן שעליה הספציפית להתייקרות היוקר תוספת את מקשרת היא אין יתרעלכן,

גורם הזה והפיגור בפיגור בא שנה בכל שחלות התייקרויות על שהפיצוי מציינת היא ואין

לפצות כדי לשכר $4 של יוקר תוספת ניהנה (2 (לוח 8 בשנה לדוגמא, ריאליים. להפסדים

אינה 8 שנה בראשית שניתנת היוקר תוספת .7 בשנה שהייתה $4 של ההתייקרות על

את תקטין ,8 בשנה שתתרחש התייקרות כל לפיכך, .8 שנה של בהתייקרויות תלויה
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תקופת בכל שמואטת, בין מואצת שההתייקרות בין וכך, .8 שנה במשך הריאלי השכר

להפסדים. הפיצוי בתשלום הפיגור יגרום

הפיצוי בשיטות הממשלתית. הפיצוי מדיניות לגבי השלכות האלה לממצאים

ולמקבלי שכר למקבלי כבדים ריאליים הפסדים לגרום עלול בפיצור הפיגור הרגילות,

בעיקר תלוי כלשהי בתקופה ההתייקרות מן כתוצאה הריאליים ההפסדים שיעור תמיכות.
13 התקופה. בתוך מתרחשת היא שבה בפתאומיות מעטה במידה ורק ההתייקרות, בשיעור

מתוך המחירים של החריפה ההאמרה מפני אוכלוסיה קבוצות כמה על הגנה הממשלה

פחות מפסידים יהיו לאלתר, שפוצו שמי הדבר ומעניין ומיידי. מלא פיצוי להן שנתנה

המהיר בקצב היה אפילו בפיצוי. הרגיל ובפיגור רגילה באינפלציה מפסידים משהיו

שנקטה הצעדים הרי הפיצוי, שיטת תיקון את להצדיק כדי האינפלציה של במיוחד

הבדלים יולידו המקדמות מח"כ. של המיוחדות ההשפעות על מפיצוי חרגו הממשלה

ישולם אפילו גדולים, יישארו ההבדלים האחרים. ובין לאלתר שפוצו מי בין ניכרים

המוקדם. במועד כלום לא או מועט פיצוי שקיבלו למי הרגיל במועד מלא פיצוי

להצמיד שיש משתמע מהירה, אינפלציה בעת היום הנגרמים הכבדים ההפסדים מן

המם זיכויי ושל השכר של כזו להצמדה הצעה האינפלציה. לקצב הפיצוי תדירות את

היוקר תוספת תשלום על המליצה הועדה במיסים". לרפורמה "הועדה בהמלצות כלולה

על הקודמים החודשים בשלושה ההתייקרויות שיעלו אימת כל חודשים, שלושה כעבור

.$10

1 מסוים3 בחודש שחלה מהתייקרות ההפסדים משקלמה. נודע הפיצוי לעיתוי גם

ולינואר. ליולי יותר סמוך הנדון שהחודש ככל יותר גבוהים
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הכלכלית? החירום מדיניות בגין הממשלה נקטה פיצוי אמצעי אילו

מגיע ממח"כ הנובעות ההתייקרויות בגין הפיצוי היה לא הרגיל, הפיצוי בהסדר

בראש לפצות נועדה 1975 ינואר של היוקר שתוספת כיוון .1976 בינואר אלא למלואו

להתערב שאפשר המדיניות מעצבי סברו לפיחות, שקדמו ההתייקרויות על ובראשונה

הרגילות היוקר תוספות בהתאמת בעיקר עסקו זאת, תחת מוגבלת. במידה רק הזו בתוספת

מן שחלק החליטה הממשלה הסלקטיבית. הפיצוי למדיניות 1976 וינואר 1975 יולי של

ההכרעה את ואילו ,1975 יולי של היוקר לתוספת מקדמות בנובמבר החל יקבל הקבוצות

שאלו אף יותר. מאוחר למועד דחתה 1975 ביולי המגיעה הרגילה היוקר תוספת בגורל

לניתוחה נוגעת ינואר של היוקר תוספת גם הרי הרגילה, המדיניות מן העיקריות החריגות

לפיחות, שקדמה התייקרות על לפצות זו יוקר תוספת נועדה אפילו החירום. מדיניות של

לבין בינה ברור באופן הבדילה לא והממשלה הפיחות, לאחר חל שלה התשלום מועד הרי

נובמבר. פיצוי

לפיחות במישרין שקשור הפיצוי .3 בלוח מובא הפיצוי תשלומי של קצר תיאור

"פיצוי נקרא לפיחות שקדמו להתייקרויות בעיקר הקשור זה ואילו נובמבר", "פיצוי נקרא

הזקנה לקצבת הסעד, לתשלומי ומיידית מלאה יוקר תוספת כלל נובמבר פיצוי ינואר".

סעד נתמכי קיבלו בינואר נוסףעלכך, הילדים. ולקצבות הנכות לקצבת והשאירים,

ההתייקרויות בעבור ,$16 של בשיעור תוספת עוד סוציאלית הטבה המקבלים וקשישים

היו הבסיסית, הזקנה ולקצבת הילדים לקצבות בינואר שניתנו התוספות לפיחות. שקדמו

יותר, קטנה האלו לקצבות התוספת הייתה מדוע פירשה לא הועדה מ#16. בהרבה קטנות

לא תוספת למתן כסיבה 1974 ויולי פברואר של במקדמות נקבו ממשלתיים מקורות אך

בנובמבר, יוקר תוספת כל לשלם שלא החליטה הממשלה לשכר, ואשר .1975 בינואר מלאה

החישוב לפי המגיע הסכום מלוא את לשלם שלא אפשרות העלתה יולי של ולגביהתוספת

הממשלה העמידה השכר של הכספי המרכיב בעבור היוקר תוספת את מזו, יתרה הרגיל.

גבוהות. הכנסות בעלי שיקבלו הפיצוי שיעור את הגבילה ובכך ל"י, 200 של מקסימום על
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צמודות לא אגרות בצורת תוספת עוד קיבלו ל"י, מ200 יותר לקבל צריכים שהיו עובדים
14 ל"י. 100 של מקסימלי סכום עד

הפיחות לאחר הראשונה בתקופה ההתייקרויות על הפיצוי : 3 לוח

הפיצוי אחוז
ינואר פיצוי נובמבר פיצוי ההכנסה מקורות
רגיל) (פיצוי מיוחד) (פיצוי

ל"י 200 של מקסימום עד כ6?16 0 לשכר יוקר תוספת
יותר גבוהות ולמשכורות לחודש,
מקסימום עד אגרות + כספי תשלום

לחודש ל"י 300 של
ושאירים זקנה קצבת

6 20 נכות וקצבת בסיסים
30 30 סוציאלית הטבה

+ בסיסית קצבה
16 24 הטבה
0 שהן: לילד, ל"י 50 ממ"י קצבת

$46 של מתוספת בילד (החל
8 של למשפחה השלישי)

ל3 $73 עד ילדים
ילדים

ילדי קצבת
(שני עובדים

6 30 ראשונים) ילדים
16 י 24 סעד תשלומי

האלה. האגרות של המדוייקים התנאים נקבעו לא עדיין 1975 מרם עד
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שונות? אוכלוסיה קבוצות על הממשלתית הפיצוי מדיניות השפיעה כיצד

את ולחלק לעניים, ומלא מיידי פיצוי להעניק היו הממשלה לה שהציבה היעדים

יעדיה? את לממש הממשלה השכילה כמה עד פרוגרסיבית. בדרך הלאעניים בין הנטל

היוקר תוספת לגבי ההכרעות עוד כל הפיצוי הלימות של יסודי ניתוח לערוך עלינו ייקשה

ראשונית. הערכה לתת לנסות כדאי אולם ועומדות, תלויות 1976 וינואר 1975 יולי של

שיעור על ניכרת במידה משפיעה כשלעצמה הפיצוי מועד הקדמת לעיל, שהראינו כפי

החלטות השפיעו כיצד נבחן להלן ההתייקרויות. בגין הנגרמים הריאליים ההפסדים

מתמקד הדיון הלאעניות. הקבוצות ושל העניות הקבוצות של הכנסותיהן על הממשלה

לשמירת בצעדים לעסוק מיעטנו השכר. של הכספי המרכיב לגבי הממשלה בהחלטות

לשכר. וההטבות השכר על השוק כוחות ובהשפעת הממשלתיים השירותים של הריאלי הערך

$24 בין נעו ההתייקרות שאומדני לזכור יש הפיצוי, של ההלימות מידת על לעמוד כדי

האמידות. לקבוצות ו6ל18 בינוניות, הכנסות לבעלי $20 העניות, לקבוצות

מקצבות מסעד, היא הכנסתם שכל בעניים, לאלה העניקה הממשלתית הפיצוי מדיניות

את כוללת זו קבוצה ממח"כ. הנובעת ההתייקרות על מלא פיצוי זקנה, מקצבת או ילדים

. . העוני15 קו לאומי. לביטוח במוסד הנהוג העוני מדד עלפי היא זה במחקר העוני הגדרת
סטנדרטי. למבוגר החציונית המשפחתית ההכנסה מן ל^40 שווה הלאומי הביטוח של
המשפחתית בצריכה המתאפשרים בחסכונות המתחשב צרכים, מדד הוא סטנדרטי מבוגר

של למשפחה העוני קו היה 1974 באוקטובר יותר. גדול במשפחה הנפשות שמספר ככל
הרמות לחודש. ל"י 1,300 נפשות שש של ולמשפחה לחודש, ל"י 1,000 נפשות ארבע
למשפחות הסעד מערכת שמבטיחה ל"י ו1,036 ל"י 711 של למכסות מקבילות האלו

סעד. מכסת להלן ייקראו האחרונים הסכומים נפשות. ושש ארבע של

השכר הסכמי הקפאת בדבר והמעסיקים ההסתדרות עם הסכם לכלל הגיעה הממשלה
השוק כוחות של הלחץ את ממתנת הכלכלית בפעילות ההאטה כך, על נוסף הקיימים.

השכר. להעלאת העובדים ארגוני ושל
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סוציאלית. הטבה המקבלים והקשישים הנכות, קצבת מקבלי הסעד, נתמכי של מרביתם

הילדים. לקצבות אלא מקדמה קיבלו לא נמוך ששכרם עובדים משפחות ראשי זה, לעומת

4 לוח מלא. לפיצוי הדרוש מן בהרבה נפלה הקצבות דרך העניים העובדים שקיבלו התוספת

המשפחה. בגודל ובראשונה בראש תלויה העניים העובדים שקיבלו הפיצוי שמידת מראה

לאקשיש), זוג (להלן הרשמי הפרישה מגיל צעיר המשפחה וראש ילדים שני לו שיש זוג

בלבד; $2 של מקדמה קיבל העוני, לקו שווה ברוטו מעבודה הכנסתו הייתה למח"כ וקודם

כקו היו ברוטו ההתחלתיות שהכנםותיהן ילדים ושישה ארבעה של משפחות זה, לעומת

ו£?11. $8 של מקדמות קיבלו העוני,

את מסבך זה דבר לסעד; הזכאים העובדים מספר את הגדילה הסעד מכסת העלאת

שאינה אישה לו שיש עובד לדוגמא, הכנסה. מעוטי לעובדים הפיצוי מדיניות ניתוח

ומקצבות משכר הכנסתו את הגדיל ל"י, 1,000 השתכר ובאוקטובר ילדים ושני עובדת

נהיה הוא לסעד, הזכאות רמות העלאת בשל ואולם, נובמבר. בפיצוי בלבד ב$2 ילדים

ב£?18. לקבל שיכול הפיצוי הסתכם וכך בנובמבר, ל"י 140 של סעד להשלמת זכאי

ניכרה. במידה מצטמצם הגדלים, מכל למשפחות הסעד השלמת של ההוספה לאחר כן, על יתר

השלמת מאוד עד שיפרה לכאורה, אומנם, והקטנות. הגדולות המשפחות בין בפיצוי ההפרש
17 מטעה. לרוב האלה התשלומים של הכללתם אבל העניים; העובדים מן לחלק הפיצוי את הסעד

1 העוני,7 לקו שוות היו מעבודה שהכנסותיה ילדים שישה או ארבעה של משפחה לדוגמא,
הסעד. מכסת מהעלאת נשכרה לא
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1974 אוקטובר של העוני לקו יחסית הכנסה ולפי משפחה טיפוס לפי למשפחות הפיצוי ;4 לוח

בלירות
1973 ינואר ~~~~ 1974 נובמבר 1974 אוקטובר

 *■ משפחה טיפוס
פיצוי אחוז נטו הכנסה פיצוי אחוז נטו הכנסה הכנסה נטו הכנסה יחסית והכנסה
נטו להכנסה סעד) (כולל נטו להכנסה סעד) (כולל ברוטו סעד) (כולל העוני לקו
סעד) (כולל סעד) (כולל מעבודה

לאקשיש זוג
(40)13 (866)699 (24) 0 (767)619 750 619 העוניי קו

19 1043ה 0 877 1200 877 העוני מקו 1.4
19 '1330 0 1122 1650 1122 העוני מקו 1.8

ילדים 2 + לאקשיש זוג
(33)13 121)י 3)1040 (18) 2 (1073)933 1000 913 העוני לקו מתחת
(25)17 (1213)1136 (10) 2 (1073)995 1100 974 העוניי קו

20 1646ה 1 1384 1800 1366 העוני מקו 1.4
16 2029 1 1756 2900 1746 העוני מקו 1.8

ילדים 4 + לאקשיש זוג
(32)21 (1684)1537 (18)10 (1498)1396 1100 1271 העוני1" קו

21 2156 6 1892 2000 1777 העוני מקו 1.4
17 2659 5 2386 3500 2277 העוני מקו 1.8

ילדים 6 + לאקשיש זוג
(42)22 (2015)1742 (29)16 (1829)1645 1000 (1422)1415 העוני לקו מתחת
(30)24 (2015)1923 (18)15 (1829)1782 1150 1552 העוניי קו

22 2641 10 2377 2100 2161 העוני מקו 1.4
18 3148 8 2876 3500 2666 העוני מקו (172) 1.8

קשישז זוג
38 858 22 759  620 העוניי קו
32 1148 16 1009  870 העוני מקו 1.4
19 1333 6 1191  1120 העוני מקו 1.8

.19 ע' ב ללוח, הערות ראה
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4 ללוח הערות

דמי הכנסה, מס ניכוי לאחר ילדים, קצבות ועוד מעבודה להכנסה שווה נטו ההכנסה

פנסיה. לקרנות ותשלומים והסתדרות, חולים קופות מסי חובה, מלווה לאומי, ביטוח

תשלומי בתוספת לעיל, כמוגדר נטו, ההכנסה את מייצגים הסוגריים שבין המספרים

המשפחה שאין פירושו בסוגריים, כזה מספר כשאין להם. זכאית שהמשפחה הסעד

. החינוך. ממשרד מענקים או מיוחדים סעד מענקי כאן נכללו לא סעד. לתשלומי זכאית

מן חלק הן לשכרם, כתוספת גבוהות הכנסות לבעלי שניתנו החוב שאגרות הנחנו

נטו. ההכנסות

, נטוב ההכנסה ובין בנובמבר נטו ההכנסה בין להפרש שווה בנובמבר הפיצוי אחוז

באוקטובר. נטו בהכנסה מחולק באוקטובר,

בינואר, נטו ההכנסה ובין באוקטובר נטו ההכנסה בין להפרש שווה בינואר הפיצוי אחוז

באוקטובר. נטו בהכנסה מחולק

A5 בהערה המוגדרים העוני לקווי דומים הזה בלוח העוני קווי

בינואר. העליה ואחוז נטו ההכנסות של במקצת חסר אומדן מהווים האלה הנתונים

בינואר. העליה ואחוז נטו ההכנסות של במקצת גבוה אומדן מהווה הזה המספר

הטבה + (בסיסית הלאומי הביטוח מקצבות הכנסה מקבל הקשיש שהזוג מניחים אנו

באוקטובר שהכנסתו קשיש שזוג הנחנו לדוגמא, עבודה. ממקום ומפנםיות סוציאלית)

בסיסית זקנה לקצבת זכאי והיה מעבודה, מפנסיות ל"י 290 קיבל ל"י, 870 היחה

לשכר, היוקר לתוספת צמודות מעבודה הפנסיות ל"י. 580 בסך סוציאלית הטבה ועוד

.1975 בינואר ב£?16 הועלו שהן משערים ואנו
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שנעשו המשפחות, מרבית עדכה נמנעו לסעד, המיוחסת הבושה ובשל מודעות חוסר בשל

לא שחלקן ייתכן כמוכן כן. יעשו אם וספק בקשה מלהגיש מח"כ, לאחר לסעד זכאיות

ואומנם, ההכנסה. שמלבד האחרים הזכאות תנאי את ממלא שאינו משום בתמיכה, יזכה

המשמר (על הרגיל מן גבוה בנובמבר שהתווספו הזכאים מספר היה לא הסעד, משרד לדברי

של שמרביתן עומדת בעינה המסקנה .לכן ( Jerusalem Post 23.1.75 ;22.1.73

מעט שלא נובע, אף מכאן מלא. מפיצוי פחות הרבה קיבלו העניות העובדים משפחות

של הריאליים העוני לקווי מתחת עתה יימצאו עניות, היו לא לכן שקודם משפחות,

העוני, מקו גבוהה מעט הייתה שהכנסתו ילדים, ארבעה עם זוג לדוגמא, .1974 אוקטובר

העוני מקו לכ$87 הריאלית הכנסתו ירדה וכך, בלבד. $10 של מוקדם פיצוי קיבל

.1974 אוקטובר של הריאלי

לסעד. בזכאות לעליה דומה הזקנה לקצבת הסוציאלית להטבה הזכאים במספר העליה

ו335 מעבודה מפנסיה ל"י 600 כללה 1974 באוקטובר שהכנסתו קשיש זוג לדוגמא ניקח

זכאי היה לא ל"י, 592 על עלתה מעבודה שהפנסיה כיוון הבסיסית. הזקנה מקצבת ל"י
לקצבת19 ל"י 94 של תוספת לזוג העניקו וינואר נובמבר של ההעלאות סוציאלית. להטבה

כבמקרה20 שלא ל"י. 133 בסך סוציאלית להטבה זכאי אותו עשו וכמוכן הבסיסית, הזקנה

בה. יזכו ואף הסוציאלית להטבה זכותם את ימצו שהקשישים להניח יש סעד, של

ל"י ב1261 הזוג של ברוטו הפוטנציאלית הכנסתו הסתכמה האלו, התוספות מן כתוצאה

1 הריאלי8 החציוני בשכר ירידה כל  החציוני השכר מן $40  יחסי הוא העוני שקו כיוון
כדי לפחות יזדקקו אנשים אם ספק כן, פי על ואף הריאלי. העוני בקו ירידה תגרור

ירד. הריאלי החציוני שהשכר משום רק מעוני, להחלץ
הייתה19 1974 באוקטובר הזוג. של האחרות בהכנסות מותנית הסוציאלית להטבה הזכאות

ל"י. 592 הסוציאלית להטבה זוג זכאי היה אליה שעד המקסימלית הפנסיה רמת

בכ$16.20 עלו מעבודה שהפנסיות מניחים אנו
להטבה21 הזכאים מכלל בלבד נמוך שיעור ב1969, ניצן, וד"ר לוטן ד"ר לדברי

(Lotan and Nizan, 1970) זכותו. את מיצה לא סוציאלית
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באוקטובר. הכנסתו לעומת $32 של עליה שהיא לחודש,

קיבלו בהם הקשישים העניים. שבקרב לזה דומה הפיצוי דפוס היה הלאעניים בקרב

שהכנסתו קשיש זוג הילדים. מרובות המשפחות ואחריהם ביותר, הנאות הפיצוי את

זה, כנגד נובמבר. בפיצוי $15 הרוויח העוני, קו על 1.5 פי עלתה 1974 באוקטובר

תוספת קיבלו ילדים, ושישה ארבעה שניים, עם מקביל, כלכלי במצב קשישות לא משפחות

על בהרבה עלה הלאעניים לקשישים שהפיצוי הוא והתמוה בלבד. ו$11 $6 ,$1 של

נתונים היו שהעניים בשעה וזאת ובינוניות, קטנות  עניות לאקשישות למשפחות הפיצוי

יותר. גבוהה להתייקרות

הסעד ותמיכות הלאומי הביטוח תמיכות של לחלקן ישר ביחס עמדה הפיצוי מידת

בהכנסתן, קטן מרכיב ועודן היו שהתמיכות הכנסה, מעוטות משפחות המשפחה. הכנסת בסך

קיבלו גדול, תמיכה ומרכיב בינונית הכנסה עם משפחות זה, כנגד מועט. פיצוי קיבלו

נכבדות. מקדמות

העניים? לעובדים הלקוי הפיצוי הוליד בעיות אילו

העניים, העובדים לגבי התקיימה לא מלא ובשיעור לאלתר העניים את לפצות ההבטחה

זכו העניים העובדים בקרב הגדולות המשפחות כאמור, סעד. נתמכי נעשו כן אם אלא

הקטנות המשפחות ואילו מהכנסותיהן, $10$15 של בשיעור מיוחדות במקדמות בנובמבר

פיצוי לשם הנחוץ הסכום ורבע מחצית רק הן אלו מקדמות .$6 של מירבי פיצוי קיבלו

מלא פיצוי הממשלה העניקה סעד נתמכות למשפחות זה, כנגד העניים. העובדים של מלא

עלתה לסעד הזכאות שרמת הייתה האלו ההחלטות שתי של המשולבת תוצאתן .$24 של

נטו ההכנסה ובין יחד ומסעד מעבודה הפוטנציאלית נטו ההכנסה בין וההפרש ניכר, בשיעור

האלו, הסוגיות על רבות שנכתב אף הצטמצם. בלבד מעבודה המתקיימות משפחות של
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22 בהן. נוםף עיון מצדיקה הרבה חשיבותן
2 הרי3 הסעד, למעגל בפועל שהתווסף המשפחות מספר לגבי מחלוקת ישנה אם אף

ניכרת במידה עלתה לסעד, משפחה זכאית אליה שעד המקסימלית, השכר שרמת ספק אין

שני עם לזוג המקסימום עלה ינואר עד מאוקטובר ינואר. ופיצוי נובמבר מפיצוי כתוצאה

ל"י. ל1,450 ל"י מ1,350  ילדים ארבעה עם ולזוג ל"י, ל1,010 ל"י מ905 ילדים
ארבעה24 עם זוג ההכנסות. בהתחלקות למדי גבוה במקום מצויות הנוכחיות הזכאות רמות

סעד,ולמשפחות להשלמת זכאי עתה יהיה החציון מן 75^80^ משתכר שראשם ילדים

התומך שאב מראה 4 לוח סעד. נתמכי להיות יותר הרבה כדאי יהיה יותר נמוך ששכרן

נעשה לסעד, זכאי היה ולא לחודש ל"י 1,000 השתכר ובאוקטובר ילדים, ובשני באישה

1,000 גםכן ברוטו ששכרו ילדים שישה עם זוג ולגבי ל"י; 173 של סעד להשלמת זכאי

בינואר. ל"י ל307 עד באוקטובר ל"י מ7 לסעד המעבר מן הרווח גדל ל"י,

כתוכנית כלשהן? בעיות יוצרת לסעד המזכות ההכנסה רמות של העלאתן האם

למשפחות ולסיוע איהשוויון, לצמצום המשמש כלי עוד אלא הסעד אין הכנסות, להשלמת

אין הזו, הבחינה מן לצרכיהן. מספיקים אינם שלהן האחרים ההכנסה ומקורות ששכרן

יתר הזקנה. לקצבת הניתנת הסוציאלית ההטבה או הילדים מקצבות שונה הסעד קצבת

בה ראו כך משום לעניים. הסיוע מירב בהפניית במיוחד יעילה הסעד מערכת עלכן,

ללאעניים. הפיצוי מידת והגבלת לעניים מלא פיצוי מתן של היעדים לביצוע נוחה מועמדת

זה.22 בנושא לדון הרבתה גםכן העיתונות .1975 ואחרים, הוניג ראה
סעד23 לתמיכת הזכאיות החדשות המשפחות מספר ואחרים, הוניג של האומדן לפי

(26.1.75 (בןורד זה. מספר על חלק הסעד משרד משפחות. ב21,637 יתםכם שוטפת
, משתמשים24 אנו .1975 בינואר שכיר למשרת הממוצע החודשי השכר על נתונים עדיין אין

לאומי. לביטוח המוסד מן שטיינר ראובן של אומדן לפי ל"י, 1,900 של שכר ברמת
.1974 בספטמבר הממוצע השכר מן ל"י ב350 גבוה הוא זה סכום



 23 

להגיע הסעד השלמת עלידי יכולה העוני כקו מעבודה שהכנסותיה שמשפחה מראה 2 לוח

אם מדוע, בהרבה. קטן פיצוי קיבלה מזו גבוהות הכנסות עם משפחה ואילו מלא, לפיצוי

רבה? דאגה לסעד הזכאים במספר הצפויה העליה עוררה כן,

למספר הכנסה הבטחת לשם תוכננה לא הסעד מערכת יסוד. משוללת אינה זו דאגה

במספר ניכר גידול עם להתמודד כהלכה ערוכה היא אין שכך וכיוון משפחות, של גדול

מסובכים הזכאות כללי  מסורבלים מינהליים בהליכים כרוכים הסעד תשלומי הפונים.

הסעד למערכת אין כמוכן, אישיים. שיקולים עלפי רבה במידה נקבעת והזכאות מאוד,

פתח פותחים אלה כל לזכאות. האחרים והקריטריונים ההכנסות לבדיקת יעילה שיטה

אחרת בעיה הנזקקים. בין שרירותית ולאפליה הונאה למעשי  המערכת של לרעה לניצול

להושיט במקום לכן סעד. ומקבלות לעבוד המסוגלות במשפחות דופי מוצא שהציבור היא

למשפחות רק הסעד מערכת תסייע דומים, שצרכיהן המשפחות לכל עזרה של שווה מידה

השלילי הדימוי מחמת העזרה, על יוותרו העניים מן רבים אותן. מרתיעה הבושה שאין

הסעד. למערכת יפנה לא ולכן זכאותו על כלל יודע אינו מהם שחלק ייתכן בקבלתה. הכרוך

לשמש עלולה היא ולכן הכנסה תוספת על כבד קנס מטילה הסעד שמערכת היא בעיה עוד

שלמה לירה כמעט מפסידים הסעד נתמכי רחב, הכנסות בתחום לעבודה. שלילי תמריץ

בהקצאת מסייע הזה הכלל אומנם מעבודה. הכנסה של נוספת לירה כל על תמיכה של

רבים עובדים שמקיפה בתוכנית אכיפתו אבל המירבית, ביעילות ביותר לנזקקים התמיכה

מנסה הסעד משרד הכנסות. העלמת ולעודד שלהם העבודה ממאמצי לגרוע בנקל עלולה

מעובדים הסעד תוספת לשלילת אדהוק צעדים נקיטת עלידי כאלו, אפשרויות לסכל

שכן, זמני. פתרון אלא האלה בצעדים לראות אין אך עבודתם. שעות את שיצמצמו

ובין העובד עלדעת שנעשתה עבודה הפחתת בין להבדיל הסעד משרד על יקשה בפועל,

עבודה מוצא שאינו מי לבין לעבוד רוצה שאינו מי בין או המעביד, שעלדעת הפחתה

ודווקא וילדים; נשים של עבודה בשעות הירידה על לפקח יהיה קשה יותר ועוד מתאימה.
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(ראה: העבודה. שעות להפחתת הסיכויים במיוחד רבים המשניים המפרנסים בקרב

.(Gronau, 1974

שבהעלאת לבעיות דומות מיוחדים סעד למענקי הזכאות רמות שבהעלאת הבעיות

הזכאות רמת היתה 1974 מאוקטובר כבר השוטפת. הכספית לתמיכה הזכאות רמת

הכספית לקצבה המקסימלית הרמה מן בהרבה גבוהה מיוחדים למענקים המקסימלית

זכאיות רבות משפחות נעשו ובינואר, בנובמבר הזכאות רמת של ההעלאה עם השוטפת.

החודרות הזכאות, רמות רפואי. וטיפול ביגוד דיור, כמו לצרכים מיוחדים למענקים

לסייע שמטרתה מערכת לגבי כלל מציאותיות אינן הבינוניות, ההכנסות לתחום עמוק
תקציב25 עלידי מוגבלים המענקים שבפועל ביוון ואומנם, ביותר. הדלות למשפחות

בקשה. יגישו אפילו מענקים, לקבל החדשים הזכאים מרבית יוכלו לא הכולל, הסעד

יקבלו באוקטובר, מענקים שקיבלו המשפחות אף בתקציב, קיצוצים בשל יתרעלכן,

העבודה, תמריצי מבעיית מפחיתה התקציבית המגבלה אומנם מוקטנים. מענקים מעתה

אך בינוניות, הכנסות לבעלי לשכר יחסיות הטבות עוד ניתנו לו להיווצר יכלה אשר

יזכו הזכאיות המשפחות מן קטן חלק שרק נראה עומדות. בעינן אחרות רבות בעיות

הסעד מערכת כמוכן ביותר. הנזקקות דווקא אלה שיהיו בטחה כל ואין כלשהו, במענק

בעלות למשפחות מיוחדים מענקים שמעניקה כמערכת הציבור בעיני להצטייר עלולה

למשפחות ניכרים בסכומים המסתכמים מיוחדים ומענקים שוטפת ותמיכה בינוניות הכנסות

נגדה. הציבור את להפנות עלול זה ודימוי העניות,

עלה25 דירה, שכר לתשלום ילדים שני עם זוג זכאי אליו שעד המקסימלי השכר למשל,
מן גבוהה החדשה המקסימלית הזכאות רמת ל"י. ל2,300 לחודש ל"י מ1,550

.1.21 פי הממוצע השכר

צוריאל, של במאמרו הסעד, משרד למנכ"ל המשנה לנגרמן, אהרון מר של דבריו ראה
ה29.1.75. מן
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בה מקרה. פרי היא בעין ההטבות לגבי הממשלה מדיניות שכלל דומה יתרעלכן,

צומצמו הכספית, הכנסתם על מלא פיצוי הנמוכות ההכנסות לבעלי לתת שהשתדלה בשעה

האלו, לאוכלוסיות המיועדים הסוציאליים והשירותים בעין ההטבות מן כמה משוםמה

להגדלת העיקריות הדרכים מן שהם החינוך, מענקי למשל, הריאלי. ערכם מבחינת

מידה אותה לתת כדי צורכם די עודכנו לא הכנסה, מעוטות ממשפחות נוער של הזדמנויות

הרשויות קיצצו אחת לא כמוכן, .(22.1 .75 (שור מח"כ הנהגת לאחר עזרה של

במימונם. שותפות שהן הסעד בשירותי הבחנה ללא המקומיות

ישנן הרי מסעד, ההכנסות ובין מעבודה ההכנסות בין ההפרשיות לסוגיית נשוב אם

העובדים של ההכנסה את להשוות היא אחת דרך הזו. ההפרשיות את לאמוד דרכים שתי

הרווח את מייצג זה מדד עובדים. שאינם סעד מקבלי של להכנסתם סעד מקבלים שאינם

היא אחרת דרך לסעד. ומעבר העבודה הפסקת לעומת שונות שכר ברמות מעבודה המופק

עובדים לבין חלקיות סעד לקצבות הזכאים עובדים בין ההכנסה הפרשי את למדוד

משפחות שראשי יותר מציאותית הנחה על מושתת זה מדד הזכאות. רמת מעל המצויים

עולה 5 מלוח .5 בלוח ו6 3 בטורים מוצגים אלה מדדים שני לעבוד. מפסיקים אינם

צמצום ניכרת. במידה כאחד הפערים שני את צמצמה באחרונה שננקטה הפיצוי שמדיניות

כמו בעיין, להטבות התביעות את להגביר כדי בו יש הכספית, בהפרשיות גדול כה

של העבודה תמריצי את להקטין אף ואולי ממם, פטורים חופשה מענקי או רכב קצובת

בהפרשיות הגדול שהצמצום על שקבלו גם היו הכנסה. מעוטות במשפחות משניים מפרנסים

מקצועי. קידום על או מאומצת עבודה על התמורה את המידה על יתר מקטין



הפיצוי, ממדיניות כתוצאה מסעד ההכנסה וביו מעבודה השכר ביו ביחס השינויים :5 לוח
יחסי ושכר משפחה טיפוס לפי

ינואר1975 1974 אוקטובר
כנסה +ה הסעד מכסת נטו הכנסה .,.,,,, הכנסה + הסעד מכסת נטו הכנסה

לאנחשבתא מעד בלי י "כ לאנחשבת* 0עך בלי שכר משפחה טיפוסי
סעד בלי נטו הכנסה מעד) (עם ברוטי סעד בלי נטו הכנ0ה 0עך) (עם ברוטו יחסי ושכר

(6) (5) (4) (3) (2) (1)

לאקשיש זוג
(649) 0 0  (464) 0 0 בלבדב סעד

ל: שווה שכר
1.37 (866) 634 750 1.13 (619) 546 650 הממוצע מהשכר 4035
0,65 1330 1900 0.55 1122 1650 הממוצע מהשכר 10035
0.50 1716 2800 0.43 1446 2500 הממוצע מהשכר 15035
0.45 1946 3600 0.37 1676 3300 הממוצע מהשכר 20035

ילדים לאקשיש+2 זוג
(996) 0 0  (711) 0 0 בלבדב מעד

ל: שווה שכר ו

1.54 (1213) 786 750 1.31 (866) 659 650 הממוצע מהשכר 4035 ^
0.79 1527 1900 0.67 1286 1650 הממוצע מהשכר 10035 י0
0.64 1905 2800 0.53 1620 2500 הממוצע מהשכר 15035 1

0.57 2139 3600 0.47 1857 3300 הממוצע מהשכר 20035

ילדים לאקשיש+4 זוג
(1467) 0 0  (1036) 0 0 בלבדב סעד

ל: שווה שכר
1.54 (1684) 1093 750 1.38 (1191) 866 650 הממוצע מהשכר 4035
0.87 1937 1900 0.75 1594 1650 הממוצע מהשכר 10035
0.72 2355 2800 0.60 1970 2500 הממוצע מהשכר 15035
0.65 2605 3600 0.54 2223 3300 הממוצע מהשכר 20035

מך את מייצגים הלאנחשבת ההכנמה ועוד הסעד מכסת לסעד. הזכאות קביעת לצורך כהכנסה נחשבת שאינה  לאנחשבת הכנסה א.
כלשהי, אחרת הכנסה להם שיש הסעד מקבלי של נטו ההכנמה

הסעד. משרד עלידי למשפחה שמובטחת נטו ההכנסה דהיינו הסעד, מכסת את מייצג זר. נתון ב.
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הליקויים? את לתקן כדי אחרות פיצוי בדרכי היה האם

ליקויים: שלושה היו הממשלתית הפיצוי במדיניות

מלא באופן לפצותם מכדי קטנה הייתה העניים לעובדים ששולמה לתמיכות התוספת .1

ממח"כ. הנובעת ההתייקרות על

מספר את הגדיל העניים לעובדים הפיצוי ובין הסעד לנתמכי הפיצוי בין ההפרש .2

שאינה הסעד מערכת על מאוד להכביד העלול דבר לסעד, הזכאיות המשפחות

משפחות. של גדול כה במספר לטיפול בנויה

סעד. נתמכי ובין עובדים בין הפער את צמצמה הפיצוי מדיניות .3

יותר גדולה ותוספת לשכר יוקר תוספת  נוספים צעדים שני על נעמוד זה בסעיף

לקשיים לגרום בלי האלה הליקויים את להקטין כדי בהן היה האם ונבחן  הילדים לקצבות

אחרים.

הפיצוי את מגדילות היו הילדים לקצבות יותר גדולה תוספת והן השכר העלאת הן

לא כך, או כך אך הסעד. באוכלוםית בהרבה קטנה עליה לידי ומביאות העניים לעובדים

הכלכלי. בריסון לפגוע מבלי וסעד עבודה שבין בפער הצמצום את לגמרי למנוע אפשר היה

ליעדים לתרגמו קשה הרי מח"כ, להצלחת הכרחי הוא המצרפית הצריכה ריסון בעוד
רמת27 על ישירה השלכה יש הילדים לקצבות לפיצוי פיצוי. מדיניות של ספציפיים

השכר להעלאת הציבורי. הסקטור עובדי של שכרם להעלאת גם וכך המצרפי, הביקוש

הקטנת כגון תוצאות כמה להיות עשויות זו להעלאה ברורה. פחות השפעה הפרטי בסקטור

לתעשיה. הממשלתית הסובסידיה והגדלת המחירים, העלאת ההשקעות, הקטנת הרווחים,

החיסכון27 בשיעור תלוי הילדים קצבאות הגדלת עקב בפועל הצריכה גידול שיעור
הילדים קצבות של התפלגות מתוך זאת, עם הוגדלה. שהכנסתן הקבוצות של השולי
לצריכה. מנוצלים הקצבות מן $90 שלפחות סביר והכנסה, גיל גודל, קבוצות בין
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נניח זה, בסעיף המצרפי. הביקוש על אלה דברים של המשולבת ההשפעה מהי ברור לא

זו, בהנחה הביקוש. על צורה באותה משפיעות ובשכר בתמיכות שווה בשיעור שעליות

מתברר מח"כ. במסגרת בהכנסות המותרת העליה לסך הביקוש אילוץ את לתרגם ניתן

העליה על במדויק עמדה לא המצרפי, הביקוש את להגביל הממשלה של רצונה שחרף

לעניים. מלא פיצוי של היעד מתוך המתחייבת העליה על או בהכנסה המותרת המירבית

הביקוש ריסון של היעד מן ההכנסות, סך על המדויקות המגבלות יהיו אשר יהיו

הטובה שהדרך פירושו אין הפצוי. מן גדול חלק לעניים להבטיח צורך שיהיה השתמע

לאמצעי ראשית, בלבד. לעניים בהכנסות הגידול את להגביל דווקא הייתה לכך ביותר

הלאעניים. בין ההתייקרות נטל של פרוגרסיבית חלוקה בהבטחת תפקיד גם היה הפיצוי

היה האחרונות, בהתייקרויות האחרים מן פחות ניזוקו הגבוהות ההכנסות שבעלי כיוון

היא אחרת סיבה הלאעניים. של הנומינאליות בהכנסות פרוגרסיבית להעלאה טעם משנה

בסולם העליה עם הפיצוי במידת הדרגתית ירידה הכלכליים. בתמריצים לפגיעה החשש

בעבודה. לקידום והתמריצים העבודה תמריצי על שמירה לשם הכרחית הינה ההכנסות

הישירה הדרך השונים. היעדים בין שתגשר מדיניות לנסח איפוא, היה, קל לא

שתי את דחתה שהממשלה אלא השכר. העלאת הייתה העניים, לעובדים לעזור ביותר

של כללית להעלאה ההסתדרות הצעת  לשכר מיוחדות מקדמות תשלום בדבר ההצעות

הכוללת השכר של אחידה העלאה סלקטיבית. להעלאה הלאומי הביטוח והצעת השכר

אך הסעד, לעומת העבודה של הכדאיות על שומרת הייתה העניים לעובדים מלא פיצוי

על סלקטיבית, בצורה השכר את להגדיל אפשר ה?.ה הצריכה. ריסון של ביעד מתנגשת

היוקר, תוספת על מס הטלת עלידי או ההכנסה עליית עם והולך קטן בשיעור פיצוי ידי

השפעה תוך העניים העובדים את מפצות היו סלקטיביות העלאות יחדיו. הדרכים בשתי או

קטן גם אם וסעד, עבודה בין בפער כלשהו צמצום אך המצרפי; הביקוש על יותר קטנה

כדאיות על שמירה שבין הסתירה את מדגימים אלה דברים בלתינמנע. היה יותר,
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יותר, סלקטיבית בשכר שהעליה ככל המצרפית. הצריכה ריסון ובין הסעד לעומת העבודה

סלקטיביות שכר לעליות פוחתת. סעד לעומת העבודה כדאיות אבל יותר, קטן בצריכה הגידול

התנגדות לעורר עלול היה בשכר, הכספית ההפרשיות של נוסף צמצום חסרונות. עוד

על ההפרשים את להשיב כדי סמויות, להטבות הפצרותיהם את ולהגביר העובדים בציבור

נמוך, שכר בעלי עובדים של האבטלה בשיעור עליה שתהיה היא אפשרית תוצאה עוד כנם.

למעביד. שלהם התועלת על תעלה שלהם העלות אם

כדי הילדים. קצבות העלאת עלידי היא העניים העובדים את לפצות אחרת דרך

למשפחות ובראשונה בראש אותה להגביל וכדי זו העלאה עקב בביקוש יתר גידול למנוע

האישיים הניכויים את להקטין המוגדלות, ההעלאות בצעד אפשר, היה ההכנסה, מעוטות
אבל28 , $50 עד $30 לידן הגיעו הילדים לקצבות שניתנו העליות אומנם ההכנסה. במם

הילדים קצבות אין שכן, מלא. לפיצוי הנדרש מן בהרבה נופלים עודם האלה הסכומים

כדי העניים. העובדים בקרב אף המשפחתית, ההכנסה בסך למדי קטן חלק אלא מהוות

גדולה העלאה נחוצה הייתה ההתייקרות, אחוזי 24 מלוא על העניים העובדים את לפצות

של בסך ילדים קצבת באוקטובר קיבל העוני כקו שהכנסתו ילדים ארבעה עם זוג בהרבה.

צריך היה כזו, למשפחה מלא פיצוי לתת כדי דאז. הכנסתו מסך $24 שהם ל"י, 307

כיוון ,$100 על עולה הדרושה (העליה .$126 של בשיעור הילדים קצבות את להגדיל

שני עם לזוג המקבילות העליות במם.) חייבות הראשונים הילדים שני בעבור שהקצבות

העלאות האם ו$70. $348 היו העוני, כקו נטו שהכנסותיהם ילדים שישה עם ולזוג ילדים

ביחס עומדות הן וכיצד פוליטית מבחינה אפשריות או כלכלית מבחינה רצויות היו כאלו

בשכר? אלטרנטיבית להעלאה

הניכויים28 הקטנת על המליצה ממח"כ כתוצאה ההתייקרות על הפיצוי לבחינת הועדה
של היחסיות הרמות של אוטומטי לעדכון חוק הצעת מונחת הכנסת לפני האישיים.

האישיים. והניכויים הילדים קצבות



 30 

הילדים שני בעבור בלבד לשכירים הניתנות עובדים, ילדי קצבות בין להבדיל יש

המשפחות לכלל שמיועדות ממ"י), (להלן: ילדים מרובות למשפחות קצבות ובין הראשונים,

ילדי לקצבות זכאיות בישראל המשפחות שמרבית כיוון יותר. או ילדים שלושה שלהן

לא כזו עלות מאוד. גבוהה בעלות כרוך הקטנות למשפחות מלא פיצוי מתן היה עובדים,

העובדים ילדי קצבות הוגדלו לו הכלכלי. הריסון שהוא העיקרי, ביעד להתנגש שלא יכלה

עם למשפחות ו$348 אחד ילד עם למשפחות $564 דהיינו מלא, לפיצוי הנדרש בשיעור

בין ניכרת אפליה למנוע כדי המערכת. באופי שינוי מכך מתחייב היה ילדים, שני

בתוכנית. העצמאיים את גם לכלול צריך היה העצמאיים, ובין השכירים

שקצבות אף העניים. העובדים בפיצוי עובדים ילדי מקצבות יעילות ממ"י קצבות

למעשה הרי שלא, ובין עניה בין יותר, או ילדים שלושה שלה משפחה לכל ניתנות ממ"י

מן $26 היו לדוגמא, ב1969, ההכנסות. מדרג בתחתית מקובצות הגדולות המשפחות

(חביב, הקטנות המשפחות מן $6 ורק תמיכות, בלי הכנסה לפי עניות הגדולות המשפחות

קצבות מסך $15 לעומת התחתונים, העשירונים לשני שולמו ממ"י קצבות מסך $50 ;(1975

תמיכה שבמתן איהצדק כנגד זה יתרון לשקול יש אך .( בקרוב (חביב, עובדים ילדי

עלול התמיכה במידת גדול כה הבדל הקטנות. לעומת הגדולות למשפחות בהרבה גבוהה

ראיות ישנן דבר של שלאמיתו אף העניות, המשפחות בקרב ילדים לריבוי תמריץיתר להוות

.( Honig, 1974) הילודה על משפיעים האלה שהתמריצים לכך מעטות

שלקצבות נראה הילדים? קצבות והגדלת השכר העלאת  האלטרנטיבות שתי בין מה

רבה במידה מתרכז העוני כאמור, יותר. הנזקקות למשפחות הפיצוי בהכוונת יתרון הילדים

גודל לפי הפיצוי מידת את לשנות מאפשרות הילדים שקצבות מאחר הגדולות. במשפחות

למשפחות הפיצוי מן יותר גדול חלק להזרים מאפשרות הריהן השכר, כן ולא המשפחה,

בשכר מעליה יותר פרוגרסיבית תהיה ילדים בקצבות שעליה גם ייתכן ההכנסה. מעוטות

חלק השכר, דרך ניתן כשהפיצוי בגודלן. השוות משפחות בקרב אף שווה, כולל בסכום
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מפרנסים שלהן הרבות הלאעניות שהמשפחות כיוון ללאעניים, מסתנן ממנו יותר גדול

עדיף השכר זה, כנגד הילדים. קצבות דרך מאשר השכר דרך יותר מרוויחות משניים

להלכה, העבודה. תמריצי ומבחינת בלאילדים הכנסה מעוטות למשפחות הפיצוי מבחינת

לעבוד למשפחה ומאפשרות ההכנסה בסך השכר מרכיב את מקטינות מוגדלות ילדים קצבות

אינה העובדים התנהגות על השפעתן למעשה, אבל כוללת; הכנסה אותה תמורת פחות

של הניכר הגידול העבודה, היקף על המעשית להשפעתן קשר כל בלא אך ברורה.

הציבור. התנגדות את לעורר כדי כשלעצמו בו די ההכנסה, בסך התמיכה מרכיב

שהיו בהנחה רצויות, היו הן האלו, שבדרכים החסרונות למרות דבר, של בסיכומו

מצמצום מנוס היה לא כך, או כך אך הביקוש. של יתרה העלאה בלא לביצוע ניתנות

ובין מעבודה לקבלה שאפשר ההכנסה שבין הפער ושל ההכנסות הפרשיות של כלשהו

את לרסן הממשלה: שהציבה היעדים של בלתינמנעת תוצאה היא זו בעיה מסעד. ההכנסה

לעניים. ומיידי מלא פיצוי ולתת הכלכלה

בעתיד? ההכנסות מדיניות לגבי האחרונות ההתרחשויות מתוך להפיק אפשר לקחים אילו

החלטות לפני הממשלה את העמידה הכלכלי במצב שההחמרה הראינו הקודמים בסעיפים

כורח, בבחינת הם האלה הקשיים האם משלה. מגבלות היו נוקטת שהייתה מדיניות לכל וכי קשות

בעתיד? ההכנסות מדיניות של פעולתה את לשפר מבניים, שינויים עלידי אפשר, שמא או

מפרנסים29 נמוך שכר בעלי העובדים מכלל $24 רק היו 1971 בשנת ורוטר, דורון לפי
ילדים. ובלא לאנשואים היו הנמוך השכר בעלי של כמחציתם במשפחותיהם. יחידים

.(Doron and Roter, 1974)

בניגוד עבודה. תוספת על התמורה את מקטינות אינן הילדים שקצבות להבין mwn

הגידול עם קטנות אשר הסוציאלית, וההטבה הבסיסית הזקנה קצבת או הסעד לקצבת
הילדים שקצבות כיוון בהכנסה. תלויות אינן הילדים קצבות הרי אחרים, ממקורות בהכנסה

יותר. קטן הוא העבודה להפחתת שיגרמו הסיכוי נוספת, עבודה על קנס מטילות אינן
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כאמור, ההכנסות. התחלקות סוגיית היא ההכנסות מדיניות על דיון בכל יסוד סוגיית

דרכי את שקבעה הועדה של חוסרתבונה מתוך ההכנסות בהפרשיות הצמצום נגרם לא

הכלכלה את לרסן הממשלה, שהציבה היעדים של בלתינמנעת תוצאה היה אלא הפיצוי,

שהוא כיוון רצוי, אינו כזה שצמצום הסבורים יש העניים. של החיים רמת את להוריד מבלי

הפרשי את יתרעלהמידה מסויימים במקרים ומקטין סעד לעומת מעבודה התמורה את מפחית

בהגדלת הרואים יש זה, כנגד שונות. ואחריות מיומנות דרגות בעלי עובדים בין השכר

שאלות עומדות בעינן כך, או כך החברתי. הפער צמצום לקראת צעד בהכנסות השויון

להוריד צורך יהיה אם ההכנסות. התחלקות על ההכנסות מדיניות להשפעת בנוגע קשות

ברמת ירידה מפני העניים את ולהבטיח להוסיף הממשלה על האם החיים, רמת את יותר עוד

הפער של צמצומו שבעיית ונראה ההכנסות, בהפרשיות נוסף צמצום יהיה כן, אם חייהם?

נותנת הדעת ואולם, תחריף. לסעד הזכאית האוכלוםיה של וגידולה וסעד עבודה בין

עומדת בעינה יקרה, כך ואם יגדלו. אף או הנוכחית רמתן על ישמרו הריאליות שההכנסות

ההפרשיות רמת על לשמור או כנם על לשוב מח"כ שלפני השכר להפרשי לתת האם השאלה

זאת בכל במחלוקת, שנויות ההכנסות בהתחלקות יסוד שאלות ישארו אפילו שאחריה.

הפיצוי. במדיניות הכרוכות הבעיות את להקל מסוימות מבניות רפורמות עלידי ייתכן

פתאומיות למיתון צעדים נקיטת הוא ההכנסות מדיניות על להקל אחד פעולה כיוון

המפעלים הצרכנים, מצד חפוזה התאמה תובעות פתאומיות התייקרויות שכן ההתייקרויות,

הסדרי של אדהוק בהתאמה צורך ראו הפיצוי, מדיניות לגבי והממשלה. הכלכליים

שהביאו הם כאלו אדהוק שצעדים דומה ההתייקרויות. של פתאומיותן בשל היוקר תוספת

קבוצות לעומת העניים העובדים את בכך ולקפח לשכר, מלא פיצוי לתת לא ההחלטה לידי

בתמיכות שינויים להנהיג יותר קל שכן מתמיכות. בעיקר המתקיימות אחרות הכנסה מעוטות
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31 השכר. לגבי המעבידים ובין ההסתדרות בין הסכם בהשגת הקושי בשל בשכר, מאשר

הזכאית באוכלוסיה הגדולות לתנודות גם רבה במידה אחראים האלה אדהוק התיקונים

על מכבידות העובדים, ציבור בקרב לצורך שלא להתמרמרות גורמות אלו תנודות לסעד;

עובדים כאשר הארוך לטווח קשיים לגרום עלולות ואף ניהולה, ועל הסעד מערכת תכנון

מיוחדים. למענקים זכאים נעשים ובינוניות נמוכות הכנסות בעלי

את לפחת היא אחת דרך במחירים, השינויים למיתון עיקריות דרכים שתי ישנן

שמדיניות נותנת הדעת .( Patinkin, 1970) רצוף באורח או יותר תדיר באורח המטבע

היא נוספת דרך גדולים. שינויים ולפחות במחירים קטנים שינויים ליותר תגרום כזו

קובעת הממשלה היום, הנהוגה השיטה לפי מזון. מוצרי על הסובסידיה שיטה את לשנות

בין ההפרש את לספקים ומשלמת אחרים, מזון ומצרכי סוכר לחם, של לצרכן המחיר את

גובה אח משנים העולמיים המזון במחירי שינויים לכן, שנקבע. המחיר לבין הוצאותיהם

המזון מחירי בהתמדה עלו האחרונות, בשנים לצרכן. המחיר את לא אבל הסובסידיה,

ששיקולים עד מזון, מצרכי על הממשלה הוצאות האמירו בבד בד מהיר. בקצב בעולם

פתאומי באופן רבים מזון מצרכי של לצרכן המחירים את להעלות אותה אילצו פיסקליים

לכל הסובסידיה גודל את הממשלה המוצרים,קבעה מחירי את לקבוע תחת אילו, וחריף.

באחרונה. משהיו בהרבה הדרגתיות ההתייקרויות היו פריט,

הסובסידיה, שיטות בשתי לצרכן המזון מחירי של הדפוסים את מתאר 2 תרשים

את מייצג (1 (צ המנוקד הקו מתמדת. בעליה נמצאים העולמיים המזון שמחירי בהנחה

(2 (צ הרצוף הקו קבועה; סובסידיה רמת שמירת מתוך מתקבל שהיה לצרכן המחירים דפוס

עולה התרשים מן קבועים. מחירים של הנוכחית השיטה תחת המחירים מגמת את מייצג

הפרש הרי הרגיל, היוקר תוספת הסדר לפי לשכר פיצוי לעובדים ישולם אם אף

הפסדים להם יגרום כשלעצמו, היוקר, תוספת תשלום ועד ההתייקרות למן הזמן

כבדים.
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מדיניות תחת מאשר הנוכחית, המדיניות תחת יותר פתאומיים הם המחירים ששינויי בעליל
היא32 הסובסידיה על הממשלתית ההוצאה שסך כאן הנחנו אומנם קבועה. סובסידיה

גדל. לסובסידיה ההוצאה שסך הנחנו לו גם בעינה עומדת הייתה זו מסקנה אך קבועה,

המחיר מן קבוע כאחוז הסובסידיה את לקבוע היא ההתייקרויות למיתון אחרת דרך למשל,

העולמיים. המחירים עם משתנה הסובסידיה של העלות סך היה זו בשיטה העולמי.

של ובמדיניות קבועה סובסידיה של במדיניות לצרכן המזון מחירי מגמת :2 תרשים
קבועים מחירים

^/^ עולמיים מחירים

^*^ 1 צ

^^^ י, ^ 2 צ

_^ ^ ^י* ^
'BE J

.^
">'''

.חודשים

קבועה בםובםידיה לצרכן המחירים :1 צ

קבועים במחירים לצרכן המחירים :2 צ

מחירים32 מאשר יותר הדרגתיים מחירים שינויי לידי בהכרח מביאה קבועה סובסידיה אין
הרי הזה, למחיר ביחס מתרחשות והתנודות הארוך לטווח קבוע הוא המחיר אם קבועים.

את להגדיל מבלי במחירים שינויים מונעת שהיא היתרון קבוע מחיר של למדיניות
המתוכננות. הממשלה הוצאות
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ציבורית הבנה יתר לידי תביא שהיא הוא הקבועה הסובסידיה במדיניות יתרון עוד

המזון מחירי את להעלות הממשלה החלטת למרות הסובסידיות. להגדלת הלחץ את ותפחית

שההעלאות מראה 6 לוח במהירות. לגדול למזון הסובסידיה הוסיפה ניכר, בשיעור

לא ,1974 ובאוקטובר 1974 בפברואר ,1973 באפריל שהיו המזון מחירי של הפתאומיות

לאוקטובר 1972 בין אחד). פריט לגבי (מלבד פריט לכל הסובסידיה של העליה את עצרו

היה תקופה באותה בסובסידיות הגידול אחוז ב$80. הכללי המחירים מדד עלה ,1974

לסובסידיה ל"י מיליארד 1.167 הוקצו ,1975 הכספים לשנת בתקציב בהרבה. מזה גבוה

תקציב כלומר, ב1974; ל"י מיליון 569 לעומת מיובאים, וחקלאות מזון מוצרי של

להשיב הממשלה ביקשה לו ל1974. התקציב מכפליים יותר הוא ל1975 הסובסידיה

לודאי וקרוב יותר עוד גדולות הפתאומיות העליות היו הקודמת, לרמתן הסובסידיות את

חלקה את הגדילה שהממשלה מורות העובדות בעוד בציבור. תרעומת מעוררות שהיו

במדיניות המזון. מחירי את שהעלתה לכך ליבו שם בעיקר הציבור הרי בסובסידיות,

פחות. מורגשות ולפיכך יותר הדרגתיות ההתייקרויות היו זה, כנגד קבועה, סובסידיה של

נוטה והיה העולמי, השוק עלידי נקבעות שההתייקרויות מבין היה הציבור יתרעלכן,

הממשלה. על האשמה את להטיל פחות

מכבר לא והתמיכה. המיסוי במנגנון מבניים שינויים להנהיג היא לרפורמה נוספת דרך

מערכת של פעולתה את שתשפר בדרך ההכנסה מס תיקון על במיםים" לרפורמה "הועדה המליצה

אחת ההכנסות. ובמדיניות במחירים בשכר, לשינויים שלה ההתאמה יכולת את כולל התמיכות,

הילדים וקצבות האישיים המס ניכויי של המרתם היא זו, בהמלצה הכלולות העיקריות ההצעות
33 השוליים. המם שיעורי של הפרוגרסיביות את להקטין בבד ובד מם, זיכויי של אחת במערכת

הניכויים שבהמרת וביתרונות והתמיכה, המיסוי במנגנוני שונות ברפורמות יותר רחב דיון

תשל"ה. חביב ראה השוליים, המם שיעורי הפחתת תוךכדי בזיכויים האישיים



נבחרים לפריטים הממשלתיות ובסובסידיות לצרכן במחירים המגמה :6 לוח

בלירות
דצמבר 1974 דצמנף אוקטובר פברואר 74 פברואר ינואר אפריל אפריל | ~]
1974 1974 1974 74 אוקטובר 1974 1973 1973 1972

הגידול 9 / ו הפריט
ב0וב0ידיה סובסידיה לצרכן מחיר סובסידיה סובסידיה לצרכן מחיר סובסידיה סובסידיה לצרכן מחיר סובסידיה לצרכן מחיר

* י 1 י ו i ו

772 3.00 6.00 7.50 0.30 2.00 1.00 0.39 1.14 0.34 0.84 ;יק"ג

494 2.02 2.60 1.94 0.70 1.05 0.93 0.39 0.71 0.34 0.71 לליטר

י £
300 0.08 0.38 0.20 0.04 0.26 0.12 0.06 0.15 0.02 0.14 /י7*,7ד, י

83 0.22 1.60 0.82 0.24 1.00 0.56 0.26 0.64 0.12 0.64 ליטר 1

546 0.84 1.00 1.20 0.75 0.55 0.65 0.28 0.38 0.13 0.38 ^'יג

.1974 לממשלה, החלטה הצעת ;57 עמי ,1974 ארקין ;26 ע"מ ,1974 הכספים לשנת התקציב הצעת מקורות:
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הזיכויים ובין עובדת ולאישה למפרנס האישי הזיכוי בין בהמלצותיה הפרידה הועדה

הזיכוי ואילו המם, חיוב על יעלה לא עובדת ולאישה למפרנס שהזיכוי הוחלט לילדים.

מערכת הנהגת עם לתמיכה. ישמש וכך המס, חיוב על יעלה אם גם במלואו ישולם לילדים

שלא ילדים, עם המשפחות לכל אחיד תמיכה בסיס לראשונה איפוא, יהיה, הזיכויים,

למשפחות התמיכה תשתית את ירחיבו לא הזיכויים זה, כנגד הסעד. מערכת במסגרת

ילדים. בלי

לעצמנו נתאר הפיצוי. מדיניות של האפקטיביות את ישפר זיכויים למערכת המעבר

שווה, בשיעור והשכר המחירים יעלו אם אחד. שולי מם שיעור רק שבה מפושטת מערכת

על תרוויח אחת שקבוצה בלי ההתייקרות על לפצות הזיכויים של שווה העלאה תוכל

לא וההתייקרות בהכנסות, חלקו על ישמור זיכוי ומקבל מס משלם כל האחרת. חשבון

על יהיה אז כי המחירים, מן מהיר בקצב השכר יעלה אם ההכנסות. התחלקות על תשפיע

המשפחות של חלקן על לשמור מנת על בשכר העליה בשיעור הזיכויים את להעלות הממשלה

מתוך קבוע אחוז הממשלתיים התקבולים יישארו כאחד, המקרים בשני ההכנסה. מעוטות

ההכנסה.

הממשלה מבקשת בה זו, כמו בתקופות לפיצוי נוח מנגנון גם היא הזיכויים שיטת

הממשלה העניים. של הריאליות ההכנסות על שמירה תוך המצרפית הצריכה את לצמצם

המם שיעורי את להעלות בבד ובד במחירים העליה כשיעור הזיכויים את להעלות תוכל

בשיטה ההכנסה. עליית עם בהדרגה הפיצוי שיעור יקטן כך התקבולים; סך את להגדיל כדי

גבוהים בתקבולים והצורך השוליים המם שיעורי של הפרוגרסיבי המבנה היום, הנהוגה

לפועל להוציא קשה לפיכך, עוד. להעלותם מכדי גבוהים שוליים מס לשיעורי גורמים

המם. שיעורי ושל הילדים קצבות של גדולה בהעלאה הכרוך סלקטיבי פיצוי

בשיטת יתרונות ישנם כאן גם הרי השכר, ובין הסעד רמות בין היחס לסוגיית ואשר

המקסימליות השכר רמות את תוריד מהזיכויים שתתקבל המוגדלת הכספית התמיכה הזיכויים.
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יכולים הזיכויים אחר, לשון לסעד. הזכאיות המשפחות מספר את ותפחית בסעד המזכות

תוכל הזיכויים מערכת ההכנסה. באבטחת מתפקידה גדול חלק הסעד מערכת מידי ליטול

קטנה, סעד לקצבת זכאים שהיום הנמוך השכר בעלי של למרביתם כספית תמיכה לחת

למערכת להזדקקות המיוחסת הבושה ובלי הסעד ממערכת בהרבה ויעילה פשוטה בדרך

לשכר הפיצוי ושיעור מועד את לאחד  הועדה של נוספת המלצה יתרעלכן, הזו.

שבתקופות מומלץ הסעד. באוכלוסיית וגידול ביניהם ביחס זמני שינוי תמנע  ולזיכויים
יעלו34 שבהן בתקופות יותר. תכוף פיצוי כאחד לשניהם ישולם מואצת, אינפלציה של

המשפחות מספר יגדל עדיין הזיכויים, או הממוצע השכר מן מהיר בקצב הסעד תמיכות

יהיו לא שוב הרי יותר, קטן הסעד משקל יהיה שמלכתחילה כיוון אבל לסעד. הזכאיות
35 לסעד. זכאים הנמוך השכר מבעלי רבים כה

אם הקיימים. הליקויים לתיקון דרך לראות יש הסעד מערכת של בייעולה גם

הזכאות, בקביעת האישיים השיקולים של חלקם יומעט מעבודה, הכנסות על הקנסות יוקטנו

את לשרת הסעד מערכת תיטיב יותר, ארוכה תקופה עלפני תימדד תמיכה לצורך וההכנסה

חירום, ולצרכי מיוחדים לצרכים רגישה פחות המערכת תהיה אז ואולם העניים. העובדים

המכרעת השאלה פתאומי. כלכלי ממשבר או נפשית מחוםריציבות הנובעים אלה כדוגמת

של רב למספר כספית כתמיכה תמיכה לתת הסעד מערכת על האם היא: הסעד מערכת בתיקון

מערכת של תפקידה חירום. צרכי או מיוחדים צרכים שלהן למשפחות רק או משפחות,

ידביקו אם הזמן. עלפני הזיכויים יעודכנו שבו האופן על ההחלטות מתוך ייקבע הסעד

עם מעטות למשפחות אלא לערוב הסעד מערכת על יהךה לא הממוצע, השכר את הזיכויים

.13 עמ' הרגילות?", ההצמדה משיטות לשנות הכרח היה "מדוע בסעיף דיון ראה
שצפיפות35 מאחר יותר, קטן יהיה לסעד הזכאים במספר המוחלט שהגידול גם ייתכן

הזה. בתחום עולה השכר התפלגות
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אישיים בשיקולים לשימוש צדק משנה יהיה זו גישה לפי חירום. צרכי או מיוחדים צרכים

נמוכות. זכאות רמות על לשמור כדי מעבודה הכנסות על גבוה מס ולהטלת הזכאות, בקביעת

רב במספר לתמוך הסעד מערכת על יהיה לשכר, ביחס הזיכויים ייקטנו אם גיסא, מאידך

לשפר כדי הסעד במערכת רפורמה להנהיג דחוף צורך יהיה כך, אם עובדים. משפחות של

בעתיד הסעד מערכת של דרכה התשלומים. נוהלי את ולתקן ולפשט העבודה תמריצי את

הזיכויים של עדכונם דרך על אלה בימים שיתקבלו בהחלטות רבה במידה כן, אם תלויה,

ובמחירים. בשכר לשינויים
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