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 קצבאות ילדי�קצבאות ילדי�קצבאות ילדי�קצבאות ילדי�: : : : ער שניער שניער שניער שנישששש

 

 בואבואבואבואממממ

הבטחת  הכנסה "ידי  המדינה  למע�  �ית  עלוכנית  קצבאות  הילדי�  היא  דוגמה  להפעלת  עוצמה  פוליטת

תוכנית ).  5:  1995,  רוזנהק"  (ללא  קשר  לער�  עבודת�  או  נכסיה�  בשוק,  מינימלית  ליחידי�  ולמשפחות

שראלית  שנועדה  לסייע  למשפחות יקצבאות  הילדי�  הינה  אופ�  הפעולה  העיקרי  של  מדינת  הרווחה  ה

תוכנית  קצבאות ).  2002,  אריה�גל  וב�(י�  ע�  ילדי�  ולהקל  עליה�  את  הנטל  החומרי  של  גידול  ילד

שהפעיל  המוסד ,  מבחינת  ההוצאה  הכספית,    התוכנית  השנייה  בגודלה2002הילדי�  היתה  עד  שנת  

 �2003והחל  מ;  )2002,  המוסד  לביטוח  לאומי)  (לאחר  תוכנית  קצבאות  זקנה  ושאירי�(לביטוח  לאומי  

) נה  ושאירי�  ותוכנית  ביטוח  נכות  כלליתלאחר  תוכנית  קצבאות  זק(היא  התוכנית  השלישית  בגודלה  

  עברה  תוכנית  קצבאות  הילדי�  שינויי�  רבי� 1983�2003בשני�  ).  2004,  המוסד  לביטוח  לאומי(

בראשית  שנות  השמוני�  היתה  מורכבת  תוכנית  קצבאות  הילדי� .  בכיווני�  שוני�  ובעוצמות  שונות

ביטוח  הלאומי  ותוכנית  קצבאות  ליוצאי תוכנית  ביטוח  ילדי�  במסגרת  חוק  ה:  משתי  תוכניות  נפרדות

מהראשונה  נהנו  כל  המשפחות  שבה�  ילדי� ).  +"קי:  להל�(צבא  במסגרת  חוק  החיילי�  המשוחררי�  

. בשנייה  נהנו  משפחות  שלה�  שלושה  ילדי�  ויותר  ואחד  ההורי�  שירת  שירות  בטחוני;  0�18בגילאי  

תוכנית  ביטוח  ילדי�  על  משפחות בשנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�  הונהגה  סלקטיביות  ב

, במהל�  שנות  התשעי�  הוחזרה  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�.  שלה�  עד  שלושה  ילדי�

  השתנתה  המגמה  והוחל  בהנהגתה  של  רפורמה  שמטרתה 2002�2003בשני�  .  +"ובהמש�  מוזגה  בה  קי

פי  שיעור  הקצבה של  שיעורי  קצבאות  הילדי�  עבור  כל  הילדי�  ל)  2009עד  (השוואה  הדרגתית  

 ).שיעור הקצבה הנמו� ביותר(המשול� לילדי� הראשו� והשני 

תוכנית  קצבאות  הילדי�  קשורה  לשתי :  ת  השינויי�  הללו  נית�  להסביר  על  ידי  שני  גורמי�א

כלכלית  ולאומית  וקיומו  של  מאבק  בי� :  בפוליטיקה  בישראלוסוגיות  פוליטיות  מרכזיות  בחברה  

הרכב�  של  שחקני�  פוליטיקאי�  ובירוקרטי�  בתו�  מסגרת  מוסדית  יציבה קואליציות  דינמיות  למדי  ב

וגיה  אחת  שתוכנית  קצבאות  הילדי�  נקשרת  אליה  היא ס.  למדי  של  תהליכי  קבלת  החלטות  וחקיקה

. ממדי  העוני  וסיוע  חומרי  לתא  המשפחתי  בגידול  הילדי�  מקו�  קצבאות  הילדי�  בצמצו�:  'כלכלית'

ובעיקר ,    התשעי�  השיח  אודות  השלכות  תוכנית  קצבאות  הילדי�חל  מהמחצית  השנייה  של  שנותה

 .מתרכז בהשפעתה על תחולת העוני ועל המוטיבציה להשתת- בשוק העבודה, על משפחות גדולות
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בעיקר  למשפחות ,  עלת  כלכלית  רבהות)  או  עשויה  להיות(לקצבאות  הילדי�  היו  עד  כה  

בכוחה  של  המדינה  לרכוש  נאמנות .  קיימות�לאמרובות  ילדי�  שהכנסותיה�  משוק  העבודה  נמוכות  או  

של  קבוצות  בחברה  ובכוח�  של  האוחזי�  בשלטו�  לרכוש  תמיכה  של  מפלגות  על  ידי  הבטחת  התגמול 

והקלת  תלות� ,  בהתאמה,  החומרי  הקיי�  בקצבאות  הילדי�  לחברי  הקבוצות  ולבוחרי  המפלגות

ל  רקע  השחיקה  בערכ�  הכלכלי  של דווקא  ע,  יתר  על  כ�.  בהשתתפות  בשוק  העבודה  לש�  קיו�  עצמי

ומתו�  כ�  הפכו  ג�  לסוגייה  ששחקני�  משני  צדי ,  גברה  המשמעות  הסמלית  שלה�,  קצבאות  הילדי�

; אשכנזי�  ומזרחי�;  דתיי�  וחרדי�,  חילוניי�;  יהודי�  וערבי�(השסעי�  הבולטי�  בחברה  הישראלית  

ת  הקהילה  הפוליטית  וגבולותיה דשי�  בה  בלהט  כחלק  ממאמציה�  להגדיר  את  גבולו)  עשירי�  ועניי�

 .בהתא� לתפיסת עולמ�

מעורבות . סוגיות  הללו  מגדירות  ה�  את  זהות השחקני� הפוליטיי� וה� את מידת מעורבות�ה

ליטית  שנקשרה  בתוכנית  נגעה  לסוגיית ומפלגות  בעיצוב  כלליה  של  קצבאות  הילדי�  כאשר  הסוגיה  הפ

נושאי� המצויי� במרכז החיי� הפוליטיי� בישראל  –ערבי� �גבולות הקהילה הפוליטית ויחסי יהודי�

וכאשר  השינויי�  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  נגעו  ליחסי  העוצמה  בינ�   –ובראש  סדר  היו�  הציבורי  

�המפלגות דתיות, מחד גיסא: יכי� הפוליטיי�למפלגות מילאו תפקיד מרכזי בתה.  לבי�  מפלגות  יריבות

ג�  חלק  מהמפלגות ,  ת  השנייה  של  שנות  התשעי�והחל  מהמחצי,  המפלגות  הערביות,  חרדיות

חילוניות  פעלו  כמעי�  קבוצות  אינטרס  לייצג  ולקד�  את  האינטרסי�  של  קבוצות  חברתיות �היהודיות

הליכוד ,  המפלגות  הגדולות,  מאיד�  גיסא;  שנחשבו  לבוחרי�  הפוטנציאליי�  שלה�,  מובחנות

�תמקד  חיבור  זה  להסכי�  ע�  האינטרסי� היו  נכונות  במרבית  התקופה  בה  מ,  מפלגת  העבודה/והמער

) במקרה  של  מפלגת  העבודה,  והמפלגות  הערביות(המפלגות  החרדיות    –של  המפלגות  הקטנות  יותר  

ממשלות  ובקואליציות בבכדי  להבטיח  את  האינטרסי�  הפוליטיי�  שלה�  והמש�  התמיכה  הפוליטית  

 .שעמדו בראש�

  לאומי  ואג-  התקציבי�  במשרד המוסד  לביטוח,  עורבות�  של  השחקני�  הבירוקרטי�מ

היתה  רבה  יותר  כאשר  תוכנית  קצבאות  הילדי�  נידונה  בהקשר  של  חלוקת  המשאבי� ,  האוצר

בולות גבשונה  מהסוגיה  הלאומית  של  קביעת  (החומריי�  של  החברה  בי�  חברי  הקהילה  הפוליטית  

, סלקטיביות/ליותעיקר  המאבק  בי�  שני  השחקני�  הללו  היה  בסוגיית  האוניברס).  הקהילה  הפוליטית

). אוניברסליות(או  לא  )  סלקטיביות(קרי  הא�  להתנות  את  מת�  קצבאות  הילדי�  במבחני  הכנסה  

המאבק  בי�  שני  השחקני�  הללו  היה  אודות  שילוב  של  תפישות  עול�  אידיאולוגיות  וחתירה  לעוצמה 
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הפוליטית �להאופי  מדינת  הרווחה  בישראל  ומקומה  בכלכ,  ודומיננטיות  בעיצוב  המדיניות  החברתית

 .של ישראל

ראה  תוכנית  זו  כחלק ,  הגו-  המפעיל  את  תוכנית  קצבאות  הילדי�,  מוסד  לביטוח  לאומיה

 המהווה  בתורה  דר�  התערבות  של  המדינה  בכלכלה  שמטרתה  למת�  את,  ממדינת  רווחה  אוניברסלית

קצבאות שינוי  אופי  תוכנית  ,  יתרה  מזאת.  ההשלכות  של  פעולת  השוק  על  גורלו  החומרי  של  הפרט

אג- ,  לעומת  זאת.  הילדי�  היה  עשוי  להביא  לשינויי�  גורפי�  דומי�  בתוכניות  אחרות  שהפעיל

התקציבי�  במשרד  האוצר  צידד  בהפיכת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  לתוכנית  סלקטיבית  כחלק  מרצונו 

 שתפקיד  המדינה  לסייע  לחלשי�  ביותר,  להפו�  את  מדינת  הרווחה  הישראלית  למדינת  רווחה  שיורית

שינוי  תוכנית  קצבאות  הילדי�  נחשב  בעיניו  למפתח  לשינוי  מדינת ,  לכ�.  שאי�  ביכולת�  לדאוג  לעצמ�

הפיכת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  מאוניברסלית  לסלקטיבית  נתפסה  כמנו-  לשינוי   –הרווחה  על  כנה  

 . של תוכניות רווחה אחרות�אופיי

של  המדינה  בה  הוביל  לדומיננטיות ופ�  המימו�  של  תוכנית  ביטוח  ילדי�  והמקו�  הדומיננטי  א

, של  התפיסה  שראתה  במדינה  את  הזכאית  לקבוע  את  היק-  התוכנית  ונדיבותה  כלפי  התא  המשפחתי

ת  התרומה  לקהילה דכולל  התייחסות  שונה  למשפחות  שונות  לפי  מרכיבי�  כמו  גודל  המשפחה  או  מי

בפועל  על  ידי  אג-  התקציבי� המיוצגת  ,  המדינה  –למממ�  העיקרי  .  הפוליטית  בדר�  של  שירות  צבאי

, המאלצת  את  השחקני�  האחרי�  לגייס  משאבי  עוצמה  אחרי�,  יש  עוצמה  רבה  –במשרד  האוצר  

  בעבר  ואג- ואו  לפעול  באופ�  הדרגתי  לשינוי  החלטות  שהתקבל/לנצל  מאפייני�  של  הזירה  המוסדית  ו

 .התקציבי� במשרד האוצר עמד מאחוריה�

  הביטויי�  המרכזיי�  להיותה  של  מדינת  הרווחה תוכנית  קצבאות  הילדי�  הינה  אחד 

הישראלית  כמשטר  רווחה  שמרני  המכוו�  להיטיב  במידה  שונה  ע�  קבוצות  חברתיות  שוות  ולשעתק 

חות  שונות  בשיעורי�  שוני�  לפי פתוכנית  קצבאות  הילדי�  היטיבה  ע�  מש:  ולשמר  הבדלי�  מעמדיי�

כפי  שהיא  נתפשת  בעיני ,    הפוליטיתההשתייכות  הקבוצתית  של  המשפחה  ומידת  הזיקה  לקהילה

+  בי� "ולאחר  ביטול  קי,  יהודי��+  בי�  יהודי�  לבי�  לא"עד  ביטול  קי  –מוסדות  הקהילה  הפוליטית  

בור  תעלה  הטענה  כי  בשני� יבשער  זה  של  הח.  מוסלמי�  לבי�  קבוצות  אחרות�חרדי�  וערבי��יהודי�

  נשמר 1994�2001ואילו  בי�  השני�  ;  ת  נשמר  והורחב  המבנה  הפורמלי  השמרני  של  התוכני1984�1993

אול�  עקרונות  פורמליי�  להבחנה  בי�  משפחות  שונות  שנית�  לראות�  כזרי� ,  המבנה  השמרני

לתוכנית  כמו  שירות  צבאי  או  הנהגת  מבחני  אמצעי�  הוחלפו  באמצעי  מיקוד  המהווי�  חלק  אינטגרלי 
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וחיזוק�  השיג ,  כנית  מראשיתהכללי�  אלו  היו  טבועי�  בתו.  מהתוכנית  כמו  מספר  הילדי�  במשפחה

, יש,  שכ�  למשפחות  הנמנות  על  קבוצות  חברתיות  שונות  בחברה  הישראלית,  את  אותו  אפקט  שמרני

השינויי�  שהונהגו .  דמוגרפיי�  ייחודיי�  של  גודל  המשפחה  ומספר  הילדי��מאפייני�  סוציו,  לרוב

ת  קצבאות  הילדי�  כתוכנית   שמרו  על  בסיסה  של  תוכני2002�2003בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בשני�  

, א�  ביקשו  לשנות  את  ההנאה  היחסית  שמשפחות  הנמנות  על  קבוצות  שונות  שואבות  ממנה,  שמרנית

חרו  לצמצ� בה�    –לפי  הגדרה  שונה  של  קהילה  פוליטית  של  שחקני�  שיד�  היתה  עתה  על  העליונה  

י�  ברשות  מי מוסלמי�  ולהגדיל  את  המשאבי�  הנשמר�את  המשאבי�  המופני�  לחרדי�  ולערבי�

 .שראו כבוחריה�

הפרק  הראשו�  מתאר  בקצרה  את  התפתחות  תוכנית  קצבאות .  בשער  זה  ארבעה  פרקי� 

� יהפרק  השני  עומד  על  תהליכי  הצמצו�  בתוכנית  קצבאות  הילד.  הילדי�  עד  לראשית  שנות  השמוני�

עיקר  המאבק  בשני�  אלו  היה  בי�  השחקני� .  בשנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�

שכ� השינויי� שבוצעו בתוכנית , המוסד  לביטוח  לאומי  ואג-  התקציבי�  במשרד האוצר:  ירוקרטיי�הב

או  להמעיט /לא  נית�  להתעל�  ו,  ויחד  ע�  זאת;  נקשרו  בעיקר  לסוגייה  הכלכלית  הכרוכה  בתוכנית

הפרק  השלישי  ד�  בתהליכי  ההרחבה  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בשנות .  בחשיבות�  של  הפוליטיקאי�

, מכיוו�  שתהליכי  ההרחבה  נקשרו  לשתי  הסוגיות  הפוליטיות).  2000('  חוק  הלפרט'י�  עד  להתשע

אזי  ה�  שחקני�  פוליטיקאי�  וה�  שחקני�  בירוקרטי�  בלטו  בתהליכי  עיצוב ,  הכלכלית  והלאומית

וג� במקרה זה בולטות� של , 2002�2003הפרק  השלישי  מתרכז  בשינויי�  המצמצמי� בשני� .  המדיניות

  הכלכלית  והלאומית  הביאה  לבולטות  ולהשפעה  הדדית  של  שחקני�  פוליטיקאי�  ושחקני� הסוגיות

 .א� כי אופי היחסי� ביניה� שונה מבשתי התקופות הקודמות, בירוקרטי�

ללי�  החוקיי�  של  תוכנית  קצבאות  הילדי� כהדיו�  בשער  עוסק  ג�  בשינויי�  הפורמליי�  ב 

עוסק  הדיו�  בהשפעה  של  עיצוב  ושינוי  הכללי� כ�  .  וג�  באופ�  יישו�  התוכנית  הלכה  למעשה

כיצד  אופ�  יישו�  הכללי�  הפורמליי� :  ולהפ�,  פורמליי�  של  התוכנית  על  אופ�  יישומ�  הלכה  למעשה

 .הלכה למעשה תור� בתורו לשינוי הכללי� הפורמליי�
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 ההיסטוריה של מערכת קיצבאות הילדי� בישראלההיסטוריה של מערכת קיצבאות הילדי� בישראלההיסטוריה של מערכת קיצבאות הילדי� בישראלההיסטוריה של מערכת קיצבאות הילדי� בישראל: : : : 1959195919591959����1983198319831983: : : : ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�    רקרקרקרקפפפפ

די�  התפתחה  מסו-  שנות  החמישי�  ועד  ראשית  שנות  השמוני�  כתגובה  למה וכנית  קצבאות  הילת

, ילדי�  יהודיות�בעיקר  משפחות  מרובות,  שמקבלי  ההחלטות  ראו  כמצוקות  חומריות  של  משפחות

גובשו  כתוצאה  של  מאבקי�  פוליטיי� ,  תוכניותיה�תת  על  שלל,  אול�  דפוסיה  של  התוכנית  עצמה

וגיות  כלכליות  ולאומיות  הניעו  את  עיצוב  תוכנית  קצבאות ס1 .ושיקולי�  אלקטורליי�  בתקופה  זו

העצימה  וחידדה  את  ההגדרה  של ,  הכפי  שהתגבש,  ואילו  תוכנית  קצבאות  הילדי�;  הילדי�  מראשיתה

 .וגיות אלוסאות� סוגיות פוליטיות ואת הקשר בינה לבי� 

 )מספר המשפחות באלפי�(תרומת קצבאות הילדי� לצמצו� מספר המשפחות העניות : 2.1בלה ט
וג ס לא ילדי�ל ) ילדי�1�3(טנות ק ) ילדי� ויותר4(דולות ג � הכלס

 המשפחה

 

ניי� ע
לאחר 
חלוקה 
 מחדש

ומת רת
קצבאות 
 אחרות

רומת ת
קצבאות 
 הילדי�

ניי� ע
לאחר 
חלוקה 
 מחדש

רומת ת
 תקצבאו
 אחרות

רומת ת
קצבאות 
 הילדי�

ניי� ע
לאחר 
חלוקה 
 מחדש

רומת ת
קצבאות 
 אחרות

רומת ת
קצבאות 
 הילדי�

ניי� ע
לאחר 
חלוקה 
 מחדש

רומת ת
קצבאות 
 אחרות

רומת ת
קצבאות 
 הילדי�

 נהש

112 136 17 20 2 12 48 13 5 44 120 0 1988 

111 147 20 17 3 13 51 14 8 43 130 0 1989 

132 157 19 22 3 11 57 14 8 53 129 0 1990 

142 148 19 18 3 15 69 16 3 56 129 0 1991 

167 145 18 24 3 15 64 24 3 79 118 0 1992 

171 134 27 27 3 16 59 24 11 84 118 0 1993 

190 129 26 29 2 14 63 21 12 98 106 0 1994 

184 174 35 35 5 20 58 29 16 91 140 0 1995 

200 171 40 31 5 22 61 30 18 108 136 0 1996 

208 174 42 34 4 19 68 22 20 107 127 0 1997 

264 198 53 42 7 29 87 47 22 135 144 0 1997 

258 206 56 40 7 35 91 46 22 127 152 0 1998 

283 195 45 51 5 25 94 40 20 139 149 0 1999 

300 209 44 54 7 24 101 49 21 144 155 0 2000 

 .43�45: 2003, לוית� :קורמ
 .וכ� מופיעי� נתוני� כפולי� ושוני� עבור שנה זו,  שונו הגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�1997ב :ערהה

 

תלות  של  משפחות  ע� יבה  מרכזית  להנהגת  קצבאות  הילדי�  היתה  הרצו�  לצמצ�  את  הס 

דורו� ).  (]ג�א[2.2  ,2.1  טבלאות  ורא(בכוחות  השוק  לקיו�  חומרי  ,  ובעיקר  של  משפחות  גדולות,  ילדי�

מטרת  צמצו�  העוני  בחברה  והפחתת  תלות  התא   2)203�209:  1995,  רוזנהק;  100�107:  1992,  וקרמר

שוויו�  ההזדמנויות  בי�  פרטי�  מרקע �צמצו�  אי:  המשפחתי  בכוחות  השוק  נלוותה  למטרות  נוספות

שקט  חברתי �שלטו�  כמו  צמצו�  איבאקונומי  שונה  ומימוש  אינטרסי�  פוליטיי�  של  האוחזי�  �סוציו

                                                 
1
: 1992,  דורו�  וקרמר:  אלא  א�  צוי�  אחרת,  סקירה  של  התפתחות  תוכנית  קצבאות  הילדי�  מבוססת  על  המקורות  הבאי�ה 

 .1987, שרו�; 169�202: 1995, רוזנהק; 100�111
2
: �ל  הילדיוית  המשפט  העליו�  ובתי  הדי�  לעבודה  הגדירו  את  מטרת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  לש�  מימו�  עלות  גידב,  �כ 

, ההורי�[לזכות  "  קופת  חיסכו�"ליצור  ,  לא  היתה  מעול�,  א�  תכלית  החוק,  להקל  ולתמו�  במשפחות  עת  ילדיה�  קטני�"...  

במקו� .  המוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומי'  '  '  '  לנר  נלנר  נלנר  נלנר  נקקקק  1191/98)  אביב�תל  (ב"ע:  ראו".  המבוטחי�  אשר  יוכלו  לדרוש  פדיונה  בכל  עת.]  א.ש
, אי�  הקצבה  בגדר  הכנסה  של  ההורי�  המבוטחי�:  "הוצאות  גידול  הילדי�הורי�  בלאחר  טענו  כי  הקצבה  נועדה  לסייע  

על  הוצאתו  בעד .]  א.ש,  לפי  בית  המשפט  העליו�"  שהא�  מופקדת["אלא  הקצבה  היא  בבחינת  כס-  נאמנות  שההורה  מופקד  
, ����1957195719571957זזזז""""תשיתשיתשיתשי,  ,  ,  ,    הנאצי�  הנאצי�  הנאצי�  הנאצי�תתתתהרשות  המוסמכת  לצור�  חוק  נכי  רדיפוהרשות  המוסמכת  לצור�  חוק  נכי  רדיפוהרשות  המוסמכת  לצור�  חוק  נכי  רדיפוהרשות  המוסמכת  לצור�  חוק  נכי  רדיפו'  '  '  '  רקו  פסח  סי�  נרקו  פסח  סי�  נרקו  פסח  סי�  נרקו  פסח  סי�  נבבבב  281/78א  "ע:  ראו".  הילדי�  או  מטעמ�

 .411' בע, 408) 3(ד לב"פ
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דורו� (לימות  המכווני�  כנגד  השלטו�  כתוצאה  מתחושות  קיפוח  הנובעות  ממצב  של  עוני  וביטויי  א

בתוכנית  קצבאות  הילדי�  נעשה שימוש ג� במטרה להגדיל ).  97�98:  א2004,  גל;  100�107:  1992,  וקרמר

שתביא  בתורה  להתגברות  לחצי� ,  את  שכר�  של  בעלי  משפחות  בלא  להגדיל  את  עלות  העבודה

 ).198�200: 1995, רוזנהק(אינפלציוניי� 

לפי  מספר ;  מחירי�  שוטפי�('  קטנות'ער�  קצבאות  הילדי�  ביחס  לקו  העוני  במשפחות  ]:  א[2.2בלה  ט
 )הילדי� בתא המשפחתי

 ספר ילדי�מ 1 2 3

 נהש ר� קצבאות הילדי�ע יו העונק % ר� קצבאות הילדי�ע ו העוניק % ר� קצבאות הילדי�ע ו העוניק %

36.2 403 146 32.6 276 90 30.0 150 45 1987 

 +"כולל קי       180 403 44.7

30.6 553 169 27.4 379 104 25.4 205 52 1988 

 +"כולל קי       208 553 37.6

31.7 646 205 28.4 443 126 26.3 240 63 1989 

 +"כולל קי       252 646 39.0

32.2 749 241 28.8 514 148 26.6 278 74 1990 

 +"כולל קי       296 749 39.5

32.8 873 286 29.4 599 176 27.2 324 88 1991 

 +"כולל קי       352 873 40.3

32.1 980 315 28.9 672 194 26.6 364 97 1992 

 +"כולל קי       388 980 39.6

31.6 1,103 348 28.3 756 214 26.1 410 107 1993 

 +"כולל קי       428 1,103 38.8

29.9 1,327 397 25.3 910 230 23.3 493 115 1994 

 +"כולל קי       460 1,327 34.7

30.8 1,481 456 24.6 1,015 250 22.7 550 125 1995 

 +"כולל קי       500 1,481 33.8

33.1 1,642 543 25.0 1,126 282 23.1 610 141 1996 

 +"כולל קי       564 1,642 34.3

32.5 1,895 616 23.7 1,300 308 21.9 704 154 1997 

31.1 2,044 636 22.7 1,402 318 20.9 759 159 1998 

30.0 2,256 676 21.8 1,547 338 20.2 838 169 1999 

29.2 2,342 684 21.3 1,606 342 19.7 870 171 2000 

 .י� שונותנש, קירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתסססס, המוסד לביטוח לאומי :קורמ
 ).1.75= שלושה ילדי� , 1.20= שני ילדי� , 0.65= ילד ראשו� (הוריות �קו העוני מחושב לנפשות סטנדרטיות במשפחות דו :ערהה

 

  נוספת  שתוכנית  קצבאות  הילדי�  נקשרת  אליה  היא  הסוגיה סוגיה  פוליטית  מרכזית 

את  גבולות  הקהילה  הפוליטית   כאשר  נעשה  שימוש  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בכדי  להגדיר,  הלאומית

, יהודי� לעומת ערבי�: בי�  המדינה  לבי�  קבוצות שונות,  או  הסולידריות,  הישראלית  ואת  מידת  הזיקה

קצבאות ).  160�218:  ש�(עשירי�  לעומת  עניי�  ,    לעומת  חרדי�חרדי��לא,  מזרחי�  לעומת  אשכנזי�

שנועדה  להגדיל  את ,  הילדי�  היוו  מרכיב  מרכזי  במדיניות  דמוגרפית  מוצהרת  של  ממשלות  ישראל

2004, גל; 270�271,  89�90:  2004,  סיקרו�(מספר�  המוחלט  והיחסי  של  היהודי�  בקרב  כלל  האוכלוסייה  

ממחצית  שנות  השמוני�  חלק  מהפוליטיקאי�  רואי�  את  המאבק  על  קצבאות ,  יתר  על  כ�  3).97�98:  א

                                                 
3
בהצגת  פרק  ביטוח  משפחות  מרובות ,  מרדכי  נמיר,  דברי  שר  העבודה  (2639�2646'  עמ,  21.7.1959,  נסתנסתנסתנסתברי  הכברי  הכברי  הכברי  הכדדדד:  או  ג�ר 

 להצעות  לסדר  היו�,  רפאל  פנחסי,  תשובת  סג�  שר  העבודה  והרווחה  (3182'  ע,  18.6.1986,  )ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי
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יר  בי�  הגדלת יוו�  שקשר  סיבתי  יש  כ4.הילדי�  כחלק  מהמאבק  הדמוגרפי  בי�  יהודי�  לבי�  ערבי�

מספר  הילדי� (לבי�  שיעורי  הפריו�  לאישה  ,  בפרט  למשפחות  מרובות  ילדי�,  שיעורי  קצבאות  הילדי�

החשיבות  בטיעוני�   5,)2004,  פריש;  2000,  מישר  ומנסקי(לא  הוכח  עד  כה  במקרה  הישראלי  )  לאישה

שוני�  של  מדינת  ישראל  שינויי� אבשלושת  העשורי�  הר.  אלו  היא  הממד  הפוליטי  שלה�  ומטרת�

בתוכנית  קיצבאות  הילדי�  שירתו  מטרות  כמו  שימור  הדומיננטיות  של  הרוב  היהודי  לעומת  השוליות 

ובעקבותיו , שוויו� כלכלי�  באמצעות  שימוש  בקצבאות  הילדי�  כאמצעי להבניית אישל  המיעוט  הערבי

 ).160�218: 1995, רוזנהק(שוויו� פוליטי �אי

לפי ;  מחירי�  שוטפי�('  גדולות'במשפחות  )  +"+  וכולל  קי"ללא  קי(ער�  קצבאות  הילדי�  :  ]ב[2.2בלה  ט
 )מספר הילדי� בתא המשפחתי

 ספר הילדי�מ 4 5 6

 נהש ר� קצבאות הילדי�ע ו העוניק % ר� קצבאות הילדי�ע ו העוניק % ר� קצבאות הילדי�ע ניו העוק %

42.8 736 315 40.9 633 259 39.2 518 203 1987 

 +"ולל קיכ 349 518 67.4 495 633 78.2 653 736 88.7
36.0 1,011 364 34.4 869 299 32.9 711 234 1988 

 +"ולל קיכ 403 711 56.7 572 869 65.8 754 1,011 74.6
37.4 1,181 441 35.7 1,015 362 34.2 830 284 1989 

 +"ולל קיכ 488 830 58.8 693 1,015 68.3 914 1,181 77.4
37.8 1,370 518 36.2 1,177 426 34.6 963 333 1990 

 +"ולל קיכ 574 963 59.6 814 1,177 69.2 1,073 1,370 78.3
42.5 1,597 679 36.9 1,372 506 35.3 1,123 396 1991 

 +"ולל קיכ 682 1,123 60.7 968 1,372 70.6 1,276 1,597 79.9
41.8 1,792 749 36.2 1,540 558 34.7 1,260 437 1992 

 +"ולל קיכ 752 1,260 59.7 1,067 1,540 69.3 1,407 1,792 78.5
39.9 2,016 805 35.5 1,733 615 34.0 1,418 482 1993 

 +"ולל קיכ 829 1,418 58.5 1,177 1,733 67.9 1,552 2,016 77.0
42.0 2,426 1,018 38.9 2,085 811 35.8 1,706 610 1994 

 +"ולל קיכ 891 1,706 52.2 1,265 2,085 60.7 1,668 2,426 68.8
45.3 2,426 1,098 41.4 2,085 863 37.7 1,706 644 8/1994 

 +"ולל קיכ 926 1,706 54.3 1,317 2,085 63.2 1,748 2,426 72.1
52.6 2,707 1,425 47.3 2,327 1,100 42.0 1,904 800 1995 

 +"ולל קיכ 1,006 1,904 52.8 1,431 2,327 61.5 1,900 2,707 70.2
62.2 3,002 1,868 55.2 2,580 1,424 48.1 2,111 1,015 1996 

 +"ולל קיכ 1,135 2,111 53.8 1,614 2,580 62.6 2,143 3,002 71.4
67.5 3,466 2,341 59.2 2,978 1,763 50.9 2,437 1,240 1997 

64.7 3,738 2,417 56.7 3,212 1,821 48.7 2,628 1,280 1998 

62.3 4,125 2,569 54.5 3,545 1,935 46.9 2,900 1,360 1999 

60.7 4,282 2,599 53.2 3,680 1,958 45.7 3,011 1,377 2000 

 .שני� שונות, קירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתסססס, המוסד לביטוח לאומי :קורמ
, 2.25=  ארבעה  ילדי�  ,  1.75=  י�  דשלושה  יל,  1.20=  שני  ילדי�  ,  0.65=  ילד  ראשו�  (הוריות  �קו  העוני  מחושב  לנפשות  סטנדרטיות  במשפחות  דו  :ערהה

 ).3.20= שישה ילדי� , 2.75= שה ילדי� חמי

 

                                                                                                                                                 

, משה  קצב,  תשובת  שר  העבודה  והרווחה  (1577'  ע,  25.1.1988,  ")הסכנה  הדמוגרפית  המאיימת  על  הע�  היהודי"בנושא  
יעד  שנית� ",  )ל  המוסד  לביטוח  לאומי"מנכ(מרדכי  ציפורי  ;  ")תשלו�  קצבת  הילד  הראשו�"להצעה  לסדר  היו�  בנושא  

לשל�  קצבת  ילדי�  עד  לסיו�  הצבא  או :  רי  מציעוציפ",  עדנה  ארידור:  וכ�;  1988מר+  ,  אר+  ישראלאר+  ישראלאר+  ישראלאר+  ישראלבבבב,  "להשגה
 .9.2.1988, עריבעריבעריבעריבממממ, "יותר ילדי� יותר כס-: ציפורי", שרגא מקל; 9.2.1988, אר+אר+אר+אר+הההה, "האוניברסיטה

4
 .והסעי- השני בפרק הרביעי, או הערה קודמתר 

5
קצבאות )    פרישקר  שלחהמ(או  בשיעור  /ו)  המחקר  של  מישר  ומנסקי(ני  המחקרי�  בחנו  את  הקשר  בי�  שינויי�  בער�  ש 

חרדי�  ובדואי� (הילדי�  לבי�  דפוסי  הילודה  במגזרי�  המאופייני�  בשיעורי  פריו�  גבוהי�  מהממוצע  בחברה  הישראלית  
ולא  הגיעו  למסקנות  בדבר  קשר  סיבתי  ישיר  בי�  שני )  בדואי�  ודרוזי�  במחקר  של  פריש;  במחקר  של  מישר  ומנסקי

 .או א- לקשר ישיר במחקר של פריש, במחקר של מישר ומנסקי) �גובה קצבאות הילדי� ושיעורי הפריו(המשתני� 
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פעלת  תוכנית  תמיכה  במשפחות  ע�  ילדי�  נדחתה  לאחר  הקמת  המדינה  בשל  מחסור ה

במשאבי�  ותפיסה  רווחת  בקרב  מקבלי  ההחלטות  כי  יש  משימות  חשובות  יותר  הדורשות  את 

ת  ילדי�   החרפת  מצב�  הכלכלי  של  משפחות  מרובו�בשנות  החמישי.  המשאבי�  הכלכליי�  הקיימי�

התנגדות .  של  עולי�  ממדינות  אסיה  ואפריקה  הגבירה  את  הלח+  הציבורי  להנהגת  תוכנית  כזו

זמ�  קצר  לאחר .  ידי  העובדי�  הוביל  לדחיית  יישומה  בשנתיי��ההסתדרות  כי  התוכנית  תמומ�  ג�  על

 –הונהגה  תוכנית  קצבאות  הילדי�  הראשונה  ,  1959בספטמבר  ,  1959מהומות  ואדי  סאליב  ביולי  

, י"גור�  מרכזי  בהנהגת  התוכנית  היה  חששה  של  מפא.  תוכנית  קצבאות  למשפחות  מרובות  ילדי�

. 1959מהשפעה  אפשרית  של  מהומות  אלו  על  הצלחתה  בבחירות  הקרבות  בנובמבר  ,  מפלגת  השלטו�

ה  ילדי�  ויותר  עבור  כל  ילד עשיעורי  הקצבאות  ששולמו  היו  נמוכי�  וה�  שולמו  למשפחות  בנות  ארב

, שיעור�  עודכ�  מזמ�  לזמ�,  הקצבאות  היו  פטורות  ממס  הכנסה.  0�14ד  הרביעי  ואיל�  בגילאי  החל  מהיל

כשלושה  רבעי�  מהקצבאות  הופנו  למשפחות .  �18  הועלה  גיל  המקסימו�  לתשלו�  ל1965ובשנת  

די�  נקבע  מתו�  שילוב  של להר-  של  ארבעה  י.  למשפחות  ערביות  –ומרבית  יתר  הקצבאות  ,  מזרחיות

מהמשפחות   22%  –יביי�  ורצו�  למקד  את  תשלו�  הקצבאות  בקרב  משפחות  מזרחיות  שיקולי�  תקצ

6. מהמשפחות האשכנזיות1.3%המזרחיות היו משפחות בנות ארבעה ילדי� ויותר לעומת 
 

ת ותוכנית  קצבא  –הוחל  בהפעלת  תוכנית  נוספת  ,  ערב  הבחירות  לכנסת  השישית,  1965ביולי   

והמדינה ,  וקת�  של  המשפחות  מרובות  הילדי�התוכנית  הראשונה  לא  פתרה  את  מצ.  לילדי  עובדי�

החליטו  על  תשלו�  קצבאות  לשלושת  הילדי�  הראשוני� ,  אל  מול  התנגדות  המעסיקי�,  וההסתדרות

התשלו� .  קצבאות  אלו  חויבו  בתשלו�  מס  הכנסה.  בלבד,    במשפחות  של  עובדי�  שכירי�0�18בגילאי  

במהל�  הפעלת  התוכנית  התברר  כי .  מיידי  המוסד  לביטוח  לאו�ידי  המעסיקי�  ששופו  על�נעשה  על

א�  הצהירו  על  תשלומ� ,  מעסיקי�  קטני�  במגזר  הפרטי  לא  שילמו  לעובדיה�  את  הקצבאות  הללו

  הוחלט  לשל�  לעובדי�  עצמאיי�  קצבה  עבור 1970באפריל  .  וקיבלו  החזר  מהמוסד  לביטוח  לאומי

 הועבר תשלו� הקצבה עבור 1972ובאוקטובר , הילד השלישי במסגרת תוכנית משפחות מרובות ילדי�

 .צעד שפטר ג� קצבה זו ממס הכנסה, הילד השלישי של עובדי� שכירי� למוסד לביטוח לאומי

תי  תוכניות  קצבאות  הילדי�  הללו  נועדו  למקד  את  תשלו�  הגמלאות  במשפחות  יהודיות ש

וכנית פורמלי  מת�משפחות  ערביות  רבות  הודרו  באופ�  לא,  לבפוע.  מרובות  ילדי�  ממוצא  מזרחי

                                                 
6
נתוני  הפריו�  במחצית  השנייה  של  שנות  החמישי�  מצביעי�  על  כ� ,  יתר  על  כ�.  2639�2646'  עמ,  21.7.1959,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 

  לעומת 2.53:    למזרחי��הרי  שהיה  הבדל  גדול  בי�  אשכנזי,  3.56וד  שיעור  הפריו�  הממוצע  באוכלוסייה  היהודית  היה  כי  בע
 .82: 2004, סיקרו�: ראו. 5.40
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קצבאות  למשפחות  מרובות  ילדי�  בשל  קשיי  נגישות  לסניפי  המוסד  לביטוח  לאומי  לצור�  הגשת 

)   מוגשות  תביעות  כאלו  באמצעות  בתי  החולי�  בה�  מתבצעות  הלידות1976רק  מיולי  (תביעה  

אצל  מעסיקי� ,  ומתוכנית  הקצבאות  לילדי  עובדי�  משו�  אופי  התעסוקה  שרווח  באוכלוסייה  הערבית

 .כמתואר למעלה, דבר שהוביל לקשיי מיצוי בתוכנית – במגזר הפרטי קטני�

לפי  מודל  מספר  הנפשות )  באחוזי�(ער�  קצבאות  הילדי�  ביחס  לשכר  הממוצע  במשק  ]:  ג[2.2בלה  ט
 הסטנדרטיות

לד י
 שמיני

לד י
 שביעי

לד י
 שישי

לד י
 חמישי

לד י
 רביעי

לד י
 ישילש

לד י
 שני

לד י
 ראשו�

  ורהה ורהה

 ספר הנפשותמ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ספר  הנפשות מ 1.25 2.00 2.65 3.20 3.75 4.25 4.75 5.20 5.60 6.00
 הסטנדרטיות

 שקל לנפש שוליתמ 1.25 0.75 0.65 0.55 0.55 0.50 0.50 0.45 0.40 0.40

א ל 32.5 27.5 27.5 25.0 25.0 22.5 20.0 20.0
 נטיורלו

א ל
 רלוונטי

, וספת  הילד  הנוס-ת
להכנסה ,  באחוזי�

המשפחתית  הנחוצה  לקיו� 
 "ממוצע"

א ל 32.5 60.0 87.5 112.5 137.5 160.0 180.0 200.0
 רלוונטי

א ל
 רלוונטי

, וספת  הילדי�  הנוספי�ת
להכנסה ,  באחוזי�

המשפחתית  הנחוצה  לקיו� 
 "ממוצע"

 

מונה ש
 ילדי�

שבעה 
 ילדי�

שישה 
 ילדי�

ה שחמי
 ילדי�

רבעה א
 ילדי�

שלושה 
 ילדי�

שני 
 ילדי�

ילד 
 אחד

   

+ "ללא  קי  –  1984ולי  י � � 3.00 6.00 9.75 13.50 17.25 21.00 24.75 28.50
 )באחוזי�, מצטבר(

+ "ע�  קי  –  1984ולי  י � � 3.00 6.00 12.00 23.25 33.00 43.50 54.00 64.50
 )באחוזי�, מצטבר(

לאחר   –  1997נואר  י � � 3.00 6.00 12.00 24.15 34.35 45.60 56.10 66.60
התוכנית  למאבק  בעוני 

, מצטבר(+  "וביטול  קי
 )באחוזי�

לאחר   –  2000פטמבר  ס � � 3.00 6.00 12.00 24.15 39.15 54.15 69.15 84.15
, מצטבר"  (חוק  הלפרט"

 )באחוזי�

 

, ילד  אחד  –לקטיביות  ס � � 0 3.00 6.75     
, מצטבר(+  "ללא  קי

 )זי�ובאח

, ילד  אחד  –לקטיביות  ס � � 0 3.00 9.00     
, מצטבר(+  "ע�  קי
 )באחוזי�

, שני  ילדי�  –לקטיביות  ס � � 0 0 3.75     
, מצטבר(+  "ללא  קי

 )באחוזי�

, שני  ילדי�  –לקטיביות  ס � � 0 0 6.00     
, מצטבר(+  "ע�  קי
 )באחוזי�

 . השכר הממוצע למשרת שכיר3%= סיס היא של ער� נקודת קצבה בהנחת ה; הוריות�הטבלה מתייחסת למשפחות דו :ערותה

 

  רבות  לפתרו� יעורי  הקצבאות  בשתי  התוכניות  שתוארו  עד  כה  היו  נמוכי�  ולא  תרבוש

בעקבות  הקיטוב  ההול�  וגובר  בי�  אשכנזי�  לבי� .  מצוקת�  החומרית  של  משפחות  מרבות  ילדי�

ומתו�  חשש  של ,    לאחר  מלחמת  ששת  הימי�תמזרחי�  בסו-  שנות  השישי�  על  רקע  הצמיחה  הכלכלי

הונהגה ',  הפנתרי�  השחורי�'השלטו�  כי  להתגברות  תופעות  של  מחאה  חברתית  כבמקרה  של  

הקצבאות  שולמו  עבור  כל  ילד  מהרביעי ).  +"קי(קצבאות  יוצאי  צבא    –  תוכנית  נוספת  1970מבר  בספט
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, בצבא(  שירת  שירות  בטחוני  דתא  של  היל/או  סבא,  ות  הילד/אח,  ואיל�  למשפחות  שאחד  ההורי�

א� , ידי המוסד לביטוח לאומי�הקצבאות שולמו על). או  בשירות  בתי  הסוהר,  במשטרה,  במשמר  הגבול

ראו  טבלה (שיעור�  היה  גבוה  במידה  ניכרת  משיעורי  קצבאות  הילדי�  האחרות  .  ו  מאוצר  המדינהמומנ

 שולמו קצבאות יוצאי צבא ג� עבור 1974החל מנובמבר . וה� לא היו חייבות בתשלו� מס הכנסה, )2.3

 .הילד השלישי

בנקודות (+  "יק++  וביטוח  ילדי�"קי,  שיעור  קצבאות  הילדי�  בתוכניות  ביטוח  ילדי�:  2.3בלה  ט
 )1975�2002(בנקודות זמ� לפי שינויי� שנעשו בחקיקה , )קצבה

לד י
שביעי 
� ואיל

לד י לד שישיי
 חמישי

לד י לד רביעיי
 שלישי

לד י לד שניי
 ו�שרא

 חודש/נהש צבהק

  8/1975 'ר 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
  +"יק 0 0 0.75 1 1 0.25 0.25

  +"קי+'ר 1 1 2 2.25 2.25 1.50 1.50

 4/1983 'ר 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

  +"קי 0 0 0.75 2 2 2.25 2.25

  +"קי+'ר 1 1 2 3.25 3.25 3.5 3.5

 7/1984 'ר 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

  +"יק 0 0 0.75 2.5 2 2.25 2.25

  +"קי+ר 1 1 2 3.75 3.25 3.5 3.5

 1/1994 'ר 1 1 1.45 1.85 1.75 1.8 1.8

  +"יק 0 0 0.55 1.9 1.5 1.7 1.7

  +"קי+'ר 1 1 2 3.75 3.25 3.5 3.5

 8/1994 'ר 1 1 1.45 2.15 1.9 2.05 1.8

  +"יק 0 0 0.55 1.9 1.5 1.7 1.7

  +"קי+'ר 1 1 2 4.05 3.4 3.75 3.5

 1/1995 'ר 1 1 1.65 2.75 2.4 2.6 2.35

  +"קי 0 0 0.35 1.3 1.0 1.15 1.15

  +"קי+'ר 1 1 2 4.05 3.4 3.75 3.5

 1/1996 'ר 1 1 1.85 3.35 2.9 3.15 2.9

  +"קי 0 0 0.15 0.7 0.5 0.6 0.6

  +"קי+'ר 1 1 2 4.05 3.4 3.75 3.5

 1/1997 'ר 1 1 2 4.05 3.4 3.75 3.5

  +"קי 0 0 0 0 0 0 0

 1/2001 'ר 1 1 2 4.05 5 5 5

 3/2002 ' ר 0.88 0.88 1.76 3.56 4.4 4.4 4.4

 7/2002 'ר 0.85 0.85 1.69 3.42 4.23 4.23 4.23

 .שני� שונות, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורמ
 .קצבאות הילדי� בחוק הביטוח הלאומי –' ר :ערותה

 

, או  ממקבילותיה�,  נהנו  מה�:  צבא  ככאלו  היתה  במידה  רבה  פיקציה  גדרת  הקצבאות  ליוצאיה

רק  משפחות  בנות   –ולא  כל  המשפחות  של  יוצאי  צבא  נהנו  מה�  ,  משפחות  יהודיות  שלא  היו  זכאיות

  במהל�  השני�  במטרה  להרחיב  את הכללי�  החוקיי�  שונו.  ילדי�  ויותר)  שלושה,  ובהמש�(ארבעה  

  נקבע  כי  הורי�  שה�  אחי�  ואחיות  ליוצאי  צבא �1987ב:  הנותנאוכלוסיית  המשפחות  היהודיות  ה

+  א�  הפטור  שנית�  לה�  משירות  צבאי  נבע  מסיבות  רפואיות  וה�  עומדי� "יחשבו  ג�  כ�  כזכאי�  לקי

+  לא  נועדו  לפצות  את "  קיבשנות  השבעי�  הצהירה  הממשלה  כי.  במבחני  אמצעי�  שנקבעו  בתקנות
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ובפרט ,  אלא  ה�  נועדו  לתגמל  משפחות  על  כ�  שילדיה�  ישרתו  בעתיד  בצבא,  מי  ששירתו  בצבא

7.משפחות גדולות המעמידות לרשות הצבא חיילי� רבי� יותר
 

, )189�192:  1995(מראה  זאב  רוזנהק  כפי  ש,  +  בשירות  ביטחוני  נועדה  במפורש"התניית  קי

שנועד   מהל�  אחר.  להדיר  את  המשפחות  הערביות  הגדולות  ולייעד  אות�  למשפחות  יהודיות  גדולות

+  היה  החלטות  בית  הדי�  הארצי  לעבודה  כי  שירות  צבאי  כולל  ג� "להדיר  משפחות  ערביות  מקבלת  קי

+ "ואילו  בג  8,מיי�  של  היישוב  היהודיידי  המוסדות  הרש�שירות  לפני  הקמת  מדינת  ישראל  שאורג�  על

  ערבי� השפעלו  נגד  הקמת  המדינה  ושירתו  ב,  קבע  כי  שירות  בגופי�  כמו  משטרת  המנדט  הבריטית

לאחר  שהתברר  למקבלי  ההחלטות  כי  יש  מספר  קבוצות   9.+"אינ�  באי�  בגדר  הזכאי�  לקי,  רבי�

 1971החל  מספטמבר  :  נמצאו  לבעיה  פתרונות  יצירתיי�,  בקרב  האוכלוסייה  היהודית  שאינ�  זכאיות

קצבאות  ילדי�  למשפחות  נתמכות  סעד )  המוסד  לביטוח  לאומי,  ולאחר  ביטולו(שיל�  משרד  הסעד  

מרבית האוכלוסייה (  סיבות משפחתיות או בריאותיות שוחרר  עקב,  לפחות,  זכאיות  שאחד  ההורי��אל

" משוחררת"ולכ�  ג�  לא  ,  אינה  נקראת  כלל  לשירות  צבאי,  פרט  לדרוזי�  ולחלק  מהבדואי�,  הערבית

זכאיות  שהגיעו �הסוכנות  היהודית  שילמה  קצבאות  דומות  למשפחות  עולי�  חדשי�  לא;  )ממנו

+  למשפחות "מתקציבו  קצבאות  זהות  לקיומשרד  הדתות  החל  לשל�  ;  �1.9.1967לישראל  לאחר  ה

�משפחות  לא.  +"וה�  עודכנו  במקביל  לעדכו�  קי  10,"חור-"כלל  הקצבאות  הללו  זכו  לכינוי  .  אברכי�

תו  בצבר  מטעמי�  דתיי�  או  בריאותיי�  לא שההורי�  לא  שיר,  כמו  למשל  משפחות  דרוזיות,  יהודיות

יהודיות  הגדולות  קיבלו  בשנות �  בממוצע  שנתי  מהמשפחות  הלא�8%רוזנהק  מצא  כי  כ  זאב.  זכו  לה�

  בראשית  שנות �73%+  בעוד  שאחוז  המיצוי  בקרב  המשפחות  היהודיות  הגדולות  עלה  מ"השבעי�  קי

ד האפליה הכרוכה בתשלו� קצבאות זהות  כנג�1983+ ב"עתירה לבג). 191: ש�( בסופ� �92%השבעי� ל

 1985באפריל  .  זכאיות  הובילה  לביטול  חלקי  בלבד  של  ההסדרי�  הללו�יהודיות  לא  למשפחות  11+"לקי

  הופסק  תשלו� 1986ובאפריל  ,  זכאיות�הופסק  תשלו�  הקצבאות  למשפחות  עולי�  חדשי�  לא

  שונה  באופ�  שלא ההסדר  ביחס  לאברכי�  12.זכאיות  חדשות�קצבאות  למשפחות  נתמכות  סעד  לאה

                                                 
7
 .1662' ע, 28.2.1977, 539' ע, 6.12.1976, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

8
 .המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי' ' ' ' ידרמ� נידרמ� נידרמ� נידרמ� נבבבב 238�0/ע נג"בד 

9
 דפסק  הדי�  נוע  (664�665'  בעמ,  658)  5(ד  נא"פ,  ''''ה  ואחה  ואחה  ואחה  ואחבית  הדי�  הארצי  לעבודבית  הדי�  הארצי  לעבודבית  הדי�  הארצי  לעבודבית  הדי�  הארצי  לעבוד'  '  '  '  מוסד  לביטוח  לאומי  נמוסד  לביטוח  לאומי  נמוסד  לביטוח  לאומי  נמוסד  לביטוח  לאומי  נהההה  8382/96+  "גב 

בכ�  הפ�  בית  המשפט .  להדיר  מתוכנית  קצבאות  הילדי�  בני  משפחות  ערביות  שאבותיה�  שירתו  במשטרת  המנדט  הבריטי
 ).406ע כט "פד, המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי' ' ' ' ננננ' ' ' ' בו עמרה ואחבו עמרה ואחבו עמרה ואחבו עמרה ואחאאאא 237�0/ע נה"דב: ראו, העליו� פסיקה של בית הדי� הארצי לעבודה

10
 .1.10.1990, מודיעמודיעמודיעמודיעהההה, "שוכחי� מקורו של החוק –) יוצאי צבא(+ "חוק קצבת קי", מואל בלוטניקש 

11
 .113) 3(ד לח"פ, ''''שר האוצר ואחשר האוצר ואחשר האוצר ואחשר האוצר ואח' ' ' ' ננננ' ' ' ' ותאד ואחותאד ואחותאד ואחותאד ואחוווו 200/83+ "גב 

12
+  וקיבלו  קצבאות  מקבילות "פי  פסק  הדי�  בעניי�  וואתד  מבי�  כאל-  משפחות  של  נזקקי  סעד  שלא  היו  זכאיות  לקי�לע 
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ישיבה  או   כל  תלמיד  במוסד  ללימודי  דת  שהוגדרכ"  כי  1983בר  מהממשלה  החליטה  בספט:  ביטל  אותו

יסוקו  היחיד  ותורתו  היא   עאשר  לימודי�  אלה  ה�,  כמוסד  גבוה  ללימודי  דת  של  דתות  אחרות

כאז  ג�  היו�  אי�  בישראל ,  דע  עקא  13;"תו  אשר  תהיה  דתהא,  יהיה  זכאי  לתמיכה  בעד  ילדיו,  אומנותו

 80%שהיה  אמור  להיות  ,  ער�  הקצבה.  פרט  לדת  היהודית,  מוסדות  ללימוד  דת  לבני  דתות  אחרות

וכללי ,  הקצבאות  מומנו  מתקציב  המדינה  באמצעות  משרד  הדתות,  היה  בפועל  זהה,  +"מער�  קי

14.+"ו זהי� לאלו של קיהעדכו� הי
 

חלק .  +  בלא  שירות  ביטחוני  משמעותי"יה  החרדית  מצאה  דרכי�  נוספות  לקבל  קיאוכלוסיה

הדר�  המרכזית  היתה .  פו  רק  בסו-  שנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�שמהפרקטיקות  הללו  נח

גיוס ).  במיעוט  המקרי�(קבלת  אישור  של  יוצא  צבא  ללא  שירות  צבאי  משמעותי  או  שירות  צבאי  כלל  

מעל  גיל ;  ביטחו�  ובמספר  ילדיו�לשירות�בגיל  המועמד,  בי�  היתר,  מותני�לצבא  ותקופת  השירות  

או  נית� ,  השירות  הצבאי  הנדרש  מתקצר  לחודש  עד  שלושה  חודשי�,  מסוי�  ומעל  מספר  ילדי�  מסוי�

תברר  כי  אברכי�  רבי�  נהגו  לוותר  על  דחיית  השירות  לאחר  שהגיעו  לגיל ה.  פטור  מלא  משירות

הצבא  נהג  במקרי�  אלו  לגייס  את  אות� .  הילדי�  הנחו+  ולהתגייסהמתאי�  או  היה  לה�  מספר  

ובמקביל )  וב  לא  נהג  לגייס  אות�  לאחר  מכ�  לשירות  מילואי�רול(אברכי�  לתקופות  הכשרה  קצרות  

ובחלק  קט�  מהמקרי�  קיבלו  תלמידי  ישיבות  אישור  כאילו  שירתו ,  נית�  לה�  אישור  כעל  יוצאי  צבא

תו�  נכונות  הממשלה  להסכי�  לפרקטיקות  אלו  בטענה   15,  אחדבצבא  א-  שלא  גויסו  אפילו  ליו�

, שהומינורית  מ,  דר�  אחרת  16.ל"צה/ידי  מערכת  הביטחו�בשההחלטה  של  הגיוס  ומש�  השירות  נתונה  

במקרה  זה  טענו  חרדי� ":  גדוד  טוביה"שנעשה  בה  שימוש  לקבלת  קצבת  יוצאי  צבא  התגלתה  בפרשת  

גדוד "רבי�  כי  קרובי  משפחת�  שירתו  במלחמת  העצמאות  בגדוד  שהורכב  מחרדי�  ונקרא  בש�  

כשירות "  גדוד  טוביה"שסירב  להכיר  בשירות  ב,  המוסד  לביטוח  לאומי).  40�41:  2003,  רלפ"  (טוביה

  לאחר 1989רק  בשנת  "  גדוד  טוביה"ניאות  להכיר  בשירות  ב,  י  לפני  הקמת  המדינה  או  לאחריהצבא

נטל  חלק  במאמ+  הלאומי  בהוראת  מוסדות  היישוב  היהודי "  גדוד  טוביה"שמשרד  הביטחו�  אישר  כי  

תינת�  רק  לאנשי�  שגויסו "  גדוד  טוביה"+  מטע�  שירות  ב"נקבע  כי  זכאות  לקי,  ע�  זאת.  הרשמיי�

                                                                                                                                                 
 .יהודיות� משפחות היו לא25רק  –הרווחה ופי רשימות שהעביר משרד העבודה �מהמוסד לביטוח לאומי על

13
 .117�118' בעמ, 113) 3(ד לח"פ, ''''שר האוצר ואחשר האוצר ואחשר האוצר ואחשר האוצר ואח' ' ' ' ננננ' ' ' '  ואח ואח ואח ואחותאדותאדותאדותאדוווו 200/83+ "גב 

14
התקיימו  חמישה  תנאי� .  2�4'  עמ,  1991  בדצמבר  31,    מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת334'  רוטוקול  מספ 

אמונתו �עיסוקו  הוא  תורתו,  לומד  במוסד  ללימודי  דת,  חודשי�  בשנה  10נמצא  בישראל  לפחות  ,  הוא  אזרח  ישראל:  לזכאות
 .+"והוא לא זכאי לקי

15
 .4707�4710' עמ, 3.7.1991, 5258�5259' עמ, 26.9.1990, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

16
 ].דברי שר הביטחו� משה ארנס [4710' ע, 3.7.1991 ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
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+  בשל  שירות  קרוב  משפחה "חלק  ניכר  מהחרדי�  שתבעו  קי).  15.5.1948(פני  הקמת  המדינה  אליו  ל

כלל  או  שגויס  אליו "  גדוד  טוביה"נדחו  משו�  שלא  הוכיחו  כי  קרוב  משפחת�  שירת  ב"  גדוד  טוביה"ב

  הניתנת  לה�  בתוק-  היות� יהודי� בלא קשר תו+  נתפס  בעיני  החרדי�  כזכ"קי  17.לפני  הקמת  המדינה

+  דווקא  משו�  שאינ� "היה  צור�  להדיר  את  הערבי�  מקי,  לשיטת�,  לעומת  זאת;  לשירות  הצבאי

18.משרתי� בצבא
 

ניכויי  מס .  במקביל  לקצבאות  הילדי�  הוענקו  ניכויי�  במס  הכנסה  עבור  ילדי�,  1975ד  יולי  ע

וההטבה  הטמונה ,  -  המינימלי  לתשלו�  מס  הכנסהסאלו  היטיבו  ע�  מי  שהכנסת�  היתה  גבוהה  מה

  טיב�  של  ניכויי מעצ�,  בה�  גברה  ככל  שההכנסה  היתה  גבוהה  יותר  ושיעור  המס  השולי  גבוה  יותר

השפעת�  של  ניכויי  המס  על  הכנסת�  הפנויה  של  בעלי  הכנסה  גבוהה  היתה  רבה  יותר  מהשפעת� .  מס

לפיה  מצב�  של   –דבר  שהוביל  לתוצאה  רגרסיבית  בס�  הכל  ,  של  תוכניות  קצבאות  הילדי�  השונות

 .משפחות עניות היה בסופו של דבר רע יותר

ממוצעי�   (0�18ילדי�  לעומת  מכלל  הילדי�  בגילאי    צבאות  קולמושמספר  הילדי�  שבגינ�  :  2.4  בלהט
 )חסייבאלפי� ושיעור , שנתיי�

 שנה 0�18כ ילדי� בגילאי "סה מספר הילדי� בגינ� שולמו קצבאות ילדי� רגילות %

100.4 1585.7 1579.0 1984 

80.1 1287.5 1607.7 1985 

74.1 1208.4 1631.7 1986 

74.2 1227.1 1653.7 1987 

73.6 1232.5 1674.5 1988 

73.6 1246.7 1693.5 1989 

65.4 1130.0 1727.3 1990 

56.0 1010.6 1805.5 1991 

56.0 1035.2 1847.6 1992 

91.4 1716.7 1877.4 1993 

99.3 1892.4 1905.4 1994 

99.5 1927.5 1937.8 1995 

99.5 1959.1 1969.6 1996 

 1997 חסר 1995.6 �

99.7 2035.4 2042.1 1998 

 1999 חסר 2076.0 �

99.5 2118.7 2130.2 2000 

99.3 2154.7 2169.7 2001 

98.9 2178.8 2203.0 2002 

 .שני� שונות, בעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטירררר, המוסד לביטוח לאומי; שני� שונות, � סטטיסטי לישראל� סטטיסטי לישראל� סטטיסטי לישראל� סטטיסטי לישראלוווונתנתנתנתשששש, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :קורותמ

 

הכנסה  עבור  ילדי� �בוטלו  ניכויי  מס:  באות  הילדי�  נערכה  רפורמה  במערכת  קצ1975יולי  ב

ואת  תוכניות  הקצבאות  למשפחות  מרובות  ילדי�  ולילדי  עובדי�  החליפה  תוכנית  ביטוח  ילדי� 

                                                 
17

 .המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי' ' ' ' ידרמ� נידרמ� נידרמ� נידרמ� נבבבב 238�0/ע נג"בד 
18

שוכחי�   –)  יוצאי  צבא(+  "חוק  קצבת  קי",  שמואל  בלוטניק:  ראו  ג�.  23.12.1993,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "הקצבאות  והילדי�",  ספיכ.  מ 
 1.10.1990, מודיעמודיעמודיעמודיעהההה, "קמקורו של החו



 120

שולמו  קצבאות  ילדי�  באופ�  אוניברסלי  עבור  כל ,  לפי  תוכנית  זו  19.הלאומי  במסגרת  חוק  הביטוח

ללא  קשר  למעמד�  של  ההורי�  בשוק  העבודה  ובכפו-  לשני ,  )2.4ראו  טבלה    (0�18הילדי�  בגילאי  

20.למעט חריגי�, הקצבה בישראלהיות ההורי� תושבי ישראל ושהותו של הילד נשוא  –תנאי זכאות 
 

 וכאחוז מהשכר הממוצע) נקודות זמ� נבחרות(קצבה מול ער� נקודת זיכוי במס  ער� נקודת: 2.5בלה ט

ערכי� (ר�  נקודת זיכוי ע
 )שוטפי�

אחוז  מהשכר כ קודת זמ�נ
 הממוצע

ער�  נקודת  קצבה 
 )ערכי� שוטפי�(

 קודת זמ�נ

33 1/1986  33 1/1986 

  3.2 38 10/1986 

39 1/1987  39 1/1987 

42 4/1987  42 4/1987 

45 10/1987 3.0 45 10/1987 

47 1/1988  47 1/1988 

  2.9 52 10/1988 

55 1/1989  55 1/1989 

  3.0 63 9/1989 

66 1/1990  66 1/1990 

   68 3/1990 

  3.0 74 9/1990 

74 10/1990    

  3.1 88 8/1991 

88 10/1991    

  3.1 97 9/1992 

97 10/1992    

  3.1 107 8/1993 

101 10/1993    

  2.9 115 8/1994 

115 10/1994    

  2.9 125 8/1995 

133 1/1996  130 1/1996 

  2.8 141 8/1996 

141 1/1997  144 1/1997 

  2.7 154 8/1997 

153 1/1998  156 1/1998 

  2.7 159 8/1998 

165 1/1999 2.7 169 1/1999 

167 1/2000 2.5 171 1/2000 

168 1/2001 2.4 171 1/2001 

170 1/2002  174 1/2002 

   151 3/2002 

 7/2002 146 סרח  

  2.2 144 6/2003 

 National;  שני�  שונות,  קירה  שנתיתקירה  שנתיתקירה  שנתיתקירה  שנתיתסססס,  המוסד  לביטוח  לאומי;  שני�  שונות,  ח  סטטיסטיח  סטטיסטיח  סטטיסטיח  סטטיסטי""""דודודודו        ––––ינהל  הכנסות  המדינה  ינהל  הכנסות  המדינה  ינהל  הכנסות  המדינה  ינהל  הכנסות  המדינה  ממממ,  משרד  האוצר  :קורותמ

Insurance Institute, Summary of Developments and Trends in Social Security, Different Years. 

מצייני�  את  הממוצע  החודשי  באותה  השנה  של  ער�  נקודת  הקצבה  כאחוז  מהשכר  הממוצע  למשרת "  כאחוז  מהשכר  הממוצע"הנתוני�  בעמודה    :ערהה
 .שכיר

  
ראו (הכנסה  �המבוססת  על  נקודת  זיכוי  במס',  נקודת  קצבה'ר�  קצבאות  הילדי�  הושתת  על  ע

                                                 
19

 ,מדינת  ישראל:  ראו.  שחר  וכחלק  מרפורמה  כוללת  במיסוי  יחידי��שינוי  החוקי  נעשה  בעקבות  המלצותיה  של  ועדת  ב�ה 
 .153�157' עמ, 20.7.1975, 773' מס, חוקי�חוקי�חוקי�חוקי�ההההפר פר פר פר סססס; )6: 1975

20
). ב65סעי-  ,  �1995ה"התשנ,  וק  הביטוח  הלאומיח  (225'  ע,  15.5.1995,  1522'  מס,  156'  ע,  20.7.1975,  773'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס 

הפרק  הד�  בקצבאות  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי  קובע  כי  יש  לשל�  גמלה  בעד  ילד  שאינו  נמצא  בישראל  בששת 
ולמוסד  לביטוח  לאומי  נתונה  בחוק  הסמכות  להחליט  באילו  תנאי�  ולכמה ,  תו  מחו+  לישראלהראשוני�  לשהו  החודשי�

  בנספח  אודות  מעורבות  הרשות 44ראו  הערה  .  זמ�  תשול�  קצבת  ילדי�  בעד  ילד  כזה  מעבר  לששת  החודשי�  הראשוני�
 .השופטת בשלושת מקרי הניתוח
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הותאמה לשיטת נקודות , שלא  אוחדה  ע�  תוכנית  ביטוח  ילדי�  בשלב זה,  +"ג�  תוכנית  קי).  2.5טבלה  

אחד  העקרונות  הבולטי�  של  תוכנית ).  2.3ראו  טבלה  (+  "  הוגדלו  קי1984  וביולי  1983באפריל  .  הקצבה

ראו   (�2003בעד  לרפורמת  השוואת  שיעורי  הקצבה  שראשיתה  ,  )+"כולל  קי(קצבאות  הילדי�  בישראל  

�הקצבה  גדלה ):  2.3ראו  טבלה  (היה  הקשר  בי�  גודל  הקצבה  לבי�  מספרו  הסידורי  של  הילד  ,  )בהמש

התוכנית  נועדה  להיטיב  במידה  ניכרת  ע� ,  כלומר,  ביחס  חיובי  למספרו  הסידורי  של  הילד  במשפחה

+  היו  פטורות "נקודות  הקצבה  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  ובקי.  משפחות  גדולות  על  פני  משפחות  קטנות

. הכנסה  ועדכונ�  נעשה  בשיעור  עליית  המדד�ערכ�  הוצמד  לער�  נקודת  הזיכוי  במס,  הכנסה�ממס

שהמליצה  לחולל  רפורמה  במערכת ,  שחר�ח  ועדת  ב�"הרפורמה  בקצבאות  הילדי�  נערכה  ברוח  דו

במטרה  לפשטה  ולמנוע  עיוותי� ,  קצבאות  הילדי�  כחלק  משינויי�  נרחבי�  יותר  במערכת  המס

 ).4�6: 1975, מדינת ישראל(מריצי� שליליי� על פריו� הייצור ותשלו� מסי� ות

+ "ה�  תוכנית  ביטוח  ילדי�  וה�  קי,  מוסד  לביטוח  לאומי  הוא  מפעיל  תוכנית  קצבאות  הילדי�ה

המטרה  המרכזית  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  הינה  כי  כל ).  טר�  מוזגה  בתוכנית  ביטוח  ילדי�(

ה�  הורי�  ביולוגיי�  עבור  ילדיה�  וה�  הורי� :  ות  בעד  כל  ילדיה�  המזכי�אההורי�  הזכאי�  יקבלו  קצב

אופ�  ההפעלה  הוא  כזה   21.ביולוגיי�  עבור  ילדי�  הנמצאי�  בחזקת�  לפחות  שני�  עשר  חודשי��לא

למעט  במקרי� ,  ת  הקצבאות  עבור  ילדיה�שהמוסד  לביטוח  לאומי  דואג  לתת  להורי�  הזכאי�  א

לאחר .  או  האפוטרופוסי�  לפנות  למוסד  לביטוח  לאומי/הורי�  והשבה�  על  ,  כמו  אימו+,  חריגי�

:   יצר  המוסד  לביטוח  לאומי  קוב+  לתשלו�  קצבאות  ילדי�1975הרפורמה  בקצבאות  הילדי�  בשנת  

ילדיה�  נולדו  בבתי  חולי� הורי�  ש  22).599:  1984,  מבקר  המדינה(המעודכ�  בקביעות  ,  "קוב+  הילדי�"

: 1995,  רוזנהק(מידע  על  הזכויות  המגיעות  לה�  לקצבאות  ילדי�  ,  �1976החל  מ,  מקבלי�  לאחר  הלידה

קיבלו  מידע  על  תוכנית  זו  והיה  באפשרות�  להגיש  תביעה  לקבלת   –+  "ובזמ�  קיומ�  של  קי  23,)174

אפשרות , להורי� עמדה האפשרות לסרב לקבל את קצבאות הילדי� 24.אמצעות בית החולי�הקצבה ב

 תרמה  פשטות,  טר�  הנהגת  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  25.שנוצלה  במקרי�  חריגי�  ונדירי�

תשלו�  מחד �הפעלתה  היחסית  של  התוכנית  לשיעורי  מיצוי  גבוהי�  ולאחוז  טעויות  נמו�  מאוד  של  אי

                                                 
21

 .ג"תיקו� תשל, �1959�"תש ,)קצבה משפחתית(קנות הביטוח הלאומי ת 
22

לאחר (וב+  הילדי�  מעודכ�  על  ידי  המוסד  לביטוח  לאומי  על  פי  מידע  שהמוסד  לביטוח  לאומי  מקבל  מבתי  חולי�  ק 
) על  ילדי�  עולי�  חדשי�(מסניפי  המוסד  לביטוח  לאומי  ,  )על  פטירות  ילדי�(מרש�  האוכלוסי�  וחברה  קדישא  ,  )לידות

 ).זבו את ישראלעעל ילדי� ש(ומביקורת הגבולות 
23

 .סאקססאקססאקססאקס' ' ' ' מוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נהההה 272�0/ע מה"בד: או ג�ר 
24

 .המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי' ' ' ' יגל ניגל ניגל ניגל נבבבב 180�0/מט) ירושלי�(ע "בת 
25

 .סאקססאקססאקססאקס' ' ' ' מוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נמוסד לביטוח לאומי נהההה 272�0/ע מה"בד 
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סביר ,  יחד  ע�  זאת  26).599�601:  1984(כפי  שנמצא  בבדיקת  משרד  מבקר  המדינה  ,  תשלו�  מאיד��וכפל

למשפחה  או (שכ�  מיצוי  קצבת  הילדי�  מותנה  בקיומו  של  חשבו�  בנק    ,כי  אחוז  המיצוי  היה  נמו�  יותר

אמורה להיות , וילדי�  למשפחות עניות מאוד  27ילדי�  בדואי�:  ולכ�  רמת  המיצוי  בשתי  קבוצות,  )לא�

 .נמוכה יותר מכלל האוכלוסייה

מאיי� צלע,  גובה  דמי  הביטוח  בענ-  ביטוח  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי  לעובדי�  שכירי�:  2.6בלה  ט
 �על(נבחרות בנקודות זמ� ) אחוז  מהשכר הממוצע למשרת שכיר(ולמי  שאינ�  עובדי�  ואינ�  עצמאיי�  

 )פי שינויי חקיקה
 :בור עובדי� שכירי�ע

משכר (% לקו של העובד ח
 )העובד

משכר (% לקו של המעביד ח
 )העובד

 קודת זמ�נ שלו� כוללת

� 3.40 3.40 20.7.1975 

� 3.10 3.10 13.4.1980 

� 2.60 2.60 28.10.1982 

� 2.10 2.10 9.4.1987 

 2.00 2.00 12.5.1988 

� 1.49 1.49 6.4.1990 

� 0.81) 1.67( 2.48 7.1.1993 

על מחצית מ
 השכר הממוצע

עד מחצית 
 השכר הממוצע

מעל מחצית 
 השכר הממוצע

עד מחצית 
 השכר הממוצע

מעל מחצית 
 השכר הממוצע

עד מחצית 
 השכר הממוצע

 

� � 0.81) 1.67( 0.81) 1.11( 2.48 1.92 16.3.1995 

� � 1.88) 0.04( 1.88) 0.60( 2.48 1.92 7.1.1997 

� � 2.27 2.27 2.27 2.27 6.6.2002 

 :בור עובדי� עצמאיי�ע
 ".חלקו של המעביד"כמו  – 1995ד מר+ ע

קודת נ )מההכנסה(% שלו� ת
 זמ�

על מחצית השכר מ
 הממוצע

עד מחצית השכר 
 הממוצע

מעל מחצית השכר 
 הממוצע

ית השכר עד מחצ
 הממוצע

 

0.81) 1.67( 0.40) 0.84( 2.48 1.24 16.3.1995 

1.88) 0.60( 1.18) 0.06( 2.48 1.24 7.1.1997 

� � 2.27 1.39 6.6.2002 

 :בור מי שאינ� עובדי� ואינ� עובדי� עצמאיי�ע
 ".חלקו של המעביד"כמו  – 1995ד מר+ ע

 ודת זמ�נק )מההכנסה(% שלו� ת

  עד מחצית השכר הממוצע וצעעל מחצית השכר המממ

2.48 1.10 16.3.1995 

2.27 1.10 6.6.2002 

 .שני� שונות, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד :קורמ
 .שיפוי המדינה –בסוגריי�  :ערהה

 

ואילו ,  והמדינה  28המעסיקי�:  וכנית  ביטוח  ילדי�  ממומנת  על  ידי  שני  מקורות  עיקריי�ת

אלא ,  יטוי  לכ�  שתוכנית  ביטוח  ילדי�  איננה  נחשבת  לגמלה  מחליפת  שכרבזהו  .  העובדי�  פטורי�

בשונה  מגמלאות  אחרות  של  המוסד ,  לכ�.  שנועדה  לסייע  בגידול  הילדי�,  כתוספת  לשכר  העובד

                                                 
26

  (�71,467ות  ביהיו  בע"  קוב+  ילדי�"  מיליו�  רשומות  ב2.3מתו�  )  1(  מצאה  כי  1983דיקה  של  מבקר  המדינה  בדצמבר  ב 
במקרה  של  ילדי  עולי�  חדשי�  שלא  היו ,  למשל(ובחלק  מהמקרי�  הללו  שולמה  קצבת  הילדי�  ,  רשומות  בלבד)  3.1%

רשומי�  עדיי�  במרש�  התושבי�  והמוסד  לביטוח  לאומי  נת�  לה�  מספר  זהות  פיקטיבי  כדי  לשל�  בעבור�  את  קצבת 
  קצבאות  עבור  ילדי� �8,500ולעומת  זאת  שולמו  כ,  �  ילדי�  לא  שולמה  כלל  קצבת  ילדי�8,500כי  עבור  כ)  2(�ו)  הילדי�

 .שיתכ� ואינ� קיימי� כלל
27

 .המוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומיהמוסד לביטוח לאומי' ' ' ' נה ננה ננה ננה נבו רמאבו רמאבו רמאבו רמאאאאא 1759/00) באר שבע(ל "ב 
28

 . עובדי� שכירי�כ� עובדי� עצמאיי� ומי שמוגדרי� כמי שאינ� עובדי� עצמאיי� ואינ�ו 
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ולא  בהתא� )  �  שנקבעו  בחוקבמועדי(ער�  נקודת  הקצבה  מתעדכ�  לפי  עליית  המדד  ,  לביטוח  לאומי

הל� ופחת בהדרגה גובה דמי הביטוח ששילמו ) 2002פרט ליוני  (�1975החל מ. לשינויי�  בשכר הממוצע

ראו (ה�  משו�  היתרות  הגדולות  שהצטברו  בתוכנית  זו  ,  )2.6ראו  טבלה  (המעסיקי�  לענ-  ביטוח  ילדי�  

חלקה  של  המדינה .  �1986  החל  מוה�  כחלק  מתוכניות  הפחתת  עלות  העבודה  שהופעלו)  2.7טבלה  

כאשר  התמורות ,  )2.8ראו  טבלה  (במימו�  קצבאות  הילדי�  היה  גדול  יותר  מחלק�  של  המעסיקי�  

ראו (בחלק  היחסי  של  המדינה  נבעו  משינויי�  במידת  האוניברסליות  ובהיק-  ההכללה  של  התוכנית  

�היתה השפעה על יחסי העוצמה לדר� מימו� זו . כ� גדל חלקה של המדינה, ככל שהללו גברו –) בהמש

ועל  חלק ,  סד  לביטוח  לאומי  ואג-  התקציבי�  במשרד  האוצרוהמ,  בי�  השחקני�  הבירוקרטי�

 .כמתואר בהמש� שער זה, מהשינויי� שהתקבלו בתוכנית

 )2003מחירי , 7במיליוני , לפי שני�(הכנסות מול הוצאות בתוכנית קצבאות ילדי� : 2.7בלה ט
  בייה לענ- ביטוח ילדי�ג וצאה לקצבאות ילדי�ה

צבאות ליוצאי ק
 צבא

וח טצבאות ביק
 ילדי�

שתתפות ה
 המדינה

 נהש בייה מהציבורג

 1983 1,833.9 סרח 2,675.4 659.6

 1984 1,858.6 סרח 2,573.0 665.3

 1985 1,824.7 סרח 2,783.0 854.1

 1986 2,230.0 סרח 3,143.4 1,004.9

 1987 2,532.2 סרח 3,171.1 1,025.8

 1988 2,648.9 סרח 3,232.6 1,048.6

 1989 2,575.3 סרח 3,284.8 1,067.6

1,083.9 3,151.3 2,377 2,569.5 1990 

 1991 סרח סרח סרח סרח

 1992 2,886.5 סרח 3,209.7 1,127.9

1,150.3 4,481.6 2,558 3,069.6 1993 

839.6 5,055.0 4,260 3,335.2 1994 

575.7 5,585.7 4,719 3,823.1 1995 

305.9 6,121.7 5,844 3,848.8 1996 

2.4 6,742.7 6,538 4,048.8 1997 

� 6,878.4 6,790 4,261.1 1998 

� 7,185.9 7,052 4,445.6 1999 

� 7,325.0 7,111 4,845.0 2000 

� 7,889.7 8,515 5,128.6 2001 

� 6,597.6 8,146 5,137.5 2002 

� 5,914.4 8,603 5,156.5 2003 

 .תשני� שונו, בעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטיבעו� סטטיסטירררר, המוסד לביטוח לאומי :קורמ

 

וזאת בנוס- לתוכנית , יטול ניכויי המס הביא לשימוש בזיכויי מס עבור ילדי� לנשי� עובדותב

הכנסה  נקבע  כי �בתיקו�  לפקודת  מס:  שנקודות  הקצבה  במסגרת�  נחשבות  לזיכויי  מס,  ביטוח  ילדי�

, 18  תחילה  עבור  כל  ילד  שני  שלא  מלאו  לו,    זיכוי  נוספת  בכל  חודשאישה  עובדת  תהא  זכאית  לנקודת

מטרת  התיקו�  היתה  להמרי+  נשי�  להשתת-  בשוק   18.29עבור  כל  ילד  שלא  מלאו  לו    –  �1978והחל  מ

  שונה �1996ב).  10:  1987,  שרו�(א�  היא  הטיבה  ע�  נשי�  המשתכרות  מעל  ס-  המס  המינימלי  ,  העבודה

                                                 
29

 .221' ע, 22.8.1978, 910' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
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�ייו ובשנה החובשנה הראשונה ל, 19לפיו נקודות הזיכוי יינתנו עד הגיע הילד לגיל , החוק פע� נוספת

והוא  נועד  להיטיב ,  שינוי  זה  לא  הקטי�  את  הכנסות  המדינה  30.בלבד,    יינתנו  זיכויי�  של  חצי  נקודה19

המצטמצמת  ע�  לידת  הילד ,  ג�  לא  לפגוע  בהכנסת  הא�  מעבודה:  תיע�  הא�  וע�  התא  המשפח

תגייס  הילד מוג�  להגדיל  את  ההכנסה  הפנויה  בשנה  בה  ,  והצור�  לטפל  בו  ביתר  שאת  בשנה  הראשונה

 .דיה� משרתי� בצבאשיל) יהודיות�ולא(השינוי נבע ג� מהרצו� להיטיב ע� משפחות יהודיות  31.לצבא

, מדינה  לעומת  מעסיקי�,  מקורות  המימו�  של  תוכנית  ביטוח  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי:  2.8בלה  ט
 לפי שינויי� שנעשו בחקיקה

 נהש שתתפות המעסיקי�ה שתתפות המדינהה
 1990 עד ספטמבר 1984נואר י 50% 50%

 1991מר+  – 1990וקטובר א 53% 47%

 1993 פברואר  עד1991פריל א 56% 44%

 1993ר+ עד דצמבר מ 50% 50%

53% 47% 1994 

56% 44% 1995 

59% 41% 1996 

  ואיל�1997נואר י 38% 62%

 .שני� שונות, יקרי התקציביקרי התקציביקרי התקציביקרי התקציבעעעע, משרד האוצר :קורמ

 

. שנית�  לראות�  כמעי�  קיצבאות  ילדי�,  שתי  תוכניות  נוספותמשפחות  חרדיות  נהנות  מ

  בעקבות  ההסכ�  הקואליציוני �1982שהוחל  בה  ב,  לתלמידי  ישיבותתוכנית  אחת  היא  הבטחת  הכנסה  

ובה�  היות� ,  תלמידי  ישיבות  שעוני�  על  כמה  תנאי�:  1981בי�  הליכוד  לבי�  אגודת  ישראל  במאי  

  מהשכר 18%זכאי�  לקיצבה  בשיעור  ,  18נשואי�  ואבות  לשלושה  ילדי�  ויותר  שגיל�  אינו  עולה  על  

שעיקר ,  תוכנית  נוספת  32).253:  ב2000,  משרד  האוצר(ות  יוקר  הממוצע  במשק  בצמוד  להענקת  תוספ

, לפנימיות)  עד  לפירוקו(היא  המימו�  של  משרדי  החינו�  והדתות  ,  הנהני�  ממנה  ה�  משפחות  חרדיות

: 2000,  איל�(לעומת  קבוצות  אחרות  ,  פנימיות  הוא  גבוה  מאודבשכ�  שיעור  הילדי�  החרדי�  הנמצאי�  

חינוכ� מוטלת שמרבית עלות גידול� ו, משמעותה  סבסוד  גידול  הילדי�  –שהות  בפנימייה  ה).  161�164

קבע  כי ,  1978שהחלי-  תיקו�  קוד�  בחוק  משנת  ,  1986יקו�  חוק  הביטוח  הלאומי  משנת  ת  .על  המדינה

והיא לא , יות מרבית הימי� בחודש יקבלו את קצבאות הילדי� עבור�ממשפחות שילדיה� שוהי� בפני

 .יקו� זה בחוק הביטוח הלאומי היטיב בעיקר ע� משפחות חרדיותת 33.תועבר עוד לפנימיות

                                                 
30

 .25' ע, 8.1.1996, 1554' מס, ����שששש 
31

 .139' ע, 30.10.1995, 2436' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 
32

 334'  פרוטוקול  מס:  ראו  ג�).  שנה  זו  הוכלל  מרבית  תקציב  משרד  הדתות  במשרד  החינו�  ומיעוטו  במשרד  המשפטי�ב 
, אמונתו�עיסוקו  הוא  תורתו  :התנאי�  האחרי�  ה�.  2'  ע,  1991  בדצמבר  31,  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת

בתקופה ,  1994�2002פי  הנתוני�  שפורסמו  אודות  השני�  ל.  אי�  לה�  דירה  נוספת  ואי�  לה�  רכב,  די�זוגו  לא  עוב�הוא  ובת
שרד מ:  ראו.  לחודש)  בערכי�  שוטפי�(  7  638�1257  משפחות  חרדיות  קיבלו  קצבאות  אלו  בערכי�  של  7,181�9,700זו  

 .שני� שונות, ירושלי�,  הדתות הדתות הדתות הדתותדדדדצעת התקציב למשרצעת התקציב למשרצעת התקציב למשרצעת התקציב למשרהההה, האוצר
33

, 26.2.1986,  1171'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס:  �1986תיקו�  החוק  מ;  141'  ע,  22.6.1978,  897'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס:  �1978יקו�  החוק  מת 
 .126' ע
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ערב  הפעלת  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי� ,  מחצית  הראשונה  של  שנות  השמוני�ב

ה  תוכנית  קיצבאות  הילדי�  תוכנית  רווחה תיה,  +"בחוק  הביטוח  הלאומי  ועשור  לפני  ביטול  קי

מידת :  שהיוותה  ביטוי  מרכזי  למשטר  רווחה  שמרני  מרמות  שונות  של  קיצבאות  לפי  שני  קריטריוני�

באופ�  גס  נית�  לומר  כי  עקב  הפעלת .  ומספר  הילדי�)  לפחות  בעיני  המדינה(זיקת�  לקהילה  הפוליטית  

הכלכלי  של  משפחות  יהודיות  על  פני  זה  של הוטב  מצב�  )  +"כולל  קי(תוכנית  קיצבאות  הילדי�  

בעיקר  משפחות  חרדיות  ומשפחות (ילדי�  �יהודיות  והוטב  מצב�  של  משפחות  מרובות�משפחות  לא

מידת  המיצוי  של  קיצבאות  הילדי� ,  כמו  כ�.  על  פני  משפחות  קטנות  לפי  מספר  ילדיה�)  ערביות

 .יחסית למקרי הניתוח האחרי�, הושפעה מהכללי� החוקיי� הפשוטי� יחסית ומתיפעולה הפשוט
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 הנהגת סלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי� – 19931984: רק שניפ

בתוכנית  ביטוח  ילדי�  לפי  מספר ,  שנית�  לכנותה  חלקית,    הונהגה  סלקטיביות1984�1993שני�  ב

, ")קטנות("  ילדי�  1�3הסלקטיביות  הונהגה  ביחס  למשפחות  בנות  .  הילדי�  במשפחה  ומבחני  הכנסה

הסלקטיביות  לא  הונהגה  בתוכנית ,  כמו  כ�.  היו  פטורות")  גדולות("  ילדי�  ויותר  4ד  משפחות  בנות  ועב

השימוש במבח� הכנסה שנבחר . במבח�  ההכנסה  נכללה  רק הכנסת אבי המשפחה משוק העבודה.  +"קי

הבחירה  להנהיג .  נבע  ממגבלות  טכניות  של  העדר  מידע  על  ההכנסות  הכוללות  של  משפחות  בישראל

קואליציוניי�  ונכונות  של �קטיביות  על  משפחות  קטנות  בלבד  נבעה  משילוב  של  שיקולי�  פוליטיי�סל

המפלגות  הגדולות  לכבד  את  מה  שנחשב  לאינטרסי�  של  הבוחרי�  של  שותפות  קואליציוניות  קטנות 

�הסלקטיביות   34.שאי�  לפגוע  בה�,  כלל�יותר  ושל  תפישה  שראתה  במשפחות  גדולות  עניות  בדר

בהמש�  שילוב  של  מיסוי  של  ביטול ,  ידי  מיסוי�ה  עלתחיל  –  הילדי�  הונהגה  באופ�  הדרגתי  תבקצבאו

ג�  הס-  ששימש  למבחני  ההכנסה  שונה  במהל�  השני�  הללו ;  ולבסו-  ביטול  בלבד,  חלק  מהקצבאות

, היא  לוותה  בבעיות  מיצוי  רחבות  היק-  –הסלקטיביות  היתה  חלקית  במוב�  נוס-  ).  2.9ראו  טבלה  (

 .רב מהנטל על המעסיקי�שינוי באופ� מת� הקצבאות והטלת חלק השנבעו מ

 )לפי שינויי� בחקיקה(סלקטיביות בקצבאות הילדי� לפי נקודות זמ� ונקודות קצבה : 2.9בלה ט
 חודש/נהש י� לסלקטיביות/ריטריו�ק לד ראשו�י לד שניי לד שלישיי

 3/1984 וניברסליותא 1 1 1.25

 4/1984 )לגבר( מס שולי 50%על מ ילדי� ו3ד ע 0.5 0.5 1.25

0.625�
0.6875 

 6/1985 )לגבר( מס שולי 45% ילדי� ומעל 3עד  0.5�0.55 0.5�0.55

 7/1985 )לגבר( מס שולי 45% השכר הממוצע ועד �80% ילדי� ומ3ד ע 0 1 1.25

0.625�
0.6875 

  )לגבר( מס שולי 45% ילדי� ומעל 3ד ע 0 0.5�0.55

 9/1986 )לגבר( השכר הממוצע 80%מעל ו ילדי� 3עד  0 1 1.25

 4/1987 )לגבר( מס שולי 45% השכר הממוצע עד �90% ילדי� ומ3ד ע 0 1 1.25

0.625�
0.6875 

  )לגבר( מס שולי 45% ילדי� ומעל 3ד ע 0 0.5�0.55

 3/1989 )לגבר( השכר הממוצע 90% ילדי� ומעל 3ד ע 0 1 1.25

 4/1989 )לגבר(ממוצע ה השכר 95% ילדי� ומעל 3עד  0 1 1.25

 השכר הממוצע 150% השכר הממוצע ועד �95% ילדי� ומ3עד  0 1 1.25
 )לגבר(

8/1990 

  )לגבר( השכר הממוצע 150% ילדי� ומעל 3עד  0 0 1.25

 4/1991 )לגבר( השכר הממוצע 95% ילדי� ומעל 3עד  0 0 1.25

 3/1993 אוניברסליות 1 1 1.25

 .ונותששני� , פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורמ

                                                 
34

חוק  הסיוע  למשפחות ברוכות ילדי� שנידו�   –זמ�  קצר  לאחר  שהוחלט  לזנוח  מגמת  חקיקה  הפוכה  סלקטיביות  הונהגה  ה 
הדיו�  בקריאה  ראשונה  על  הצעת  חוק  הסיוע  למשפחות   [3171�3194'  עמ,  25.7.1983,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד  (1983סת  ביולי  נבכ

סלקטיביות  על  משפחות  קטנות  בלבד הנהגת  ה.  שנועדה  להיטיב  ע�  המשפחות  הגדולות  –])  �1983ג"התשמ,  ברוכות  ילדי�
י�  מזה  מלמדות  ג�  כי  לא  נית�  היה  להנהיג  סלקטיביות דמזה  וביצוע  חלקי  של  רעיונות  חוק  הסיוע  למשפחות  ברוכות  יל

לפיה  אי�  לפגוע  בקצבאות ,  בקצבאות  הילדי�  על  משפחות  גדולות  ג�  בשל  התפיסה  הרעיונית  הדומיננטית  בשני�  אלו
ל  מחקר  ותכנו� "סמנכ,  נקודה  זו  עלתה  בראיו�  ע�  שלמה  כה�.  כלל  ג�  עניות  יותר�שה�  בדר�,  ותהילדי�  של  משפחות  גדול

 .291�295הערות , סעי- ד, ראו הפרק השלישי, דיו� בהצעת חוק זו ובמשמעויותיה. לשעבר במוסד לביטוח לאומי
34

 3183�3186' עמ, ����שששש 
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לקטיביות  חיזק  את  היותה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בכללה  ביטוי האופ�  שבו  הונהגה  הס 

שבמרכזו  מעורבות  המדינה  בתהליכי�  כלכליי�  מקצה  רמות  שונות  של  רווחה ,  למשטר  רווחה  שמרני

ההבחנה  בי�  משפחות  קטנות  לבי�  משפחות  גדולות  חופפת  במידה  מסוימת  פלחי� .  לקבוצות  שונות

והסלקטיביות  העצימה  את  האופ�  שבו  היטיבה   35,)2003,  לוית�;  2000,  איל�(י�  בחברה  הישראלית  נשו

 .פני משפחות אחרות�מוסלמיות על�חרדיות וערביות�תוכנית קצבאות הילדי� ע� משפחות יהודיות

המשכה  וביטולה  התנהלו  בשני  מישורי�  משיקי� ,  המאבקי�  אודות  הנהגת  הסלקטיביות 

שצידד  בהנהגת ,  המאבק  התנהל  בי�  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר,  ראשית.  ה  זה  מז�שאינ�  מנותקי

הסלקטיביות  כאמצעי  לקיצו+  תקציבי  וכצעד  ראשו�  בדר�  להפיכת  מדינת  הרווחה  הישראלית  למדינת 

לבי�  המוסד  לביטוח  לאומי  שנאבק  כנגד  מה  שנתפס  בעיניו  כמנוגד  לתפיסת  עולמו ,  רווחה  שיורית

במאבק  זה  נזקקו  השחקני�  הבירוקרטי� .    מדיניות  הרווחה  וביישומהולפגיעה  במעמדו  בעיצוב

לתמיכה  של  הפוליטיקאי�  בכדי  לקד�  את  המדיניות  המועדפת  עליה�  מזה  ולחסו�  את  המדיניות 

ומאבק  זה  איפשר  את  הנהגת ,  המאבק  התנהל  בי�  המפלגות  ובתוכ�,  שנית.  המנוגדת  לרצונ�

 .ה את אופייה ואת גבולותיההסלקטיביות ואת ביטולה והגדיר במידה רב

על ,  המשכה  וביטולה  מדגי�  באופ�  מרתק  את  חשיבות�  של  מוסדות,  נהגת  הסלקטיביותה

אג-  התקציבי� .  וא-  להבניית  עוצמה,  לתרגומה  של  עוצמה  של  שחקני�  למדיניות,  היבטיה�  השוני�

ניות את  מדי  במשרד  האוצר  ניצל  את  ההסדרי�  המוסדיי�  של  הזירה  הפוליטית  בכדי  לקד�

המוסד  לביטוח  לאומי  הסתייע  במגבלות  הטכניות  של  יישו� ,  מנגד.  הסלקטיביות  המועדפת  עליו

ביישו� ,  ג�  א�  באופ�  חלקי,  בבעיות  המיצוי  שנגזרו  ממנה  וביכולתו  לשלוט,  הסלקטיביות

הסלקטיביות  בכדי  לכרס�  באופ�  הדרגתי  בתמיכה  הפוליטית  בסלקטיביות  ולהחזיר  את  האוניברסליות 

 ).ראו הסעי- הראשו� בפרק הבא(נה על כ

 

 התגבשות רעיו� הפעלת סלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�התגבשות רעיו� הפעלת סלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�התגבשות רעיו� הפעלת סלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�התגבשות רעיו� הפעלת סלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�. . . . אאאא

הצביעה  על  שבריריותה  ועל ,  פחות  מעשור  לאחר  הנהגתה,  נהגת  סלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�ה

הצעות  לבטל  את  קצבאות  הילדי� .  התמיכה  הפוליטית  המצומצמת  בה  בקרב  מקבלי  ההחלטות

                                                 
35

 .2.12טבלה : או ג�ר 
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ה  תק-  את המער�  שבאופוזיצי  36.טנות  עלו  כבר  במחצית  השנייה  של  שנות  השבעי�פחות  קשלמ

הרעיו�  לצמצ�  את   37.כהישג  שלו,  בעיני  חבריו,  ממשלת  הליכוד  על  רצונה  לפגוע  במה  שנתפס

 �1980קצבאות  הילדי�  למשפחות  קטנות  עלה  באופ�  מגובש  באג-  התקציבי�  של  משרד  האוצר  החל  מ

,   למסותובשנה  שקדמה  להנהגת  הסלקטיביות  הועלו  מפע�  לפע�  הצעות,  )50:  2002,  אבנימל�  ותמיר(

מיסוי קצבאות הילדי� נועד  38.את  קצבאות  הילד  הראשו�  והשני  במשפחות  קטנות,  או  א-  לבטל  כליל

אינפלציה  והתדלדלות �ההיפר,  ספוג  כספי�  מהציבור  כחלק  מהמתמודדות  ע�  המשבר  הכלכליל

יטול  קצבת  הילד  הראשו�  במשפחות  קטנות  היתה  חלק  מצעדי  תוכנית   ב39.הכנסות  המדינה  ממיסי�

כרתה  של  הממשלה  כי  משק  המדינה  מצוי  במצב  חירו�  המחייב ה"החירו�  לייצוב  המשק  והוצדקה  ב

הדברת "ג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  כי  טע�  א,  בהמש�  40".נקיטה  מיידית  בצעדי�  מיוחדי�

ולכ�  אי�  הסלקטיביות ,  "לא  מקבלות  קצבת  ילד  ראשו�שהאינפלציה  נתנה  פיצוי  על  כ�  שיש  משפחות  

אול� ,  דדות  ע�  משבר  כלכליהנהגת  הסלקטיביות  הוסברה  בצעד  נחו+  להתמו  41.מהווה  פגיעה  קשה

היא  היתה  ג�  בחירה  אידיאולוגית  מודעת  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  של  מדינת  רווחה 

 –) 73: 1985, משרד האוצר(ציבי� עצמו קכפי שהציג זאת אג- הת, שמצאה לה שעת כושר, שיורית

למעלה ג ב"עשור האחרו� עלה משקל ההוצאה החברתית לשירותי� חברתיי� כאחוז מהתלב
בתקופות ,  גידול  זה  במערכת  הרווחה  חל  בתקופות  של  שפל  ובתקופות  גיאות  [...]  �50%מ

י�  במשרד באג-  התקצי[לדעתנו  .  [...]  צמצו�  ובתקופות  של  גידול  ברמת  התפוקה  הלאומית
זיהוי  וקביעה  של  סדרי  עדיפויות ,  חייב  להיעשות  מאמ+  מקביל  בדרוג,  .]א.ש,  האוצר

בניית  מערכת ,  שינוי  סדרי  עדיפויות,    מניעת  חקיקה  מרחיבהזאת  בדר�  של:  חברתיי�
מערכת  שאינה  מאפשרת  מת�  שירות  הומוגני  לכל  האוכלוסייה  אלא   –פרוגרסיבית  יותר  

  כדי  לתרו�  להקטנת  אי  השוויו�  החברתי  והכלכלי  שהחברה �מבחינה  ומעודדת  את  החלשי
 .מעונינת בו

 

מההשלכות  הפוליטיות  של ,  לפחות  בגלוי,  למתעדפה  זו  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  מתעה

העשוי ,  קרי  צמצו�  התמיכה  הפוליטית,  הפיכת  תוכנית  רווחה  אוניברסלית  לתוכנית  רווחה  סלקטיבית

�  המוקצי�  לתוכנית  הרווחה  ולצמצו�  כוחה  של  הסלקטיביות ילהביא  בהמש�  לצמצו�  המשאב

                                                 
36

דיעות דיעות דיעות דיעות יייי,  "מהומה  על  לא  מאומה:  ודוברי  הממשלה  טענו  –הו�  �ילדי�  והלבנת�הכנסת  סערה  על  קיצבות",  דעו�  רייכרג 
, בס�  הכל  מדובר  ברעיו�:  "�1977הגדיר  השר  גדעו�  פת  הצעה  שנדונה  בממשלת  בגי�  ב,  למשל,  כ�.  20.9.1977,  אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות
שיש  לה�  ילד  אחד  או  שניי� ,  וזאת  רק  לגבי  משפחות,  ת  אחת  מיני  רבות  לשינויי�  בקצבאות  הילד  הראשו�  והשניבאפשרו

לגבי  אלה  לא  הוצע  לקצ+  בסכו�  הכולל .  בשו�  מקרה  אי�  הכוונה  לפגוע  במשפחות  שיש  לה�  שלושה  ילדי�  או  יותר.  בלבד
 "שה� מקבלות עבור כל ילדיה�, של הקצבה

37
 .����שששש 

38
משרדי ",  צבי  קסלר;  5.3.1983,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "והמיתו�  דרדרו  את  הכנסות  המדינה"  חגיגת  היבוא"ק+  ",  בי  זינגרצ 

 .29.7.1983, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, "?מאיפה אפשר לקצ+: הממשלה
39

ראו  דברי  נציג  אג- :  השימוש  של  משרד  האוצר  בעילה  זו  נמש�  ג�  לאחר  מכ�.  79'  ע,  28.11.1983,  1651,  קקקקצעות  חוצעות  חוצעות  חוצעות  חוהההה 
 .11' ע, 21.10.1987 של הכנסת מיו�  מישיבת ועדת העבודה והרווחה364' התקציבי� בפרוטוקול מס

40
 .276' ע, 2.9.1985, 1750, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

41
 .11' ע, 21.10.1987הרווחה של הכנסת מיו� ו מישיבת ועדת העבודה 364' רוטוקול מספ 
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 ).31�32: 1985, דורו�(לצמצ� פערי� כלכליי� 

טוח  לאומי  ואג-  המסי�  והכנסות  המדינה  במשרד  האוצר  היו  המתנגדי� המוסד  לבי 

המוסד  לביטוח  לאומי  התנגד  ה�  למיסוי  וה�   42.העיקריי�  לגישתו  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר

שנתפסו  כמנוגדי�  לתפיסת  הרווחה  האוניברסלית  שבבסיס  פעולתו  וכפגיעה ,    קצבאותליטולב

עמדה  זו  באה ).  27:  ט"תשמ,  המוסד  לביטוח  לאומי(ביכולתו  לעצב  את  תוכניות  הרווחה  שבאחריותו  

בה�  תק-  את  תוכניות  הממשלה  שלא  הביאו  בחשבו�  שיקולי  רווחה ,  לידי  ביטוי  בפרסומיו  הרשמיי�

המוסד  לביטוח  לאומי  התריע  בפני ).  פרק  המבוא:  ז"תשמ,  המוסד  לביטוח  לאומי(ערי�  וצמצו�  פ

מלכודות  עוני  וטע�  ג�  כי  הנהגת  מבחני  הכנסה  עשויה  להביא  לצמצו�  התמרי+  להשתלבות  בשוק 

ניאותו ,  על  א-  התנגדות�  העקרונית).  43:  2003,  רלפ(העבודה  ברמות  השכר  הנמוכות  והבינוניות  

', הרע  במיעוטו'בגדר  ,    לאומי  להעדי-  מיסוי  קצבאות  על  פני  ביטול�חיטוראשי  המוסד  לב

 43.שמשמעויותיו  היו  פגיעה  מצומצמת  יותר  בקצבאות  הילדי�  והטלת  האשמה  על  משרד  האוצר

  את  הוצאותיו  לגמלאות  כחלק  מצמצו�  הוצאות שהבי�  כי  יש  צור�  לצמצ�,  המוסד  לביטוח  לאומי

וצמצו�  קצבאות  הילדי�  למשפחות  קטנות  בעלות  הכנסה ,  ו�צג�  א�  בחוסר  ר,  שית-  פעולה,  המדינה

גבוהה  יחסית  נחשב  בעיניו  כאלטרנטיבה  פחות  גרועה  משינויי�  ומצמצומי�  אפשריי�  חלופיי� 

ג- א).  2005,  ראיו�,  בריצמ�;  2005,  ראיו�,  בקל(בתוכנית  קצבאות  הילדי�  או  בתוכניות  רווחה  אחרות  

התנגד  למה  שנתפס  כשגיאה  מקצועית  ועיוות  של  מערכת   המסי�  והכנסות  המדינה  במשרד  האוצר

: א1993, גבאי; 77: 1991, לבו�(המסי� שאינה מתחשבת עוד כראוי במשפחות ע� ילדי� במערכת המס 

104.( 

  את  יחסי  הכוחות  בתו�  הבירוקרטיה נהגת  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  ביטאהה

פוליטיקאי�  הבכירי�  שתפסו  את  המצב  הכלכלי האול�  היא  ג�  ביטאה  את  העדפת�  של  ,  המדינתית

המש�  44.שהדר� להתגבר עליו היא החזרת השליטה של הממשלה על הוצאותיה, כמשבר הול� ומחרי-

ניה  של  שנות  השמוני�  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  ביטאה  את  עמדה הנהגת  הסלקטיביות  במחצית  הש

                                                 
42

ההסתדרות  התנגדה  למה  שנראה  בעיניה  כהתערבות  של .  הסתדרות  והמעסיקי�  התנגדו  ג�  כ�  למדיניות  הסלקטיביותה 
  מישיבת 384'  פרוטוקול  מס:  ראו.  גיעה  בשכר�  של  העובדי�המדינה  בהסכמי  עבודה  שבי�  העובדי�  לבי�  המעסיקי�  ולפ

  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� 136'  פרוטוקול  מס;  14�15'  עמ,  27.12.1983  הכנסת  מיו�  לועדת  הכספי�  ש
יחד  ע�  ההצעה ,  תביא  –הורדה  בפועל  של  השכר    –המעסיקי�  קבלו  כי  תוצאת  הנהגת  הסלקטיביות  .  15'  ע,  28.5.1985

על  המעסיקי� ,  היו  אמורי�  להיפגעש,  להפעלת  לחצי�  מצד  העובדי�  החזקי�,  ל  מס  יס-  על  בעלי  הכנסות  גבוהותלהטי
  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� 384'  פרוטוקול  מס:  ראו.  להעלאת  השכר  ברוטו  במטרה  לשמור  על  השכר  נטו

 .10' ע, 27.12.1983
43

 .16' ע, 28.5.1985 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 136' רוטוקול מספ 
44

 .463' ע, 6.12.1983, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
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רת  המצב  המשברי  של  המחצית זמשותפת  של  פוליטיקאי�  ובירוקרטי�  בכירי�  כי  יש  למנוע  ח

יקאי� אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  נזקק  לתמיכה  של  הפוליט  45.הראשונה  של  שנות  השמוני�

בכדי  לשנות  את  חוק  הביטוח  הלאומי ,  תחילה  בליכוד  ובהמש�  בשתי  המפלגות  הגדולות,  הבכירי�

תה  על  משפחות להח�הנהגת  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  בשלבי�  ואי.  ולהנהיג  סלקטיביות

להתמודד  ע�  התנגדות  של  פוליטיקאי�  ומפלגות ,  בחלקה,  נועדה,  שנחשבו  לעניות  יותר,  גדולות

מזוהי�  ע�  מדיניות  רווחה  מרחיבה  וע�  שחקני�  כמו  המוסד  לביטוח  לאומי  וההסתדרות  וע� ה

אג-  התקציבי� ).  175�176:  1988,  מודע(פופולריי�  �התנגדות  צפויה  מצד  הציבור  כנגד  צעדי�  לא

במשרד  האוצר  הצליח  לשכנע  את  הפוליטיקאי�  כי  הסלקטיביות  תחול  על  המשפחות  העשירות  בלבד 

הנהגת  הסלקטיביות  נתקלה  בהתנגדות  של  המפלגות  באופוזיציה  שתקפו  את ).  2005,  ו�ראי,  גבאי(

כמו  זוגות  צעירי�  הנמני�  על  מעמדות ,  יחסית,  הממשלה  על  העדפתה  לפגוע  בקבוצות  חלשות

גדות חלק  מההתנ  46.�  על  המעמדות  הגבוהי�"פני  הטלת  מסי�  על  הכנסות  מהו�  ומנדל�הביניי�  על

שכ�  ע�  הקמת  ממשלת  האחדות  הלאומית  התברר  כי  המער�  ציר- ,  אופוזיציה�נבעה  מיחסי  קואליציה

בשתי  המפלגות  הגדולות  היו  גרעיני  תמיכה  בסלקטיביות   47.את  תמיכתו  למדיניות  הסלקטיביות

  רווחה  שיורית  וסלקטיבית שתפיסת  עולמ�  צידדה  במדינת,  במרכז�  ראשי  המפלגותו,  גדולי�  למדי

, בשתי  המפלגות  הגדולות  היתה  התנגדות  לסלקטיביות,  יחד  ע�  זאת  48).194�195:  1999,  אריה�ב�(

הג�  שבסופו  של  יו�  נאלצו  להישמע  למשמעת ,  והמתנגדי�  א-  הביעו  את  עמדת�  במילי�  בוטות

אותי  אמנ� "אק  אמיר  מהמער�  אמר  בועדת  הכספי�  כי  'הכנסת  ז�חבר,  הלדוגמ  49.הקואליציונית

אבל  אני רוצה לומר שאני אעשה זאת בגועל נפש ,  מחייבת  ההצבעה  במליאת  הכנסת  בגלל  הקואליציה

ובלי  רצו�  מפני  שהמדיניות  הזו  אשר  באה  להטיל  מס  על  קצבאות  שונות  שניתנו  בגלל  מדיניות 

                                                 
45

 .1779�1780' עמ, 18.2.1987, 2336' ע, 27.3.1986, ����שששש 
46

 .472' ע, 6.12.1983, ����שששש 
47

 .247' ע, 29.10.1984, ����שששש 
48

ובהמש� , עת הוחזרה האוניברסליות(הכנסת  שכיהנו  בכנסת  השלוש  עשרה  �אריה  מצא  במחקרו  על  עמדות  חברי�שר  ב�א 
ביחס  לתוכנית  קצבאות )  ני  אירועי�  אלו  בפרק  הבאשראו  ניתוח  ;  א-  בוטלה  ההבחנה  בי�  יוצאי  צבא  למי  שאינ�  כאלו

או  בסלקטיביות  על  בסיס  השתתפות )  הרוב(די�  כי  כשליש  מה�  צידדו  בסלקטיביות  המבוססת  על  מבחני  הכנסות  היל
1992התבטאויות  פומביות  בעד  הסלקטיביות  נשמעו  בדיו�  על  החזרת  האוניברסליות  בסו-  ).  מיעוט(ההורי�  בשוק  העבודה  

 .113�115ראו הסעי- הראשו� בפרק הבא והערות . 
49

ברי ברי ברי ברי דדדד,  �1984ה"התשמ,  )תיקו�)  (הוראת  שעה(או  למשל  את  הדיו�  במליאת  הכנסת  אודות  הצעת  חוק  מיסוי  נקודת  ר 
אלמוזילנו �אק  אמיר  ושושנה  ארבלי'הכנסת  ד�  תיכו�  מהליכוד  וז�בו  התבטאו  חברי,  261�263,  250'  עמ,  29.10.1984,  הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

  והרחיבה  את 45%  למס  שולי  בשיעור  50%עת  החוק  שהורידה  את  ר-  מבח�  ההכנסות  ממס  שולי  בשיעור  צמהמער�  נגד  ה
 .די�מיסוי קצבאות הילדי� ג� לקצבת הילד השלישי במשפחות שלה� עד שלושה יל
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לבוא  ולמסות  את  אות� "הכנסת  ד�  תיכו�  מהליכוד  אמר  כי  �וחבר  50;"  ופוגעי�  בההיו�  באי�,  מסוימת

אבל  אנחנו ,  לכ�  איננו  רואי�  צדק.  שחר�ח  ועדת  ב�"זה  משו�  עשיית  פלסתר  לדו,  נקודות  זיכוי

לראשי  המפלגות   51".ולא  ברצו�,  בי�  א�  אנחנו  חברי  המער�  או  הליכוד,  צביעי�  בעד  העניי�  הזהמ

שני . ית  משמעת  קואליציונית  שהיתה  נחוצה להעברת שינויי החקיקהיהגדולות  היה  תפקיד  חשוב  בכפ

באשר  היא ,  כי  הנהגת  הסלקטיביות  היא  טובה,  מחד,  ת  תומכי  הסלקטיביות  היוטיעוני�  ששימשו  א

קרי  מעניקה  הכנסה  נוספת  לחסרי  הכנסה  משוק  העבודה  ולבעלי  הכנסה  נמוכה ',  פרוגרסיבית'

כרע  במיעוטו  משו�  שאי� ,  ומאיד�  52,ותורמת  לצמצו�  פערי�  כלכליי�,  מהשתתפות  בשוק  העבודה

53.�ומכא� אינה מהווה פגיעה קשה בקצבאות הילדי –+ "בה פגיעה בקי
 

למפלגות  הפוליטיות  ולשיקולי�  קואליציוניי�  היתה  חשיבות  בעיצוב  הסלקטיבית  החלקית  

החלת  הסלקטיביות �יא,  ככל  הנראה.  והחלתה  על  משפחות  קטנות  בלבד  ורק  על  תוכנית  ביטוח  ילדי�

המפלגות  הגדולות  לכבד  את נבעה  משו�  נכונות�  של  שתי  )    ילדי�  ויותר4בנות  (על  משפחות  גדולות  

שהציבה  את  סוגיית  קצבאות  הילדי� ,  י"מה  שנחשב  בעיני  שותפות  קואליציוניות  קטנות  כמו  תמ

) ס"ג�  ש,  ובהמש�(ואגודת  ישראל  ,  )41�42:  2003,  פרל;  110:  1992,  דורו�  וקרמר(בראש  דרישותיה  

). 2005,  ראיו�,  כה�;  2005,  איו�ר,  בריצמ�;  2005,  ראיו�,  בקל(כאינטרסי�  של  בוחריה�  הפוטנציאליי�  

שכ� , חרדיות לא נפגעו כלל�אי� משמעותה כי משפחות דתיות  –הנהגת  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  

חרדי�  ציבור  שולחיה� �יי�תהכנסת  הד�בעיני  חברי,  יחד  ע�  זאת.  ג�  בקרב�  היו  משפחות  קטנות

: 2002,  אבנימל�  ותמיר(קטיביות  הורכב  רובו  ככולו  ממשפחות  גדולות  ולא  היה  אמור  להיפגע  מהסל

מילוי  האינטרסי�  של  השותפות  הקואליציוניות  הללו  היה  תנאי  הכרחי  לתמיכה  שלה� ).  145�146

�70:  1988,  מודעי(גושית  �מזעריות  או  בקואליציות  עתידיות  במערכת  מפלגתית  דו�בקואליציות  זוכות

בחינה  של .  חרדיות  היה  תפקיד  בקידו�  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי��למפלגות  הדתיות  54).74

                                                 
50

 .1986, אלמוזלינו�ארבלי: ראו ג�. 2' ע, 22.4.1985 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 118' רוטוקול מספ 
51

 .3' ע, 22.4.1985 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 118' רוטוקול מספ 
52

בו  בוטלה  קצבת )  1985ספטמבר  (במקרה  זה  .  4001'  ע,  9.9.1985,  247'  ע,  29.10.1984,  584'  ע,  13.1.2.1983,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 
עדי  אמוראי ,    שר  האוצר�הצהיר  סג,  הילד  הראשו�  למשפחות  שלה�  עד  שלושה  ילדי�  ואינ�  עומדות  במבח�  ההכנסה

�ג� ראו  שימוש  בטיעו�  זה  ".  פגיעה  בשכבות  החלשות�תו�  הקפדה  על  פרוגרסיביות  ואי...  התיקוני�  המוצעי�  "כי  ,  מהמער
שחר �ח  ועדת  ב�"בעוד  דו,  לפיו  מדיניות  הסלקטיביות  מיטיבה  ע�  השכבות  החלשות,  1970'  ע,  31.1.1990,  ����שששש:  מאוחר  יותר

 .יברסליות הביא להגדלת הפערי� הכלכליי�נשהמלי+ על קצבאות או
53

 .247' ע, 29.10.1984, ����שששש 
54

קווי  יסוד  של   (1006�1015,  991�1001:  1993,  )עורכי�(והופנונג  גלנור  :  ראו  ג�  ;  72'  ובפרט  ע,  70�74:  1988,  ודעימ 
ו  לא  מופיעה לבמסמכי�  הל).  �1988  ו1984,  1981הממשלה  והסכמי�  קואליציוניי�  של  הממשלות  שהוקמו  בשני�  

התחייבות  מפורשת  של  המפלגות  הגדולות  לבצע  את  הסלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  כ�  שלא  תפגע  במה  שנחשב  בעיני 
המסמכי�  הללו  מבטאי�  באופ�  מפורש ,  ע�  זאת.  ואגודת  ישראל  כאינטרסי�  של  שולחיה�,  במיוחד,  י"ת  כמו  תממפלגו

כגו� (לתת  העדפה  ולהעניק  תגמולי�  חומריי�  ניכרי�  בתחומי�  שוני�  ,  הליכוד  והמער�,  את  נכונות�  של  המפלגות  הגדולות
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ידי  בדיקה של הפרוטוקולי� מדיוני מליאת הכנסת ודיוני ועדת הכספי� של הכנסת �על,  הדיו�  הציבורי

55.לפחות בפומבי, אלה נד� מעלה כי קול� של שחקני�, )שבה נדונה תוכנית ביטוח ילדי�(
 

מרכיב  חשוב  בהצלחתה  של  הממשלה  להעביר  את  החקיקה  בדבר  הסלקטיביות  היה  שליטתה  

עיו�  בפרוטוקולי�  של  הדיוני�  בועדת .  המהווי�  רוב  בועדה,  ההדוקה  למדי  של  הקואליציה  בנציגיה

מוני�  מעלה  כי שהכספי�  של  הכנסת  שבה�  נידונו  שינויי  חקיקה  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בשנות  ה

והממשלה  לא  התקשתה  להשיג  רוב  בועדה  זו  ליוזמות  החקיקה ,  יוני�  היו  קצרי�  למדימרבית  הד

אק  אמיר 'הכנסת  ז�ראו  ציטוטי�  מדברי  חברי(ג�  א�  נציגיה  הביעו  את  התנגדות�  ליוזמות  אלו  ,  שלה

  כאשר �31.3.1986דוגמה  מייצגת  היא  הדיו�  שהתקיי�  בועדת  הכספי�  של  הכנסת  ב).  וד�  תיכו�  למעלה

. 1986  עד  לסו-  ספטמבר  1986הצעת  החוק  להארי�  את  תוק-  מיסוי  קצבאות  הילדי�  מסו-  מר+  נדונה  

נציג  משרד  האוצר  הציג   56:אורכו)  ברווח  כפול(פחות  מחמישה  עמודי�    –הדיו�  עצמו  הוא  קצר  מאוד  

הכנסת �ברי  חברדנציגי  הקואליציה  מתחו  ביקורת  רפה  א�  תמכו  בהצעת  החוק  כ;  את  הצעת  החוק

אני  תומ� ,  תחת  מחאה,  אבל  בצוק  העתי�,  עקרונית  הייתי  נגד  חוקי�  אלה"חיי�  רמו�  מהמער�  כי  

והצעת  החוק ;  �  תקפו  את  החוק"יאיר  צב�  ממפהכנסת  �נציגי  האופוזיציה  כחבר;  "בהצעת  חוק  זו

מסכ�  את  הדיו� ,  הכנסת  יור�  ארידור  מהליכוד�חבר,  הראש�כאשר  יושב,  אושרה  בועדה  במהירות

א� הוא היה רע . הוא  טוב  ג�  עכשיו,  א�  היה  טוב  קוד�.  זה  איננו  חוק  חדש,  חברי�:  "בדברי�  הבאי�

 ".הוא רע ג� עכשיו, קוד�

 

 קטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�קטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�קטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�קטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�שימור מדיניות הסלשימור מדיניות הסלשימור מדיניות הסלשימור מדיניות הסל. . . . בבבב

מש�  הנהגת  הסלקטיביות  במחצית  השנייה  של  שנות  השמוני�  היה  תוצאה  של  יחסי  העוצמה  בתו� ה

תשלומי ,    הגישה  ועדה  לבחינת  שינויי�  במדיניות  המיסוי1986באפריל  .  וקרטיה  המדינתיתרהבי

  אנשי  המוסד  לביטוח שעמדו  בראשה,  ותשלומי  העברה)  על  פי  חוקי�  והסכמי�  קיבוציי�(החובה  

שורה  של  המלצות  וביניה� ,  1984ושמונתה  בדצמבר  ,  לאומי  ואג-  הכנסות  המדינה  במשרד  האוצר

                                                                                                                                                 

� ".משפחות ברוכות ילדי�"והעדפה בולטת ל) דיור ורווחה, חינו
55

�הכנסת  שנמנו  על  המפלגות  הדתיות�יאת  הפרוטוקולי�  הרלוונטיי�  לא  העלתה  התבטאויות  פומביות  של  חברירק 
גודת  ישראל  כינה  את  הארכת  הסלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  כמעשה אאברה�  ורדיגר  מ:  למעט  חריגי�  נדירי�,  חרדיות

  להגביל  את  ההוצאה  לקצבאות  ילדי�  כדר� אלא  הביע  הבנה  לדרישת  משרד  האוצר,  אול�  לא  לח+  לביטול"  לאומי�אנטי"
הכנסת �חבר.  6'  ע,  18.2.1988,    מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת568'  פרוטוקול  מס:  ראו.  למנוע  התפרצות  אינפלציונית

אני  ידוע  כמי  שמתנגד  מאוד  לפגוע :  "מנח�  פורוש  מאגודת  ישראל  הסתפק  בדברי�  קצרי�  בועדת  הכספי�  של  הכנסת
על  אחת .  אבל  אי�  מקו�  לפגוע  בדבר  זה,  יש  מקו�  למסי�.  אני  חושב  שקיצו+  בילד  הראשו�  לא  מוצדק.  בקצבאות  הילדי�

.]. א.ש,  הרחבת  הסלקטיביות  לקיצבת  הילד  השני  במשפחות  שלה�  עד  שלושה  ילדי�[כמה  וכמה  אני  מתנגד  להצעה  זאת  
 .15' ע, 30.7.1990,  מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת285' פרוטוקול מס: ראו
56

  ונגמר 4'  הדיו�  מתחיל  בסו-  עמוד  מס.  4�9'  עמ,  31.3.1986  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  293'  רוטוקול  מספ 
 .9' ת הראשונה של עמוד מסבמחצי
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תחילה  החזרת   –החזרה  הדרגתית  של  האוניברסליות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  שבחוק  הביטוח  הלאומי  

ביטול  המיסוי ,  ולבסו-;  בהמש�  ביטול  המיסוי  על  קצבת  הילד  השלישי;  קצבת  הילד  הראשו�  ומסויה

יישו�  המלצות  הועדה �אי).  26�27:  ז"תשמ,  המוסד  לביטוח  לאומי(על  קצבאות  שני  הילדי�  הראשוני�  

  נדחתה 1987בסו-  .  וס-  לעוצמתו  הרבה  יותר  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצרנהיה  ביטוי  

קפה  על הצעת  מתנגדי  הסלקטיביות  לצמצ�  את  הי,  ביוזמת  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר,  בממשלה

ידי  החזרת  קצבת  הילד  הראשו�  ומיסוי  קצבאות  הילדי�  במשפחות  קטנות  לבעלי  הכנסות  גבוהות 

57). ויותר45%שמס ההכנסה השולי של הכנסת הגבר בה� היא (בלבד 
 

ביטאו בראש ובראשונה את העוצמה )  2.3ראו  טבלה  (השינויי�  שנעשו  בתוכנית  ביטוח  ילדי�   

  בתו� �1986  נפסק  באוקטובר  מיסוי  קצבאות  הילדי.  הרבה  יותר  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר

ד  להפסקתו  הסופית  באפריל ע  1987אול�  חודש  באותה  מתכונת  באפריל  ,  פרק  הזמ�  שנקבע  בחקיקה

ההחלטה  להפסיק  את  המיסוי  ולהנהיג  סלקטיביות  בדר�  של  ביטול  היתה  של  אג-  התקציבי�   1989.58

�  ל�90%  ומ�90%  ל�80%  מ1989  ובאפריל  1987ס-  מבח�  ההכנסות  הועלה  באפריל    59.במשרד  האוצר

 61.  מתנגדיהדמטרה  למת�  את  הביקורת  על  הסלקטיביות  מצב60 ,בהתאמה,    מהשכר  הממוצע95%

אלא הרחיבה את , מיצוי של בעלי השכר הנמו��העלאת הס- במבח� ההכנסה לא פתרה את בעיות האי

 ).2.10ראו טבלה (בעיות המיצוי ג� ביחס לבעלי שכר נמו� נוספי� 

תמיכת�  של  הפוליטיקאי�  בשחקני�  הבירוקרטי�  הובהרה  פע�  נוספת חשיבות  ,  בד  בבד 

ביר  בחקיקה  ג�  את  ביטול  קצבת  הילד  השני  למשפחות  קטנות עהממשלה  ניסתה  לה:  1990במר+  

  השכר  הממוצע  למשרת  שכיר 120%שעיקריה  היו  הוספת  מבח�  הכנסה  בגובה  ,  באמצעות  חקיקה

והעלאת הס- במבח� ההכנסה לילד הראשו� לגובה לתשלו�  קצבת  הילד  השני  למשפחות  קטנות  בלבד  

                                                 
57

  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו� 395'  פרוטוקול  מס:  בתו�,  משה  קצב,  או  דברי  שר  העבודה  והרווחהר 
דיעות דיעות דיעות דיעות יייי,  "ג�  השנה  לא  תהיה  קצבת  ילד  ראשו�:  הממשלה  הכריעה",  גד  ליאור  וישראל  תומר:  וכ�;  5�6'  עמ,  21.12.1987
 .18.1.1988, אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות

58
החוק  האחרו�  שיש  בו  הוראה  למיסוי ;  2494'  ע,  31.4.1987,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד;  140'  ע,  9.4.1986,  1175'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס 

, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס: ראו. �1988ח"התשמ, )תיקוני  חקיקה  להשגת  יעדי התקציב(דינה  נקודות  קיצבה  הוא  חוק  הסדרי�  במשק  המ
 .72' ע, 17.4.1988, 1248' מס
59

משה  קצב  הציג  את  המהלכי�  בי�  משרדו ,  שר  העבודה  והרווחה,    זההבמקר.  1577�1578'  עמ,  25.1.1988,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 
וג�  זאת ,  כאלטרנטיבה  שהיא  בגדר  הרע  במיעוטו,  לפיה�  ביקש  להחלי-  את  הביטול  המוחלט  במיסוי,  לבי�  משרד  האוצר

שר  העבודה  והרווחה  ציי�  בציניות  כי  חלק  ניכר  מהשרי�  סירבו  לבוא  לעזרתו .  כלכליי��משו�  התחשבות  בצרכי�  המקרו
 . האוצר והצעת משרדוולהתמודד מול שר

60
 .4' ע, 1.11.1989, 1287' מס, 93' ע, 9.4.1987, 1212' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 

61
,   מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת121'  פרוטוקול  מס:  ראו  ג�.  2509'  ע,  23.3.1988,  2495'  ע,  31.4.1987,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 

2.8.1989. 
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שבאה  לידי  ביטוי  בנפילת  הממשלה ,    יציבהאעל  רקע  קואליציה  ל  62.השכר  הממוצע  למשרת  שכיר

בפשרה  שהתקבלה   63.ההתנגדות  בכנסת  עיכבה  את  השינוי,  1990במר+  "  התרגיל  המסריח"לאחר  

כוח�  של   64.הוחלט  לצמצ�  את  הרפורמה  במס  הכנסה  שנדונה  באותו  הזמ�  תמורת  ביטול  יוזמה  זו

לא  עמד  לה� )  דרות  והמעסיקי�תההס,  המוסד  לביטוח  לאומי,  האופוזיציה(המתנגדי�  לסלקטיביות  

וכנית עלה  בידי  הממשלה  לשנות  את  ת,  על  רקע  קואליציה  קטנה  א�  יציבה,  1990ובאוגוסט  ,  זמ�  רב

  השכר 150%ס-  של  ,  נקבע  מבח�  הכנסה  נוס-:  ביטוח  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי  פע�  נוספת

כאשר  יתר  התנאי�  תאמו  את ,  לזכאות  משפחות  קטנות  לקצבת  הילד  השני,  הממוצע  למשרת  שכיר

, המער�  ראה  בהצעת  החוק  הממשלתית  65.הסלקטיביות  שהיתה  נהוגה  ביחס  לקצבת  הילד  הראשו�

דבר  שבא  לידי  ביטוי ,  דר�  לנסות  ולנגח  את  הממשלה,  שלהצעה  דומה  לה  לא  התנגד  בעודו  בממשלה

66.בהצבעות השמיות על חלק מסעיפי� וההסתייגויות לה�
 

שלא קיבלו בפועל החזר ' קטנות'חות רי�  בעלי  שכר  נמו� שלה� משפיחלק  העובדי�  השכ:  2.10בלה  ט
אחוז  המשפחות  ע�  ילדי�  שלא  היו  זכאיות  לקבל ;  )אומדני�  מספריי�(קצבאות  ילדי�  מהמעסיקי�  

 קצבאות ילדי� עקב הנהגת הסלקטיביות מתו� כלל המשפחות ע� ילדי�

חוז המשפחות שיש לה� ילדי� ולא א
 הנהגת בקיבלו קצבאות ילדי� עק

 הסלקטיביות

 ילדי� 1�3חות בנות המשפ' סמ
הממצות החזר קצבאות ילדי� 

 באמצעות המעסיקי�

 ילדי� 1�3המשפחות בנות ' סמ
הזכאיות להחזר קצבאות ילדי� 

 באמצעות המעסיקי�

 נהש

 1985 �100,000כ �58,000כ סרח

 1986 �100,000כ �45,000כ סרח

 1987 �105,000כ �55,000כ 19

 1988 �105,000כ �62,000כ 19

 1989 �110,000כ �70,000כ 19

 1990 �127,000כ �80,000כ 20

 1991 �135,000כ �110,000כ 35

 1992 חסר חסר 35

 .שני� שונות, קירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתקירה שנתיתסססס, המוסד לביטוח לאומי :קורמ

 

שינויי�  שנעשו  בסו-  שנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�  היו  ביטוי  לתפיסה  באג- ה

של  ילדיה�  או  של  התא ,  ות  הילדי�  אינ�  זכות  של  ההורי�לפיה  קצבא,  י�  במשרד  האוצרבהתקצי

ולכ�  המדינה  היא  שתקבע  את  היקפ�  של ,  אלא  הוצאה  תקציבית  של  המדינה,  המשפחתי  בכללותו

הרי שנית� לצמצ� את ההוצאה התקציבית ,  בא�  למדינה  יש  מטרות  חיוניות  אחרות.  קצבאות  הילדי�

בדיו� ,  דוד  מילגרו�,  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצראמר  נציג  ,  דברי�  ברוח  זו.  לקצבאות  הילדי�

                                                 
62

 .34' ע, 18.3.1990דת הכספי� של הכנסת מיו� ע מישיבת ו224' רוטוקול מספ 
63

 .32�51' עמ, 18.3.1990 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 224' רוטוקול מספ 
64

בנוס- ,  כחלק  מהפשרה  הוחלט.  22�24'  עמ,  27.3.1990  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  230'  רוטוקול  מספ 
 .צבאות הזקנה למדד במקו� השכר הממוצעקהצמדת �ג� על אי, לביטול הרחבת הסלקטיביות

65
 .272' ע, 1.8.1990, 2010' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 

66
 .5071�5094' עמ, 2.8.1990, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
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 – 67בועדת הכספי� על הסלקטיביות שהונהגה באותו הזמ�

כשהיא  קיבלה  לבסו-  את  ההחלטה  היה  קוד�  כל  העובדה ,  ה  שעמד  לנגד  עיני  הממשלהמ
קציב תהיק-  תשלומי  ההעברה  מ.  יארד  שקל  קצבאות  ילדי�  מיל�2שמשלמי�  היו�  כ

. וכתוצאה  מכ�  נגר�  גירעו�  שנופל  על  כתפי  הממשלה,  הביטוח  הלאומי  הול�  וגדל  בכל  שנה
 .ויש צור� לקצ+ בתקציב הממשלה כדי לממ� הוצאות בתחו� הקליטה, זוהי העובדה

 

צר  כאמצעי  לצמצו�  הוצאות הפחתת  ההוצאה  על  קצבאות  הילדי�  נחשבה  במשרד  האו,  תר  על  כ�י

י  על  עבודה  שתסייע  למעסיקי�  ולמשק  הישראלי�  להשתלב  ולהתחרות והממשלה  ולהפחתת  המיס

 68בדיו�  בועדת  הכספי�,  אוהד  מראני,  כדברי  נציג  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר,  בכלכלה  הגלובלית

– 

הא�  המשק  הישראלי  יכול  להרשות  לעצמו  לשל�  קצבאות ,  מהות  קיימת  כמוב�  השאלהל
ומה  ההיגיו� ,  וס-  לכ�  לממ�  אות�  בגביית  מסי�נו,  ילדי�  בהיק-  גדול  של  מיליארדי  שקלי�

� .הכלכלי בכ
 

  נדחתה  ההצעה  להחלי-  את  ביטול  הקצבאות 1990  בסו-  1991דיוני�  על  תקציב  המדינה  לשנת  ב

, לבו�(ולחילופי�  הוחלט  דווקא  לאחד  את  מבחני  ההכנסות  לקצבאות  הילד  הראשו�  והשני  ,  במסוי�

 95%באות  הילד  הראשו�  והשני  לפי  הס-  הנמו�  יותר  של  צאיחוד  מבחני  ההכנסות  לק).  174:  1991

השוויו� �שטע�  כי  צעד זה יגביר את אי,  ילמרות  התנגדות  המוסד  לביטוח  לאומ  199169התקבל  באפריל  

  משפחות  שלה�  ארבעה 1991החל  מאפריל  ,  לעומת  זאת  70.בי�  משפחות  קטנת  לבי�  משפחות  גדולות

ובעיקר  אמורי�  הדברי�  ביחס (למוד  ה  ל/ו  המשי�אל  "ה  לצה/ת  שבה�  התגייס/ילדי�  והמבוגר

לא  נחשבו  עוד  למשפחות  קטנות  והמשיכו  להיחשב  למשפחות  גדולות  לצור� )  למשפחות  חרדיות

כלומר  לא  הוחלו  עליה�  מבחני  ההכנסה  וביטול  קיצבאות  הילד  הראשו� ,  תוכנית  קצבאות  הילדי�

  כי  דווקא  תרומה  של  התא  המשפחתי ת  זה  נעשה  זמ�  רב  לאחר  שצצה  ביקורתיקו�  אחרו�  71.והשני

משפחה 'לחברה  בדר�  של  גיוס  אחד  מהילדי�  לצבא  מביא  לפגיעה  חומרית  ע�  מעבר  מסטטוס  של  

72.'משפחה קטנה'לסטטוס של ' גדולה
 

 

                                                 
67

 .5' ע, 10.3.1991 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 393' רוטוקול מספ 
68

 .34' ע, 18.3.1990 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 224' רוטוקול מספ 
69

 .125' ע, 27.3.1991, 1351' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
70

 .11.3.1991, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, " משפחות�120,000שינוי מבח� לקצבת ילדי� יפגע ב", רית גילתמ 
71

 .125' ע, 27.3.1991, 1351' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
72

, ,,,,ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד;  7'  ע,  31.3.1986,    מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת293'  פרוטוקול  מס;  4052'  ע,  26.9.1985,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 
פרוטוקול ;  )משה  קצב,  במקרה  זה  הושמעה  הביקורת  על  ידי  שר  העבודה  והרווחה  (1576'  ע,  25.1.1988,  2428'  ע,  1.4.1986

  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� 393'  פרוטוקול  מס;  5.12.1989  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  88'  מס
 .3' ע, 10.3.1991
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 מגבלות יישו� הסלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�מגבלות יישו� הסלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�מגבלות יישו� הסלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�מגבלות יישו� הסלקטיביות בתוכנית ביטוח ילדי�. . . . גגגג

וגברה ,  �  מתנגדיהיראשית  שנות  התשעי�  חל  שינוי  במאז�  העוצמה  בי�  תומכי  הסלקטיביות  לבב

משאב  העוצמה  העיקרי  של  מתנגדי  הסלקטיביות  ותומכי .  עוצמת�  היחסית  של  המתנגדי�

ובעיקר  בעיית ,  תוכנית  ביטוח  ילדי�האוניברסליות  היה  הבעיות  שעלו  מאופ�  יישו�  הסלקטיביות  ב

לפני  הדיו�  בשינוי  יחסי  העוצמה  בי�  תומכי  הסלקטיביות  למתנגדי .  המיצוי  שנבעה  מביטול  הקצבאות

 .והבעיות שנכרכו במהלכי� אלו, יש להציג את אופ� יישו� מיסוי הקצבאות וביטול�, הסלקטיביות

ג�  א�  המטרה ,  גיו�  פעולה  שונהלמיסוי  קצבאות  הילדי�  ולביטול  קצבאות  הילדי�  היה  ה 

המוסד  לביטוח  לאומי  המשי� ,  במקרה  של  מיסוי:  לצמצ�  את  ההוצאה  התקציבית  –היתה  משותפת  

והמעסיקי�  והעובדי�  העצמאי� ,  עניק  קצבאות  ילדי�  באופ�  אוניברסלי  לחשבו�  הבנק  של  הא�הל

;)113:  ב1993,  גבאי(ר  על  הקצבה  מהכנסת  האב  למשרד  האוצ)  בשיעור  השולי(נדרשו  לשל�  את  המס  

המוסד  לביטוח  לאומי  ביטל  בשלב  הראשו�  באופ�  אוטומאטי  את  תשלו� ,  במקרה  של  ביטול  73

שיל�  קצבאות  ילדי�  למקבלי  גמלאות   –ובשלב  השני  ,    לכל  המשפחות  הקטנות�קצבאות  הילדי

) לאחר  הגשת  תביעה  אישית  –לשתי  הקבוצות  האחרונות  (לעצמאי�  ולמקרי�  חריגי�  נוספי�  ,  קיו�

, המוסד  לביטוח  לאומי(ושיפה  את  המעסיקי�  שהצהירו  כי  שילמו  קצבאות  ילדי�  לעובדיה�  הזכאי�  

המדינה  ציפתה  לקבל ,  במקרה  של  מיסוי,  במילי�  אחרות).  989�990:  1987,  הנמבקר  המדי;  43:  ז"תשמ

היגיו� .  המדינה  נדרשה  לשל�  כס-  למשפחות  זכאיות,  ובמקרה  של  ביטול;  כס-  ממשפחות  חייבות

 .פעולה זה הביא לבעיות מיצוי שונות בשני המקרי�

לכ� שחלק ניכר מהיק- ,  לפי  הערכות  משרד  האוצר,  הפיצול  שהיה  כרו�  ביישו�  המיסוי  הוביל 

תיאר  את  הבעיות  והיקפ�  הממונה  על  אג- .  נה  היתה  צפויה  לספוג  מהציבור  לא  נגבההמיסוי  שהמדי

 –) 113: ב1993(יור� גבאי , הכנסות המדינה במשרד האוצר

התברר .  לא  מבחינה  פיסקלית  ולא  ברמה  התיאורטית,  מיסוי  הקצבאות  לא  השיג  את  יעדיו 
ילדי� "  נעלמו"יווחי�  וחו  למעביד  על  הולדת  ילדיה�  ומ�  הדושרבי�  מ�  האבות  לא  די

שהכנסת  הבעל  היא  מרכיב  חלקי  מאוד  של  ההכנסה ,  במקביל  התברר.  שנולדו  בעבר
הכנסת ,  לא  נכללו  הכנסות  מהו�:  וממילא  הפרוגרסיביות  היתה  מפוקפקת  למדי,  המשפחתית

 .האישה והכנסת הבעל מעבודות נוספות
 

דרשו  לשל�  את  המס  על  קצבאות אלו  נ:  יתי  ג�  ביחס  לעובדי�  עצמאי�יישו�  החוק  התברר  כבעי

תשלו�  מקדמות  מס  בראשית  שנת  המס  וביצוע  תיאו�  מס  בסו- (הילדי�  בהסדרי�  מורכבי�  למדי  

                                                 
73

�79'  עמ,  28.11.1983,  1651'  מס,  צעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקהההה:  �1983ד"התשמ,  )הוראת  שעה(או  ג�  דברי  הסבר  לחוק  מיסוי  נקודת  קצבה  ר 
80. 
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, העובדי�  העצמאי�  לא  שילמו  מס  על  קצבאות  הילדי�  בראשית  שנת  המס,  בפועל  74).שנת  המס

ביחס  לעובדי�  השכירי� (ליה  לטובת  העובדי�  העצמאי�  פס  היוו  אואילו  תשלו�  המס  בסו-  שנת  המ

  החליטה  המדינה  לוותר  לעובדי�  העצמאי�  על 1985באפריל    75).שמה�  נוכה  המס  במקור  מדי  חודש

מה  שלא  שינה  את  מצב  הענייני�  שהמדינה  כשלה  בגביית  המס  ממרבית   76,תשלו�  המקדמות

ריכו�  התנגדות  אפשרית  בקרב  הציבור לכישלו�  המדינה  בגביית  המס  שימשה    77.העובדי�  העצמאי�

 .ידי משרד האוצר�והוביל לזניחתו דווקא על, עילותודווקא משו� חוסר י, למס

הוביל  לבעיות ,  )2.3ראו  טבלה  (ג�  הילד  השני    –ומאוחר  יותר  ,  ביטול  קצבאות  הילד  הראשו� 

בדומה .  יקי�סמיצוי  נוספות  בשל  הטלת  תפקיד  תשלו�  הקצבאות  לעובדי�  שכירי�  זכאי�  על  המע

לשל� ,  של  בחינת  זכאות  עבור  עובדיה�  מדי  חודשג�  כא�  הוטל  על  המעסיקי�  לנהל  מערכת  ,  למיסוי

משו�  כ�  הוחלט  ג�  על  ס-  אחד  במבח� .  לה�  קצבאות  ולדרוש  שיפוי  מהמוסד  לביטוח  לאומי

79: 1997, גורדו� ואליאב(ידי המעסיקי� �בכדי להקל ככל הנית� את ביצוע הסלקטיביות על –ההכנסה 

הצלבת  קוב+  המידע  על  לידות  ילדי�  לבי�  רשימת שנעשו  על  ידי  ,  לפי  נתוני  המוסד  לביטוח  לאומי).  

הדרישות  לשיפוי  שהוגשו  על  ידי  המעסיקי�  ועל  פי  אומדני  התפלגות  השכר  במשק  שמקור�  בסקרי 

  מהעובדי�  השכירי� �20%�50%עולה  כי  מדי  שנה  כ,  ההכנסות  של  הלשכה  המרכזית  לסטטיסטיקה

כפי שהדגישו נציגי המוסד לביטוח לאומי  78.)ש�, ש�)  (2.10ראו  טבלה  (הזכאי�  להחזר  לא  זכו  לקבלו  

בעיות  המיצוי  אירעו  בעיקר  בקרב  מעסיקי�  קטני� ,  בדיוני�  שוני�  על  השלכות  הסלקטיביות

חסית י  לא  יישמו  אות�  בשל  העלות  הגבוהה  שלא  היו  תמיד  מודעי�  לכללי�  החוקיי�  או,  ובינוניי�

שאינ�  מודעי� ,  העובדי�  בשכר  נמו�  נחשבו  במרבית  המקרי�  לעובדי�  חלשי�.  הכרוכה  בהפעלת�

טענה   79.או  אינ�  מסוגלי�  לעמוד  מול  זכויותיה�  מול  מעסיקיה�  מחשש  שיפוטרו/לזכויותיה�  ו

המעסיק : נוספת  גרסה  כי מקצת המעסיקי� עשו שימוש בקצבאות הילדי� כמעי� סבסוד מצד המדינה

בבדיקה  שער�  המוסד  לביטוח   80.ר  והצהיר  כי  שיל�  לעובד  וקיבל  שיפוי  מהמוסד  לביטוח  לאומיקשי

                                                 
74

 .65' ע, 23.2.1984, 1107' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
75

 .18�21' עמ, 28.5.1985 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 136' רוטוקול מספ 
76

 .104' ע, 29.4.1985, 1143' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
77

 .18, 15' עמ, 28.5.1985 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 136' רוטוקול מספ 
 .6�8' עמ, 21.10.1987 מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 364' פרוטוקול מס: או ג�ר78
  מישיבת  ועדת 325'  ול  מסקפרוטו;  13,  4�5'  עמ,  10.3.1991  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  393'  רוטוקול  מספ79

 .5�7' עמ, 10.12.1991הכספי� של הכנסת מיו� 
80

  מישיבת  ועדת 325'  פרוטוקול  מס;  6'  ע,  21.12.1987שיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�    מי395'  רוטוקול  מספ 
 .5�6' עמ, 10.12.1991הכספי� של הכנסת מיו� 
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כלל �המשתכרי�  דר�,    של  תלושי  השכר  של  תובעי  דמי  אבטלה  ודורשי  הבטחת  הכנסה�1986לאומי  ב

�המוסד  לביטוח (  מהעובדי�  הזכאי�  לא  קיבלו  החזר  קצבה  מהמעביד  �40%נמצא  כי  כ,  שכר  נמו

 ).43: ח"מתש, לאומי

לא  כללה ,  כפי  שנקבעה  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומי,  ערכת  הסלקטיביותמ

במקרי�  רבי�  היה  מדובר   81.סנקציות  למעסיקי�  שלא  שילמו  לעובדיה�  את  קיצבאות  הילדי�

שבמסגרתו  העובד  לא  יכל  לדעת  הא�  הוא  מקבל  את  קיצבאות ,  בהסכמי  שכר  נטו  בי�  המעסיק  לעובד

לעובדי�  נותרה  האפשרות  לפנות  לבית  הדי�  לעבודה  ולתבוע  את   82.מגיעות  לו  או  לאוההילדי�  

83.המגיע לה� בעילת הלנת שכר
 

קבלת  קיצבאות  בהעדר  זכאות  או :  פ�  אחר  של  מגבלות  יישו�  הסלקטיביות  היה  מיצוי  יתר

י� חאזר�על  הקבוצה  הראשונה  נמנו  עובדי�  פלסטיניי�  ולא.  קבלת  קיצבאות  מיותר  ממקור  אחד

בלו  ממקצת  המעסיקי�  קיצבאות  ילדי�  משו�  שאות�  מעסיקי�  לא  היו  מודעי�  לכללי� אחרי�  שקי

נראה  כי  תופעה  זו  היתה  מצומצמת  מאוד .  החוקיי�  שחייבו  מת�  קיצבאות  ילדי�  בקריטריו�  האזרחות

מקצת  מהמעסיקי�  ג�  שילמו  קיצבאות  ילדי�  לעובדי� ).  992�993:  1987,  מבקר  המדינה(בהיקפה  

וככל  הנראה  היקפה  של  תופעה  זו  היה  רחב ,  גבוהה  מהס-  שנקבע  במבחני  ההכנסותשהכנסת�  היתה  

  מכלל �8%�10%שהוערכה  ב,  תופעה  נרחבת  הרבה  יותר).  ש�,  ש�(יותר  מ�  התופעה  הקודמת  

קרי  תשלו�  קיצבת  ילדי�  עבור ,  המשפחות  הקטנות  שקיבלו  קיצבאות  ילדי�  היתה  של  תשלומי  יתר

, לפי  בדיקת  מבקר  המדינה,  המוסד  לביטוח  לאומי  ביצע  84).ש�,  ש�(אותו  ילד  מיותר  ממקור  אחד  

יקי�  שאפשרה  מיצוי  יתר  ושיפוי פיקוח  רופ-  בכללו  ואכיפה  דיפרנציאלית  בסניפי�  שוני�  על  המעס

                                                 
81

, 23.3.1988,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד:  על  עניי�  זה,  יאיר  צב�  וחייקה  גרוסמ�,  ציהיז�  שבאופו"כנסת  של  מפ�או  ביקורת�  של  חבריר 
 .2506�2507' עמ
82

 .''''מ ואחמ ואחמ ואחמ ואח""""רדיו גנ� בערדיו גנ� בערדיו גנ� בערדיו גנ� בע' ' ' ' לד נלד נלד נלד נחחחח 3839�15/נב) אביב�תל(ע "תב; ממממ""""רהיטי� בערהיטי� בערהיטי� בערהיטי� בע. . . . הההה....בבבב....אאאא' ' ' ' ביא נביא נביא נביא נלללל 4290�15/נב) אביב�תל(ע "בת 
83

' ' ' ' צי+ נצי+ נצי+ נצי+ נעעעע'  ואח1806�35/נג)  אביב�תל(ע  "תב;  ממממ""""עעעעבבבב        2222חברת  ק-  חברת  ק-  חברת  ק-  חברת  ק-  '  '  '  '  לכה  נלכה  נלכה  נלכה  נממממ  49�15/נב)  אביב�תל(ע  "תב:  וכ�,  או  הערה  קודמתר 
  תביעות  שהגיעו 5בדיקה  של  המאגרי�  המשפטיי�  האלקטרוניי�  העלתה  .  עסאקלהעסאקלהעסאקלהעסאקלה'  '  '  '  ידו  נידו  נידו  נידו  נגגגג  247�3/נד)  נצרת(ע  "תב;  גלאו�גלאו�גלאו�גלאו�

לא  נית�  להסיק  ממספר .  להכרעה  ונגעו  למקרי�  שבה�  מעסיקי�  לא  שילמו  לעובדי�  קצבאות  ילדי�  שהיו  זכאי�  לה�
והמאגרי� ,  1990מכיוו�  שקשה  לאתר  מקרי�  שנידונו  לפני  שנת  ,  �  זה  כי  תופעות  מעי�  אלו  היו  חריגות  ונדירותטתביעות  ק

סביר  להניח  כי  עובדי�  רבי�  לא  היו  מודעי�  לזכויותיה� ,  יתר  על  כ�.  חלקיי�  מאוד  א-  ביחס  לשנות  התשעי�  המוקדמות
�אל,  מפסקי  הדי�  המעטי�  עולה  כי  מדובר  בעובדי�  בעלי  שכר  נמו�.  או  חששו  ולהגיש  תביעה  מחשש  שיבולע  לה�

 . טווח�קצרות, שבמקרי� רבי� דפוס התעסוקה העיקרי שלה� היה זה של תעסוקות זמניות, מאוגדי�
84

עובדי�  שהועסקו  ביותר  ממקו�  עבודה  אחד  בשכר  נמו�  ממבח�  ההכנסה  בכל  אחד  ממקומות :  י�  המקרי�  נית�  למנותב 
עובדי�  שהיו  שכירי� ,  כר  נמו�  וקיבלו  קצבאות  קיו�  מהמוסד  לביטוח  לאומי  באותו  הזמ�שעובדי�  שהועסקו  ב,  העבודה

מי  שהיו (א�  לא  יידעו  את  המוסד  לביטוח  לאומי  על  שינוי  הסטטוס  ועצמאיי�  בו  זמנית  או  ששינו  את  סטטוס  עבודת�  
עובדי�  או  כעובדי�  עצמאיי�  והחלו  לעבוד  כשכירי�  בלא  לבטל  את  רישומ�  כעובדי� �רשומי�  במוסד  לביטוח  לאומי  כלא

באות במסגרת  דמי  אבטלה  שולמו  קצ(מי  שקיבלו  קצבת  קיו�  מהמוסד  לביטוח  לאומי  וג�  דמי  אבטלה  ,  )בסטטוס  שונה
המוסד  לביטוח  לאומי ,  ולעומת  זאת(מי  שנולד  לה�  ילד  רביעי  א�  לא  יידעו  את  המעסיק  על  כ�  ,  )ילדי�  להורי�  זכאי�

ות  ועובדי� /גרושי�,  אלמנות(וסוגי  עובדי�  מיוחדי�  )  קיבל  דיווח  ישיר  מבית  החולי�  והחל  לשל�  את  קצבאות  הילדי�
  לשל�  לה�  ישירות  את  קצבת  הילד 1985יטוח  לאומי  החליט  בנובמבר  שהמוסד  לב)    ויותר  בהתאמה�60  ו65ועובדות  בני  

 .קצבת ילד ראשו� א� עמדו במבח� ההכנסה, מתו� חוסר ידיעה, א� המעסיקי� המשיכו לשל� לה�, הראשו�
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 �85).991�993: ש�(מעסיקי� שלא היו זכאי� לכ
 

קיצבאות  למשפחות ההמוסד  לביטוח  לאומי  המשי�  לשל�  את  ,  שונה  מהעובדי�  השכירי�ב

ידי  הפגשת  קוב+  ילדי�  ע�  קבצי  הנתוני� �בדי�  לא  שכירי�  עלשל  מקבלי  קיצבאות  קיו�  ועו

למעט  מקרי�  חריגי� ,  שתי  האוכלוסיות  הללו  נהנו  ממיצוי  מלא.  הרלוונטיי�  לשתי  האוכלוסיות  הללו

י�  הללו  מצא רחלק  מהמקב ).989�990,  ש�(שנבעו  מטעויות  ברישו�  ואילצו  הגשת  תביעות  אישיות  

אומי  לא  נהג  באופ�  אחיד  בפיצוי  מבוטחי�  שנדרשו  להגיש  תביעות מבקר  המדינה  כי  המוסד  לביטוח  ל

 ).990�994: ש�(א� עשו זאת באיחור , אישיות

שהיה  חלקי  בהתבססו  על  הכנסה  מעבודה  בלבד ,  עיה  נוספת  נבעה  ממבח�  ההכנסה  שנקבעב

ולא  על  כלל  הכנסות  המשפחה ,  )  שבראש�  נשי�תהוריו�במשפחות  חד,  או  אישה(של  אבי  המשפחה  

החלת מבח� ההכנסה על מי שנחשב למפרנס העיקרי הובילה ). מתשלומי העברה וכולי, מהו�, מעבודה(

וא- (עברה  את  הס-  ,  או  של  הא�  בלבד,  לכ�  שמשפחות  שבה�  ההכנסה  מעבודה  של  שני  ההורי�

בעוד  משפחות  שבה� ,  בא�  הכנסת  האב  היה  נמוכה  מהס-,  היו  זכאיות  לקצבאות  ילדי�)  במידה  ניכרת

גורדו� )  (2.11ראו  טבלה  (לא  היו  זכאיות    –יה  מפרנס  יחיד  והכנסתו  עלתה  במעט  על  הס-  האב  ה

86).80�83: 1997, ואליאב
 

הבעיות  ביישו�  הסלקטיביות  נבעו  מכ�  שהמוסד  לביטוח  לאומי  לא  צפה  את  הבעיות  שנבעו 

ול קצבת הילד המיצוי  שבביט�  נער�  להתמודד  ע�  בעיות  אייהמוסד  לביטוח  לאומ,  כ�  למשל.  מיישומה

רק  כחצי  שנה  לאחר  ביטול  קצבת  הילד   –התמודדות  שבה  חל  הצלחה  מועטת  בלבד    –הראשו�  

א�  לא  בהגברת ,  וג�  אז  פעולתו  הבלעדית  היתה  הגברת  הפרסו�  בקרב  העובדי�  והמעסיקי�,  הראשו�
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 .8' ע, 21.10.1987 מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 364' פרוטוקול מס: � ראוכ 
  כאשר  מבח�  ההכנסה  עמד  על 1992/93שהתבססה  על  נתוני  סקר  הוצאות  המשפחה  ,  דיקה  של  המוסד  לביטוח  לאומיב86

  ממשקי  הבית  בלבד �40%ב,    ילדי�1�3שלה�  ,  תו  משפח�555,200העלתה  כי  בקרב  כ,    מהשכר  הממוצע  למשרת  שכיר95%
היו  זכאיות  להחזר  קצבאות )    מכלל  המשפחות16%(  מהמשפחות  �40%ומתוכ�  רק  כ,  השתת-  רק  הגבר  בשוק  העבודה

ה�  עמדו  במבח�  ההכנסה  והיו ,  כלומר  ללא  קשר  להכנסת  האישה,    מהמשפחות  האישה  עבדה  והגבר  לא�5%ב;  הילדי�
 �55%וב;  )נית�  להניח  כי  במרבית  המקרי�  הללו  מדובר  במשפחות  חרדיות(ילדי�  במלוא�  אמורות  לקבל  את  קצבאות  ה

היו  אמורות  לקבל  את  קצבאות  הילדי� )    מכלל  המשפחות16.5%(  מהמשפחות  �30%כ,  מהמשפחות  שני  בני  הזוג  עבדו
 30%תו�  אות�    מ�70%אול�  ביחס  לכ,  במלוא�  משו�  שהכנסת  הגבר  בה�  היתה  נמוכה  מהס-  שנקבע  למבח�  ההכנסה

היתה  הכנסה  משפחתית ,  )  מכלל  המשפחות  הקטנות�10.55%  מהמשפחות  שבה�  שני  בני  הזוג  עבדו  ו21%(מהמשפחות  
ביחס  לתקופה  האחרונה  שבה  הופעלה  הסלקטיביות ,  מהאומד�  של  המוסד  לביטוח  לאומי.  גבוהה  ממבח�  ההכנסות  שנקבע

אול�  הפעלת  מבחני  ההכנסות  על ,  ת  להחזר  קצבאות  הילדי�  מהמשפחות  היו  זכאיו37.5%בקצבאות  הילדי�  מעלה  כי  
מהמשפחות  הקטנות )  10.55*37.5/100  (=28.13%הכנסת  הגבר  בלבד  ולא  על  הכנסות  התא  המשפחתי  הביאה  לכ�  שלפחות  

שהיו  אמורות  לקבל  את  מלוא  קצבאות  ילדי�  על  בסיס  הכנסת  הגבר  בלבד  לא  היו  זכאיות  לקבל�  א�  מבח�  ההכנסות  היה 
הקטנות  שבה� [מרבית  המשפחות  ,  היינו:  "ובמילי�  אחרות,  על  ההכנסות  מהשתתפות  בשוק  העבודה  של  שני  בני  הזוגחל  

לא  היו  זכאיות  לה  אילו ,  בגלל  הכנסה  נמוכה  של  הגבר,  ששולמה  לה�  קצבת  הילדי�  במלואה.]  א.ש,  שני  בני  הזוג  עובדי�
  בדיקה  אחרת  שביצע  המוסד  לביטוח  לאומי  העלתה  כי  רק ".היו  מתחשבי�  בהכנסת  שני  בני  הזוג  במשפחה  באותה  תקרה

ואילו ,  של  קצבאות  הילדי�,  קרי  לכל  המשפחות,  המשפחות  הקטנות  בעשירו�  התחתו�  היו  אמורות  ליהנות  מהחזר  מלא
ולעומת� ,  כבר  בעשירו�  הרביעי  פחות  מחצי  מהמשפחות  הקטנות  היו  אמורות  ליהנות  מתשלו�  מלא  של  קצבאות  הילדי�

בשלושת  העשירוני�  העליוני�  שנהנו  מקצבאות  הילדי�  בשל  החלת  מבח�  ההכנסות  על  הכנסות   –מעטות    –חות  היו  משפ
 .הבעל בלבד
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היתה  מספקת  ה�  ביחס  למעסיקי�  וה�  ביחס   ההסברה  לא).  995:  1987,  מבקר  המדינה(האכיפה  

חלק  מהפעולות ,  יתר  על  כ�.  כפי  שעלה  מבדיקת  מבקר  המדינה,  ובפרט  כלפי  האחרוני�,  עובדי�ל

נבעו  מכ�  שהמוסד  לביטוח  לאומי  ביקש  לנצל  את  הבעיות  שהתעוררו  בהפעלת ,  או  העדר�/ו,  הללו

הסלקטיביות  ולא  פעל  ככל  הנית�  כדי  להתגבר  עליה�  במטרה  להכשיל  את  הסלקטיביות  ולהחזיר  את 

 ).2005, ראיו�, תמיר(הג� שבאופ� פומבי התחייב לעשות כ� , סליותהאוניבר

השפעת  החלת  הסלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  על  הכנסת  הגבר  בלבד  לעומת  ההכנסה :  2.11בלה  ט
 )באחוזי�(לפי עשירוני הכנסה , המשפחתית הכוללת

  לפי הכנסת המשפחה) סייה בעשירו�ומהאוכל(חוז הזכאי� לקצבת ילדי� א

 מ� השכר 130%ד ע
 הממוצע

 מ� השכר 120%ד ע
 הממוצע

 מ� השכר 110%ד ע
 הממוצע

(פי הכנסת הגבר ל
95%( 

 שירו�ע

 הכל��ס 37.5 31.6 36.1 39.9

100.0 100.0 100.0 100.0 1 
100.0 100.0 100.0 97.2 2 
100.0 91.6 81.8 66.1 3 
69.7 52.0 34.4 41.1 4 
29.1 16.9 0.0 30.4 5 
0.0 0.0 0.0 24.6 6 
0.0 0.0 0.0 10.6 7 
0.0 0.0 0.0 2.8 8 
0.0 0.0 0.0 0.9 9 
0.0 0.0 0.0 0.2 10 

 .82: 1997, גורדו� ואליאב :קורמ
 .למבוגר סטנדרטי, עשירוני ההכנסה חולקו לפי הכנסה מעבודה ברוטו של המשפחה :ערהה

 

דת  הכספי�  של הודה  בישיבת  וע,  ציבי�  במשרד  האוצר  דאזקמבכירי  אג-  הת,  י  טלמו�ש

  כי  במשרד  האוצר  לא  צפו  את  הקשיי�  הארגוניי�  שביישו� �10.12.1991הכנסת  שנערכה  ב

משרד  האוצר  דחה  את  הביקורת   1984�1985.87הסלקטיביות  בקיצבאות  הילדי�  כשהחלו  בה  בשני�  

שעלה  בהיקפו ,  קיצבאות  למשפחות  קטנותההמיצוי  כתוצאה  מביטול  �של  מתנגדי  הסלקטיביות  כי  אי

היה גור� לכ� שמשרד , 1985�1993במצטבר בי� השני� 7 היתר  וחס�  למדינה  כחצי  מיליארד �על  מיצוי

  הבעיות  הארגוניות  שהמוסד  לביטוח  לאומי האוצר  לא  הפעיל  את  השפעתו  והקצה  משאבי�  לפתרו�

הפעיל  את  כל  כוחו  על ,  א�  לעומת  זאת;  התריע  עליה�  זמ�  קצר  לאחר  התחלת  יישו�  הסלקטיביות

פתורות �על  א-  מגבלותיה  ומתו�  מודעות  למגבלות  הבלתי,  מנת  להמשי�  ולהנהיג  את  הסלקטיביות

88.מדי שנה
 

הנהגת  הסלקטיביות  היתה  דוגמה  לאופ�  שבו  האינטראקציה  בי�  המאפייני�  המוסדיי�  של  

או  חשש (סה  של  משבר  כלכלי  יהזירה  הפוליטית  ותהלי�  החקיקה  וסביבה  של  משבר  כלכלי  ותפ
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הכנסת �לשאלת  חבר)  12'  ע(ראו  תשובתו  .  11�12'  עמ,  10.12.1991  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  325רוטוקול  פ 
 ).11' עמ(אי יעקב שמ

88
 ).תגובת משרד האוצר (�12ו) סד לביטוח לאומיוהאשמת המ (10�11' עמ, �ש 
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ניות מסייעי�  לשחקני�  מסוימי�  לתרג�  את  האידיאולוגיה  ואת  העוצמה  שלה�  למדי)  מחזרתו

המקרה .  הפרק  הבא  נפתח  בתיאור  וניתוח  של  החזרת  האוניברסליות,  מנגד.  ולשינויי�  בתוכנית  רווחה

י�  בסיבוב  הבא  בעקבות חהמנצ)  losers('  מפסידי�'של  החזרת  האוניברסליות  הוא  מקרה  מובהק  של  

מנצלי�  את  ההסדרי�  המוסדיי�  החדשי�  בתוכנית   –ויותר  מכ�  ,  89שינויי�  בסביבה  הפוליטית

בהמש� .  ותוצאותיה�  בכדי  לחולל  שינוי  מוסדי  בתוכנית  הרווחה,  קרי  הנהגת  הסלקטיביות,  הרווחה

  היה  הרחבת �  שעיקר1993�2001הפרק  הבא  נידוני�  ומנותחי�  מספר  אירועי�  מרכזיי�  בשני�  

 .תוכנית קצבאות הילדי�
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  Riker, 1980; Clemens and Cook, 1999; Thellen, 2003. 
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מהחזרת  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי� מהחזרת  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי� מהחזרת  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי� מהחזרת  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�         ––––        1993199319931993����2001200120012001        ::::רק  שלישירק  שלישירק  שלישירק  שלישיפפפפ

 ''''חוק הלפרטחוק הלפרטחוק הלפרטחוק הלפרט''''+ עד ל+ עד ל+ עד ל+ עד ל""""וביטול קיוביטול קיוביטול קיוביטול קי

  הוחלט  על  ביטול �1993ב:  נות  התשעי�  עמדו  בסימ�  הרחבה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�ש

+  בצורה "הוחל  בביטול  קי  �1994ב;  הסלקטיביות  והחזרה  לאוניברסליות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�

החמישי ,    הוגדלו  בשיעור  מזערי  הקצבאות  לילדי�  הרביעי1994בשנת  ;  1997  הדרגתית  עד  לראשית

 1997,  1996בשני�  ;  הצעה  להחזיר  את  הסלקטיביות  לקצבאות  הילדי�  נבלמה,  ולעומת  זאת,  והשישי

  נכנס  לתוק-  חוק �2001וב,    נבלמו  יוזמות  דומות  להחזרת  הסלקטיביות  בקצבאות  הילדי��1999ו

מגמת  הרחבה  זו ).  'חוק  הלפרט'  (50%ד  החמישי  ואיל�  בשיעור  של  עד  שהגדיל  את  הקצבאות  ליל

עומדת  בניגוד  למגמת  הצמצו�  שאפיינה  את  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בשנות  השמוני�  ובראשית 

 .ותוארה בפרק הקוד�, שנות התשעי�

ת  התשעי�  היה  תוצאה  של  שינוי  ביחסי ושינוי  המגמה  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בשנ 

ויכולת�  של  הבריתות  הללו  לנצל  את  ההסדרי�  המוסדיי�  של ,    קואליציות  של  שחקני�העוצמה  בי�

: הזירה  הפוליטית  וההסדרי�  המוסדיי�  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  עצמה  לקידו�  האינטרסי�  שלה�

למשל  שינויי�  קודמי�  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  הזינו  את  כוח�  של  מתנגדי  הסלקטיביות  שהצליחו 

בי�  מבעבר  בקרב  הפוליטיקאי�  ולבטל  את  הסלקטיביות  תו�  שימוש  בהסדרי� לגייס  תומכי�  ר

מאפיי� .  המוסדיי�  של  חקיקה  ששימשו  קוד�  לכ�  את  תומכי  הסלקטיביות  כל  עוד  כוח�  היה  רב  יותר

בתקופה  זו  הוא  שהשינויי�  נעשו  במסגרת  של  הסדרי� ,  +"כמו  ביטול  קי,  בולט  של  שינויי�  נוספי�

שע�  השינוי  ביחסי  הכוחות  הפוליטיי�  היטיבו  ע� ,  ת  של  הזירה  הפוליטיתמוסדיי�  יציבי�  יחסי

את  הסיבות  לרצו�  לחולל  שינויי�  עלינו .  קואליציות  השחקני�  החדשות  שהיה  לה�  רצו�  לחולל  שינוי

 .למצוא בתמורות חברתיות ופוליטיות אחרות

רות  ולמאבקי� אות  הילדי�  בשנות  התשעי�  ה�  ביטוי  ובבואה  לתמובשינויי�  בתוכנית  קצה

, רפובליקני:  הפוליטיי�  בחברה  הישראלית  בתקופה  זו  בי�  שיחי  האזרחות  השוני�  בחברה  הישראלית

תוכנית  קצבאות  הילדי�  נשארה  ביטוי ).  2004,  ר�:    ראו  ג�.  2005,  לד  ושפירפ(לאומי  �ליברלי  ואתנו

  השתייכות� א�  כי  האופ�  שבו  היטיבה  ע�  משפחות  שונות  לפי,  ימרכזי  למשטר  רווחה  שמרנ

פוליטיי� �הקבוצתית  היתה  שונה  מבשני�  קודמות  וביטאה  מאבקי�  בי�  כוחות  חברתיי�

ואידיאולוגיי�  רחבי�  א-  יותר  מהשחקני�  הפוליטיי�  שנאבקו  ביניה�  על  עיצובה  של  תוכנית 

, ולעומת  זאת,  בשנות  התשעי�  בוטלה  ההבחנה  בי�  משפחות  לפי  שירות  צבאי.  קצבאות  הילדי�
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כאשר  בחברה  הישראלית  יש  חפיפה  רבה  למדי  בי� (נה  בי�  משפחות  לפי  מספר  הילדי�  חוזקה  ההבח

בוטל ,  במילי�  אחרות).  2.12ראו  טבלה  ;  השתייכות  קבוצתית  לבי�  גודל  המשפחה  ומספר  הילדי�

+  היה  ביטוי  להתחזקות  המגמה  הליברלית "ביטול  קי.  אחר'  שמרני'אחד  וחוזק  עיקרו�  '  שמרני'עיקרו�  

לאומית  הקשורות  בזהות� �ויו�  על  בסיס  אזרחי  ולהחלשת  המגמות  הרפובליקנית  והאתנוהחותרת  לשו

ובעיקר ,  הוא  היה  ג�  חלק  מדיו�  בי�  השחקני�  הפוליטיי�;  היהודית  של  המדינה  והחברה  הישראלית

סוגיה  שעברה  תמורות  כתוצאה   –על  גבולותיה  של  הקהילה  הפוליטית  הישראלית  ,  הפוליטיקאי�

�ג� מגמת הרב. כי� פוליטיי� רחבי� יותר מתוכנית קצבאות הילדי� ומדינת הרווחהמאירועי�  ותהלי

החרדי� �העצימה  את  יכולת�  של  קבוצות  מיעוט  כמו  הדתיי�)  לדעת  אחרי�,  או  השבטיות(תרבותיות  

שחלק ,  תרבותיות  הזו�הרב  מגמת.  והערבי�  לכפות  על  קבוצות  אחרות  את  האינטרסי�  שלה�

היתה  לצניני�  בעיני  נציגי  הקבוצות  שנדרשו  לוותר  על ,  לא  רק  זהותיי�מביטוייה  ה�  חומריי�  ו

הדיו�  על  אופייה  של  החברה ,  כמתואר  בהמש�,  �1997החל  מ,  בתקופה  זו,  לכ�.  מאביה�  החומריי�

החל  דיו�  פומבי :  והוא  נגע  לא  רק  לגבולותיה  של  הקהילה  הפוליטית  הישראלית,  הישראלית  התרחב

 .רצויה בי� הכלל לבי� הקבוצות השונות בחברה ובי� הקבוצות הללואודות מידת הסולידריות ה

 )תקופות נבחרות(לפי מגזרי� באוכלוסייה הישראלית , שיעורי פריו� לאישה: 2.12בלה ט
, רביותע וסלמיותמ רוזיותד וצריותנ

� הכל�ס

לידות י
�אירופה
 אמריקה

לידות י
�אסיה

 פריקהא

לידות י
 ישראל

, הודיותי
� הכל�ס

 ני�ש

2.49 4.19 4.70 4.30 2.66 3.14 2.82 2.79 1985�1989 

 1990�1994 2.62 2.72 3.33 2.14 סרח סרח סרח סרח

2.51 3.13 4.68 4.03 2.15 3.23 2.73 2.61 1995�2002 

 .84, 82: 2004, סיקרו� :קורמ

 

  הילדי�  להיקשר  באינטרסי�  אלקטורליי�  של תהמשיכה  תוכנית  קצבאו,  בתקופות  קודמותכ

רחבה  ניזונה  במידה  רבה  מהאינטרסי�  של  השחקני�  שנמנו  על  הקואליציה מגמת  הה  –מפלגות  

וכ�  ג�  ביטול ,  ביטול  הסלקטיביות  לא  נבע  רק  מטוב  לב  של  מפלגת  העבודה,  למשל.  שדגלה  בהרחבתה

נועדה  להיטיב  במכוו�  ע�  קהלי '  פרטלחוק  ה'חקיקת  ,  באופ�  דומה.  כמתואר  בהמש�  פרק  זה,  +"קי

 .שבה� שיעורי� ניכר של משפחות מרובות ילדי�, חרדיות והערביות�יותהבוחרי� של המפלגות הדת

 

 החזרת האוניברסליות לתוכנית ביטוח ילדי�החזרת האוניברסליות לתוכנית ביטוח ילדי�החזרת האוניברסליות לתוכנית ביטוח ילדי�החזרת האוניברסליות לתוכנית ביטוח ילדי�. . . . אאאא

יו�  בתהלי�  ביטול  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  והחזרת  האוניברסליות  מציג  דוגמה  לאופ� ד

שימשו  את  יריביה�  קוד� ש,  �  פוליטיי�  יכולי�  לנצל  את  ההסדרי�  המוסדיי�  הפוליטיי�ישבו  שחקנ

למטרותיה�  ע�  התחוללות�  של  שינויי�  בהיערכות  של  השחקני�  הפוליטיי�  ויחסי  העוצמה ,  לכ�
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אלא ,  כפי  שעולה  מהדיו�  ביטול  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  לא  היתה  אירוע  בודד.  ביניה�

תומכי   –בי�  יותר  תהלי�  ששיאו  בניצול  שינויי�  ביחסי  הכוחות  שנבעו  מתהליכי�  פוליטיי�  רח

הממשלה  ושר �  והשינויי�  הפרסונליי�  בתפקידי  ראש�1992האוניברסליות  ניצלו  את  חילופי  השלטו�  ב

 .האוצר בכדי לקד� את אלטרנטיבת המדיניות המועדפת עליה�

יביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  לדיו� טסלק/פע�  הראשונה  שבה  עמדה  שאלת  האוניברסליותה

ועדת  ששינסקי  מונתה .    סביב  פעולתה  של  ועדת  ששינסקי�1987�1988ציבורי  משמעותי  היתה  ב

  בכדי  להציע  הצעת  רפורמה  במס  הכנסה  ליחידי�  ופרסמה  את  די�  וחשבו�  בפברואר 1987באוגוסט  

; ובכ�  להקל  על  עובדי�  ברמות  השכר  בנמוכות  והבינוניות,  הועדה  הציעה  להעלות  את  ס-  המס.  1988

וביטול ,  מיסוי  הבורסה  –בראש  ובראשונה  ,  ידי  מיסוי  שוק  ההו��להרחיב  את  בסיס  המס  על,  ומנגד

, בי�  היתר).  1988,  מדינת  ישראל(ניכויי�  ופטורי�  לא  מוצדקי�  שהביאו  לאפליה  בי�  נישומי�  ,  זיכויי�

לחצי�  מצד  שחקני�  שוני�  הופעלו  עליה ו,  דנה  הועדה  בסוגיית  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�

ועדת  ששינסקי  התנגדה  לכל  דר�  של  הפעלת  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�   90.בתקופת  פעולתה

י  מת�  פיצוי א.  ודל  המשפחה  הוא  מדד  ליכולת  התשלו�  שלה]ג"[בטענה  כי  קצבאות  הילדי�  ה�  ביטוי  ל

ר א�  מספ,  ות  רמות  הכנסה  דומותלנאות  לפי  מספר  הילדי�  פוגע  בשוויו�  האופקי  בי�  משפחות  בע

פעלת ועדת ששינסקי דנה ג� באופ� מת� קצבאות הילדי� והעדיפה המש� ה 91).77: ש�" (נפשות שונה

פני  מת�  זיכוי  לעובדי�  ותשלו�  מקביל  למי �ידי  המוסד  לביטוח  לאומי  על�תוכנית  ביטוח  ילדי�  על

                                                 
90

ו�  הציבורי  לא  הושתת  על  מידע  אלא  על  שמועות  שהופצו  על  ידי  שחקני�  שוני�  במטרה  לקד�  אינטרסי�  רצויי� דיה 
אוניברסלי  של  קצבאות  הילדי�  באמצעות  המוסד   או  למנוע  פגיעה  באינטרסי�  רצויי�  כמו  השימוש  של  תומכי  תשלו�
, אר+אר+אר+אר+הההה,  "המאבק  על  הקצבאות",  י  זרחיהצב:  ראו.  לביטוח  לאומי  הפעיל  לח+  באמצעות  התקשורת  על  חברי  הועדה

אי�  ש� [;    21.10.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "ההסתדרות  מתנגדת  להטלת  מס  על  קיצבות  הביטוח  הלאומי",  אלי  דנו�;  20.10.1986
ועדת  ששינסקי  שוקלת  מס  על ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  9.11.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "גד  למסקנות  ועדת  ששינסקינקצב  מת",  ]ת/מחבר

, עריבעריבעריבעריבממממ,  "ועדת  ששינסקי  מגבשת  המלצה  לבטל  קצבת  ילדי�",  שרגא  מקל;  12.11.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה  ,"קצבאות  ילדי�
: צב�  מזהיר",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  15.11.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "כ  צב�  תוק-  כוונת  לבטל  קיצבות  ילדי�"ח",  טל  שח-;  13.11.1987

המרת קיצבות הילדי� בזיכוי "",  שרגא  מקל;  15.11.1987,  ל  המשמרל  המשמרל  המשמרל  המשמרעעעע,  "ביטול  קצבאות  ילדי�  ייתקל  בהתנגדות  קשה  בכנסת
ששינסקי  מנסה  לשכנע  השרי�  לקבל  ההמלצות ",  גד  ליאור  ודב  גנחובסקי;  17.11.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  ""קטסטרופה  –מס  

אתייצב  בראש  המאבק  נגד  ביטול :  "ר  ועדת  הכספי�"יו",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  19.11.1987,  יעות  אחרונותיעות  אחרונותיעות  אחרונותיעות  אחרונותידידידיד,  "לרפורמה  במס
, "קצבאות  הילדי�  יוחלפו  במערכת  זיכויי�  ממס  הכנסה",  דב  גנחובסקי  וגד  ליאור;  19.11.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  ""קיצבת  ילדי�

אי�  ש� [;  24.11.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "צות  ששינסקי  כפגיעהלקצב  רואה  המ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  23.11.1987,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי
חיי� ;  25.11.1987,  בט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהממממ,  "  למשרד  סעדל  הביטוח  הלאומי  תוק-  הכוונה  להפו�  המוסד"מנכ",  ]ת/מחבר
ל  נגד "ל  הביט"מנכ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  30.11.1987,  ברברברברדדדד,  "אלפי  משפחות  עלולות  להפסיד  קצבאות  ילדי�",  ביאור
; 7.12.1987,דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "י  יוצאי�  נגד  המלצות  ועדת  ששינסקי"ראשי  זהב",  צבי  טל;  30.11.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "צותלההמ

מקבלי  קיצבות  הביטוח ",  שרגא  מקל;  8.12.1997,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "תשלו�  קצבות  ילדי�  באמצעות  המעבידי�",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[
ועדת  ששינסקי  נוטה  להגדיל  את  הפיצוי ",  ישראל  תומר;  10.12.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "הלאומי  לא  ייפגעו  מהמלצות  ועדת  ששינסקי

האוצר   –ועדת  ששינסקי  שוקלת  המש�  מיסוי  קצבות  ילדי�  ",  צבי  זרחיה;  10.12.1987,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "עבור  ילדי�
קציב  בנוגע תועדת  ששינסקי  תמלי+  בניגוד  להצעת  ה",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  10.12.1987,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מתנגד  לשיפור  הקצבות
  תוגש  הצעת  חוק :ביוזמת  חברי  ועדת  העבודה  והרווחה",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  10.12.1987,  לובסלובסלובסלובסגגגג,  "למיסוי  קצבאות  ילדי�

לכינוס   –"  ארגו�  נפגעי  ששינסקי"",  צבי  זרחיה;  10.12.1987,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "משותפת  להחזרת  הסדר  קצבאות  ילדי�  הקוד�
גובש  מסמ�  נגד ",  אס-  יובל;  15.12.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "הטעיה  ולא  רפורמה",  ד  שוררדעו;  11.12.1987,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "'מחאה  ביו�  ב

 .17.12.1987, לה ולחברהלה ולחברהלה ולחברהלה ולחברהבט לכלכבט לכלכבט לכלכבט לכלכממממ, "החלטות ועדת ששינסקי
91

בפרוטוקול ,  הממונה  על  מינהל  הכנסות  המדינה  במשרד  האוצר  דאז�מרכז  ועדת  ששינסקי  וסג�,  או  ג�  דברי  יור�  גבאיר 
 .5�6' ע, 9.12.1987 והרווחה של הכנסת מיו� ה מישיבת ועדת העבוד390' מס
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א� ,    הקלה  לפגוע  בקצבאות  הילדי�תלמנוע  את  האפשרו:  הסיבה  לכ�  היתה  פוליטית.  שאינ�  עובדי�

�  אז שכ,  המעסיקי�  והמדינה,  ולהשאיר�  כהסדר  בי�  העובדי�,  יחשבו  רק  כהוצאה  מתקציב  המדינה

ההסתדרות ,  המוסד  לביטוח  לאומי).  78:  ש�(נכונות  המדינה  לצמצמ�  אינו  הכוח  היחיד  המאפשר  זאת  

ושחקני�  אחרי�  שכנעו  את  הועדה  כי  יש  לשמר  את  המערכת  הקיימת  שבמרכזה  המוסד  לביטוח 

שהגור�  לה�  הוא  הפקדת  האחראיות ,  לאומי  ולהפסיק  את  הסלקטיביות  שהיתה  כרוכה  בקשיי  מיצוי

או  מתקדי�  לתבוע /י  המעסיקי�  שמול�  נציבי�  עובדי�  חלשי�  שאינ�  מודעי�  לזכויותיה�  וביד

בעיני  המוסד  לביטוח  לאומי  הותרת  התשלו�  לבלתי ,  יתר  על  כ�).  343�344:  1988,  שרו�(אות�  

מועסקי�  נתפס  כחזרה  למערכת  הסעד  ולפגיעה  בלגיטימציה  הציבורית  לקיו�  המוסד  לביטוח  לאומי 

92.ובעוצמתו
 

הסיבה  היתה .  ח  ילדי�ג�  לא  ביחס  לתוכנית  ביטו,  ח  ועדת  ששינסקי  נגנז  ולא  יוש�"וד

, פרל(בבורסה    ובפרט  את  הפעילות,  התנגדות  שחקני�  רבי  עוצמה  להמלצות  למסות  את  שוק  ההו�

 93,משרד  האוצר  התנגד  לכ�  בטענה  שהבורסה  היא  מפתח  להשקעות  ולצמיחה).  171�172:  2003

ניכויי�  ופטורי�  שוני�  שיש  בה�  ממד  של  השתתפות ,    להמלצות  לבטל  זיכויי�והמעסיקי�  התנגדו

 94.�מחשש  כי  יידרשו  לפצות  את  העובדי�  על  הפיחות  בהכנסותיה,  המדינה  בעלויות  העבודה  והשכר

הרי ,  הנחו+  כדי  לא  להגדיל  את  תקציב  המדינה,  כיוו�  שהמלצות  ועדת  ששינסקי  נתפסו  כמקשה  אחת

 .ח התבררה ג� כהימנעות מלהחזיר את האוניברסליות לקצבאות הילדי�"שגניזת הדו

, ג�  א�  מוגבל  בהיקפו,    שנות  התשעי�  החל  דיו�  ציבוריבסו-  שנות  השמוני�  ובתחילת

תומכי   –שהיתה  לו  השפעה  לאור�  זמ�  ,  סלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�/בסוגיית  האוניברסליות

האוניברסליות  במוסד  לביטוח  לאומי  ובאג-  הכנסות  המדינה  הצליחו  לגייס  לטובת  טיעוניה�  יותר 

בסו-  שנות  השמוני�  התעורר  דיו� .  ינוי  החוקי  בתוכניתויותר  פוליטיקאי�  הנחוצי�  לחולל  את  הש

במסגרת  אוניברסלית  שבה   –טוב  יותר  את  רווחת�  של  המשפחות  העניות    בשאלה  איזו  שיטה  תשרת

                                                 
92

, בט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהממממ,  "ל  הביטוח  הלאומי  תוק-  הכוונה  להפו�  המוסד  למשרד  סעד"מנכ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[ 
, גד  ליאור  ודב  גנחובסקי;  17.11.1987,  עריבעריבעריבעריבממממ,  ""קטסטרופה  –המרת  קיצבות  הילדי�  בזיכוי  מס  "",  שרגא  מקל;  25.11.1987

ל "מנכ", ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  19.11.1987,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי  ,"נסה  לשכנע  השרי�  לקבל  ההמלצות  לרפורמה  במסמששינסקי  "
ל "מנכ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  25.11.1987,  בט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהבט  לכלכלה  ולחברהממממ,  "הביטוח  הלאומי  תוק-  הכוונה  להפו�  המוסד  למשרד  סעד

 .30.11.1987, מודיעמודיעמודיעמודיעהההה, "ל נגד ההמלצות"הביט
93

שאמר  את  הדברי� ,  שרד  האוצרל  מ"מנכ,  צוטט  ויקטור  מדינה  ל  המשמרע�ב.  17.2.1988,  ל  המשמרל  המשמרל  המשמרל  המשמרעעעע;  17.2.1988,  אר+אר+אר+אר+הההה 
הוא  יבריח  משקיעי�  ויבריח  את .  הוא  יפגע  בפיתוח  הבורסה.].  א.ש,  מס  על  הבורסה[אני  נגד  הטלת  מס  כזה  :  "הבאי�

כדי  שפירמות  ויזמי�  יוכלו  לגייס ,  ק  ההו�ואנחנו  צריכי�  בורסה  מפותחת  כדי  להמשי�  ברפורמה  של  ש.  הציבור  מהבורסה
 ".הו�
94

פטורי�  של ,  ח"בעקבות  אימו+  הדו,  א�  יבוטלו  –הביעה  תמיכה  מסויגת  ,  לעומת  זאת,  ההסתדרות.  17.2.1988,  אר+אר+אר+אר+הההה 
 .אזי יהיה על המעסיקי� לגל� את הביטולי� בהעלאת שכר העבודה, בדי� במס הכנסההעו
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יוענקו  הקצבאות  ג�  למשפחות  בעלות  הכנסות  בינוניות  וגבוהות  או  במסגרת  סלקטיבית  הממוקדת 

הצליחו  להחדיר  לדיו� ,  במיוחד  המוסד  לביטוח  לאומיו,  מתנגדי  הסלקטיביות.  כלפי  המשפחות  העניות

הסלקטיביות  בקצבאות   95.המיצוי  הנובעות  ממנה�ות  ותוצאות  אייהציבורי  את  קשיי  הסלקטיב

לא  פחות  משנגדה  את  תפיסת  העול�  האוניברסלית  של  המוסד  לביטוח  לאומי  ונתפסה ,  הילדי�

נתפסה  בעיניו  ג�  כבעייתית  משו�  הקשיי� ,  כפגיעה  במקור  עוצמתו  והלגיטימציה  הציבורית  לפעולתו

ל "כדבריו  של  מנכ,  �  הרבי�  שהיה  עליו  להקצות  למימושהישומה  ומשו�  המשאבהטכניי�  שנכרכו  ביי

 – �10.12.199196בישיבת ועדת הכספי� של הכנסת ב, מרדכי ציפורי, המוסד לביטוח לאומי

כי ,  מגיע  פרס  למעסיקי�  ולביטוח  הלאומי.  מעשה  קבעו  תקנות  שקשה  לציבור  לעמוד  בה�ל
צרי� לעשות תוכנות . טכניותהכשעושי�  מערכת  כזאת  מורכבת  צרי�  ג�  לחשוב על הבעיות 

הוא ,  ג�  כמו  שהוא  היו�,  כי  הנושא  הזה,  צרי�  אולי  תוספת  של  כוח  אד�,  חדשות  למחשב
מדגמית  אפשר .  שהיא  לא  פחות  ממסובכת,  ולא  בנו  לזה  מערכת  בקרה,  טרדה  עצומה

 .אבל מדגמית זה יותר כדי להרגיע את המצפו� מאשר עשייה ממשית, לעשות
 

שמעו� ,  ושר  האוצר  97,"מעשירה  את  העשירי�"ות  טע�  כי  האוניברסלי,  שה  נסי�מ,  שר  האוצר,  נגדמ

 98.האשי�  כי  הלובי  החברתי  בכנסת  פוגע  בעניי�  במאבקו  למע�  אוניברסליות  בקצבאות  הילדי�,  פרס

,   אידיאולוגיתומכי  הסלקטיביות  ניסו  בשנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�  להתחמק  מדיו�

א�  בשנות  השמוני� .  פו  לנסות  ולשכנע  באמצעות  נימוקי�  פרגמטיי�יוהעד,  שהעלו  המתנגדי�

הנימוק  הפומבי  המרכזי  בעד  סלקטיביות  היה  הצור�  לצמצ�  את  הוצאות המדינה וכצעד נחו+ למניעת 

ת  שנות  התשעי�  הוצגה  הסלקטיביות הרי  שבראשי  99,תהליכי�  אינפלציוניי�  וחוסר  יציבות  במשק

                                                 
95

  הסלקטיביות  ולהביא  לשינוי  בחקיקה  נקבו  ראשי  המוסד  לביטוח  לאומי    ושר �מטרה  לשכנע  את  המחוקקי�  בכישלוב 
  כאומדני�  רשמיי�  בפרסומי  הסקירות  השנתיות  של  המוסד העבודה  והרווחה  במספרי�  גבוהי�  יותר  מהמספרי�  שניתנו

6�8'  עמ,  21.10.1987  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  364'  בפרוטוקול  מס)  2.10ראו  טבלה  (לביטוח  לאומי  
 339'  ספרוטוקול  מ:  ראו  ג�.  5�7'  עמ,  21.12.1987  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  395'  פרוטוקול  מס;  

המסר  כי  הסלקטיביות  מביאה  לשיעורי  מיצוי  נמוכי� .  3'  ע,  13.1.1992מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  
: הממשלה  הכריעה",  גד  ליאור  וישראל  תומר:  ראו  למשל.  התקשורת�בקרב  הזכאי�  הובאה  לקהלי�  שוני�  באמצעות  כלי

הממשלה  החליטה  על  המש� ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  18.1.1988,  ותותותותדיעות  אחרונדיעות  אחרונדיעות  אחרונדיעות  אחרוניייי,  "ג�  השנה  לא  תהיה  קצבת  ילד  ראשו�
בט בט בט בט ממממ,  "קצבת  ילד  ראשו�  לא  תחודש:  הממשלה  החליטה",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[;  18.1.1988,  מודיעמודיעמודיעמודיעהההה,  "ביטול  קצבת  ילד  ראשו�

שיי  המיצוי על  ק.  23.1.1990,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "לא  לעניי�  בלבד  –מדיניות  רווחה  ",  מרדכי  ציפורי;  18.1.1988,  לכלכלה  ולחברהלכלכלה  ולחברהלכלכלה  ולחברהלכלכלה  ולחברה
 .ראו הפרק הקוד�, שנבעו מיישו� הסלקטיביות

96
פורי  את  מגבלות יבדיו�  אחר  סיכ�  צ.  8'  ע,  10.12.1991  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  325'  רוטוקול  מספ 

אבל  א- ,  המוסד  יעשה  כל  מאמ+  כדי  שיהיה  מיצוי  של  קצבאות  ילדי�:  אני  מבקש  להבהיר:  "מילי�  הבאותהסלקטיביות  ב
[...] שכל  אד�  מקבל  קצבה  ,  זה  יהיה  המצב  כל  זמ�  שזה  לא  יהיה  דבר  כולל.  על  פי  כ�  נשארו  אחוזי�  גדולי�  מחו+  למערכת

פרוטוקול ".  א�  הקצבאות  יוחזרו  לכול�,  פי  שאמרתיכ,  אי�  אפשרות  להגיע  לכל  הזכאי�  אלא,  כפי  שהתשלו�  נעשה  עכשיו
ל  המוסד  לביטוח "ראו  ג�  דברי�  דומי�  של  מנכ.  13.1.1992  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  339'  מס

ודברי�  בעניי�  של ;  4�5'  עמ,  30.7.1990  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  285'  פרוטוקול  מס,  יוס-  תמיר,  לאומי
 .10' ע, 21.10.1987 מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 364' פרוטוקול מס, ת המוסד לביטוח לאומינציג

97
 .2506' ע, 23.3.1988, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

98
 .1970' ע, 31.1.1990, �ש 

99
 .1779' ע, 18.2.1987, �ש 
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טיעוניה� ,  אט  אט  100.העמי��למימו�  קליטת  העלייה  ממדינות  חבר  כצעד  הכרחי  וכקורב�  ראוי  נחו+

הג�  שלא  את  אלו  של  ראשי  שתי   101,  הכנסתשל  מתנגדי  הסלקטיביות  מצאו  אוזניי�  קשובות  בועדות

משרד  האוצר  כי  לא  נית�  לבצע  מיסוי  של  קצבאות  הילדי�  באופ� טענתו  של  .  המפלגות  הגדולות

ר  תרעומת  שכ�  זו  היתה  בדיוק  הבעיה  ע�  ביטול  קצבאות רעו,  קרי  בשיעור  גבייה  גבוה,  אפקטיבי

  � 102.אלא  משפחות  לה�  הכנסה  נמוכה  משוק  העבודה,  לא  המדינה  נפגעה  –הילדי�  א�  מכיוו�  הפו

טע�  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  כי  אי� ,  יות  בדר�  של  ביטול  הקצבאותביחס  להנהגת  הסלקטיב

וסד  לביטוח  לאומי  ועל  העובדי�  בשכר  נמו� ממדובר  בבעיה  בהיק-  רחב  וכי  האשמה  רובצת  על  ה

 – 103דוד מילגרו�, כדברי ראש אג- התקציבי� במשרד האוצר, עצמ�

כלומר  זאת  לא .  אנחנו  רואי�  את  התופעה  הזאת  לא  בעי�  חיובית.  מיצוי  הזכויות�גבי  איל
 40מדוע  ,  יותאי  אפשר  שהיא  לא  תעורר  תה.  יחד  ע�  זאת.  תופעה  שאנו  מברכי�  עליה

מדוע  אחוזי�  יחסית  גבוהי�   –זה  אחוז  נמו�  יותר  ,  לדעתנו,  אגב  –השכירי�  מאחוזי�  
אפשר  לטעו�  שיחסית  זה  נתפס  לא .  מאוכלוסיית  השכירי�  איננה  תובעת  את  אשר  מגיע  לה

וזה  לא  מורגש  עד  כדי  כ�  שתביא  את ,  אלא  איזה  בונוס  מהצד  שמקבלי�,  כחלק  מההכנסה
והוא  לבוא  למעביד  שלה�  ולתבוע  את  החזר   –עשות  את  הצעד  הפשוט    אחוזי�  ל40אות�  
וסיכמנו  ע�  המוסד  לביטוח  לאומי  על  פירסו�  כדי ,  אנחנו  בהחלט  מעודדי�  פרסו�.  הקצבה

 .שיגדיל את מיצוי הזכויות ואת המודעות בנושא הזה

 

דובר  בעובדי� ידי  תיאור  מצב  ענייני�  שונה  שבו  מ�על,  כמצוי�  ג�  בפרק  הקוד�,  יעו�  זה  נענהט

העשויי�  להחליפ�  בעובדי� ,  או  נעדרי  עוצמה  מול  מעסיקיה�/ינ�  מודעי�  לזכויותיה�  ואחלשי�  ש

104.ואינ� יכולי� לתבוע את המגיע לה� על פי החוק, זולי� עוד יותר
 

ניצחו�  מפלגת .  �1992אירוע  שאיפשר  את  החזרת  האוניברסליות  היה  חילופי  השלטו�  בה

והעברת  תקציבי�  מהשקעה  בהתנחלויות   העבודה  התבסס  על  הבטחה  לשינוי  סדר  העדיפויות

� ותמיראבנימל(בשטחי�  המוחזקי� להשקעות בשירותי� החברתיי� ובמדינת הרווחה  ,40�41: 2002 .(

תומכי  האוניברסליות  במוסד  לביטוח  לאומי  ובאג-  הכנסות  המדינה  במשרד  האוצר  לחצו  על 

להחזיר  את ,  צ"מר�מפלגת  העבודה  ו,  הפוליטיקאי�  בשתי  השותפות  המרכזיות  בקואליציה  החדשה
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 .5' ע, 10.3.1991ישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� מ 393' פרוטוקול מס; 4787' ע, 24.7.1990, �ש 
101

  מישיבת  ועדת  הכספי�  של 325'  פרוטוקול  מס;  10.3.1991  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  393'  רוטוקול  מספ 
 .13.1.1992 מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 339' פרוטוקול מס; 10.12.1991הכנסת מיו� 

102
 .95או הערה ר 

103
, א�  פחות  חריפי�,  ראו  דברי�  ברוח  דומה.  7'  ע,  10.3.1991  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  393'  רוטוקול  מספ 

. 6'  ע,  30.7.1990  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  285'  פרוטוקול  מס,  דוד  בועז,  של  ראש  אג-  התקציבי�  שקד�  לו
  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של 395'  בפרוטוקול  מס,  והד  מראניא,  ראו  דברי�  זהי�  מצד  סג�  ראש  אג-  התקציבי�

אני  חושב  שלא  הוג�  לומר  שזה  נובע  מרמאות  של .  מיצוי  זכויות�ולנושא  של  אי:  "12'  ע,  21.12.1987הכנסת  מיו�  
עיקרי הבחלקו  ,  מיצוי  הזכויות�אני  חושב  שאי.  צרי�  לתפוס  את  העברייני�  ולפרס�  את  זה  –א�  יש  הונאה  .  המעסיקי�

  שקל  מקצבת  ילד 45י  חלק  גדול  מהשכירי�  סכו�  של  נובע  לא  מכ�  שמעסיקי�  גורפי�  את  הכס-  הזה  אלא  מפני  שלגב
 ".כי אחרת כל מי שזכאי היה תובע את זכותו, ראשו� הוא לא משמעותי בהכנסה

104
' ע,  25.1.1988,    הכנסת  הכנסת  הכנסת  הכנסתייייברברברברדדדד;  13'  ע,  21.12.1987  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  395'  רוטוקול  מספ 

 .2506' ע, 23.3.1988, 1578
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  פרי  לחצ�  היה ).2005,  ראיו�,  צרפתי;  2005,  ראיו�,  גבאי(האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�  

, אריה��ב(ההסכמה  שגובשה  בשתי  המפלגות  הללו  לחדש  את  האוניברסליות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  

ע  תמיכה  בביטול ילאחר  שהב,  ג�  מינוי  אברה�  שוחט  לתפקיד  שר  האוצר).  200�201:  1999

סימנו   105,ראש  ועדת  הכספי�  של  הכנסת�הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  בתפקידו  הקוד�  כיושב

שרי  האוצר   –  כיהנו  כשרי  האוצר  תומכי�  בסלקטיביות  1992עד  .  שינוי  בהיערכות  הכוחות  הפוליטיי�

  מובהק  של �שהיה  תומ,  יוסי  ביילי�,  יחד  ע�  סגנו(שמעו�  פרס  ממפלגת  העבודה  מהליכוד  ו

אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר ]).  110�111:  1999,  ביילי�;  128�129:  1996,  פורת�ב�:  אור[הסלקטיביות  

לעומת ,  ממשלת  רבי�.  מצא  בשרי  אוצר  אלו  בני  ברית  להנהגת  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�

יברסליות נ  את  האו1994לחדש  בינואר  ,  זמ�  קצר  לאחר  היבחרה,  1992  בספטמבר  החליטה,  זאת

 ).199: 1999, אריה��ב(בתוכנית ביטוח ילדי� 

 בזכות לחצי� שהפעילו חברי 1993האוניברסליות בתוכנית ביטוח ילדי� הוחזרה כבר באפריל 

הללו איימו להצביע נגד ). 114:  ב1993,  גבאי('  לובי  החברתי'צ  במסגרת  ה"מר�כנסת  ממפלגות  העבודה  ו

, ובפרט ע� שר האוצר וע� ראש הממשלה,  ע� חברי הממשלה�קיימו מגעי, 1993חוק התקציב לשנת 

שאיפותיה�  של  תומכי ).  196�204:  1999,אריה��ב(והפעילו  לח+  ציבורי  באמצעות  כלי  התקשורת  

השתלבה  בשאיפותיה� ,  רהמוסד  לביטוח  לאומי  ואג-  הכנסות  המדינה  במשרד  האוצ,  האוניברסליות

ציפה  כי  החזרת ,  האחרו�.  יצחק  רבי�,  מת  ראש  הממשלהגהפוליטיות  של  קובעי  מדיניות  מרכזיי�  כדו

חלק  106.האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�  תסייע  להגדלת  התמיכה  האלקטורלית במפלגת העבודה

אול�  ה�  שוכנעו ,  פני  אוניברסליות  מוחלטת�מהפוליטיקאי�  העדיפו  את  מיסוי  קצבאות  הילדי�  על

ת  דיווח  על  ההכנסות  הכוללות  של  התא  המשפחתי  ובשל כיל  מיסוי  הוג�  בהעדר  מערכי  לא  נית�  להפע

הקואליציה  התייצבה  מאחורי ,  לכ�.  הקשיי�  הכרוכי�  בגביית  המס  מהאב  בעוד  הקצבה  ניתנת  לא�

 ).114: ב1993, גבאי(האלטרנטיבה האוניברסלית 
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  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� 393'  ראו  ג�  דבריו  בפרוטוקול  מס;  4797�4798'  עמ,  24.7.1990,  י  הכנסתי  הכנסתי  הכנסתי  הכנסתברברברברדדדד 
 הכנסת  שוחט  העיד  על  עצמו  כתומ�  במיסוי  תשלומי  העברה  כדי  מחד  גיסא  לשמור  על�חבר,  ע�  זאת.  8�9'  עמ,  10.3.1991

  מישיבת  ועדת 285'  פרוטוקול  מס:  ראו.  ביות  שלה�התשלו�  האוניברסלי  שלה�  ומאיד�  גיסא  להגדיל  את  הפרוגרסי
 .24' ע, 14.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 204' פרוטוקול מס; 7' ע, 30.7.1990הכספי� של הכנסת מיו� 

106
ארכיו�  מפלגת   [10'  ע,  6.5.93,  בודהשיבת  מרכז  מפלגת  העיפרוטוקול  מ:  בתו�,  יצחק  רבי�,  או  דברי  ראש  הממשלהר 

, צמצו�  האבטלה,  במפלגת  העבודה  הביעו  תמיהה  כיצד  ההשקעות  בתשתית].  148�1993�23�2סימול  ,  העבודה  בבית  ברל
והחזרת  האוניברסליות  לקצבאות  הילדי�  לא  הביאו  להגברת  התמיכה )  בעיקר  חינו�(הרחבת  השירותי�  החברתיי�  
והיא ,  שהיא  לגמרי  לא  פשוטה,  יש  בעיה:  "אברה�  שוחט,  ובמלותיו  של  שר  האוצר,  עבודההאלקטורלית  הצפויה  במפלגת  ה

ישנו  פער  גדול  מאוד  בי�   –?  מדוע  בציבור  יש  תחושה  שלא  כ�  ה�  הדברי�  –א�  הנתוני�  ה�  כאלה  :  הבעיה  הזאת
אומר  אחד  לשני  כאשר   האמיתית  לבי�  מה  שתישנו  פער  גדול  מאוד  בי�  המציאות  הכלכלי.  ההישגי�  שלנו  לבי�  הרגשות

ארכיו�  מפלגת  העבודה  בבית   [19'  ע,  10.7.1994,  פרוטוקול  מישיבת  מרכז  מפלגת  העבודה:  ראו".  הוא  נפגש  ומשוחח  אתו
 ].152�1994�23�2סימול , ברל
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  של  הטלת  מרבית ממשלה  בחרה  להחזיר  את  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�  בדר�ה

7  מיליו� 680מתו� 7  מיליו� �580העלאת מסי� על הציבור נועדה לממ� כ: יבי על הציבורצהנטל התק

על  הממשלה  היה  לקד�  רפורמה  פופולרית ,  במילי�  אחרות  107).115:  ש�(שנדרשו  למימו�  הרפורמה  

הממשלה  הציעה  לא  לעדכ�  את  נקודת  הזיכוי  ונקודת   108.לרי  כהעלאת  מסי�פופו�באמצעות  כלי  לא

  ולשחוק  זיכויי�  מיוחדי�   ובפע�  הראשונה  לאחר  מכ�  כשתשול�  תוספת  היוקר1993ר  אהקצבה  בינו

הביקורת   109).114�115:  ש�  (1993להחזיר  את  האוניברסליות  רק  באפריל  ,  ובד  בבד,  לבעלי  שכר  בינוני

על  הצעת  הממשלה  התייחסה  לכ�  כי  שחיקת  נקודת  הזיכוי ,  ש"מצד  חברי  הכנסת  של  חד,  משמאל

, בשל  ביקורת  זו  110.  במשפחות  בלי  ילדי�  ובמשפחות  ע�  ארבעה  ילדי�  ויותרפגעתונקודת  הקצבה  

ובכ�  תתמת� ,  לא  תישחק  ותעודכ�,  בשונה  מנקודת  הזיכוי,  החליטה  הממשלה  כי  נקודת  הקצבה

ביקורת  נוספת  היתה  על  כ�  כי  המדינה  מעלה  מסי�   111.הפגיעה  במשפחות  גדולות  ובמשפחות  עניות

מצד  כמה  חברי  כנסת ,  הביקורת  מימי�  112.  את  האוניברסליות  רק  באפרילרבינואר  א�  מתכוונת  להחזי

לפיה ,  חבר  הכנסת  מאיר  שטרית  פרש  את  תפישת  עלמות.  שללה  את  החזרת  האוניברסליות,  מהליכוד

".באות  עני  ועשיר  בלי  שו�  מבח�  הכנסה  לנפששמקבלי�  את  הקצ,  צדק  בקצבאות  הילדי�  הוא�האי"

אתה  אונס ,  אתה  אונס  את  העשירוני�  העליוני�:  "ל  שר  האוצרוהכנסת  יהושע  מצא  טע�  מ�חבר  113

, אתה  אונס  את  העשירי�  לקבל  קצבאות  ילדי�  שה�  אינ�  רוצי�  לקבל,  את  השכבות  בעלות  היכולת

לדעתי  צרי�  לסייג  זאת  במבח� "הכנסת  עובדיה  עלי  הביע  את  דעתו  כי  �חבר  114".ה�  לא  זקוקי�  לה�

וצרי�  להגביל  זאת  לבעלי ,    מקצבאות  הילד  הראשו�  והשניולא  יעלה  על  הדעת  שכול�  ייהנ.  הכנסה

הממשלה  צלחה  את  ההתנגדויות  הללו   115".אבל  לא  יותר  מכ�,  ההכנסות  הנמוכות  ואולי  הבינוניות

116.בזכות הרוב הנתו� לה בועדת הכספי� של הכנסת ובמליאת הכנסת
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 .40' ע, 28.12.1992, 2152' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה: � ראוכ 
108

שנועדו  להגדיל ,  �1990  וב�1987ב,  הכנסה�שתי  רפורמות  קודמות  במערכת  מס  לאחר  בפרט,  פופולרי�עד  זה  נתפש  כלאצ 
 .את ההכנסה הפנויה משוק העבודה

109
 .40' ע, 28.12.1993, 2152, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה: � ראוכ 

110
 .1441, 1438�1439' עמ, 28.12.1992, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

111
 .82' ע, 18.2.1993, 1414, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס; 48' ע, 18.1.1993, 2156, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

112
המוסד  לביטוח  לאומי  הסביר  את  העיכוב  בהחזרת  האוניברסליות  בצור� .  1447�1448'  עמ,  28.12.1992,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 

 .9�10' עמ, 29.12.1992,  מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת73' פרוטוקול מס: ראו, ות את מערכות המחשב שלולשנ
113

 .1449' ע, 28.12.1992, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
114

 .1450' ע, 28.12.1992, �ש 
115

 .1451' ע, 28.12.1992, �ש 
116

 .29.12.1992 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 73' רוטוקול מספ 
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 ביטול תוכנית הקצבאות ליוצאי צבאביטול תוכנית הקצבאות ליוצאי צבאביטול תוכנית הקצבאות ליוצאי צבאביטול תוכנית הקצבאות ליוצאי צבא. . . . בבבב

  שכל  המשפחות  ע�  שלושה כ�,  צבא  ומיזוגה  בתוכנית  ביטוח  הילדי�  יטול  תוכנית  הקצבאות  ליוצאיב

היתה  בבחינת  שינוי  דרמטי  בתוכנית  קצבאות ,  ילדי�  ויותר  נהנות  מאות�  שיעורי  גמלאות  גבוהי�

ולצמצ� ,  בעיקר,  יהודיות  רבות�+  היה  אמור  להגדיל  את  הכנסת�  של  משפחות  לא"ביטול  קי.  הילדי�

ו�  לצמצו�  ממדי  העוני ובכ�  ג�  לתר  –את  מידת  תלות�  בהשתתפות  בשוק  העבודה  לש�  קיו�  חומרי  

+  היה  ביטוי  לנכונות�  של  חלק  מהגורמי� "ביטול  קי,  יתר  על  כ�.  והפערי�  הכלכליי�  באוכלוסייה

, עד  לביטולה.  ציוניי�  להגדיר  מחדש  את  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית�הפוליטיי�  היהודי�

מנקודת ,  אל  המדינה)  או  התא  המשפחתי(ביעת  הזיקה  של  הפרט  ק+  אמצעי  ל"היוותה  תוכנית  קי

יהודי�  לפי �+  חידדו  את  ההבחנה  בי�  יהודי�  לבי�  לא"קבלה  של  קי�קבלה  או  אי.  מבטה  של  המדינה

אזי  התקיימה  ג� ,  א�  התקיימה  זיקה:  מידת  זיקת�  למדינה  היהודית  מנקודת  מבטו  של  הרוב  היהודי

תתואר  בקצרה  מסכת בראשית  סעי-  זה  .  הזכות  ליהנות  מהמשאבי�  החומריי�  של  הקהילה  הפוליטית

 .ובהמש� יתואר מהל� הביטול עצמו, + עד לממשלת רבי�"ניסיונות ביטול תוכנית קי

, )2.13ראו  טבלה  (+  החל  מראשית  שנות  השמוני�  "מפלגות  הערביות  ניסו  להביא  לביטול  קיה

  התקבלו 1992ק  בנושא  שהועלו  בשנת  והצעות  ח.  אול�  כל  ההצעות  נדחו  בשלב  הקריאה  הטרומית

אול�  לא  נדונו  בועדות  הכנסת  ולא  הגיעו  לשלבי  חקיקה  מתקדמי�  עקב  נפילת   117אה  טרומיתבקרי

לא  היה  בה�  להעיד  על  שינוי  בנכונותו  של  הרוב  היהודי  לשנות  את  גבולות ,  לכ�.  ממשלת  שמיר

 .הקהילה הפוליטית

ונה  למידת  הזיקה  והנאמנות  של  הפרט ש+  נגעו  בראש  וברא"ח  אודות  קיהטיעוני�  בויכו

במחצית  הראשונה  של  שנות  השמוני�  טענו .  ורק  לאחר  מכ�  לרווחה  כלכלית,  לקהילה  הפוליטית

הכנסת  הערבי�  כי  רצונ�  אינו  לבטל  את  התגמול  החומרי  שמקבלות  מרבית  המשפחות �חברי

יתר  על   118.  החומרי  הנית�  למרבית  המשפחות  הערביותאלא  להגדיל  את  התגמול',  +"קי'היהודיות  כ

כל עוד התגמול , ה�  לא  התנגדו  לכ�  שיוצאי  צבא  יקבלו  תגמולי�  חומריי� תמורת שירות� הצבאי,  כ�

יהודית  מהמשאבי� �+  הוצגה  כאמצעי  להדרת  האוכלוסייה  הלא"קי  119.נראה  כנובע  מהשירות  הצבאי

+  נית� "בפרט  כאשר  קי  –אפליה  וגזענות  ,  החומריי�  של  הכלל  וכביטוי  אחד  בשרשרת  של  גילויי  הדרה

                                                 
117

 .3486�3487' עמ, 4.3.1992, 2847�2850' עמ, 5.2.1992, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
118

 .1465' ע, 30.1.1985, 3042, 2977' עמ, 12.7.1983, 1244' ע, 27.1.1982, 2368' ע, 25.3.1981, �ש 
119

 .1449' ע, 30.1.1985, 2978' ע, 12.7.1983, 1234, 1232' ע,  27.1.1982, �ש 
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הכנסת  הערבי�  התייחסו  ג�  להפסד �חברי  120.בדרכי�  כאלו  ואחרות  ליהודי�  שלא  שירתו  בצבא

121.הכלכלי של המשפחות הערביות הנובע מפער הקיצבאות ואת הגברת תלות� בשוק העבודה
 

 + ולהשוות את קצבאות הילדי�"הצעות חוק שהועלו במטרה לבטל את קי: 2.13בלה ט

ארי� ת וצאותת הכנסת�ירבדב קו�מ
 דיו�

 � הצעת החוקש ציעי�מ

�2327' עמ, 25.3.1981
2329 ,2368. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ). נגד11, עד ב9(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה )ש"חד(אופיק טובי ת 25.3.1981
קצבת משפחה מהביטוח 

 �1977ז"התשל, הלאומי

�1231' עמ, 27.1.1982
1234 ,1244. 

רומית טדחתה בקריאה נ
 ).ברוב קולות(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה )ש"חד(אופיק טובי ת 27.1.1982
קצבת משפחה מביטוח 

 �1981א"התשמ, לאומי

�2977' עמ, 12.7.1983
2979 ,3042�3043. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ). נגד17,  בעד17(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה )ש"חד(אופיק טובי ת 12.7.1983
�ג"תשמה, קצבאות ילדי�

1983 

�1447' עמ, 30.1.1985
1450 ,1465�1466. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ).ברוב קולות(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה )ש"חד(ד אופיק זיאת 30.1.1985
קצבת משפחה מהביטוח 

 �1984ה"התשמ, הלאומי

�1863' עמ, 15.2.1988
1867 ,1945. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ).ברוב קולות(

 אלוהב דראושה דבע 15.2.1988
 )עצמאי(

צעת חוק הביטוח הלאומי ה
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1987ז"התשמ, )ילדי�

�2519' עמ, 14.6.1989
2522 ,2555. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ). נמנע1,  נגד16,  בעד8(

בד אלוהב דראושה ע 14.6.1989
 )ע"מד(

צעת חוק הביטוח הלאומי ה
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1989ט"התשמ ,)ילדי�

�2938' עמ, 21.3.1990
2939 ,2978. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ). נגד13,  בעד7(

, )מער� (וא- מסאלחהנ 21.3.1990
 )�"מפ(חסיי� פארס 

צעת חוק הביטוח הלאומי ה
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1989ט"התשמ, )ילדי�

�5100' עמ, 17.7.1991
5102 ,5175�5176. 

דחתה בקריאה טרומית נ
 ). נגד25, בעד 21(

האש� , נסקי'מר גוזת 17.7.1991
מוחמד נפאע , מחאמיד

 )ש"חד(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה
לדי� מהביטוח קצבת י
 �1990א"התשנ, הלאומי

�2847' עמ, 5.2.1992
2848 ,2863. 

תקבלה בקריאה ה
ללא ,  בעד15(טרומית 

 ).מתנגדי� וללא נמנעי�

האש� , נסקי'מר גוזת 5.2.1992
מוחמד נפאע , דימחמ

 )ש"חד(

צעת חוק לשוויו� בתשלומי ה
קצבת משפחה מהביטוח 

 �1991א"התשנ, הלאומי

�2848' עמ, 5.2.1992
2850 ,2863�2864. 

תקבלה בקריאה ה
ללא ,  בעד17(טרומית 

 ).מתנגדי� וללא נמנעי�

מפלגת (וסי ביילי� י 5.2.1992
 )העבודה

צעת חוק הביטוח הלאומי ה
באות צשוויו� בק –תיקו� (

 �1991ב"התשנ, )ילדי�

�3486' עמ, 4.3.1992
3487 ,3509�3510. 

התקבלה בקריאה 
 ). נגד1,  בעד10(טרומית 

עבד אלוהב דראושה  4.3.1992
נוא- מסאלחה , )ע"מד(
 )מפלגת העבודה(

הצעת חוק הביטוח הלאומי 
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1992ב"התשנ, )ילדי�

�1063' עמ, 9.12.1992
1066 ,1074�1078 ,
1105. 

הדיו� הופסק בשל 
הבטחת הממשלה 

להעלות הצעת חוק 
 דומה

האש� , תאופיק זיאד 9.12.1992
נסקי 'תמר גוז, מחאמיד

 )ש"חד(

הצעת חוק לשוויו� בתשלומי 
קצבת ילדי� מהביטוח 

 �1992ב"התשנ, הלאומי

�1066' עמ, 9.12.1992
1069 ,1074�1078 ,
1105�1106. 

הדיו� הופסק בשל 
 הממשלה תהבטח

להעלות הצעת חוק 
 דומה

עבד , טלב אלסאנע 9.12.1992
 )ע"מד(אלוהב דראושה 

הצעת חוק הביטוח הלאומי 
שוויו� בקצבאות  –יקו� ת(

 �1992ב"התשנ, )ילדי�

�1069' עמ, 9.12.1992
1070  ,1074�1078 ,
1106�1107. 

הדיו� הופסק בשל 
הבטחת הממשלה 

להעלות הצעת חוק 
 דומה

מפלגת (דיי�  יעל 9.12.1992
 )העבודה

צעת חוק הביטוח הלאומי ה
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1992ב"התשנ, )ילדי�

�1070' מע, 9.12.1992
1078 ,1107�1108. 

הדיו� הופסק בשל 
הבטחת הממשלה 

להעלות הצעת חוק 
 דומה

הצעת חוק הביטוח הלאומי  )מרצ(דדי צוקר  9.12.1992
שוויו� בקצבאות  –תיקו� (

 �1992ב"תשנה, )ילדי�

 .תאריכי� שוני�, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד: קורמ

 

                                                 
120

 .1448' ע, 30.1.1985, 2977�2978' עמ, 12.7.1983, 1232' ע, 27.1.1982, 2326' ע, 25.3.1981, �ש 
121

 .3393' ע, 9.7.1985, 1447�1448 'עמ, 30.1.1985, 2977�2978' עמ, 12.7.1983, 1232' ע, 27.1.1982, 2328' ע, 25.3.1981, �ש 
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הכנסת  הערבי� �  כי  חבריחשו,  ובפרט  אלו  ממפלגות  הימי�,  הכנסת  היהודי��רבית  חברימ

מדינה 'אלא  לשנות  את  זהות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית  כ,  +"אינ�  מעוניני�  רק  לבטל  את  קי

כנסת  יהודי�  טענות �ממשלה  וחבריה+  העלו  נציגי  "אל  מול  הצעות  החוק  לביטול  קי  122.'יהודית

�ולא,  יהודי��אינה  מהווה  אפליה  בי�  יהודי�  לבי�  לא,  ליהלפי  כל,  +"תוכנית  קי,  מחד  גיסא:  והיפוכ�

, יש  להיטיב  ע�  משפחות  יהודיות,  ומאיד�  גיסא;  יהודי�  המשרתי�  בכוחות  הביטחו�  נהני�  ממנה

בשיח  של   123.על  ידי  הגדלת  הקצבאות  במטרה  לעודד  ילודה  מול  הבעיה  הדמוגרפית  הערבית,  בלבד

לנקוט )  והחובה(ולמדינה  יש  הזכות    124',עלייה  פנימית'לודה  בקרב  יהודי�  היא  יכנסת  �חבריאות�  

בדומה  למדינות ,  +  טענו  כי"המגונני�  על  קי  125.במדיניות  שמטרתה  עידוד  ילודה  בקרב  יהודי�  בלבד

נכונות�  לסכ� ,  רה  לתרומת�  למדינהול  יוצאי  צבא  כתמ�  בישראל  קיימת  העדפה  מותרת  שג,  אחרות

יתר  על   126.שלוש  השני�  של  השירות  הצבאי�את  חייה�  והצור�  לפצות�  על  אובד�  הכנסה  בשנתיי�

, שא-  אינה  מספקת  דיה,  יננו  מסוגל  אלא  לבטא  הערכהשא"  סמלי"ו"  פעוט"+  הוצגו  כפיצוי  "קי,  כ�

127.מצד המדינה
 

התשעי�  השתנו  חלק  מהטיעוני�  של   במחצית  השנייה  של  שנות  השמוני�  ובראשית  שנות

טושטשה  הדרישה  הלאומית  להשתמש  בהשוואת  קצבאות  הילדי�  כמנו- :  הכנסת  הערבי��יחבר

וההנמקה  לשוויו�  בוססה  עתה  על  שיח  של  אזרחות  המדגיש  ה� ,  לשינוי  הקהילה  הפוליטית  בכללותה

וה�   128)ער�  השוויו�  האזרחי  והחומרי  וצרכיו  של  הילד  הערבי  הזהי�  לאלו  של  הילד  היהודי(זכויות  

נאמ�  למדינת  ישראל  ובשלמו  מסי�  כמו  האזרח  היהודי  יש  לו  זכות �האזרח  הערבי  אינו  בלתי(חובות  

הכנסת  היהודי�  ממפלגות  הימי�  היתה לערער �התגובה  של  חברי  129).לקבל  את  אות�  שיעורי  קצבאות

לא  אזרחות  פורמלית  ולא :  הכנסת  הערבי��את  הקריטריוני�  לזיקה  ולנאמנות  למדינה  שגיבשו  חברי

אלא  שירות ,  ת  לקהילה  הפוליטית  ולזכאות  לקצבאות  ילדי�תשלו�  מסי�  ה�  הקריטריוני�  להשתייכו

                                                 
122

 .3185�3186' עמ, 25.7.1983, �ש 
123

 .3183�3186' עמ, 25.7.1983, �ש 
124

 .3186' ע, 25.7.1983, �ש 
125

 .3191' ע, 25.7.1983, �ש 
126

 .1449' ע, 30.1.1985, 2978' עמ, 12.7.1983, 1233' ע, 27.1.1982, 2329' ע, 25.3.1981, �ש 
127

1448�1449'  עמ,  30.1.1985,  3192,  3189'  עמ,  25.7.1983,  2978'  עמ,  12.7.1983,  1233'  ע,  27.1.1982,  2329'  ע,  25.3.1981,  �ש 
. 

128
 .1063�1064' עמ, 9.12.1992, 5100�5101' עמ, 17.7.1991, 2938' ע, 21.3.1990, 2520' ע, 14.6.1989, 1864' ע, 15.2.1988, �ש 

129
 .1064' ע, 9.12.1992, 5101' ע, 17.7.1991, 2938' ע, 21.3.1990, 2520' ע, 14.6.1989, 1865, 1863' עמ, 15.2.1988, �ש 
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הקיטוב  בשני�   130.צבאי  או  שירות  לאומי  והתנערות  מדרישות  הפלסטיני�  להגדרה  מדינית  עצמאית

כנסת  ממפלגות  הימי� �חברי:  הכנסת  הערבי��ל  זניחת  השיח  הלאומי  מיד�  של  חבריאלו  לא  קט�  בש

' ילד'ידי  שינוי  הגדרת  המושג  �+  על"ניסו  לקד�  חקיקה  להרחבת  תקופת  הזכאות  לקצבאות  הילדי�  וקי

שכ� ,  ו  הצהרתיותיוזמות  אלו  הי  131.כ�  שיחול  ג�  על  צעירי�  וצעירות  עד  תו�  שירות�  הצבאי

כזו  באחת   חוקורק  פע�  אחת  נידונה  הצעת    132,הממשלה  התנגדה  לה�  משו�  עלות�  התקציבית

133.בלא הצלחה, מועדות הכנסת
 

+ "נות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�  חברי הכנסת הערבי� לא יכלו להביא לביטול קישב

ומפלגת  העבודה  לא  היתה  נכונה  עד  לאחר  הבחירות ,  ללא  שותפות  ע�  אחת  משתי  המפלגות  הגדולות

ו�  שחבריה  לא  היו  נכוני�  לחולל ש+  וה�  מ"  את  קי+  ה�  כי  היא  זו  שיזמה"לפעול  לביטול  קי  �1992134ב

  נזקקה  מפלגת �1992לאחר  הבחירות  ב.  שינוי  בהגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  ללא  תמרי+  מתאי�

  מנדטי�  ולהבטחת  ממשלה  וקואליציה 61העבודה  לתמיכת  המפלגות  הערביות  ליצירת  גוש  חוס�  ב�  

שלא ,  ע"מד�ש  ו"וניי�  ע�  המפלגות  הערביות  חדמפלגת  העבודה  חתמה  על  הסכמי�  קואליצי.  יציבות

+ "הויכוח  אודות  קי  135.+"א�  נמנעה  מלהתחייב  בה�  באופ�  פורמלי  לבטל  את  קי,  נמנו  על  הממשלה

                                                 
130

 .1067�1068, 1064�1065' עמ, 9.12.1991, 5101' ע, 17.7.1991, 2520' ע, 14.6.1989, 1864�1865' עמ, 15.2.1988, �ש 
131

התניית  הרחבת  תקופת .  5776'  ע,  16.6.1993,  3912'  ע,  11.3.1993,  2735�2736'  עמ,  13.3.1991,  2305'  ע,  31.5.1989,  �ש 
, 31.5.1989,  ש�:  ראו.  והדבר  היה  ברור  מתוכנ�,  הזכאות  בשירות  צבאי  נועדה  להגביל  את  ההטבה  בעיקר  למשפחות  יהודיות

' ע,  13.3.1991,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד;  4'  ע,  5.12.1989  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  88'  פרוטוקול  מס;  2315'  ע
כוונת�  של  הצעות  חוק  פרטיות  אלו  להיטיב  ע�  משפחות  יהודיות     –  5828�5829'  עמ,  16.6.1993,  3980'  ע,  11.3.1993,  2797

המצויות  בשירות "  ילדות"אלא  ג�  עבור  ,  המשרתי�  בצבא"  ילדי�"עולה  לא  רק  מההתניה  כי  הקצבאות  תשולמנה  עבור  
 .לאומי

132
ברי ברי ברי ברי דדדד;  9�12'  עמ,  5.12.1989ישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו�  מ  88'  פרוטוקול  מס;  2306'  ע,  31.5.1989,  �ש 

 .5777' ע, 16.6.1993, 3913' ע, 11.3.1993, 2737' ע, 13.3.1991, הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
133

הכנסת  דוד  מג�  שנידונה �  של  חבר�1989ט"התשמ,  )קצבת  ילדי�  –תיקו�  (וצאת  דופ�  היא  הצעת  חוק  הביטוח  הלאומי  י 
  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו� 88'  פרוטוקול  מס:  ראו.    והרווחה  של  הכנסתהפע�  אחת  בועדת  העבוד

5.12.1989. 
134

כפי ...  עבודה  עמדת  מפלגת  ה"  כי  �13הכנסת  של  מפלגת  העבודה  התגאו  לאחר  הבחירות  לכנסת  ה�אוי  לציי�  כי  חבריר 
, ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד"  (הילדי�  לכלל  האוכלוסייה  היא  שיש  להשוות  את  קצבאות,  שהתקבלה  פה  אחד  בועידת  מפלגת  העבודה

אלא  להחזרת  האוניברסליות  לקצבאות ,  +"איננה  מכוונת  דווקא  לקי)  1069'  ע,  9.12.1992,  ש�:  ראו  ג�;  459'  ע,  5.8.1992
הנוסח  של  החלטת  הועידה  החמישית  של  מפלגת .  ילדי�  בחוק  הביטוח  הלאומיהילדי�  המוענקות  במסגרת  תוכנית  ביטוח  

ומתו�  הסתייגות  מהעדר  זיכויי  מס  נאותי�  להורי ,    מתו�  דאגה  מביטול  קצבאות  ילד  ראשו�  ושני5.9:  "היא  �1992העבודה  מ
  ההכנסה  של  כל המפלגה  תפעל  לשמירה  על  קצבאות  הילדי�  כמכשיר  מרכזי  של  המדינה  להבטחה  ולהשלמה  של,  ילדי�

  המפלגה  תשא-  להחזיר  מענק 5.10.  במיוחד  במשפחות  חד  הוריות,  באמצעות  חקיקה,  המשפחות  ע�  ילדי�  בישראל
קצבאות  הילדי�  למשפחות  צעירות  וקטנות  ע�  ילד  אחד  עד  שלושה  ילדי�  שהזכות  שלה�  לקצבאות  אלה  בוטלה  ונשחקה 

  ההצעה  לשל�  קצבת  הילדי�  עבור  ילדי�  המשרתי�  בשרות  צבאי תבח�,    בכפו-  ליכולת  התקציבית5.11.  בשני�  האחרונות
נוסח  זה  כמעט  זהה  לנוסח  של  החלטות  הועידה  הרביעית ).  50:  1992,  מפלגת  העבודה"  (סדיר  ועד  לתו�  תקופת  השירות

 .'ג�'א, 2.24.27סעי- : 1986, מפלגת העבודה: ראו. של מפלגת העבודה
135

מפלגת  העבודה  קיימה  מגעי�  ע� .  1047�1056:  1993,  גלנור  והופנונג:  ראו,  וסחי  ההסכמי�  הקואליציוניי�  הללונ 
רמלי  את  ההסכמה  שהתגבשה  לפיה  הממשלה  בראשותה  תפעל רביות  אול�  נמנעה  מלנסח  בכתב  ובאופ�  פועהמפלגות  ה
 30.12.1993,  הכנסת  שבח  וייס�חבר,  ראש  הכנסת�אל  יושב,  הכנסת  אברה�  שוחט�חבר,  במכתב  משר  האוצר.  +"לביטול  קי

 גלויי�  או  מוסתרי�  ע�,  פה  או  בכתב�בעל,  אי�  כל  הסכמי�:  לשאלת�,  ר"כבוד  היו:  "נאמר]  86/ח/13תיק  ,  ארכיו�  הכנסת[
קבוצות  חברי  כנסת .  המיועדי�  להבטיח  סיעות  אלו  בתקציב,  ס  או  אגודת  ישראל"ש,  צ"מר,  ש"חד,  ע"ת  מד]ו[סיע

סיעות  וגורמי�  נוספי�  פוני�  אלי  בתפקידי  כשר  האוצר  במהל�  כל  השנה ,  חברי  כנסת  בודדי�,  המאורגנות  בשדולות
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הכוונה "+ "ל ידי הנהגת קיעדו  עתה  בפומבי  כי ובכירי�  במפלגת  העבודה  הו,  נמש�  ג�  לאחר  הבחירות

זה  נאמר .  רבית  בדר�  מתוחכמתעהמפורשת  היתה  להפלות  בי�  האוכלוסייה  היהודית  לאוכלוסייה  ה

הוא +  "מפלגת  העבודה  דחתה  עתה  ג�  את  הטיעו�  כי  קי  136".מתחת  לפני  השטח  ומעל  לפני  השטח

וראשיה  קבלו  כי  הרוב  היהודי  אינו ,  כמו  השירות  הצבאי,  בבחינת  זכויות  למי  שמוכ�  לשאת  בחובות

מי� תקפו את הממשלה על ימפלגות ה 137.מעוניי� שהערבי� ימלאו חלק מהחובות כמו השירות הצבאי

ואת  האוכלוסייה  הערבית  על  דרישתה   138+  בשל  העלות  התקציבית  הצפויה"נכונותה  לבטל  את  קי

לעומת  מה  שנתפס  כחוסר  נכונותה  לשאת  בחובות  המצופי�  ממי "  עצ�  ההיוולדות  כא�"לזכויות  רק  מ

139".להיות שותפי� ולשאת בעול באמת"שנכוני� 
 

.נימקה  זאת  בשיקולי�  תקציביי�+  מיד  לאחר  הקמתה  ו"יקממשלת  רבי�  בחרה  לא  לבטל  את  

ובדיוני�  על ,  )ראו  סעי-  קוד�(תחילה  החזירה  הממשלה  את  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�    140

ת ועוררו  מחדש  א  141,+"החזרת  האוניברסליות  ציינו  נציגי  הקואליציה  כי  השלב  הבא  יהיה  ביטול  קי

הכנסת �הקול  הרהוט  ביותר  ממפלגות  הימי�  היה  חבר  142.באצ+  ועל  תגמול  המשרתי�  ב"הויכוח  על  קי

הבעיה "שקשר  במפורש  בי�  קצבאות  ילדי�  לבי�  עידוד  ילודה  יהודית  ו,  עוזי  לנדאו  מהליכוד

 – 143של האוכלוסייה הערבית" הדמוגרפית

שלו�  לקצבאות  ילדי�  יש  לשל�  או  להעביר  לאותה  אוכלוסייה  אשר  את  עידוד  הילודה ת
וזה  צרי�  להיות  לאותה  אוכלוסייה  שלא  רק  לוקחת  חלק  בכל  החובות   ,בה  רצוננו  לקד�

אני  מתכוו� .  אלא  לוקחת  חלק  במיוחד  באות�  חובות  שכרוכי�  בה�  סיכוני  חיי�,  במדינה
יש  במדינת  ישראל  בעיה .  כא�  צריכי�  להיות  מפורשי�,  אדוני  שר  האוצר.    בצבאלשירות

שלכל  משפחה ,  שאולי  הזולה  מכול�  היא,  אחת  הדרכי�,  הדר�  לפתור  אותה.  דמוגרפית
 . ילדי� בממוצע�4 ילדי� בממוצע יהיו כ2.8במקו� שיהיו לה , יהודית

 

. ס  מהממשלה"  ע�  פרישת  ש1993בסו-  צור�  של  מפלגת  העבודה  בתמיכת  המפלגות  הערביות  גבר  ה

ר יבמטרה  להעב.  ע  נמנו  עליו"מד�ש  ו"  מנדטי�  שמפלגות  חד61הממשלה  נזקקה  עתה  לגוש  חוס�  ב�  

פה  שנתנה  למפלגות  הערביות �נענתה  מפלגת  העבודה  להבטחות  בעל,  1994את  תקציב  המדינה  לשנת  

                                                                                                                                                 

כמוב�  שג�  בזמ�  דיוני  התקציב  תהלי�  זה .  יצגי�בבקשות  לבדיקות  שחיקה  בדיקת  צרכי�  והתחשבות  בנושא  אותו  ה�  מי
ולאחר ,  י  הדרגי�  המקצועיי�  במשרדי�  השוני�"ויבדקו  ע,  פניות  אלו  לתוספות  תקציב  בנושאי�  שוני�  נבדקו.  מתרחש

 ".קבלת תוצאות הבדיקות פעלנו בעבר ונפעל בעתיד
136

 ].דברי השר חיי� רמו�. [459' ע, 5.8.1992, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
137

 .459�460' עמ, 5.8.1992, �ש 
138

 .458, 456' עמ, 5.8.1992 ,�ש 
139

 .457' ע, 5.8.1992, �ש 
140

 .460' ע, 5.8.1992, �ש 
141

 .1433�1434' עמ, 28.12.1992, �ש 
142

 .1441�1447, 1435�1436' עמ, 28.12.1992, �ש 
143

 .1445' ע, 28.12.1992, �ש 
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144.+"לבטל את קי
 

כיוו� .  +"יד  לתיקו�  החוק  החיילי�  המשוחררי�  וביטול  קיור�  בלבד  לא  היה  התנאי  היחצ

צמצ� להיה  על  הממשלה  ,  +  נתפס  כנוגע  להגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית"שביטול  קי

שעלולה  לעורר  בתורה  דעת  קהל  שלילית  שעשויה  ג� ,  ככל  הנית�  התנגדות  אפשרית  מצד  האופוזיציה

עדות  לקולניות  האופוזיציה  בסוגייה  זו  באה .    העבודהלגרו�  לפגיעה  אלקטורלית  עתידית  במפלגת

ביטוי  הממשלה  פעלה  לצמצו�  התנגדות .  בדיו�  על  החזרת  האוניברסליות,  כאמור,  לידי  ביטוי

נעשה  ניסיו�  לצמצ�  את  פרק  הזמ�  מפרסו�  ההחלטה  עד ,  ראשית.  האופוזיציה  במספר  דרכי�

+  נעשה "ביטול  קי.    מצד  האופוזיציהלהשלמת  החקיקה  על  מנת  לצמצ�  את  מנת  הביקורת  הצפויה

לממשלה  היה  רוב   145.הכנסת  של  הקואליציה  לחוק  ההסדרי��בדר�  של  הסתייגות  של  שניי�  מחברי

+ "הדיו�  בביטול  קי  146.במליאת  הכנסת  ובוועדת  הכספי�:  רמליות  בתהלי�  החקיקהובנקודות  הוטו  הפ

כחלק  מהסתייגות  בי�  קריאה  ראשונה  לקריאות  שנייה  ושלישית  בחוק  ההסדרי�  צמצ�  את 

הדיוני�  הסוערי�  והאמוציונליי�  אודות .  ההזדמנויות  של  האופוזיציה  להעלות  את  הסתייגויותיה

אול� ,    במרכז  ההתעניינות  בניגוד  לרצונ�  של  מפלגות  הקואליציהאמידו  את  הנוש+  הע"ביטול  קי

הביאו  לסטייה  מדיו�  מהותי  בנושא  להתנצחויות  חריפות  בי�  חברי  הכנסת  הערבי�  לחברי  הכנסת 

מפלגות .  המהותיובכ�  דווקא  שירתו  את  המטרה  של  צמצו�  הדיו�  הציבורי    147,ממפלגות  הימי�

טרפד  את  יוזמת  החקיקה  בזירה  הפרלמנטרית  משו�  שליטת לשהבינו  כי  אי�  ביכולת�  ,  האופוזיציה

פנו  לבית  המשפט  העליו�  א�  נדחו  על  הס-  בלא  לקבל ,  הממשלה  בנקודות  הוטו  של  תהלי�  החקיקה

ידי  העלאה  הדרגתית  של  ער�  קצבאות �+  נעשה  על"ביטול  קי,  שנית  148.יד��את  הסעד  המבוקש  על

, )2.14ראו  טבלה  (+  קוד�  לשינוי  "  שלה�  ושל  קי-ער�  המשותהילדי�  בביטוח  ילדי�  עד  להשוואת�  ל

השינוי  ההדרגתי  לאור�  שלוש  שני� .  +  קוד�  לכ�"כלומר  לא  נפגעו  הקצבאות  של  משפחות  שקיבלו  קי

+ "ביטול  קי,  שלישית.  נועד  לצמצ�  את  ההתנגדות  לעלות  התקציבית  הכרוכה  בהשוואת  הקצבאות

חוק  חיילי�  משוחררי�  נועד  להראות  לתומכי� .  רי�נעשה  במקביל  לחקיקת  חוק  חיילי�  משוחר

                                                 
144

 .135או הערה ר 
145

 .20�26' עמ, 28.12.1993 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 243' רוטוקול מספ 
146

 .28.12.1993 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 244' רוטוקול מספ 
147

ע "ב  דראוושה  ממדש  ועבד  אל  ווהא"הכנסת  תופיק  זיאד  מחד�העלבונות  והנאצות  בי�  חברי,  הקללות,  מליל  הגידופי�ת 
: אורו�  וגל  בהסתייגות  לתקציב",  צבי  זרחיה:  חבע�  זאבי  ממולדת  וגונ�  שגב  מצומת  מופיע  בתו�רהכנסת  �לבי�  חברי

 .23.12.1993, אר+אר+אר+אר+הההה, "את� מעודדי� אות� להתרבות: זאבי. להשוות קצבאות הילדי� ליהודי� וערבי�
148

). לא  פורס�;    נמחקהההעתיר  (''''הכנסת  שבח  וייס  ואחהכנסת  שבח  וייס  ואחהכנסת  שבח  וייס  ואחהכנסת  שבח  וייס  ואח����  חבר  חבר  חבר  חברראש  הכנסתראש  הכנסתראש  הכנסתראש  הכנסת����יושביושביושביושב'  '  '  '  הכנסת  גונ�  שגב  נהכנסת  גונ�  שגב  נהכנסת  גונ�  שגב  נהכנסת  גונ�  שגב  נ����ברברברברחחחח  7096/93+  "גב 
קרי  להתערב  בתהלי�  החקיקה  בטר� ,  העתירה  נמחקה  משו�  סירובו  של  בית  המשפט  העליו�  לבטל  חוק  שעוד  לא  נחקק

 .הושל� תהלי� זה
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ולמתנגדי�  כאחד  כי  הממשלה  לא  נותנת  הטבות  חומריות  רק  לכאלו  שאינ�  משתתפי�  בחובה 

חוק   149.אלא  היא  נותנת  הטבות  נוספות  על  אלו  למי  ששירתו  בצבא,  העיקרית  של  החברה  הישראלית

נות  במסגרת  חוק  חיילי� תזה  צמצ�  א�  במעט  את  התנגדות  האופוזיציה  שטענה  כי  ס�  ההטבות  הני

מבור� ככל , ולכ� חוק חיילי� משוחררי�, +"משוחררי� נופל מס� ההטבות שניתנו כתוצאה מביטול קי

מפלגת   (55+  התקבל  ברוב  של  "ביטול  קי  150.+"אינו  מטשטש  את  השינוי  הנובע  מביטול  קי,  שיהיה

שהביע ,  הליכוד(  נמנעי�  �23ו  )צומת  ומולדת  (8נגד  )  ס"יהדות  התורה  וש,  ש"חד,  ע"מד,  מרצ,  העבודה

151).�+ בתנאי שיחוקק חוק חיילי� משוחררי"תמיכה עקרונית בביטול קי
 

לפי  השינוי ,  +  והשוואת  קצבאות  הילדי�  במסגרת  תוכנית  ביטוח  ילדי�"תהלי�  ביטול  קי:  2.14בלה  ט
 בנקודות קצבה

 נהש 1993צמבר ד 1994ר נואי 1994וגוסט א 1995נואר י 1996נואר י 1997נואר י
ספר מ 'ר +"קי+'ר 'ר +"קי+'ר 'ר +"קי+'ר 'ר +"קי+'ר 'ר +"קי+'ר 'ר +"קי+'ר

 הילד

 לישיש 1.25 2.00 1.45 2.00 1.45 2.00 1.65 2.00 1.85 2.00 2.00 2.00

 ביעיר 1.25 3.75 1.85 3.75 2.15 4.05 2.75 4.05 3.35 4.05 4.05 4.05

 מישיח 1.25 3.25 1.75 3.25 1.90 3.40 2.40 3.40 2.90 3.40 3.40 3.40

 ישיש 1.25 3.50 1.80 3.50 2.05 3.75 2.60 3.75 3.15 3.75 3.75 3.75

שביעי  1.25 3.50 1.80 3.50 1.80 3.50 2.35 3.50 2.90 3.50 3.50 3.50
� ואיל

 .46�47' עמ, 9.1.1994, 1445' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורמ
 .אות הילדי� בחוק הביטוח הלאומיקצב –' ר; 1994 מאוגוסט יכולל התייחסות לתוכנית המאבק בעונ :ערותה

 

+  הוא  שינוי  מוסדי  דרמטי  שכ�  הוא  בוצע  בתו�  פרק  זמ�  קצר  והיווה  שינוי  של  אחד "יטול  קיב

משני העקרונות הפורמליי� המרכזיי� שהעמידו את תוכנית קצבאות הילדי� כתוכנית רווחה שמרנית 

לצד העיקרו� של קשר ( הקבוצתית חות שונות לפי השתייכות�פמת� קצבאות בשיעורי� שוני� למש  –

+  נגע  לסוגיה "כיוו�  שביטול  קי).  חיובי  בי�  מספרו  הסידורי  במשפחה  של  הילד  לבי�  גובה  הקצבה

הרי  שאי�  זה  מפתיע  כי  עיקר  המאבק  הפוליטי  סביב  שינויה  היה  בי� ,  פוליטית  מרכזית  בישראל

למטרות  פוליטיות ,  אש  ובראשונהבר,  +"ממשלת  רבי�  ביטלה  את  קי.  מפלגות  פוליטיות  ופוליטיקאי�

הג�  שמאחורי  הביטול  עמדה  הכרה  כי  מדובר ,  של  הבטחת  תמיכת  המפלגות  הערביות  בקואליציה

בזכות  שליטתה  בנקודות  הוטו  של  תהלי�  החקיקה  היה  ביכולתה  להתגבר  על .  באפליה  פסולה

וסד  לביטוח  לאומי המ,  השחקני�  הבירוקרטי�,  לעומת  זאת.  האופוזיציה  הקולנית  של  מפלגות  הימי�

; 2005,  ראיו�,  בקל;  2005,  ראיו�,  ברודט(לא  נטלו  חלק  פעיל  בתהלי�  ,  ואג-  התקציבי�  במשרד  האוצר

, +"אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  הביע  חשש  מהגדלת  התקציב  בעקבות  ביטול  קי).  2005,  ראיו�,  כה�

                                                 
149

 .2639' ע, 29.12.1993, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד: מרצ�הכנסת ר� כה� מ�דברי חבר, למשל, אור 
150

 .2681�2682' עמ, 29.12.1993, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד, הכנסת עובדיה עלי מהליכוד�ברי חברד, למשל, אור 
151

 .31.12.1993, ברברברברדדדד, "הכנסת ביטלה את קיצבת יוצאי צבא והשוותה הקיצבאות לכל האוכלוסייה", סימו��ניאל ב�ד 
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  �לו  לא  רוו  נחת  קוד�  לכ� שני  השחקני�  הל).  2005,  ראיו�,  ברודט(אול�  לא  הביע  התנגדות  למהל

 –א�  לא  יכלו  לפעול  לביטולה  מול  הכוחות  הפוליטיי�  ,  +"מהאפליה  שהיתה  טמונה  בתוכנית  קי

, כה�;  2005,  ראיו�,  בקל;  2005,  ראיו�,  ברודט(שתמכו  בקיומה    –הציוניות  �מרבית  המפלגות  היהודיות

 ).2005, ראיו�

 

 ות הילדי�ות הילדי�ות הילדי�ות הילדי�הסלקטיביות לתוכנית קצבאהסלקטיביות לתוכנית קצבאהסלקטיביות לתוכנית קצבאהסלקטיביות לתוכנית קצבא    ניסיונות להחזיר אתניסיונות להחזיר אתניסיונות להחזיר אתניסיונות להחזיר את. . . . גגגג

+  היו  צידה  האחד  של  תקופת  ההתרחבות  של "חזרת  האוניברסליות  לקצבאות  הילדי�  וביטול  קיה

צידה  האחר  של  מגמה  זו  היה  בלימת�  של  יוזמות  להחזרת .  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בשנות  התשעי�

שנת ב.  תוכנית  קצבאות  הילדי�  ב–+  בתוכה  "ולאחר  מיזוג  קי,  הסלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�

של  ממשלת  רבי�  לצמצו�  ממדי  העוני  הוצע  להחזיר )  מתו�  שתיי�(כחלק  מהתוכנית  הראשונה  ,  1994

ודווקא  קצבאות  הילדי� ,  כוונה  זו  נבלמה.  את  הסלקטיביות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�  בדר�  של  מיסוי

  הוצע 1997  ובסו-  שנת  1996בסו-  שנת  .  החמישי  והשישי  הוגדלו  בשיעורי�  מזעריי�,  לילדי�  הרביעי

, לבסו-.  ג�  יוזמות  אלו  נבלמו  במהל�  תהלי�  החקיקה  בכנסת.  להנהיג  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�

אול� יוזמה זו היתה קצרת ימי� עוד ,   הוצע  פע� נוספת להנהיג סלקטיביות בקצבאות הילדי��1999ב

קיומ� .  ללובסעי-  זה  יידונו  ארבעת  האירועי�  ה.  יותר  מקודמותיה  ולא  הגיעה  לתהלי�  חקיקה  כלל

סלקטיביות  לא  נסתיימה  בעקבות  החזרת �מעיד  על  כ�  כי  המחלוקת  בסוגיית  האוניברסליות

זיכרו� , ראשית. כישלו� היוזמות הללו נבע ממספר גורמי�, מנגד. האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח ילדי�

צמצו� א�  לא  ,  יב  המדינה  הושגהצמטרת  צמצו�  תק  –כישלו�  הסלקטיביות  בהשגת  חלק  ממטרותיה  

השפיע  על  יכולת�  של   –שכ�  חלק  מהשפחות  הזכאיות  לא  מיצו  את  זכאות�  ,  הפערי�  הכלכליי�

השחקני�  שתמכו  באוניברסליות  לגייס  לטובת�  תומכי�  בקרב  הפוליטיקאי�  בנקודות  הוטו  של 

עי  עבר  שנידונו  עד  כה וונית�  להסיק  זאת  במבט  רחב  יותר  המביא  בחשבו�  איר,  שנית.  תהלי�  החקיקה

המצב  הכלכלי  לא  נתפס  כמשברי  באופ�  המחייב ,  ירועי�  בשני�  מאוחרות  יותר  שיידונו  בהמש�וא

 .קיצו+ בהוצאה תקציבית גדולה מדי

החמישי ,    הועלו  קצבאות  הילדי�  בתוכנית  ביטוח  ילדי�  לילד  הרביעי1994חל  מאוגוסט  ה

שתיי�  של  ממשלת  רבי� גרת  תוכנית  ראשונה  מבי�  סבמ,  )2.3ראו  טבלה  (והשישי  בשיעורי�  מזעריי�  

בתמורה  לשחיקה  בער�  נקודת  הקצבה  שהוצמדה  מחדש  לער�  נקודת  הזיכוי ,  לצמצו�  ממדי  העוני

ההצעה  שהועלתה  למסות  את ,  מנגד).  קשר  שנותק  בעת  החזרת  האוניברסליות  לתוכנית  ביטוח  ילדי�(
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�די�  וה�  איה�  הגדלת  קצבאות  היל.  קצבאות  הילדי�  למשפחות  קטנות  לפי  מבחני  הכנסה  נדחתה

בבד �הנהגת  סלקטיביות  במשפחות  קטנות  היו  המש�  של  מגמת  הרחבת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בד

ע�  חיזוק  העיקרו�  הבסיסי  של  קשר  בי�  מספרו  הסידורי  במשפחה  של  הילד  לבי�  גודל  הקצבה 

מקומה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  במסגרת  המאבקי�  על  התוכנית  לצמצו�  ממדי .  המשולמת  בגינו

�עוני  הוכיחה  פע�  נוספת  את  הקשר  החזק  בי�  תוכנית  קצבאות  הילדי�  לבי�  צרכי�  פוליטיי�ה

אלקטורליי� של מפלגות ופוליטיקאי� ואת חשיבות יחסי שחקני� פוליטיקאי� ושחקני� בירוקרטיי� 

 .לעיצוב פרטי תוכנית קצבאות הילדי�

של  שרת  העבודה   נולדה  על  רקע  חשש  1994  טתוכנית  לצמצו�  ממדי  העוני  באוגוסה

ח  העוני  שפורס�  בנובמבר "להשפעות  פוליטיות  ואלקטורליות  אפשריות  של  דו,  אורה  נמיר,  והרווחה

  החברתיי�  יוביל  לאובד�  השלטו� משורות  הקואליציה  עלה  חשש  כי  הגידול  בעוני  ובפערי�  1993.152

עבודה  והרווחה  להנהיג  תוכנית ההממשלה  החליטה  בעקבות  יוזמת  שרת    153.בבחירות  הבאות

נועדה  להעלות )  2.15ראו  טבלה  (ידי  הממשלה  �התוכנית  המקורית  שהוצעה  על.  לצמצו�  ממדי  העוני

תומכיה  טענו  שמטרתה ).    אל-174  אל-  משפחות  מתו�  55.2(אל  מעל  לקו  העוני  כשליש  מהעניי�  

  כי  אי�  מטרתה  לצמצ� ומבקריה  גרס  154.העברת  משאבי�  ממשפחות  מבוססות  יותר  למשפחות  עניות

את  העוני  במידה  ניכרת  אלא  להגדיל  את  הכנסת�  של  משפחות  הקרובות  אל  קו  העוני  כ�  שיעברו 

155 ).44' ע: 2002, בנימל� ותמירא(ח הבא "אותו וייעלמו מסטטיסטיקת העוני לקראת הדו
 

 הצמדה  מחודשת  של,  האחד.  התוכנית  המקורית  כללה  שני  שינויי�  בתוכנית  ביטוח  ילדי�

בבד  הגדלת �ובד,  �5%מעותה  שחיקת  נקודת  הקצבה  בכשמש,  נקודת  הקצבה  לנקודת  הזיכוי  במס

, החמישי  והשישי  במטרה  לפצות  משפחות  גדולות,  מספר  נקודות  הזיכוי  עבור  הילדי�  הרביעי

                                                 
152

 .9.11.1993, אר+אר+אר+אר+הההה, "הגדלת קצבאות ממקורות הביטוח הלאומי: הצעת משרד הרווחה לצמצו� העוני", בירמה גול�א 
153

יהרוס .]  א.ש,  אברה�  שוחט,  שר  האוצר[בייגה  "שטענה  כי  ,  אורה  נמיר,  רת  העבודה  והרווחהשטה  טצו,  למשל,  �כ 
: נמיר",  ור�  כה�  וגדעו�  סערא".  רבי�  עסוק  בענייני�  המדיניי�  והביטחוניי�  ונות�  לו  לעשות  כל  מה  שהוא  רוצה!  אותנו
זו  היתה  תגובה  להתקפות  על .  23.11.1993,  דשותדשותדשותדשותחחחח,  "רבי�  נות�  לו  לעשות  את  כל  מה  שהוא  רוצה;  ט  עוד  יהרוס  אותנושוח

ריה א:  ראו.  ל  התרכזותה  בתהלי�  השלו�  וזניחתה  את  נושאי  פני�  ודאגה  לחלשי�  בחברהע,  הממשלה  מצד  האופוזיציה
ממשלה ה,  יתר  על  כ�.  23.11.1993,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "ל  את  הממשלהמצב  העוני  לא  הספיק  לליכוד  כדי  להפי",  בנדר  ויהודה  גול�

אמו� �בהצבעת  אי:    ועקב  התלות  במפלגות  הערביות1993ס  ממנה  באוקטובר  "בסיס  רעוע  לאחר  פרישת  ש  נשענה  על
 .ש נמנעו"ס וחד"ח העוני סיעות ש"בממשלה על רקע דו

154
  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  של  הכנסת  מיו� 174'  בפרוטוקול  מס,  אורה  נמיר,  או  דברי  שרת  העבודה  והרווחהר 

10.1.1994,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "הממשלה  אישרה  את  תוכניתה  של  השרה  נמיר  לצמצו�  ממדי  העוני",  ודי  מל+'ג:  אור  כ�  15'  ע,  4.5.1994
, דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  )ל  המוסד  לביטוח  לאומי"מנכ,  ראיו�  ע�  יוס-  תמיר"  (?מי  צרי�  את  הביטוח  הלאומי",  סבר  פלוצקר;  

14.1.1994. 
155

13תיק  ,  ארכיו�  הכנסת  [3.5.1994,  "ורית  והתכנית  המוסכמתק  בי�  התוכנית  המהפער",  המוסד  לביטוח  לאומי:  �  ראוכ 
 .5�6: 1994, ההסתדרות: שהתנגדה לתוכנית, עמדת ההסתדרות הכללית: ראו ג�]. 98/ח/
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יתר  על   157.הצעה  זו  לא  עוררה  התנגדות  156.על  שחיקת  ער�  נקודת  הקצבה,  הנחשבות  לעניות  יותר

  ע�  תשלו�  תוספת  היוקר 1994כבר  באוגוסט  ,  למעשה,  אות  הילדי�  נמחקהבהשחיקה  בקצ,  כ�

 ).2.5ראו טבלה (לעובדי� השכירי� ועדכו� ער� נקודת הקצבה 

  האמורי� לפי  צעדי  פעולה  ומספר  המשפחות  והפרטי�,  מרכיבי  התוכנית  למאבק  בעוני:  2.15בלה  ט
 ליהנות ממנה

 :תכנית המקוריתה
 עדי מדיניותצ

 ספר  משפחותמ
שיחולצו  ממעגל 

 העוני

לות ע
7 במיליוני  (

 )לשנה

 רכיבמ

  ומעלה46שלו� גמלה להבטחת הכנסה בשיעור המוגדל לגילאי ת 24 5,700

ת  מינימו� גדלת  התוספת  המשולמת  בעד  ילד  ראשו  ושני  למקבלי  קצבאות  במערכות  המבטיחוה 180 33,800
  מהשכר הממוצע בעד כל ילד�10% ל�5%מ –קיו� 

  לתיקו� השחיקה3.6%גדלת קצבאות הזקנה והשאירי� בשיעור של ה 71 11,000

 �5.35%מ)    �1,6807כ(פחתת  שיעור  דמי  הביטוח  לשכירי�  שהכנסת�  עד  מחצית  השכר  הממוצע  ה 135 4,500
  ממנו�2.67%משכר� ל

 הכל��ס 410 55,200

 )לשנה7 במיליוני  (–רות המימו� מקו. ב

 18�20כנסה ליחידי� בגיל היטול הזכאות לגמלה להבטחת ב 15 

  ותשלו� מענק35יטול רכיב השכר בעבודה מתאימה למובטלי� עד גיל ב 45 

תו�  מת�  פיצוי  למשפחות  מרובות  ילדי� ,  חיקת  ער�  נקודת  קצבה  והשוואתה  לער�  נקודת  זיכויש 55 
  הכנסהולמשפחות מעוטות

  המשפחה  הכנסה  הקרובה  לשיעור ש  ילדי�  ושלרא3יסוי  קצבאות  הילדי�  למשפחות  שלה�  עד  מ 155 
 המס השולי המרבי

 �3מערכת  תשלו�  דמי  הביטוח  הלאומי  יעשו  שינויי�  הכוללי�  העלאת  התקרה  לשכירי�  מב 140 
משאבי�  למת�   פעמי�  ממנו  והכללת  מרכיבי�  פטורי�  והפניית  כל  ה�4פעמי�  השכר  הממוצע  ל

לו  מצוי  ג�  ממו�  ההקלה  לשכירי� אבמסגרת  שינויי�  .  שיעורי�  מופחתי�  לכלל  השכירי�  במשק
 .שהכנסת� עד מחצית השכר הממוצע

 הכל��ס 410 

 :תוכנית המוסכמתה
 עדי מדיניותצ

ספר  משפחות מ
שיחולצו  ממעגל 

 העוני

לות ע
7 במיליוני  (

 )לשנה

 רכיבמ

  ומעלה46 הכנסה בשיעור המוגדל לגילאי שלו� גמלה להבטחתת 24 5,700

משולמת  בעד  ילד  ראשו  ושני  למקבלי  קצבאות  במערכות  המבטיחות  מינימו� הגדלת  התוספת  ה 105 25,200
האוכלוסייה שהוצאה מהתוכנית המוסכמת היא [  מהשכר  הממוצע  בעד  כל  ילד  �10%  ל�5%מ  –קיו�  
וה� ,  הוריות  ע�  ילדי��קר  משפחות  דושה�  בעי,    משפחות  המקבלות  גמלה  להבטחת  הכנסה8,800

 ]. בשוק העבודה גבוהות יותרבצעירות יחסית וסיכוייה� להשתל
  לתיקו� השחיקה3.6%גדלת קצבאות הזקנה והשאירי� בשיעור של ה 71 11,000

 �5.35%מ)    �1,6807כ(פחתת  שיעור  דמי  הביטוח  לשכירי�  שהכנסת�  עד  מחצית  השכר  הממוצע  ה 135 4,500
  ממנו�2.67%משכר� ל

 הכל��ס 335 46,400

 )לשנה 7במיליוני  (–מקורות המימו� . ב

 18�20יטול הזכאות לגמלה להבטחת הכנסה ליחידי� בגיל ב 15 

  ותשלו� מענק35יטול רכיב השכר בעבודה מתאימה למובטלי� עד גיל ב 45 

י  למשפחות  מרובות  ילדי� תו�  מת�  פיצו,  חיקת  ער�  נקודת  קצבה  והשוואתה  לער�  נקודת  זיכויש 55 
 ולמשפחות מעוטות הכנסה

 המדינה שתתפות אוצרה 80 

  פעמי� �3מערכת  תשלו�  דמי  הביטוח  הלאומי  יעשו  שינויי�  הכוללי�  העלאת  התקרה  לשכירי�  מב 140 
  פעמי�  ממנו  והכללת  מרכיבי�  פטורי�  והפניית  כל  המשאבי�  למת�  שיעורי� �4השכר  הממוצע  ל

 �במסגרת  שינויי�  אלו  מצוי  ג�  ממו�  ההקלה  לשכירי�  שהכנסת.  רי�  במשקמופחתי�  לכלל  השכי
 .עד מחצית השכר הממוצע

 הכל��ס 335 

 ].98/ח/13תיק , ארכיו� הכנסת [3.5.1994, פער בי� התכנית המקורית והתכנית המוסכמתפער בי� התכנית המקורית והתכנית המוסכמתפער בי� התכנית המקורית והתכנית המוסכמתפער בי� התכנית המקורית והתכנית המוסכמתהההה, המוסד לביטוח לאומי :קורמ

 

נית  ביטוח  ילדי�  למשפחות הצעה  להטיל  מס  על  קצבאות  הילדי�  המשולמות  בתוכ,  שניה
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 .20' ע, 4 מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 174' פרוטוקול מס: וכ�, או הערה קודמתר 
157

 .�ש 
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כבעבר הוצע כי קצבאות הילדי�  158. ויותר45%ה הוא לשלה� עד שלושה ילדי� ושיעור המס השולי ש

הצעה  זו  זכתה  לביקורת  דומה  לזו .    במקורוהאב  ידווח  למעסיק  שינכה  ממנו  מס,  ישולמו  לא�

כי  מטילי�  מס  על  זיכוי :  שהועלתה  כנגד  הסלקטיביות  בסו-  שנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�

ות  סעד  שבה  היק-  המשאבי� רת  מדיניזוכי  הנהגת  הסלקטיביות  תהיה  צעד  ראשו�  בהח  159מס

ל  המוסד "מנכ  160.המופני�  למדיניות  רווחה  קט�  ולא  כל  הנזקקי�  למערכת  הרווחה  נהני�  מה�

לקי  ע� אנחנו  עושי�  צדק  ח,  ידי  מיסוי  קצבאות  ילדי��לע"ענה  על  כ�  כי  ,  יוסי  תמיר,  לביטוח  לאומי

אי�  דר�  אחרת .    שיש  לה�  ילדי�תוצדק  מלא  ע�  משפחות  עניו,  משפחות  מבוססות  שיש  לה�  ילדי�

161".להשיג תוצאה משולבת זאת
 

התנגדות  המרכזית  להנהגה  מחודשת  של  הסלקטיביות  היתה  מאג-  הכנסות  המדינה  במשרד ה

 162).2005,  ראיו�,  גבאי(ציבי�  במשרד  האוצר  תמ�  בהנהגת  הסלקטיביות  בעוד  אג-  התק,  האוצר

מיסוי המשפחתי  אינה  עולה  ע�  שיטות  �בתא  התחשבות  בילדי��משו�  שאי,  ראשית,  הראשו�  התנגד

ישו� משו�  קשיי  הי,  ושנית  163;)ש�(ומגדילה  את  העיוותי�  במערכת  המס  ,  הנהוגות  במדינות  אחרות

שנבעו  מההפרדה  הארגונית  בי�  המוסד ,  כפי  שעלו  בניסיו�  המיסוי  הקוד�  בשנות  השמוני�,  של  מיסוי

) ונכונות  העובדי�  לדווח(באמצעות  המעסיקי�    לביטוח  לאומי  כנות�  הקצבה  לבי�  נציבות  מס  הכנסה

אג-  התקציבי�  תמ�  ביוזמה  כאמצעי  לצמצו�   164).49:  2002,  אבנימל�  ותמיר;  ש�(כגובה  המס  

  תוכנית  קצבאות  הילדי�  ותוכניות  רווחה  נוספות ההוצאה  התקציבית  וכצעד  ראשו�  בדר�  להפיכת

אול� ,  מי  ייגבה  את  המס  בעצמווביטוח  לאבמשרד  האוצר  עלתה  הצעה  כי  המוסד  ל  165.לשיוריות

המוסד  לביטוח  לאומי  חשש  להצטייר :  הצעה  זו  נפלה  עקב  חילוקי  דעות  בי�  השחקני�  הבירוקרטי�

                                                 
158

 ].98/ח/13תיק , ארכיו� הכנסת [3.5.1994, "� התוכנית המקורית והתכנית המוסכמתיהפער ב", מוסד לביטוח לאומיה 
159

 .27.1.1994, לובסלובסלובסלובסגגגג, "מס שרירותי על מס שלילי: מיסוי קצבאות הילדי�", וד גליקסברגד 
160

 .29.11.1993, ברברברברדדדד, "חסרונות השיטה הסלקטיבית", אלמוזילנו�ושנה ארבליש 
161

, דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  )ל  המוסד  לביטוח  לאומי"מנכ,  ראיו�  ע�  יוס-  תמיר"  (?  הלאומיחמי  צרי�  את  הביטו",  בר  פלוצקרס 
אורה ,  מבכירי  המוסד  לביטוח  לאומי  בעבר  כי  שרת  העבודה  והרווחה,    יחזקאל  בקלטע�,  בראיו�  עמו  למחקר  זה.  14.1.1994

 . חיובית בעדההכפתה על המוסד לביטוח לאומי להסכי� להנהגת סלקטיביות ולהציג בפומבי עמד, נמיר
162

  מישיבת  ועדת  העבודה  והרווחה  מיו� 174'  פרוטוקול  מס:  בתו�,  אורה  נמיר,  �  ראו  תיאור  שרת  העבודה  והרווחהכ 
 .16' ע, 4.5.1994

163
תכנית ",  יאיר  מיד�;  6.1.1994,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "בעלי  הכנסה  נמוכה  ישלמו  פחות  דמי  ביטוח  לאומי",  יוסי  גרינשטיי�:  או  ג�ר 

 .7.1.1994, ל המשמרל המשמרל המשמרל המשמרעעעע, "י האוצר" בעוני נתקבלה עההשרה נמיר למלחמ
164

, ודי  מל+'ג;  19.1.1994,  ברברברברדדדד,  "לא  נית�  לגבות  את  מלוא  המס  מקצבאות  הילדי�:  נציב  מס  הכנסה",  אמנו�  אטד:  או  ג�ר 
  כי זאמצעי  התקשורת  נרמב.  8.2.1994,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מ  בי�  האוצר  וביטוח  לאומי  לגבי  הטלת  מס  על  קצבאות  ילדי�"קיפאו�  במו"

ביא  בהמש�  למיסוי  קצבאות מתנגדי  המיסוי  במשרד  האוצר  חששו  כי  מיסוי  קצבאות  הילדי�  לבעלי  ההכנסות  הגבוהות  י
מחלוקת  בי�  משרדי  האוצר  והעבודה  על ",  אב  קליי�ז:  ראו.  הזקנה  לבעלי  ההכנסות  הגבוהות  ולהטלת  מס  על  הבורסה

 .3.1.1994, לובסלובסלובסלובסגגגג, "מיסוי קצבאות הילדי� בעשירו� העליו�
165

תכנית ",  יאיר  מיד�;  6.1.1994,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "יוטל  מס  על  קצבאות  ילדי�  למשפחות  בעשירו�  העליו�",  חמה  דואקנ 
 .7.1.1994, ל המשמרל המשמרל המשמרל המשמרעעעע, "י האוצר"השרה נמיר למלחמה בעוני נתקבלה ע
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166.שתערער את הלגיטימציה הציבורית ממנה הוא נהנה כמוסד מבטח, "'מס הכנסה ב"כ
 

ר צוכנית  מיסוי  קצבאות  הילדי�  שנהנתה  מתמיכה  רבה  של  אג-  התקציבי�  במשרד  האות

אברה� ,  צמו  את  המיסוי  ונפלה  לבסו-  לאחר  ששר  האוצרהתעכבה  עקב  סירוב  א-  גו-  לקחת  על  ע

יור� ,  בות  התנגדותו  של  הממונה  על  הכנסות  המדינהבעק  167שינה  את  עמדתו  ביחס  אליה,  שוחט

איי�  להתפטר ,  שלא  שות-  להסכמות  בי�  משרד  האוצר  לבי�  שרת  העבודה  והרווחה,  האחרו�.  גבאי

; 2005,  ראיו�,  באיג(עד  לביטול  ההחלטה  ,  -  סירב  במש�  שלושה  ימי�  למלא  את  תפקידואמתפקידו  ו

 ).49: 2002, אבנימל� ותמיר

ל  שנות  התשעי�  ניסה  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  להחזיר  את במחצית  השנייה  ש

הקואליציה  שתמכה .  א�  נכשל  בניסיונות  אלו,  הסלקטיביות  לקצבאות  הילדי�  במשפחות  קטנות

  האוניברסליות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  עשתה  שימוש  בנקודות  הוטו  ששימשו  בעבר  את �בהמש

המחלוקת  אודות  אופייה  של  תוכנית ,  יחד  ע�  זאת.  תומכי  הסלקטיביות  בכדי  למנוע  יוזמות  להחזרתה

שהסתיימה  בשנות  התשעי�  בהכרעה  לטובת  תומכי ,  סלקטיבית/קצבאות  הילדי�  כאוניברסלית

לקראת  סו-  שנות  התשעי�  כאשר  השחקני� ,  במבט  לאחור,  האוניברסליות  איבדה  מחשיבותה

 ).ראו הפרק הבא(ת גדולות הפוליטיי� ניפנו למחלוקת נוספת סביב מידת נדיבותה כלפי משפחו

  הוצגה  כקיצו+  הכרחי 1996הצעה  להנהיג  את  הסלקטיביות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בסו-  ה

ראש  הממשלה .  על  מנת  למנוע  גידול  בגירעו�  התקציבי,  �ייחד  ע�  קיצוצי�  נוספ,  בהוצאות  הממשלה

הממשלה  סירבה  להגדיל   168.ושר  האוצר  הגדירו  את  מצבו  של  המשק  הישראלי  כמצוי  על  ס-  קריסה

שנועדה  לחסו�  לאוצר   169,להנהיג  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�,  בי�  היתר,  את  נטל  המס  והציעה

התוכנית  כולה  הוצגה  ככזו  שתסייע   7.170מיליארד    4.9מתו�  קיצו+  כולל  של  7  ליו�    מי�850המדינה  כ

נציגת  אג-   171.נגדות  לה  תביא  לתוצאות  הפוכותבעוד  ההת,  לחלשי�  בחברה  ותמנע  גידול  באבטלה

טענה  בדיו�  בועדת  הכספי�  כי  יוזמת  הסלקטיביות  היא ,  נטשה  מיכאלוב,  התקציבי�  במשרד  האוצר
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, סבר  פלוצקר;  8.2.1994,  ++++רררראאאאהההה,  "על  קצבאות  ילדי�מ  בי�  האוצר  וביטוח  לאומי  לגבי  הטלת  מס  "קיפאו�  במו",  ודי  מל+'ג 
 .14.1.1994, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, )ל המוסד לביטוח לאומי"מנכ, ראיו� ע� יוס- תמיר" (?מי צרי� את הביטוח הלאומי"

167
: שוחט;  קצבאות  הזקנה  לא  ייפגעו:  נמיר  –בדיו�  סיעת  העבודה  בתוכנית  לצמצו�  ממדי  העוני  ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[ 

 18.1.1994, אר+אר+אר+אר+הההה, "די� צריכה לעבור מבחני ביצועלההחלטה על מיסוי קצבאות הי
168

 .21.11.1996, אר+אר+אר+אר+הההה, "מזהיר נתניהו, "אנחנו נמצאי� על ס- התהו�"",  מל+ודי'ג 
169

 .20' ע, 17.11.1996 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 42' רוטוקול מספ 
170

  מישיבת  ועדת 42'  פרוטוקול  מס;  21.11.1996,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מזהיר  נתניהו,  "אנחנו  נמצאי�  על  ס-  התהו�"",  ודי  מל+'ג 
 .3' ע, 17.11.1996הכספי� של הכנסת מיו� 

171
הממונה  על ,  ר�  קרול",  גד  ליאור;  21.11.1996,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מזהיר  נתניהו,  "אנחנו  נמצאי�  על  ס-  התהו�"",  ודי  מל+'ג 

, )אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  ראש,  ראיו�  ע�  ר�  קרול""  (א�  התקציב  לא  יקוצ+  נגיע  למיתו�  ואבטלה:  "התקציבי�
 .6.12.1996, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי
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ע כי  היא  נועדה  לפגו  172,"ועית  שיכולנו  להציעצהדבר  הכי  פשוט  מבחינה  בי,  פגיעה  הכי  מצומצמתה"

ולא  לפגוע  בעשירוני�  הנמוכי�   –וג�  בה�  הפגיעה  אינה  קשה    –בשלושת  העשירוני�  העליוני�  

' ידיעות  אחרונות'לעיתוני�  ,  ר�  קרול,  בראיונות  שנת�  ראש  אג-  התקציבי�,  יחד  ע�  זאת  173.יותר

צעד  ראשו�  בדר� באות  הילדי�  היא  להיות  צהוא  הבהיר  כי  מטרת  הסלקטיביות  המוצעת  בק'  האר+'ו

 – 174שבה רק העניי� ביותר ייהנו מתוכניות רווחה, ליברלית�להנהגת מדינת רווחה שיורית

אני  מאמי�  שהעיקרו�  של  סלקטיביות .  דיוק  את  עיקרו�  של  אוניברסליות  רצינו  לשנותב
אלה .  -  הילדי�נג�  בענ-  הזקנה  וג�  בע,  בתשלומי  העברה  פרוגרסיביי�  הוא  עיקרו�  נכו�

היכולת  של  הממשלה  לעמוד  בגידול  בהוצאות .  גדולי�  בתקציב  הביטוח  הלאומיהנושאי�  ה
והדר�  לשפר  היא  לא  לעשות ,  יש  גידול  מתמיד  בתחומי�  אלו.  החברתיות  מגיע  לאיזשהו  ס-

שפוגעי�  בכול�  ובעיקר  באלה  שההכנסה  מהקצבאות  מהווה  חלק ,  דברי�  אוניברסליי�
שתפחית  את  מה  שמקבל  העשיר ,  וגרסיביתהרעיו�  הוא  לעבור  לשיטה  פר.  גדול  מהכנסת�

 .בעיקר בהיבט קצבאות זקנה, ואפילו תגדיל את מה שמקבלי� השכבות החלשות

 

כי ,  1994�2000שהיה  סג�  ראש  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  בשני�  ,  טע�  חיי�  פל+,  ראיו�  עמוב

את  קצבאות תשעי�  ברעיו�  לבטל  כליל  הבמחצית  השניה  של  שנות  "  השתעשעו"באג-  התקציבי�  

שכ�  ההתנגדות  הפוליטית  הצפויה  היתה  רבה  מאוד ,  אול�  הרעיו�  לא  נידו�  ברצינות  יתרה,  הילדי�

 ).2005, ראיו�, פל+(

וזמת  הסלקטיביות  כללה  את  קצבאות  שני  הילדי�  הראשוני�  במשפחות  לה�  עד  שלושה י

מרכזיי�  ביוזמת שני  מרכיבי�  .  בודה  בלבדעילדי�  על  בסיס  מבחני  הכנסה  להכנסת  האב  משוק  ה

שני )  1):  (2.16ראו  טבלה    (1985�1993  הבחינו  אותה  מזו  שהונהגה  בשני�  1996הסלקטיביות  של  סו-  

הפחתת  הקצבאות  לשני  הילדי�  הראשוני�  במחצית  במשפחות  שבה�  הכנסת   –ספי  מבחני  הכנסה  

  שבה� הילדי�  הראשוני�  במשפחות  וביטול  הקצבאות  לשני,    השכר  הממוצע100%�150%האב  היא  

לא  להנהיג  את  הסלקטיביות  על  משפחות  בנות )  2(�ו,    השכר  הממוצע�150%הכנסת  האב  גבוהה  מ

כל  עוד  אי� ,    וממשי�  את  לימודיו  או  התגייס  לצבא18שבה�  הילד  הגדול  עובר  את  גיל  ,  ארבעה  ילדי�

ות  החרדיות  שהיו  שותפות געד  לגייס  את  תמיכת  המפלהשינוי  הראשו�  נו  22.175גילו  עולה  על  

השינוי  השני  נועד  למנוע  את  הביקורת  כנגד  הקטנת  הקצבאות  למשפחות  גדולות  שהפכו .  בממשלה
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 .19' ע, 17.11.1996 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 42' רוטוקול מספ 
173

 .19�20' עמ, �ש 
174

ר� ",  גד  ליאור;  6.12.1996,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  )ראש  אג-  התקציבי�,  ראיו�  ע�  ר�  קרול"  (שנתיי�  הספיקו  לו",  ודי  מל+'ג 
ראש  אג-  התקציבי� ,  ראיו�  ע�  ר�  קרול""  (תו�  ואבטלהא�  התקציב  לא  יקוצ+  נגיע  למי:  "הממונה  על  התקציבי�,  לקרו

 .6.12.1996, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, )במשרד האוצר
175

 .38�41' עמ, 23.10.1996, 2556' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 
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176.לעניי� תוכנית קצבאות הילדי�, למשפחות קטנות
 

 1996  לסלקטיביות  שהוצעה  בסו-  1985�1993השוואה  בי�  הסלקטיביות  שהונהגה  בשני�  :  2.16בלה  ט
 1997ו- סולסלקטיביות שהוצעה ב

 תוכנית/יקרו�ע 1985 –לקטיביות ס 1996 –לקטיביות ס 1997 –לקטיביות ס

שפחות  שחלה מ )'קטנות'( ילדי� 3ד ע )'קטנות'( ילדי� 3ד ע )'קטנות'( ילדי� 3ד ע
 עליה�

; אחדילד    –  1990ד  אוגוסט  ע ני ילדי�ש ני ילדי�ש
 שני ילדי� – 1990מאוגוסט 

 לה על ילדי�ח

הממוצע   השכר  130%�170%
שלילת  שליש   –למשרת  שכיר  

, נקודת  קיצבה  עבור  כל  ילד
שליש �שלילת  שני  –  170%ומעל  

 נקודות קיצבה עבור כל ילד

השכר  הממוצע   100%�150%
שלילת  חצי   –למשרת  שכיר  

, נקודת  קיצבה  עבור  כל  ילד
קודת שלילת  נ  –  150%ומעל  

 קיצבה עבור כל ילד

 80%  תחילה  �ילד  אחד  ל
, רת  שכירשהשכר  הממוצע  למ

  �לשני ;  �95%  ו90%ובהמש
, �150%  ו95%תחילה    –ילדי�  

 �150%ובהמש� אוחד ל

-  זכאות  ומספר ס
 נקודות קצבה

מבח�  הכנסות   –שכירי�  ל
מבוצע  על  ידי  המעביד  שמקבל 
; החזר  מהמוסד  לביטוח  לאומי

לאות  קיו� לנתמכי  גמ,  לעצמאי�
על  ידי  המוסד  לביטוח  לאומי   –

 הוריות�ולמשפחות חד

מבח�  הכנסות   –כירי�  לש
מבוצע  על  ידי  המעביד  שמקבל 
; החזר  מהמוסד  לביטוח  לאומי

לנתמכי  גמלאות  קיו� ,  לעצמאי�
על  ידי  המוסד  לביטוח  לאומי   –

 הוריות�ולמשפחות חד

מבח�  הכנסות   –שכירי�  ל
מבוצע  על  ידי  המעביד 

זר  מהמוסד שמקבל  הח
לעצמאי� ;  לביטוח  לאומי

על   –ולנתמכי  גמלאות  קיו�  
 י המוסד לביטוח לאומידי

 ופ� היישו�א

לא  כולל  דמי ,  ל  הגבר  בלבדש
 הבראה ודמי ביגוד

לא  כולל  דמי ,  ל  הגבר  בלבדש
 הבראה ודמי ביגוד

שכר  החייב ה ל הגבר בלבדש
 במבח� הכנסה

משפחה  לא  פטורה  ממבח� ה מבח� הכנסותמשפחה פטורה מה משפחה פטורה ממבח� הכנסותה
שינוי  שפטר  את ;  הכנסות

פחה  ממבח�  הכנסות שהמ
 1991נעשה רק במר+ 

לד  רביעי י
המתגייס  לשירות 

 בטחו�

 .שני� שונות, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורותמ
 .1984�1989שהיה נהוג בשני� ) די� יל1�3(' קטנות'הטבלה לא מתייחסת למיסוי קצבאות הילדי� בשיעור המס השולי של הכנסת הגבר במשפחות  :ערהה

 

מבי�   177.רד  האוצר  התייצבה  קואליציה  רחבה  של  מתנגדי�שול  יוזמת  הסלקטיביות  של  ממ

הביא  לעצירת  היוזמה  בועדת  הכספי�  של  הכנסת  שבה המתנגדי�  היו  אלו  הפוליטיקאי�  שהצליחו  ל

וג�   178,הצטיירה  כמתנגדת  הראשית  ליוזמה'  גשר'.  1997היא  נידונה  במסגרת  חוק  ההסדרי�  לשנת  

נגד  התקציב  היתה '  גשר'הכנסת  של  �צבעת  חברי  ה179.ס  הביעה  התנגדות  למבחני  הכנסה  נמוכי�"ש

ס  היתה  מצטרפת "בפרט  א�  ש,  )כנסת�  חברי66(עשויה  לערער  את  הרוב  עליו  נשענה  הקואליציה  

                                                 
176

לתה  בניסיו�  הקוד� ות  ביקורת  שהועבשבא  בעק,  משמעותי  פחות  משני  ההבדלי�  שצוינו,  בדל  נוס-ה;  או  הפרק  השניר 
לעניי�  מבחני  ההכנסה ,  הניתני�  לחלק  מהשכירי�,  או  ביגוד/הכללה  של  דמי  הבראה  ו�היה  אי,  של  הנהגת  הסלקטיביות

 .38�39' עמ, 23.10.1996, 2556' מס, ש�: ראו. שעשויי� להעלות� אל מעל לס- מבח� ההכנסה
177

ר  ועדת "מ  יו"ראו  ג�  נוסח  המכתב  שהעביר  מ;  17.11.1996הכנסת  מיו�      מישיבת  ועדת  הכספי�  של42'  רוטוקול  מספ 
ועדת  הכספי�  דורשת  פה  אחד  מהממשלה ",  צבי  לביא:  בתו�,  לאחר  ישיבה  זו,  ד�  מרידור,  הכספי�  של  הכנסת  לשר  האוצר

, מימי�  ומשמאל  מפלגות  וחברי  כנסת:  על  המתנגדי�  נמנו.  18.11.1996,  לובסלובסלובסלובסגגגג,  "למצוא  חלופה  לקיצו+  בקצבאות  הילדי�
מע� קבוצת  אינטרס  שעיקרה  פעולה  ל(י  "המעסיקי�  וזהב,  ההסתדרות,  המוסד  לביטוח  לאומי,  מהקואליציה  ומהאופוזיציה

וה�  לסבסוד  האפשרי  של ,  שנתפסה  כפגיעה  בשכר,  הסתדרות  התנגדה  ה�  להחמרת  נטל  המסה").  ברוכות  ילדי�"משפחות  
רוטוקול פ:  ראו.  ר  מהמדינה  על  קצבאות  שלא  ישולמו  בפועל  לעובדי�זהמעסיקי�  במקרי�  שבה�  המעסיקי�  יקבלו  הח

הערות  והסתייגויות  להצעת ",  ההסתדרות:  ראו  ג�.  15�18'  מע,  17.11.1996  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  42'  מס
, כנראה,  המחבר  (אי�  תארי�,  �1996ז"התשנ,  )1997תיקוני  חקיקה  להשגת  יעדי  התקציב  לשנת  (חוק  הסדרי�  במשק  המדינה  

 ].59/ח/14תיק , ארכיו� הכנסת [13�14' עמ, )אפרי� זילוני
178

אי�  ש� [;  28.101.1996,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "וג�  בליכוד  –גימלאי�  ,  עולי�  חיילי�,  מרצ,  ס"ש:  מתנגדי�"',  ד  ליאור  ואחג 
 .19.12.1996, האר+, אר+אר+אר+אר+הההה, "כי הקואליציה בוועדת הכספי�" ידונו היו� על התקציב ע� חמ ומרידור"רה", ]ת/מחבר

179
קיצו+  בקצבאות :  ישי",  זאב  קליי�;  3.12.1996,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "השר  ישי  דורש  לתק�  הקיצו+  בקצבאות",  ר�  קליי�ע 

ישי  יציע  לקצ+  בקצבאות  הילדי�  רק  מהכנסה ",  ראלי  סער;  3.12.1996,  לובסלובסלובסלובסגגגג,  "ומעלה'    ש7,000רק  בשכר  של    –הילדי�  
 .3.12.1996, אר+אר+אר+אר+הההה, "ל לחודשק ש�7,000של יותר מ
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, חזרת הסלקטיביותג�  בתו�  אגודת  ישראל נשמעו קולות ביקורתיי� נגד תמיכה אפשרית בה  180.אליה

 – 181'המודיע'כתב בעיתו� נכפי ש, משו� הפגיעה בה במשפחות חרדיות בראשית דרכ�

על ,  בימי�  שלפני  הבחירות  עשו  אות�  זוגות  צעירי�  לילות  כימי�  במטות  הבחירות]  …[
וה�  מצפי�  וזכאי�  לייצוג  הול�  לפני  ובעת ,  ומנת  לשמר  את  הייצוג  הדתי  וא-  להגדיל

: צרי�  קול�  של  הנציגי�  הדתיי�  להדהד  מסו-  העול�  ועד  סופו,  ולכ�.  ההצבעה  על  התקציב
מי  קבע  שקצבאות  הילדי� :  זאת  ועוד!".  שלנו'  בייבי'ה�  ה.  ל  תפגעו  בקצבאות  הילדי�א"

מה  צנועה  זו  לקופת� הא�  מישהו  בדק  כמה  נכבדה  תרו?  אינ�  מכשיר  לסייע  ללימוד  תורה
המאפשרת  לה�  להמשי�  ולשבת ,    ילדי�2�3הדלה  של  אברכי  כוללי�  צעירי�  שלה�  

הקט�  שלה�  אינו  זכאי  לקבל  נתח  זעו�  מהעוגה '  מוסד'כלו�  ה?  באוהלה  של  תורה
שבראשה  עומד  נציג  סיעת  יהדות ,  ועדת  הכספי�]  …!  [?התקציבית  עתירת  הקלוריות

תקציב  והיא  אמורה  לדו�  לקראת  הגשתו  לאישור  הכנסת קיבלה  לידיה  את  ספר  ה,  התורה
א� נושא כה מהותי בעל אופי , יהיה זה כבוד גדול לנציגות הדתית. בקריאה שנייה ושלישית
 .יטופל על ידה בצורה הנאותה ביותר, ואינטרס הנוגעי� לכולנו

 

צוע ובקשיי המיצוי דיו� בועדת הכספי� הועלתה ההתנגדות ליוזמת הסלקטיביות בדיו� במגבלות הביב

שהצעת ,  המוסד  לביטוח  לאומי  182.שהיו  ניסיו�  העבר  של  המוסד  לביטוח  לאומי  ושל  המעסיקי�

ע  את  התנגדותו  באופ�  יותר  ממרומז  תו�  תיאורו  את  היוזמה הבי,  הסלקטיביות  גובשה  יחד  עמו

ה� :  הכנסת  היא  שהכריעה�בסופו  של  דבר  התנגדות  חברי  183.בהכנסות  המשפחות  הקטנות"  פגיעה"כ

מימי�  עלתה  הטענה  כי   184,ביעו  על  הפגיעה  במשפחות  צעירות  ברמות  ההכנסה  הבינוניותהצ

ומשמאל  התייחסו  להשפעת  הפגיעה   185,ת  יהודיותוסלקטיביות  פוגעת  בעידוד  הילודה  בקרב  משפח

הממשלה נאלצה למשו� את הצעתה  186. בעלי ההכנסות הנמוכות בשל קשיי המיצויהאוניברסליות על

והוספת  מדרגות  מס  נוספות  שנועדו  למת�  את  ההשפעה  על  בעלי (עדכו�  מדרגות  המס  �איבולהחליפה  

�, שמשמעות�  הגדלת  נטל  המס  על  הפרט,  )בהצא�  לא  ער�  נקודת  הק(ונקודות  הזיכוי  )  השכר  הנמו

187.את המסי� על סיגריות ודלקובהעל
 

                                                 
180

צבי ;  31.10.1996,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "הפגיעה  בסעיפי�  החברתיי�  בתקציב  תיבח�  שוב":  גשר"נתניהו  נענה  ללחצי  ",  בי  זרחיהצ 
 .31.10.1996, אר+אר+אר+אר+הההה, "נתניה כר� במכתבו שינוי בסעיפי� החברתיי� בשמירה על מסגרת הקיצו+", זרחיה

181
 .31.10.1996, מודיעמודיעמודיעמודיעהההה, "ושלנ" בייבי"ילדי� ה� ה", כספי. מ 

182
שהיו ,  בי�  קשיי  הביצוע.  23�24,  15�19,  5�7'  עמ,  17.11.1996  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  42'  רוטוקול  מספ 

; הוא  עובד  שכיר  וג�  עובד  עצמאיי  שמ(וגיות  של  כפל  גמלאות  של  מי  זכאי  להחזר  ביותר  מעילה  אחת  סעלו  ה,  ניסיו�  העבר
על  הדיו� ).  עובד  בשכר  נמו�  שג�  זכאי  לגמלת  קיו�  מהמוסד  לביטוח  לאומי;    יותר  ממעסיק  אחדלעובד  בשכר  נמו�  אצ

 .84ראו הערה , בנושאי� אלו בשני� בה� הונהגה סלקטיביות בקצבאות הילדי�
183

, "מועצת  המוסד  לביטוח  לאומי  ממליצה  לא  לקצ+  בקצבאות  ילד  ראשו�  ושני",  ראלי  סער:  ראו  ג�;  9�10,  7,  3:  �ש 
 .1.12.1996, ר+ר+ר+ר+האהאהאהא
184

 .26, 22' עמ, 17.11.1996 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 42' רוטוקול מספ 
185

 .27: �ש 
186

 .25, 22: �ש 
187

לא  תוטל  אגרת  בריאות ,  תבוטל  הפגיעה  בקצבאות  הילדי�:  מסתמנת  פשרה  שתאפשר  את  אישור  התקציב",  בי  זרחיהצ 
 –המימו�  ';  מיליארד  ש  1.5  –עלות  הפשרה  החברתית  ",    לביא  וזאב  קליי�יצב;  24.12.1996,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "ולא  יתייקרו  התרופות

חלק  מהצעדי�  הללו  היו  אמורי�  לפגוע  בבעלי  ההכנסות  הנמוכות .  24.12.1996,  לובסלובסלובסלובסגגגג,  "יגריותשחיקת  שכר  ומיסוי  דלק  וס
דורשי�  מהממשלה "  תהרשת  החברתי"ארגוני  ",  ראלי  סער:  ראו.  א-  יותר  מההצעה  להנהיג  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�
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קודות  הקיצבה  הניתנות  למשפחה  בדואית  היפותטית  לפני  התיקו� השוואה  בי�  מספר  נ:  2.17בלה  ט
 לפי מספר נשי� ומספר ילדי� בתאי� משפחתיי� שוני�, ואחריו' חוק הלפרט'ב

ספר מ חתא תיי�ש לושש רבעא
 נשי�

 שפרה
 %�ב

חרי א
חוק 

 הלפרט

פני ל
חוק 

 הלפרט

פרש ה
 %�ב

חרי א
חוק 

 הלפרט

פני ל
חוק 

 הלפרט

פרש ה
 %�ב

חרי א
חוק 

 הלפרט

פני ל
חוק 

 הלפרט

פרש ה
 %�ב

חרי א
חוק 

 הלפרט

פני ל
חוק 

 הלפרט

ספר מ
 ילדי�

101.3 4.00 8.05 33.3 3.00 4.00 0 2.00 2.00 0 1.00 1.00 1 
177.5 8.00 22.20 253.3 6.00 15.20 101.3 4.00 8.05 0 2.00 2.00 2 
130.0 16.00 36.80 214.2 12.00 25.70 90.0 8.00 15.20 0 4.00 4.00 3 
57.8 32.20 50.80 49.9 24.15 36.20 41.0 16.10 22.70 0 8.05 8.05 4 
41.5 45.80 64.80 36.0 34.35 46.70 27.6 22.90 29.20 0 11.45 11.45 5 
29.6 60.80 78.80 25.4 45.60 57.20 19.1 30.40 36.20 0 15.20 15.20 6 
24.1 74.80 92.80 20.7 56.10 67.70 15.5 37.40 43.20 0 18.70 18.70 7 
20.3 88.80 106.80 17.4 66.60 78.20 13.1 44.40 50.20 0 22.20 22.20 8 
17.5 102.80 120.80 15.0 77.10 88.70 11.3 51.40 57.20 0 25.70 25.70 9 
11.5 116.80 134.80 13.2 87.60 99.20 9.9 58.40 64.20 0 29.20 29.20 10 
13.8 130.80 148.80 11.8 98.10 109.70 8.9 65.40 71.20 0 32.70 32.70 11 
12.4 144.80 162.80 10.7 108.60 120.20 8.0 72.40 78.20 0 36.20 36.20 12 
11.3 158.80 176.80 9.7 119.10 130.70 7.3 79.40 85.20 0 39.70 39.70 13 
10.4 172.80 190.80 9.0 129.60 141.20 6.7 86.40 92.20 0 43.20 43.20 14 
9.6 186.80 204.80 8.3 140.10 151.70 6.2 93.40 99.20 0 46.70 46.70 15 

  .0�18בהנחה כי לכל אישה אותו מספר ילדי� בגילאי  :ערהה

 

 1997  הילדי�  בסו-  שרד  האוצר  הציע  פע�  נוספת  להנהיג  סלקטיביות  בתוכנית  קצבאותמ

הנהגת  הסלקטיביות  נומקה  הפע�  כחלק  מצמצו�  הכרחי  של .  1998במסגרת  חוק  ההסדרי�  לשנת  

 188.עידוד  הצמיחה  והתעסוקה  במשקומעורבות  הממשלה  במשק  באמצעות  הקטנת  תקציב  המדינה  

התוכנית  היתה  דומה  במרבית  פרטיה  לתוכנית  שהוצעה  שנה  קוד�  ולסלקטיביות  שהונהגה  בשני� 

הוצע  לא  לבטל   189,בכדי  לצמצ�  את  ההתנגדות  הפוליטית,  יחד  ע�  זאת).  2.17ראו  טבלה    (1985�1993

הראשו�  והשני  תופחתנה   הקצבאות  לילד:  כליל  את  קצבאות  הילדי�  במשפחות  קטנות  לא-  משפחה

ובשני ,  השכר הממוצע130%�170%ת  אבי  המשפחה  משוק העבודה היא בשליש  למשפחות  שבה�  הכנס

ג�  הפע�  לא  הסתיר  משרד   190.  השכר  הממוצע170%כאשר  הכנסת  אבי  המשפחה  היא  מעל    –שליש  

�יוריתש  שלב  בהפיכת  מדינת  הרווחה  למדינת  רווחה  –האוצר  את  המטרה  האידיאולוגית  מאחוריה  

זה  היתרו�  הגדול :  "חיי�  פל+,  כדברי  סג�  ראש  אג-  התקציבי�,  ליברלית  הממוקדת  בעניי�  ביותר

דוברי  משרד  האוצר  הדגישו  כי   191".שמצליחה  ליצור  הפרדה  בי�  חזקי�  יותר  לחזקי�  פחות,  בהצעה

                                                                                                                                                 

 .31.12.1996, אר+אר+אר+אר+הההה, ""לדאוג לשכבות החלשות"
188

' עמ,  14.12.1997נסת  מיו�    מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכ204'  פרוטוקול  מס;  19'  ע,  27.10.1997,  2650'  מס,  צעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקהההה 
5�6. 

189
�סות  להערות  חבריחתה  תו�  התיי  נבנ1997ההצעה  מסו-  ,  פי  שהדגישו  נציגי  משרד  האוצר  בדיוני�  בועדת  הכספי�כ 

, 14.12.1997  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  204'  רוטוקול  מספ:  ראו.  1996הכנסת  בדיוני�  אודות  ההצעה  מסו-  
 .6' ע

190
 .31�34' עמ, 27.10.1997, 2650' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

191
 .4' ע, 14.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 204' רוטוקול מספ 
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כי  תשפיע  רק  על  שלושת  העשירוני�  העליוני�  וכי   192,ינה  נוגעת  למשפחות  גדולותהתוכנית  א

, וביניה�  המוסד  לביטוח  לאומי,  מתנגדי  התוכנית  193.הוריות  פטורות  ממבח�  ההכנסות�שפחות  חדמ

על והיא  עתידה  להשפיע  ג�  ,  חישובי  משרד  האוצר  מוטעי�,  טענו  כי  פרט  לבעיות  המיצוי  הצפויות

194).7�8: 1997, מוסד לביטוח לאומיה(משפחות המצויות בעשירו� החמישי 
 

כנסת  מימי� �חברי:  ואליציה  דומה  לזו  שעמדה  מולו  שנה  קוד�קמול  משרד  האוצר  התייצבה  

המוסד  לביטוח  לאומי  טע�  כי  מבח�   195.ההסתדרות  והמעסיקי�,  המוסד  לביטוח  לאומי,  ומשמאל

ההכנסות  המתבסס  על  הכנסת  הגבר  משוק  העבודה  בלבד  ומתעל�  מהכנסת  האישה  וממקורות 

ב  משו�  העבודה  נמוכה  מהס-  והכנסת� אהכנסה  נוספי�  יוביל  למצבי�  שבה�  משפחות  שהכנסת  ה

בעוד  משפחות  שהכנסת  האב  גבוהה  מהס-  א� ,  המוגדלותהכוללת  היא  מעל  הס-  יזכו  בקצבאות  

משרד האוצר הגיב לכ� כי מדובר   196).ש�,  �ש(הכנסת�  הכוללת  נמוכה  יותר  יקבלו  קצבאות  מוקטנות  

וכי  זהו  אמצעי  טוב  לעידוד   ,לה  בהכנסה  הפנויהבמנגנו�  טוב  המפצה  את  המשפחה  על  הירידה  הק

המוסד  לביטוח  לאומי  ג�  טע�  כי  הרווח  התקציבי  למדינה  הוא  קט�   197.נשי�  להשתלב  בשוק  העבודה

כת  מנהלית  פשוטה  וזולה  במערכת  מסובכת  ויקרה  של  תשלו�  למעסיקי� משו�  הצור�  בהחלפת  מער

מיצוי  ניכרי�  כבעבר   וכי  הנהגת  הסלקטיביות  תוביל  לקשיי,  )ש�,  ש�(ופיקוח  על  מיצוי  גמלאות  

משרד  האוצר  טע�  בתגובה  כי  החלופה   198).ש�,  ש�(ולתוצאה  לא  רצויה  של  סבסוד  המעסיקי�  

200.וקיימת הפרזה בהערכת מגבלות היישו� 199ביותר" הפרוגרסיבית"המוצעת היא הטובה ו
 

יקר  הויכוח  בי�  משרד  האוצר  לבי�  המוסד לביטוח לאומי היה בשאלה הא� קצבאות הילדי� ע

קצבאות  הילדי�  אינ�  זיכויי  מס  ואינ� ,  בפועל,  משרד  האוצר  טע�  כי.  אלק  ממערכת  המס  או  לחהיא  

                                                 
192

 .5: �ש 
193

 .ש�, �ש 
194

 .7' עמ, ש�: � ראוכ 
195

ה�  מחו  על  הנטל  המנהלי  הצפוי  על  המעסיקי�  כמי  שבאי� :  לאומימעסיקי�  הצטרפו  לביקורת  של  המוסד  לביטוח  ה 
ועל ,  במקו�  המוסד  לביטוח  לאומי  והתריעו  על  פגיעה  ביחסי  העבודה  כתוצאה  מהורדת  השכר  הפנוי  של  חלק  מהעובדי�

   מישיבת  ועדת204'  רוטוקול  מספ:  ראו.  מלאי�  אותו  תפקיד  ירוויחו  שכר  שונהמהיווצרות  מצב  שבו  שני  עובדי�  ה
א�  היא  חפצה ,  המעסיקי�  העדיפו  כי  הממשלה.  2006,  ראיו�,  ישראל:  וכ�;  16�17'  עמ,  14.12.1997הכספי�  של  הכנסת  מיו�  

, 1997י�  בסו-  שנת  נבשונה  מהדיו,  1996בדיוני�  בסו-  .  תעשה  זו  דר�  מערכת  מס  הכנסה,  להגדיל  את  הכנסותיה
: ראו.  עו  הסכמה  ע�  תוכנית  הסלקטיביות  של  משרד  האוצרהבי,  ולכאורה,  המעסיקי�  לא  התבטאו  בפומבי  באופ�  דומה

ציגי  ההסתדרות  שבו  ומחו  על  הגדלת נ.  18�19'  עמ,  17.11.1996  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  42'  פרוטוקול  מס
של   מישיבת  ועדת  הכספי�  204'  רוטוקול  מספ:  ראו.  ל  קשיי  המיצוי  הצפויי�  מזהענטל  המס  על  העובדי�  השכירי�  מזה  ו

 .17�18' עמ, 14.12.1997הכנסת מיו� 
196

 .10�11' עמ, 14.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 204' פרוטוקול מס: � ראוכ 
197

 .7.10.1997, לובסלובסלובסלובסגגגג, "אינו מעוות –ת הגבר סמבח� קיצו+ קצבאות הילדי� על פי הכנ: נאמ�", צבי לביא; 10�11, 6: �ש 
198

 .20�21, 11�12' עמ, 14.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 204' פרוטוקול מס: � ראוכ 
199

 .7: �ש 
200

 .19' ע, �ש 
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המוסד   201.ולכ�  ביטול�  אינו  העלאת  נטל  המס,  גרסה  של  מס  הכנסה  שלילי  אלא  תשלומי  העברה

שכ�  קצבאות  הילדי� ,  לביטוח  לאומי  טע�  כי  פגיעה  בקצבאות  הילדי�  היא  העלאה  של  נטל  המס

ה�  הויכוח  בי�  המוסד   202.וה�  באו  במקו�  הניכויי�  במס  הכנסה  שקדמו  לה�,  מסה  מקור�  במערכת

אלא ,  ביטאו  לא  רק  מחלוקת  אידיאולוגית  203לביטוח  לאומי  לבי�  משרד  האוצר  וה�  החלופות  שהועלו

 רשויות המבקשות להרחיק מעצמ� את האחראיות להקטנת ההכנסה הפנויה של מאבק מוסדי בי� שתי

משרד  האוצר  העדי-  סלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  משו� ,  �כ.  לה  על  אחרי�יחלק  מהמשפחות  ולהט

שהפחתת�  או  ביטול�  אינ�  זוכות  לביטוי  בתלוש  השכר  של  אבי  המשפחה  אלא  בחשבו�  בנק  של  א� 

, המוסד  לביטוח  לאומי  העדי-  204.מוסד  לביטוח  לאומי  ולא  על  ידוהמשפחה  והדבר  מתבצע  על  ידי  ה

ת  הילדי�  או  הפחתת  נקודות  הזיכוי  במס  הכנסה  משו�  שאז  הביקורת ומיסוי  של  קצבא,  באופ�  דומה

: 1997, המוסד לביטוח לאומי(מופנית כלפי משרד האוצר הציבורית על הפחתת ההכנסה הפנויה היתה 

המוסד  לביטוח  לאומי  ג�  תפס  את  הנהגת  הסלקטיביות  כניסיו�  רחב  יותר  של  משרד  האוצר ).  8�9

שכ�  היא  הועלתה  יחד  ע�  הצעה  לאחד  את  הגבייה  של  מס ,  לפגוע  בעצמאות  המוסד  לביטוח  לאומי

 ).ש�(הכנסה ע� המוסד לביטוח לאומי 

  בועדת  הכספי�  בי�  משרד  האוצר לבי� המוסד לביטוח לאומי היתה גלויה כפי שבא מחלוקתה

המוסד  לביטוח  לאומי  הציג  את  יוזמת  הסלקטיביות  כיוזמה  של :  לידי  ביטוי  בדיוני�  בועדת  הכספי�

, לועדת  הכספי�  הובאו  שתי  חלופות  של  שתי  רשויות  שונות  205.שרד  האוצר  ולא  של  הממשלהמ

כבשנה ,  הכנסת  נימקו�חברי.  הכנסת  להתנגד  להצעת  הסלקטיביות  ולטרפדה�והדבר  הקל  על  חברי

בבעיות  המיצוי  ובהגדלת ,  את  התנגדות�  בשחיקת  ההכנסה  הפנויה  של  משפחות  צעירות,  הקודמת

הכנסת  מהימי�  שבו  והעלו  את �חברי.    בעלי  פופולריות  ציבוריתבו  לצעדי�ששלא  נח  206,נטל  המס

                                                 
201

 .19�20' עמ, �ש 
202

, עות  אחרונותעות  אחרונותעות  אחרונותעות  אחרונותיייידדדדיייי,  "התחסדות  –הטענה  שהאוצר  לא  יעלה  נטל  המס  :  הביטוח  הלאומי",  גד  ליאור;  12�14'  עמ,  �ש 
; 12.11.1997,  עריבעריבעריבעריבממממ,  "צודקת  ומועילה  –הפחתת  נקודות  זיכוי  במס  הכנסה  :  הביטוח  הלאומי",  יוסי  גרינשטיי�;  12.11.1997

חשש  לאי  העברת�  של  קצבאות  הילדי�  מהמעסיקי� :  יוסי  תמיר,  ל  המוסד  לביטוח  לאומי"מנכ",  ]ת/אי�  ש�  מחבר[
 .13.11.1997, מודיעמודיעמודיעמודיעהההה, "לעובדי�

203
נקודת  זיכוי ¾  את  נטל  המס  על  ידי  הפחתת  הציע  המוסד  לביטוח  לאומי  להגדיל  ,  פה  להצעת  משרד  האוצרוחלכ 

המוסד ;  18,  13,  9'  עמ,  �ש:  ראו.  ללא  תלות  במספר  הילדי�,    השכר  הממוצע170%למשפחות  שבה�  הכנסת  הגבר  עולה  על  
שפחות  בעלות  היכולת  לפי  הכנסת�  ולא  רק  לפי מצעה  זו  נועדה  להטיל  את  הנטל  על  כלל  הה.  9:  24.9.97,  לביטוח  לאומי
טע�  כי  הצעה  זו  תפגע  במשפחות  אמידות  א�  מרובות  ילדי�  בתקווה  לגייס  את ,  מנגד,  משרד  האוצר.  מספר  הילדי�

, 14.12.1997  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  204'  רוטוקול  מספ:  ראו.  התנגדות  נציגי  המפלגות  החרדיות  והערביות
 .16' ע

204
 .12.11.1997, אר+אר+אר+אר+הההה, "האוצר מגייס את הפסיכולוגיה: הקיצו+ בקצבאות", וטי בסוקמ 

205
 .8' ע, 14.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 204' רוטוקול מספ 

206
 .23�32' עמ, �ש 
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ועדת   207.של  סלקטיביות  על  עידוד  הילודה  בקרב  משפחות  יהודיות,  לדעת�,  ההשפעה  השלילית

והממשלה  נאלצה  לסגת  מההצעה ,  כנקודת  וטו,  1996כבסו-  ,  1997הכספי�  של  הכנסת  פעלה  בסו-  

208.הסנקציות כלפי סרבני� בביטוח אבטלה � החמרתביניה, ולהמירה בחלופות
 

להנהיג  סלקטיביות ,  הפע�  בממשלת  ברק,    הוצע  פע�  נוספת1999במחצית  השנייה  של  

 10%ידי הטלת מס בס� �על): 12: 2000, דורו�; 49�50: 2002, אבנימל�  ותמיר(בתוכנית  קצבאות  הילדי�  

כ�   209,ה  על  השכר  הממוצעלעל  קצבאות  הילדי�  במשפחות  קטנות  שבה�  הכנסת  ראש  המשפחה  עו

העילה . נגדות הפוליטיתשהיתה  מתונה  יותר מההצעות שהועלו בשני� קודמות בכדי לצמצ� את ההת

ידי �במיתו�  במשק  וברצו�  להניע  את  הצמיחה  על,  כבעבר,  להצעה  להנהיג  סלקטיביות  עתה  נומקה

מתנגדי  הסלקטיביות   ").דבר  המנהל  הכללי:  "2000,  המוסד  לביטוח  לאומי(צמצו�  הוצאות  הממשלה  

חיזוק ).  ש�,  ש�(כבעבר  ,  אלא  ג�  מתפיסת  עול�  ליברלית,  גרסו  כי  ההצעה  נבעה  לא  רק  מצור�  כלכלי

לכ�  נמצא  בעמדת�  של  תומכי  הסלקטיביות  במשרד  האוצר  ומחוצה  לו  כי  הסלקטיביות  נועדה  למנוע 

הציג  עצמו  כדוגמה  אישית ,  יק'יוסי  קוצ,  הממשלה�ל  משרד  ראש"מנכ.  קצבאות  ילדי�  רק  מהעשירי�

המוסד לביטוח לאומי  210.מדי  חודש  צרי�  לקבל קצבאות ילדי�  7  �25,000ושאל  מדוע  הוא  שמרוויח  כ

אבנימל� ;  ש�,  ש�(התנגד  ג�  לתוכנית  זו  והציגה  כניסיו�  מחודש  של  משרד  האוצר  להשתלט  עליו  

שמיעו  את  הטענות הת  גייסו  לעזרת�  את  כלי  התקשורת  ותומכי  האוניברסליו).  50:  2002,  ותמיר

כי  מיסוי  הכנסות  האב  משוק  העבודה  בלבד  מובילה ,  המוכרות  כי  סלקטיביות  היא  בגדר  הטלת  מס

וכי  בפני  מימוש ,  תשלו�  למשפחות  עניות  יותר�לעיוותי�  ולתשלו�  למשפחות  עשירות  ובד  בבד  לאי

אמת  על �כ�  שלמוסד  לביטוח  לאומי  אי�  מידע  בזמ�הסלקטיביות  עומדות  מגבלות  מיצוי  הנובעות  מ

,   שרי  הממשלה  התנגדו  לתוכנית  בממשלה�23  מ12,  בעקבות  ההתנגדות  211.הכנסות  משוק  העבודה

212.וההצעה נפלה
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 .27�29' עמ, �ש 
208

 .25�35' רט עמפוב, 24�43' עמ, 31.12.1997 מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 219' רוטוקול מספ 
209

 .3.9.1999, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, "הידיי� של נתניהו, הקול של ברק", דעו� עשתג 
210

, דיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותדיעות אחרונותיייי, ]יק'יוסי  קוצ,  ל  משרד  ראש  הממשלה"ראיו�  ע�  מנכ"  [למה  שנשל�  למי  שלא  רוצה  לעבוד",  ד  ליאורג 
3.9.1999. 

211
 .3.9.1999, חרונותחרונותחרונותחרונותאאאאדיעות דיעות דיעות דיעות יייי, "הידיי� של נתניהו, הקול של ברק", דעו� עשתג 

212
5.9.1999,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "למרות  ההתנגדויות  צפוי  רוב  לאוצר:  הממשלה  מתכנסת  היו�  לאישור  התקציב",  ד  ליאורג 
מסיעת ,  שלמה  ב�  עמי,  השר  לביטחו�  פני�.  6.9.1999,  דיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותדיעות  אחרונותיייי,  "מסתמ�  רוב  נגד  הגזרות",  גד  ליאור  ונחמה  דואק;  
צבאות  ללא השוואת  גובה  הק:  ת  תקציב  אלטרנטיבית  ובה  הציע  רפורמה  בקצבאות  הילדי�עא-  הגיש  הצ'  ישראל  אחת'

תו�  שמירת  רמת  ההוצאה  הכללית  הקיימת ,  קשר  למספרו  הסידורי  של  הילד  ללא  קשר  למספרו  הסידורי  במשפחה
 .6: 2000, עמי�ב�: ראו נוסח התוכנית כפי שהתפרסמה. בקצבאות הילדי�
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 ''''חוק הלפרטחוק הלפרטחוק הלפרטחוק הלפרט''''. . . . דדדד

ות  ברוכות סיוע  למשפח"  קיבלה  הכנסת  תיקו�  לחוק  הביטוח  הלאומי  תחת  הכותרת  2000אוגוסט  ב

ובה�  הגדלת  קצבאות ,  ישה  ילדי�  ויותרמשתוכנו  הענקת  תגמולי�  חומריי�  למשפחות  בנות  ח,  "ילדי�

חוק 'חוק  זה  נודע  כ).  2.3ראו  טבלה    (50%הילדי�  המשולמות  עבור  הילד  החמישי  ואיל�  בשיעורי�  עד  

חוק ').  'רהיהדות  התו'סיעת  (ישראל  �הכנסת  שמואל  הלפרט  מאגודת�חבר,  ש�  יוזמו�הלפרט  על

וג�  אירוע  זה  ממחיש  את ,  היה  השלב  האחרו�  בתהלי�  הרחבת  תוכנית  קצבאות  הילדי�'  הלפרט

יחד .  לקד�  מדיניות/נקודות  התנופה  של  תהלי�  החקיקה  בכדי  לבלו�/חשיבות  השליטה  בנקודות  הוטו

הקצבאות שכ�  הוא  ד�  בסוגיית  גודל  ,  אירוע  זה  שונה  מהאירועי�  האחרי�  שתוארו  בפרק  זה,  ע�  זאת

למשפחות  גדולות  יהודיות  ולא  בסוגיות  גודל  הקצבאות  למשפחות  קטנות  או  למשפחות  גדולות 

נית�  להצביע  באירוע  זה  על  קואליציות  של  שחקני�  תומכי�  ומתנגדי�  שונה ,  כתוצאה  מכ�.  ערביות

תוכנית גדולות  ליווה  את )  וערביות(הדיו�  בסוגיית  הקצבאות  למשפחות  יהודיות  .  מבארועי�  הקודמי�

  עלתה  באופ�  פומבי  התנגדות  להענקת  קצבאות �1997אול�  החל  מ,  קצבאות  הילדי�  מראשיתה

אול�  חדרה  לדיו� ,  התנגדות  כזו  הייתה  קיימת  ג�  בעבר.  גדולות  בשיעור  ניכר  למשפחות  גדולות

חקיקתו  הביאה :  קצר�התברר  כניצחו�  לתומכיו  לזמ�'  חוק  הלפרט'.  הציבורי  במקרי�  נדירי�  בלבד

; יזוק  הדרישה  לצמצ�  את  האופ�  שבו  מיטיבה  תוכנית  קצבאות  הילדי�  ע�  משפחות  גדולותלח

�שמטרתו  להציג  את  החרדי�  והערבי�,  לגיטימציה  נגד  החרדי�  והערבי��העלתה  שיח  שבמרכזו  דה

ה�  לפלחי� '  אישי'ובכ�  גורמי�  נזק  ,  אלא  רק  נוטלי�  ממנה,  המוסלמי�  כמי  שאינ�  תורמי�  לחברה

וגררה  סדרה  של  שינויי�  בתוכנית  קצבאות  הילדי� ;  ברה  וה�  לחברה  הישראלית  כולההיצרניי�  בח

סוגיית  המשפחות  הגדולות  היהודיות ,  תחילה,  בסעי-  זה  תוצג.    שמחקה  את  הישגיו2002�2003בשני�  

, �1997יתואר  השינוי  בשיח  הפוליטי  סביב  סוגייה  זו  החל  מ,  בהמש�;  בתוכנית  קצבאות  הילדי�

אלא ,  כבעבר',  יהודית'את  הדיו�  אודות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית  לא  רק  כשהעמיד  במוקד  

 .עצמו' חוק הלפרט'את המהלכי� סביב , ולבסו-'; ציונית�יהודית'כ

חד  העקרונות  המרכזיי�  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  מראשיתה  היה  הקשר  החיובי  בי� א

למ� ).  2.3ראו  טבלה  (עבורו  מספרו  הסידורי  של  הילד  במשפחה  לבי�  גודל  הקצבה  המשולמת  ב

  עד  למחצית  השנייה  של  שנות �1959בות  ילדי�  בוראשיתה  של  תוכנית  הקצבאות  למשפחות  מר

פוליטי  על  הקונצנזוס  לפיו  על  המדינה  להשתת- �התשעי�  לא  ניסו  לערער  במסגרת  השיח  הציבורי
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עד  למחצית  השנייה   213).170�202:  1995,  וזנהקר(בהוצאות  גידול  הילדי�  במשפחות  גדולות  יהודיות  

ביקורת  פומבית  על  התפקיד  שממלאת  תוכנית ,  אלא  במקרי�  נדירי�,  של  שנות  התשעי�  לא  הושמעה

 214.ועל  קשר  אפשרי  בינה  לבי�  השתתפות  בשוק  העבודהקצבאות  הילדי�  באוכלוסייה  החרדית  

חרדי�  כנחוצה  לעידוד  הילודה  בקרב �ידי  חרדי�  ולאתוכנית  קצבאות  הילדי�  שובחה  על  ,  למעשה

" משפחות  מרובות  ילדי�"מונח  ההחל  מסו-  שנות  השבעי�  הוחל-  ,  יתר  על  כ�  215.משפחות  יהודיות

.חרדיות  והליכוד�ידי  המפלגות  הדתיות�על"  משפחות  ברוכות  ילדי�"במונח    216י"ידי  מפא�שנטבע  על

אול�  עוד  לפני  העלאת  החוק  לדיו�   218,ילדי��  הציעה  הממשלה  חוק  משפחות  ברוכות�1983ב  217

.קצבאות  ליוצאי  צבאהבקריאה  ראשונה  הוחלט  להפריד  ממנו  את  נושא  קצבאות  הילדי�  ולעדכ�  את  

ותקפה  בכנסת  לא  רק  משו�  שהפעלתה  היתה  כרוכה  בהדבקת  תווית  שלילית הצעת  החוק  ה  219

כי  לא  היתה  בו  הבחנה  מובנית  בי� ,  בראש  ובראשונה,  אלא  220,לילדי�  שהיו  אמורי�  ליהנות  ממנו

בר שעל  רקע  המ  221.ג�  כ�,  וכי  משפחות  ערביות  היו  אמורות  ליהנות  ממנו,  יהודי�  לבי�  ערבי�

בשני� . חוק משפחות ברוכות ילדי� נגנז, הכלכלי המחרי- ומיסוי קצבאות הילדי� זמ� קצר לאחר מכ�

ידי המוסד לביטוח לאומי על �בעיקר על, שבה� הונהגה סלקטיביות בקצבאות הילדי� הועלתה ביקורת

: ו"תשמ,  ביטוח  לאומיהמוסד  ל(הגדלת  הפערי�  הכלכליי�  בי�  משפחות  קטנות  לבי�  משפחות  גדולות  

אול�  לא  נטע�  כי  יש  להקטי�  את  היק-  הקיצבאות  למשפחות ,  )98�99:  ב"תשנ,  46�47:  ח"תשמ,  58

 .גדולות

דפוסי  ילודה  וגודל ,    קיבל  הדיו�  הציבורי  אודות  הקשר  בי�  קצבאות  הילדי�1997ינואר  ב
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הדיו�  בקריאה  ראשונה  על  הצעת  חוק  הסיוע  למשפחות  ברוכות   (3171�3194'  עמ,  25.7.1983,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד:  או  ג�ר 
 ) .�1983ג"התשמ, ילדי�

214
ג�  א�  בקרב  גורמי�  שוליי�  במערכת  הפוליטית ,    נית�  היה  לשמוע  על  השגות�1977ב;  993�995'  עמ,  10.1.1977,  �ש 

: רצ�הכנסת  שולמית  אלוני  מ�כדבריה  של  חברת,  דולותגכנגד  מערכת  קצבאות  הילדי�  המיטיבה  ע�  משפחות  ,  הישראלית
: ראו".  כי  המדינה  היא  שצריכה  לטפל  בילדיה�,  יש  בינינו  הסבורי�.  וק  את  המערכת  המטפחת  פולח�  ילד  עשירייש  לבד"

דיעות דיעות דיעות דיעות יייי,  "מהומה  על  לא  מאומה:  ודוברי  הממשלה  טענו  –הו�  �ילדי�  והלבנת�הכנסת  סערה  על  קיצבות",  גדעו�  רייכר
 .20.9.1977, נותנותנותנותוווואחראחראחראחר

215
 .1075' ע, 9.12.1992, 2505' ע, 23.3.1988, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד:  וכ�213או הערה ר 

216
 . נקראה תוכנית קצבאות משפחות מרובות ילדי��1959 ביישומה בוכנית קצבאות הילדי� הראשונה שהוחלת 

217
' פחות  מרובות  ילדי�שמ'חברי  הכנסת  ממפלגות  המער�  ושמאלה  נטו  להשתמש  במונח  :  212הערה  ,  למשל,  אור 

הכנסת  ממפלגות  הימי�  והמפלגות  הדתיות  עשו  שימוש �בעוד  חברי'  י�משפחות  ברוכות  ילד'והמעיט  להשתמש  במונח  
  קיבלו �1981  וב�1977מפלגות  החרדיות  שהצטרפו  לקואליציות  בראשות  הליכוד  בה.  'משפחות  ברוכות  ילדי�'במונח  

מספר החינו�  והביטחו�  הסוציאלי  לפי  ,  �  ולמת�  הטבות  בתחומי  הדיוריילד�התחייבויות  לחקיקת  חוק  משפחות  ברוכות
  מישיבת  ועדת 334'  פרוטוקול  מס:  או  דיו�  מאוחר  יותר  בנושא  זהר.  שנועדו  להיטיב  ע�  ציבור  בוחריה�,  הילדי�  במשפחה

 .2�4' עמ, 31.12.1991העבודה והרווחה של הכנסת מיו� 
218

, יאה  ראשונה  על  הצעת  חוק  הסיוע  למשפחות  ברוכות  ילדי�הדיו�  בקר  (3171�3194'  עמ,  25.7.1983,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 
 ).�1983ג"התשמ

219
 .3171' ע, ש�: ב� ציו� רובי�, או סקירת סג� שר העבודה והרווחהר 

220
 .3180�3182' עמ, �ש 

221
 .3183�3186' עמ, �ש 
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ינוי שרה�  פורז  מהכנסת  אב�חבר.  מוסלמית  תפנית�המשפחה  בקרב  האוכלוסיות  החרדית  והערבית

עורר  דיו�  ציבורי  בסוגיה  הא�  על  הקהילה  הפוליטית  לתמו�  בגידול  ילדי�  שמשפחותיה�  אינ�  יכולות 

שהמגמות ,  בפרט  הוא  היפנה  את  ביקורתו  כלפי  האוכלוסייה  החרדית.  לשאת  בעלות  גידול�

  בשוק הדומיננטיות  בה  היו  גידול  במספר  הילדי�  בממוצע  למשפחה  ושיעורי  השתתפות  נמוכי�

שהציעה  להקטי�  את  דמי ,  ל"הכנסת  חנ�  פורת  מהמפד�בתגובה  להצעת  חוק  פרטית  של  חבר.  העבודה

 – 222אמר פורז את הדברי� הבאי�, רכב המשמשי� משפחות גדולות�הביטוח לכלי

וא מאוד לא אני ש� נפשי בכפי והול� לומר דבר שה, רבותי  חברי  הכנסת,  ראש�דוני  היושבא
 –ע  הזמ�  להפסיק  לקרוא  למשפחות  ברוכות  ילדי�  יהג:  אבל  אני  אומר  אותו,  פופולרי

נטל ,  בסופו  של  דבר,  משפחות  גדולות  ה�.  ולהפסיק  לעודד  משפחות  גדולות,  ברוכות  ילדי�
אני  אומר  לכ�  שיש  גבול  לגודל  הרצוי  של ,  רבותי]  ….  [ג�  על  המשפחה  וג�  על  הציבור

לא ,  בת  המשפחהוזה  לא  לט.  סו-  ילדי��עד  אי�  –  יכולה  להיות  משפחה  לא.  המשפחה
 .לטובת הילדי� ולא לטובת כלל הציבור

 

ידי  חברי  כנסת  ואישי  ציבור  �הותק-  פורז  על  223דיו�  רווי  אמוציות  במליאת  הכנסת  ובכלי  התקשורתב

224.יד� כחוסר האנושיות שבו�ערבי� ואחרי� על מה שהוגדר על, חרדי�, דתיי�
 

ההצעה   1997.225בפברואר    הכנסת  שמואל  הלפרט  נידונה  לראשונה�צעת  החוק  של  חברה

 �21  ל�18מ"  ילד"כללה  שינוי  ס-  הגיל  העליו�  בהגדרת  ,  התייחסה  למשפחות  בנות  ארבעה  ילדי�  ויותר

הצעת  החוק  עברה  בקריאה  טרומית   226.ד  מהחמישי  ואיל�והכפלת  מספר  נקודות  הקצבה  עבור  כל  יל

  שב 1999ובמבר  נב.  א�  הקדמת  הבחירות  מנעה  את  השלמת  החקיקה  227,למרות  התנגדות  הממשלה

ס  ושר  העבודה  והרווחה "ש,  אול�,  והממשלה  שוב  התנגדה  228,והעלה  הלפרט  את  הצעת  החוק

229.הביעו עמדה אופוזיציונית לממשלה ותמכו בהצעת החוק, אלי ישי, מטעמה
 

מכי� בחוק התו. קואליציית  התומכי�  בחוק כללה את המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות

כלל  עניות  יותר  ולפצות  על  השחיקה  בקצבאות �שפחות  גדולות  שה�  בדר�מטענו  כי  מטרתו  לסייע  ל

השחיקה  בקצבאות  הילדי� ,  א�  כי  ה�  התקשו  להתמודד  ע�  הטענה  הנגדית  לפיה  230,הילדי�

                                                 
222

 .3272�3273' עמ, 8.1.1997, �ש 
223

היו  ג� .  16.1.1997,  אר+אר+אר+אר+הההה,  )מכתב  למערכת"  (ברכה  ולא  מעמסה  –  ילדי�  יריבו",  )ר  אמונה"יו(רחל  סילבצקי  :  או  למשלר 
 .16.1.1997, אר+אר+אר+אר+הההה, "הרע וכל השאר, הטובי�", אברה� טל: הכנסת פורז� לימינו של חברמי שהתייצב

224
 ...יע להצמיד לפורז פסיכיאטרס א- הצ"ש�הכנסת יצחק כה� מ�ברח. 3272�3274' עמ, 8.1.1997, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

225
 .4441�4442' עמ, 19.2.1997, �ש 

226
 .4555' ע, 19.2.1997, ש�, �1996ז"התשנ, הצעת חוק לסיוע למשפחות ברוכות ילדי�, 473/צעת חוק פה 

227
 .4443' ע, �ש 

228
 .316�317' עמ, 2856' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

229
 .1189' ע, 10.1.1999, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

230
 174'  פרוטוקול  מס;  2�4'  עמ,  12.1.2000של  הכנסת  מיו�    הרווחה  והבריאות,    מישיבת  ועדת  העבודה60'  רוטוקול  מספ 
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231.לעומת משפחות גדולות, ובמידה ניכרת, למשפחות קטנות היתה גבוהה יותר
 

יקורת  המרכזית  של  המתנגדי� בה.  מרצ  ושינוי,  המתנגדי�  המרכזיי�  היו  מפלגות  העבודה

ששיעור ,  מוסלמי�היתה  כי  הצעת  החוק  נועדה  במפורש  להיטיב  ע�  המגזר  החרדי  וע�  המגזר  הערבי

  232).2.12ראו  טבלה  (ה  במידה  ניכרת  ביחס  לקבוצות  אחרות  באוכלוסייה  המשפחות  הגדולות  בה�  גבו

תר את גובה הקצבאות עבור וה� הציעו להשוות לכל הי, )ראו בהמש�(שתה של הממשלה על רקע חול

תומכי  החוק  הציגו   233.כל  הילדי�  משו�  שעלותו  של  כל  ילד  נוס-  פחותה  מעלות  הילד  שקד�  לו

למרות   234.חרדיות  מעיירות  פיתוח  שעתידות  ליהנות  מהחוק  המוצע�דוגמאות  של  משפחות  לא

 235,עירונית  שהצעת  החוק  כללה  נושאי�  נוספי�  כמו  הגדלת  קצבאות  הלידה  והנחה  בתשלומי  ארנונה

אברה� ,  המתנגדי�  להצעת  החוק  כמו  שר  האוצר.  יבוריהרי  שקצבאות  הילדי�  עמדו  במוקד  הדיו�  הצ

התמיכה  הציבורית ,  הזהירו  כי  קבלת  החוק  תהיה  הרסנית  מבחינת  רמת  הלכידות  החברתית,  שוחט

 – 236והנכונות לממ� את מערכת הביטחו� הסוציאלי

חברה  הישראלית  צריכה הא�  ה:  נו  היאמהשאלה  שאנחנו  צריכי�  לשאול  את  עצ]  …[
שבמשפחות  שבה�  יש  מספר ,  א-  שאני  מקבל,  ויכולה  לעמוד  בהיקפי�  ובתשלומי�  הללו

שאנחנו  מגיעי�  למצב  שבו  אותו  זוג ,  אני  אומר  לכ�.  יש  מטבע  הדברי�  מצוקה,  ילדי�  רב
הוא  הול� ,  יש  לו  לשל�  משכנתה,  צעיר  שיש  לו  רק  שני  ילדי�  והוא  ק�  בבוקר  לעבודה

הוא זה שיצטר� לשל� את החלטות החוק , משל� ביטוח לאומי, ל� מס הכנסהלעבודה ומש
אזרחי  ישראל  צריכי� ]  ….  [א-  אחד  אחר  לא  יצטר�  לשל�  את  זה,  האלה  שעוברות  כא�

, לדעת  שמה  שנעשה  כא�  היו�  זו  החלטה  שרירותית  של  קבוצת  אינטרסי�  מובהקת
אני  אומר .  �  ישלמו  אותהואלה  שעובדי,  שחושבת  שהיא  צריכה  לקבל  מהמדינה  את  הכל

 .יגיע הרגע שאזרחי ישראל לא יהיו מוכני� לשל� את זה: לכ� במלוא האחריות

 

לא  נבעה  רק '  חוק  הלפרט'רכזיות�  של  הפוליטיקאי�  ושל  המפלגות  הפוליטיות  בתהלי�  מחקיקת  מ

ות ית  הגדרת  גבוליאלא  משו�  שהיא  היתה  נקודת  התייחסותה  לסוג,  משו�  היותה  הצעת  חוק  פרטית

                                                                                                                                                 

 .22' ע, 17.7.2000 הרווחה והבריאות של הכנסת מיו�, מישיבת ועדת העבודה
231

ו פי  נתוני�  שהוצג�על  ....2'  ע,  12.1.2000הרווחה  והבריאות  של  הכנסת  מיו�  ,    מישיבת  ועדת  העבודה60'  רוטוקול  מספ 
 .שתמ� בחוק, עצמו, ס" הכנסת דוד טל משרחב, ראש הועדה�לועדה על ידי יושב

232
פרוטוקול ;  2�3'  עמ,  26.6.2000הרווחה  והבריאות  של  הכנסת  מיו�  ,    מישיבת  ועדת  העבודה157'  פרוטוקול  מס;  5�6:  �ש 

 .10' ע, 12.7.2000הרווחה והבריאות של הכנסת מיו� ,  מישיבת ועדת העבודה170' מס
233

ולכל  ילד ,  י  לכל  אחד  מארבעת  הילדי�  הראשוני�  יינתנו  חמש  נקודות  קצבהכמרצ  הציע  �הכנסת  איל�  גילאו�  מ�ברח 
ר "יו,  הכנסת  דוד  טל�הכנסת  איל�  גילאו�  אל  חבר�כתב  מחברמ:  ראו.  תנו  שלוש  וחצי  נקודות  קיצבהמהחמישי  ואיל�  יינ

  ביולי 11,  "לפרטההסתייגויות  לחוק  סיוע  למשפחות  ברוכות  ילדי�  של  ",  הרווחה  והבריאות  של  הכנסת,  ועדת  העבודה
הציעו  לתת  קצבאות  ילדי� ,  יוסי  ביילי�,  הכנסת  אברה�  פורז  ושר  המשפטי��ברח;  ]1/ח/15תיק  ,  ארכיו�  הכנסת  [2000

. משו�  שעלותו  של  כל  ילד  נוס-  פחותה  מעלות  הילד  שקד�  לו,  ללא  חשיבות  למספרו  הסידורי  במשפחה,  שוות  לכל  ילד
הכנסת �דברי  חבר  [8'  ע,  26.6.2000הרווחה  והבריאות  של  הכנסת  מיו�  ,  בודהע  מישיבת  ועדת  ה157'  רוטוקול  מספ:  ראו
ביילי�  ג�  הציע  להחזיר  את  הסלקטיביות  בצורת ].  דברי  השר  יוסי  ביילי�  [7492�7495'  עמ,  16.5.2000,  סתסתסתסתברי  הכנברי  הכנברי  הכנברי  הכנדדדד;  ]פורז

 .מיסוי
234

, ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד;  12'  ע,  12.1.2000,  הרווחה  והבריאות  של  הכנסת,  מישיבת  ועדת  העבודה]  חסר  מספר[רוטוקול  פ 
 .10760�10761' עמ, 31.7.2000, 6747' ע, 15.3.2000

235
 .316�317' עמ, 13.3.2000, 2856' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

236
 .10763' ע, 31.7.2000, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
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השימוש  בקצבאות  הילדי�  היה  להבחנה  בי�  יהודי�  לבי� ,  א�  קוד�  לכ�,  אול�.  הקהילה  הפוליטית

הרי  שזו  היתה  נקודת  שיא  בשינוי  וצמצו�  של  תפיסת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  בקרב ,  יהודי��לא

י�  שלא יהוד�בנוס-  להבחנה  בי�  יהודי�  לבי�  לא,  ציוני��הבחנה  בי�  ציוני�  לבי�  לא:  חלק  מהשחקני�

כמפנה  שבו  הרוב "  חוק  הלפרט"תפסו  את    –חילוניות  �המפלגות  היהודיות  –לק  מהשחקני�  ח.  נעלמה

ומסייע לה� להגדיל את , החרדי� והערבי�, ציוניות�הציוני  מעביר  את  משאביו  החומריי� לקבוצות לא

  משאביו ד  הרוב  ומרביתוציוני  לא  יהיה  ע�עד  למצב  עתידי  שבו  הרוב  היהודי,  משקל�  הדמוגרפי

  ).32: 2003, פרל(החומריי� יועברו לקבוצות אחרות בחסות המדינה 

ובאופ�  משני  ג�  כלפי (לגיטימציה  כלפי  החרדי�  �עלה  שיח  של  דה'  חוק  הלפרט'אחר  קבלת  ל

כדבריו ,  קרי  מי  שחי  על  חשבו�  הכלל  וגור�  נזק  רב  לכלל',  פרזיטי�'ובמרכזו  הכינוי  ,  )הערבי�

 – 237ופיר פינס ממפלגת העבודההכנסת א�ל חברשהחריפי� 

 את  הראייה,  בימי�  הקשי�  של  החברה  הישראלית,  י  הרשה  למישהו  להעדי-  היו�מ
למי  יש  רשות  להחריב  את  הכלכלה ?  ראייה  העניינית  והממלכתיתסקטוריאלית  על  פני  הה

ואני   ,אדוני  היושב  ראש,  ני  אומר  ל�  א?ואת  החברה  בישראל  בשביל  צרכי�  סקטוריאליי�
�זה  לא  שלפני  החוק  הזה .  אתה  כנראה  לא  מודע  לטבלה,  השר  בניזרי,  רוצה  לומר  ג�  ל

אבל .  ה  ג�  לפני  החוק  של  הלפרטקיבלו  קצבאות  ילדי�  ביד  נדיב.  אנשי�  לא  קיבלו  כספי�
הקצבה  של� ,  השר  בניזרי,  ילדי�  15א�  יש  ל�  עשרה  ילדי�  או  .  עכשיו  זו  הפקרות  של  ממש

? למה  צרי�  להתפרנס  ממשהו  אחר.  שקל  11,000,  10,900כמעט  ,  10,700 �ל  6,500נעה  בי�  
לעשות לשלוח  את  הילדי�  לפנימיות  ו,  לקבל  כס-  מהמדינה,  להביא  ילדי�,  איזה  כי-  זה

תה א  [...]  .אי�  דבר  כזה  בשו�  מקו�  בעול�.  זו  המצאה  עולמית.  ענ-  מספר  אחת.  חגיגה
�לא  אות;  ואני  לא  אממ�  בכספי�  שלי  אות�,  פרזיט�את� .    ולא  את  אנשי�  ולא  את  שלוחי

נמאס  לנו  לממ� .  נמאס  לנו  לממ�  אתכ�.  מאס  לנו  לממ�  אתכ�נ.  [...]  פרזיטי�  חבורה  של
 .מספיק ע� זה. אתכ�

 

חרדי�  ניסו  להתגונ�  בשימוש  בשיח  המורכב  מעול�  מושגי�  שקשר  את  צורכיה�  לנרטיב  ההיסטורי ה

, המנחה  את  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית  מתו�  תפישה  כי  זהו  עדיי�  העיקרו�,  היהודית

 – 238ס"שלמה בניזרי מש, כתגובתו של שר העבודה והרווחה

קראו ,  בכל  מיני  מקומות,  באירופה,  השתמשו  בזה  בשואה?  ה  זה  פרזיטמ?  נחנו  פרזיטי�א
אנחנו  מקבלי�  כספי�  שהמדינה ?  חברי  הכנסת  טפילי�?  אני  נראה  ל�  טפיל.  ליהודי  טפיל
למה  את�  לא  בוררי�  את  המלי�  שלכ� .    לא  נותנת  את  מה  שמגיעוהיא  עדיי�,  קנותנת  בצד

 ?לפני שאת� מדברי�
 

נועדה   239,שינוי  בגזענות�מרצ  ו,  העבודה�ממפלגת'  חוק  הלפרט'כמו  ג�  האשמת  מתנגדי  ,  ברי�  אלוד

 .להעניק ממד מוסרי ומחייב לתביעתו

                                                 
237

,   איל�רשח:  ראו,  הסכמה  לעמדה  זו  נמצאה  ג�  בשיח  הציבורי  בחלק  מכלי  התקשורת.  1404�1405'  עמ,  28.11.2001,  ככככ""""ההההדדדד 
 .2.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "חוק שערורייתי"

238
. הכנסת  הערבי�  לתביעתו�הוא  ביקש  במפורש  לקבל  את  תמיכת  חברי,  �  זאתיחד  ע.  1410'  ע,  28.11.2001,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 

 .ש�, ש�: ראו
239

 .ש�, �ש 



 174

תנגדו  להצעת  החוק  של ה,  משרד  האוצר  והמוסד  לביטוח  לאומי,  שחקני�  הבירוקרטי�ה

משרד  האוצר   240.ובראש  ובראשונה  להכפלת  גובה  הקצבאות  הניתנות  לילד  החמישי  ואיל�,  הלפרט

ת עקרונית משרד האוצר הביע התנגדו, יתר על כ� 241.התנגד בשל ההוצאה התקציבית הגדולה הצפויה

משרד (ק העבודה והשתתפות בש�להגדלת התמריצי� לאי, לדעתו, להגדלת  תשלומי ההעברה שגורמי�

ה  אמורה המוסד  לביטוח  לאומי  לא  תמ�  בהצעת  החוק  משו�  שהית  242).182�183:  2001,  האוצר

משו�  החשש ,  ויותר  מכ�,  להרחיב  את  הפערי�  הכלכליי�  בי�  משפחות  קטנות  לבי�  משפחות  גדולות

רי  שר בכפי  שהובעה  בד,  )146:  2001(לשחיקה  בתמיכה  הציבורית  והפוליטית  במוסד  לביטוח  לאומי  

 ).ראו למעלה(האוצר 

  החקיקה  משו� מפלגות  החרדיות  והמפלגות  הערביות  יכלו  להשלי�  בהצלחה  את  תהלי�ה

הקואליציה  של  ממשלת  ברק  התפוררה  זמ�  קצר  לאחר .  שליטת�  בנקודות  הוטו  של  תהלי�  החקיקה

 2000החוק  התקבל  באוגוסט  .  כנסת�  חברי30ידי  �הקמתה  עד  להיותה  ממשלת  מיעוט  שנתמכה  על

" פשע פרלמנטרי"בודה תיארו את הצעת החוק כבמפלגת  הע  243.  מתנגדי�49  תומכי�  מול  54ברוב  של  

משו�  הצלחת�  של  המפלגות  החרדיות  לנצל  את  חולשתה  של  הממשלה  ולכפות  עליה  חוק  והוצאה 

 245,הליכוד  התנגד  לחוק  בשל  ההוצאה  התקציבית  הכרוכה  בו  244.תקציבית  שהממשלה  התנגדה  לה

                                                 
240

שנועד  לצמצ� ,  מבחינת�,  המוסד  לביטוח  לאומי  ומשרד  האוצר  השיגו  הישג  קט�'  חוק  הלפרט'במסגרת  ,  חד  ע�  זאתי 
לא  הופיע  בהצעת  החוק  ולא  זכה  לדיו� ש,  במסגרת  החוק  נכלל  ג�  סעי-  נוס-.  ולו  במעט  את  ההוצאה  הגדולה  הצפויה

, 1754, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס: ראו. לפיו  במשפחות  פוליגמיות  מספר  הילדי�  ייספרו  במניי�  כל  אישה  בנפרד  ולא  במניי� האב,  ציבורי
 להבטיח  כי  הכס-  יגיע  לידי  האישה  ויופנה,  להלכה,  נגד  האוכלוסייה  הבדואית  ונועד,  ועלפב,  סעי-  זה  כוו�.  2'  ע,  7.11.2000

המוסד  לביטוח   .המוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומיהמוסד  לביטוח  לאומי'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  בו  עשיבה  ואחבו  עשיבה  ואחבו  עשיבה  ואחבו  עשיבה  ואחאאאא,  1447/00)  באר  שבע(ל  "ב:  ראו.  למטרת  גידול  הילד  והטיפול  בו
באות  הילדי�  יועברו  ישירות  אליה� צלאומי  נוכח  כי  במקרי�  רבי�  גברי�  בדואי�  אילצו  את  נשותיה�  להסכי�  כי  ק

התיקו�  עיג�  נוהל  של  המוסד  לביטוח  לאומי  לשל� ).    לההקצבה  משולמת  ישירות,  בהעדר  בקשה  מיוחדת  מצד  הא�(
המוסד לביטוח . קצבאות  ילדי�  למשפחות  בדואיות  פוליגמיות  לפי  מניי�  הילדי�  לכל  אישה  ולא  לפי  מניי�  הילדי�  לפי האב

ה ראו  טבל(לאומי  לא  יכול  היה  להתעל�  מהבקשות  להעברת  הקצבאות  לרשות  האב  ולכ�  בחר  להקטי�  את  התמרי+  הכספי  
המוסד  לביטוח  לאומי  אישר  תשלו�  קצבאות  במשפחות  פוליגמיות  לפי  מניי�  האב ).    לפסק  הדי�16�17סעיפי�  ,  �ש)  (2.17

  כאלו  רק  כאשר  הוגשה  ג�  תביעה תא�  ביצע  בדיקו,  רק  לאחר  בדיקה  כי  מדובר  במשק  בית  אחד)  'קצבאות  מאוחדות'(
 2000תשובת  המוסד  לביטוח  לאומי  לתביעה  שהוגשה  בשנת  ב)    לפסק  הדי�40,  10סעיפי�  ,  �ש.  (לגמלת  הבטחת  הכנסה

שבע  התברר  כי  המוסד  לביטוח  לאומי  פעל  ג�  מתו�  רצו�  להפחית  את  קצבאות  הילדי� �לבית  הדי�  האזורי  לעבודה  בבאר
. יז�  המוסד  לביטוח  לאומי  את  התיקו�  לחוק,  בעקבות  הגשת  התביעה  בעניי�  זה)  �ש,  ,  ,  ,  �ש.  (המשולמות  למשפחות  בדואיות

נחת  מההנאה  בהיק-  ניכר  של  קצבאות  הילדי�  במשפחות  פוליגמיות  כנגד  השתתפות  מעטה  בתשלו�  דמי  ביטוח  לאומי �יא
ידי  המוסד �עוד  קוד�  לכ�  על,  בפרט,  והבדואית,  בכלל,  והשתתפות  מעטה  בשוק  העבודה  בוטאה  כנגד  האוכלוסייה  הערבית

: בתו�,  ראו  למשל  דברי  שר  האוצר  אברה�  שוחט.  ות  השמאלידי  פוליטיקאי�  ממפלגות  הימי�  וממפלג�לביטוח  לאומי  ועל
 .10763' ע, 31.7.2000, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד

241
 .7' ע, 12.1.2000הרווחה והבריאות של הכנסת מיו� ,  מישיבת ועדת העבודה60' רוטוקול מספ 

242
 .7' ע, 12.1.2000הרווחה והבריאות של הכנסת מיו� ,  מישיבת ועדת העבודה60' פרוטוקול מס: �או גר 

243
 .130�132' עמ, 1.11.2000, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

244
 176'  פרוטוקול  מס;  6'  ע,  12.7.2000הרווחה  והבריאות  של  הכנסת  מיו�  ,    מישיבת  ועדת  העבודה170'  רוטוקול  מספ 

 .4' ע, 18.7.2000ריאות של הכנסת מיו� בהרווחה וה, ועדת העבודהמישיבת 
245

 .3' ע, 18.7.2000הרווחה והבריאות של הכנסת מיו� ,  מישיבת ועדת העבודה176' רוטוקול מספ 
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: 2003,  רלפ(בכדי  להפיל  את  ממשלת  ברק    246בחר  להצביע  בעד  החוק,  ותו  באופוזיציהיבשל  ה,  אול�

�חבר,  ראש  הועדה�המפלגות  החרדיות  שלטו  ג�  בועדת  העבודה  והרווחה  באמצעות  יושב  247).47

אול�  תומכי  החוק  הבינו  כי  יש ,  משרד  האוצר  לא  יכל  למנוע  את  חקיקת  החוק.  ס"הכנסת  דוד  טל  מש

  המקורית  בכדי  לצמצ�  את  ההתנגדות  הרבה  בקרב  המתנגדי�  ומשו� קלצמצ�  את  הצעת  החו

תומכי  החוק  ניסו   248).ש�,  ש�(שלממשלה  לא  היתה  אפשרות  לעמוד  בהוצאה  התקציבית  הנדרשת  

והפחיתו  את  הגדלת "  ילד"ויתרו  על  השינוי  בהגדרת    249 ,א�  ללא  הצלחה,  להידבר  ע�  משרד  האוצר

ו  על  כנה  את  הכפלת  מענק  הלידה  עבור  כל  ילד  מהחמישי רא�  השאי,  �50%  ל�100%קצבאות  הילדי�  מ

�250.ואיל
 

זוק  והעצמה היווה  את  השלב  האחרו�  בהרחבת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  ובחי'  חוק  הלפרט'

של  העקרונות  השמרניי�  הטבועי�  בה  ומעניקי�  תגמולי�  חומריי�  ורמות  רווחה  שונות  לקבוצות 

השחקני� התומכי� בהרחבת תוכנית קצבאות הילדי�  תר� להיחלשות' חוק הלפרט'. חברתיות שונות

קיי� או  התפיסה  כי  /ולהתחזקות  המתנגדי�  המבקשי�  לצמצ�  את  היקפה  בשל  שיקולי�  תקציביי�  ו

שיעורי  הילודה  בקבוצות  חברתיות  מסוימות ,  קשר  בעייתי  לחברה  הישראלית  בי�  גודל  הקצבאות

  צומצמה  בתגובה  תוכנית  קצבאות  הילדי� 2002�2003בשני�  .  ורמת  ההשתתפות  בשוק  העבודה

 –אלא  הוכנסו  שינויי�  מהותיי�  בעקרו�  בסיסי  של  החוק  '  חוק  הלפרט'ונמחקו  לא  רק  הישגי  תומכי  

התהלי�  שבו  הורחבה ,  כלומר.    החיובי  בי�  גודל  קצבת  הילדי�  לבי�  מספרו  הסידורי  של  הילדהקשר

 .יותר מבעבר,  לצמצומהאתוכנית קצבאות הילדי� תרמה באופ� דיאלקטי לתהלי� שהבי

                                                 
246

 ).קריאה שלישית (130�132' עמ, 1.11.2000, )קריאה שנייה (10819�10826' עמ, 2.8.2000, תתתתברי הכנסברי הכנסברי הכנסברי הכנסדדדד 
ואילו  המפלגות '  חוק  הלפרט'הליכוד  יצביע  בעד    –ת  כרתו  ביניה�  ברית  ושה  פרל  מתאר  כי  הליכוד  והמפלגות  החרדימ247

 .הליכוד לפיזור הכנסתהחרדיות יתמכו בהצעת החוק של 
248

 .22, 20, 2' עמ, 26.6.2000הרווחה והבריאות של הכנסת מיו� ,  מישיבת ועדת העבודה157' רוטוקול מספ 
249

 .10763, 10754' עמ, 31.7.2000, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד; 2: ש�: או ג�ר 
250

, 1754'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס(לבי�  החוק  שהתקבל  )  316�317'  עמ,  13.3.2000,  2856'  מס,  צעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקהההה(שוו  בי�  הצעת  החוק  ה 
; 18�19'  עמ,  12.1.2000,  הרווחה  והבריאות  של  הכנסת,    מישיבת  ועדת  העבודה60'  פרוטוקול  מס:  וכ�;  )2'  ע,  7.11.2000

 .7' ע, 18.7.2000, הרווחה והבריאות של הכנסת, ודהב מישיבת ועדת הע176' פרוטוקול מס
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 הבנייה מחדש של קצבאות הילדי� ותפקידיה�הבנייה מחדש של קצבאות הילדי� ותפקידיה�הבנייה מחדש של קצבאות הילדי� ותפקידיה�הבנייה מחדש של קצבאות הילדי� ותפקידיה�    ––––    2002200220022002����2003200320032003: : : : רק רביעירק רביעירק רביעירק רביעיפפפפ

לדי�  במוקד  של  מספר  תוכניות  כלכליות  שמטרת�   עמדה  תוכנית  קצבאות  הי2002�2003שני�  ב

המוצהרת  היתה  צמצו�  הוצאות  הממשלה  כאמצעי  להתמודדות  ע�  מיתו�  כלכלי  ולהנעת  הצמיחה 

התוכניות  הללו  הוחלט  על  קיצו+  יזו�  בשיעורי  קצבאות  הילדי�  ובהקפאת  עדכונ�   במסגרת.  במשק

ס  להשפעת  תוכנית  קצבאות  הילדי�  על להחלטות  אלו  היו  משמעויות  ניכרות  ביח.  לפי  עליית  המדד

, המעודכנות  לפי  עליית  המדד,  קצבאות  הילדי�).  2.18ראו  טבלה  (רווחת�  של  משפחות  ע�  ילדי�  

אול�  לא  נעשו  בשיעוריה� ,  )2.5ראו  טבלה    (�1975נשחקו  ביחס  לשכר  הממוצע  החל  מהנהגת�  ב

רונות  בסיסיי�  של  תוכנית  קצבאות בשנתיי�  הללו  נידונו  שינויי�  בעק,  יתר  על  כ�.  קיצוצי�  יזומי�

+  תחת "החלטה  להנהיג  מחדש  גרסה  מרוככת  מבעבר  של  קי,  א�  לא  יושמה,  התקבלה,  ראשית.  הילדי�

, לאחר  חוסר  היכולת  להנהיג  מחדש  הבחנה  לפי  שירות  ביטחוני  קוד�,  שנית.  'שירות  מזכה'הכותרת  

הילדי�  המשולמות  לכל  הילדי� הוחלט  לערו�  רפורמה  שעיקרה  השוואה  הדרגתית  של  ער�  קצבאות  

המשולמות  לילד  הראשו�  ולילד  השני  ללא  קשר  למספרו  הסידורי )  הנמוכות  יותר(לפי  גובה  הקצבאות  

 .של הילד במשפחה

הקיצו+  המצטבר  בער�  קצבאות  הילדי�  ביחס  לתאי�  משפחתיי�  שוני�  לפי  מספר :  2.18  הבלט
 הילדי� במשפחה

                                   מספר הילדי� במשפחה 1 2 3 4 5 6 7 8

 )�7ב(ער� קצבאות ילדי� למשפחה 
 )2002�2003שני� בלפני החקיקה  (2002ינואר  174 348 695 1,398 2,266 3,134 4,002 4,870
 )לפני חוק הבראת כלכלת ישראל (2003אפריל  172 344 581 1,167 1,891 2,615 3,339 4,063
 )לפי חוק הבראת כלכלת ישראל (2006ינואר  144 288 432 576 720 864 1,008 1,152

 2006 לבי� ינואר 2002 בי� ינואר %�הפרש ב 16 14 38 59 68 72 75 76

 2006 לבי� ינואר 2003 בי� אפריל %�הפרש ב 16 13 26 51 62 67 70 72

 .14: 2003, המוסד לביטוח לאומי :מקורה

 

א-  כי  לא  הוכנסו  בה  מבחני .  השינויי�  הללו  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  היוו  שינוי  רדיקלי 

אימו+  רמת :  נעשה  שימוש  בעיקרו�  מרכזי  אחר  של  משטרי  רווחה  ליברליי�,  אמצעי�  כבעבר/הכנסות

כה  שמטרתה  הגדלת  התמרי+  להשתתפות  בשוק  העבודה  ונטילת  אחראיות  של  הפרט לאות  נמומג

. חשובה יותר היא הסיבה לשינוי. לגורלו יחד ע� הרחבת מקומו של השוק בסיפוק רווחת� של פרטי�

השינויי�  שהוצעו  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  הוצגו  באופ�  רשמי  על  ידי  תומכיה�  כצעדי�  שמטרת� 

במהל�  תהלי�  החקיקה ,  אול�  הדיו�  הציבורי  שהתנהל  עליה�,  יבוריתלצמצ�  את  ההוצאה  הצ

חש-  כי  ה�  נוגעי�  לסוגיה  הפוליטית  המרכזית  שנקשרה  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בסו- ,  ולאחריו

א�  לא  רק  להבחי�  בי�  יהודי�  לבי� ,  כאמצעי  להגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  –שנות  התשעי�  

הנחשבי�  למי  שיש  לה� ',  ציוני�'להבחי�  בי�  ,  בראש  ובראשונה,  �  השינויייאלא  לפי  תומכ,  ערבי�



 177

, במילי�  אחרות.  מי  שאינ�  כאלה',  ציוני��לא'ובי�  ,  זיקה  לקהילה  הפוליטית  ונכונות  לתרו�  לה

או  זיקתה /לפיו  משפחה  נהנית  ממשאבי�  חומריי�  לפי  מקומה  החברתי  ו,  העיקרו�  השמרני  הבסיסי

היות  תוכנית  קצבאות  הילדי�  מבטאת  משטר ,  ה  לשנות  השמוני�בדומ.  נשמר,  לקהילה  הפוליטית

 .רווחה שמרני נשמר דווקא באמצעות הכנסת עקרונות המאפייני� משטרי רווחה ליברליי�

וכנה  של  הסוגיה  הפוליטית  בה  נקשרה  תוכנית  קצבאות  הילדי�  השתנה  וכללה  למעשה  את ת

גדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  והגדרת ה  –ד  כה  עשתי  הסוגיות  הפוליטיות  שעמדו  במוקד  הדיו�  

שינוי  זה .  מידת  הסולידריות  בי�  הקהילה  הפוליטית  לבי�  הפרטי�  הנמני�  על  הקהילה  הפוליטית

מסביר  ג�  את  המעורבות  הרבה  מבעבר  של  שחקני�  בירוקרטיי�  בסוגייה  הנוגעת  לתוכנית  קצבאות 

+ באמצעות "מחדש  של קי�יסיו�  הנהגהרוע  של  ניכבא,  הילדי�  כמגדירה  של  גבולות  הקהילה  הפוליטית

סביב  הקיצוצי�  היזומי�  בשיעורי  הקצבאות  וסביב  אימו+  רפורמת  השוואת .  'שירות  מזכה'הגדרת  

: פוליטיקאי�  ובירוקרטי�,  הקצבאות  לרמה  אחידה  ונמוכה  התארגנו  קואליציות  של  שחקני�  שוני�

ות  עול�  לצד  מאבק  עוצמה  על לצד  משרד  האוצר  והמוסד  לביטוח  לאומי  שהציגו  מאבק  בי�  תפיש

הפוליטיקאי�  נאבקו  זה  בזה  כדי  לשנות  את  משאבי  העוצמה ,  קביעת  מדיניות  הרווחה  כבעבר

 .הכלכליי� ש� יכולי� להעניק לבוחריה� ולמונע� מיריביה�

תוצאה  של ,  בדומה  לתהליכי�  ולאירועי�  שתוארו  עד  כה,    היו2002�2003שינויי�  בשני�  ה

אול�  השינויי�  שנדחו  והשינויי�  שהתקבלו  בשנתיי�  הללו ,  שחקני�  שוני�יבות  של  רקואליציות  י

) ס ויהדות התורה"ש(חרדיות �ה� תוצאה של שינוי במעמד� הפוליטי ובעוצמת� של המפלגות הדתיות

יכלו  שחקני� ,  על  רקע  משבר  כלכלי.  הללו  איבדו  מכוח�  הפוליטי  ועברו  מהקואליציה  לאופוזיציה  –

. ת  שבעבר  לא  נית�  היה  לקדמ�  משו�  שהמפלגות  הללו  היוו  שחקני  וטו  לעניי�  זה�  תוכניודיריבי�  לק

השינויי�  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  היו  ביטוי  ג�  לשינוי  ביחסי  העוצמה  בי�  משרד  האוצר  לבי� 

, אול� לא שיתו- פעולה כבעבר, לשינויי� קדמו מגעי� בי� שני השחקני� הללו. המוסד לביטוח לאומי

 .יות ביטאה את שינויי העוצמה ביניה� ואת הגדלת כוחו של משרד האוצרותוצאת המדינ

ונית�  משקל  רב  יותר ,    חל  שינוי  ג�  בשיח  אודות  תוכנית  קצבאות  הילדי�2002�2003שני�  ב

השיח  אודות  תוכנית  קצבאות  הילדי�  התמקד ,  קוד�  לכ�.  לשיח  משפטי  בכלל  ולשיח  זכויות  בפרט

ונית�  היה  להסיק  ממנו  כי  נדרשת  התערבות  המדינה  כמעשה ,  ליי�ערי�  כלכפבדמוגרפיה  ובצרכי�  וב

במאבק סביב . או  של  רצו�  להיטיב  ע�  אחדי�  ולא  ע�  אחרי�  לפי  בחירת מקבלי ההחלטות/של  חסד  ו

סבו  השיח  והמאבק ,  עתה.  +  התמקדו  תומכי  ביטול  התוכנית  בסוגיית  השוויו�  אזרחי"ביטול  קי
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אלא  ג�  ובעיקר  בשאלה  הא�  קצבאות  הילדי�  ה�  זכות  של ,  חיהפוליטיי�  לא  רק  אודות  שוויו�  אזר

נראה  כי ,  +"בדומה  למאבק  סביב  קי.  באיזה  היק-  –וא�  כ�  ,  התא  המשפחתי  שעל  המדינה  לממשה

ידי  שחקני�  שהודרו  מתהלי�  קבלת  ההחלטות  ולא  ראו  אפשרות �השימוש  במושג  זכויות  נעשה  על

קני�  האחרי�  את  המדיניות  המועדפת  עליה� ת  על  השחוולכ�  ביקשו  לכפ,  להשתלב  בו  בעתיד

הנחשב  לתביעה  בעלת  עוצמה  יתרה  מול  אינטרסי�  מתחרי�  של  שחקני� ,  "זכות"בשימוש  במושג  

בית  המשפט  העליו�  נכנס  לתהלי�  עיצוב ,  כחלק  מהשינוי).  30�31:  2004,  גביזו�(ובה�  המדינה  ,  אחרי�

ל  שעל  השחקני�  המעורבי�  להתחשב ויותר  כשיקו,  פחות  כשחק�  המעורב  ישירות,  המדיניות

השינויי�  בשיח  ובדרכי  הפעולה  ה�  ביטוי  למישפוט  של  הפוליטיקה  ולצמיחתו .  בתגובותיו  האפשריות

ולמאבק  הנטוש  אודות  הכללת�  של  זכויות  חברתיות  בשיח ,  בישראל  בשנות  התשעי�'  שיח  זכויות'של  

 ).2005, אלבש�; 2004, ]עורכי�[רבי� ושני (זה 

 

 י� יזומי� בשיעורי קצבאות הילדי�י� יזומי� בשיעורי קצבאות הילדי�י� יזומי� בשיעורי קצבאות הילדי�י� יזומי� בשיעורי קצבאות הילדי�קיצוצקיצוצקיצוצקיצוצ. . . . אאאא

  הוחלט  שלוש  פעמי�  לקצ+  באופ�  יזו�  את  שיעורי  קצבאות  הילדי�  ולהקפיא  את 2002�2003שני�  ב

  הוצע  לבטל  כליל  את  הגדלת  שיעורי  הקצבאות 2002בחוק  ההסדרי�  לשנת  .  עדכונ�  לפי  עליית  המדד

, למעשה,  שהיו  חברות  בממשלה  ושלטו,  אול�  בלח+  המפלגות  החרדיות  251',חוק  הלפרט'במסגרת  

,)2.3ראו  טבלה    (�12%התקבלה  פשרה  לפיה  קוצצו  כל  קצבאות  הילדי�  ב,  בועדת  הכספי�  של  הכנסת

ולא  רק  על ,  על  כלל  המשפחות'  חוק  הלפרט'  צמצו�  שמשמעותה  היתה  הטלת  הנטל  של  252

כו�  קצבאות  הילדי� דהוחלט  להקפיא  את  ע,  כמו  כ�.  המשפחות  הגדולות  בנות  חמישה  ילדי�  ויותר

                                                 
251

 .26�27' עמ, 29.10.2001, 3043' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 
252

' היהדות  התור'ס  ו"ש,  מפלגות  החרדיותה:  להל�  השתלשלות  האירועי�.  168'  ע,  17.2.2002,  1381'  מס,  פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�פר  החוקי�סססס 
  ואיימו 2002  לביטולו  במסגרת  חוק  ההסדרי�  לשנת  ובמלואו  א�  התנגד"  חוק  הלפרט"הבינו  כי  לא  נית�  יהיה  לייש�  את  

, אר+אר+אר+אר+הההה,  "מ  יבטל  הצעות  החוק  הפרטיות"נפרוש  מהקואליציה  א�  רה:  החרדי�",  בי  זרחיה  ואורה  קור�צ.  (לפרוש  מהממשלה
�רחב)  23.11.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "ברוכות  ילדי�  עלול  לגרו�  לקרע  בקואליציהחוק  :  שרו�",  יוסי  ורטר  וצבי  זרחיה;  16.11.2001

איי�  לעכב  את  הדיו�  בחוק  ההסדרי�  א�  לא  תבוטל ,  ראש  ועדת  הכספי��יושב',  יהדות  התורה'הכנסת  יעקב  ליצמ�  מ
יב  וחוק א�  ייפגע  חוק  משפחות  ברוכות  ילדי�  לא  יאושרו  התקצ:  ליצמ�",  בי  זרחיהצ(הצעת  הקיצו+  בקצבאות  הילדי�  

בעות  על  חוק  תקציב  המדינה  ועל  חוק  ההסדרי�  לשנת צהמפלגות  החרדיות  נמנעו  בה).  13.11.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "ההסדרי�
הכנסת  אישרה ",  צבי  זרחיה  ומוטי  בסוק;  1.11.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "הצעת  התקציב  אושרה  בקריאה  ראשונה",  בי  זרחיהצ  (2002

הממשלה  עליה�  ועל  משרד  האוצר  להגיע �ובתגובה  לח+  ראש,  )22.1.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "את  חוק  ההסדרי�  בקריאה  ראשונה
  מישיבת  ועדת  הכספי�  של 362'  רוטוקול  מספ  (�12%הפשרה  שהתקבלה  היתה  קיצו+  כל  קצבאות  הילדי�  ב  .לפשרה

�  בועדת ובדיוני,  )9.1.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  עניי�  ייפגעו500,000קצבאות  של  ",  רותי  סיני;  85,  80�82'  עמ,  31.1.2002הכנסת  מיו�  
  מישיבת  ועדת  הכספי�  של 362'  רוטוקול  מספ  (�9%או  ל  �6%הכספי�  ניסו  נציגי  המפלגות  החרדיות  להפחית  את  הקיצו+  ל

צבי ;  42�45'  עמ,  3.2.2002  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  361'  פרוטוקול  מס;  88�89'  עמ,  31.1.2002הכנסת  מיו�  
ספרתי �ושכ�  קיצו+  בשיעור  ד,)22.1.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "ק  ההסדרי�  בקריאה  ראשונההכנסת  אישרה  את  חו",  זרחיה  ומוטי  בסוק

  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת 362'  רוטוקול  מספ(בוטל  '  חוק  הלפרט'הודאה  כאילו  �נחשב  לתבוסה  פוליטית  ולמעי�
ת  הכספי�  של  הכנסת   מישיבת  ועד361'  רוטוקול  מספ(א�  ועדת  הכספי�  דחתה  את  דרישת�  ,)82�86'  עמ,  31.1.2002מיו�  
באות  הילדי�  הציעו  המפלגות  החרדיות  לשוב  ולהנהיג  מבחני  הכנסה צבעקבות  הקיצו+  בק).  42�45'  עמ,  3.2.2002מיו�  

 .שכ� הסלקטיביות נתפסה בעיניה� כמיטיבה ע� ציבור בוחריה�, )22.3.202, אר+אר+אר+אר+הההה, "רווחה לפי מבח� הכנסה", בי זרחיהצ(
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במהל�  הכנת  החוק  בממשלה   2002.253למעט  העדכו�  בינואר  ,  2002לפי  עליית  המדד  במהל�  שנת  

  משרד  האוצר  מספר  אלטרנטיבות  נוספות  לצמצו�  ההוצאה  התקציבית  בתוכנית  קצבאות העלה

ידע מובה�  העדר  ,  מרבית  ההצעות  נדחו  בשל  מגבלות  יישו�  254.'חוק  הלפרט'הילדי�  בנוס-  לביטול  

ואחת ההצעות להורדת גיל הילדי� המרבי  255,עדכני  במוסד לביטוח לאומי על הכנסות משוק העבודה

ומי   נדחתה  בשל  התנגדות  בקרב  הפוליטיקאי�  ומצד  המוסד  לביטוח  לא�16  ל�18המזכה  בתשלו�  מ

שטע�  כי  שינוי  זה  הוא  רגרסיבי  במהותו  ויפגע  בעשירוני�  הנמוכי�  במידה  ניכרת  יותר  מאשר 

,   מההכנסה  הפנויה  לעומת  פחות  מאחוז אחד מההכנסה הפנויה12.2%הפסד  של  :  ירוני�  הגבוהי�שבע

+ "מחדש  של  גרסה  מרוככת  של  קי�יחד  ע�  הנהגה,  בחוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית  הוצע  256.בהתאמה

)� ולקצ+ החל מיוני 2003לא לעדכ� את קצבאות הילדי� לפי עליית המדד ג� במהל� שנת , )ראו בהמש

החוקי�  הוחלט  לקצ+  את הכל  בשני  �ובס�,    נוספי�  מקצבאות  הילדי�4%  2003ועד  דצמבר    2002

בנוס-  לרפורמת  השוואת  קצבאות ,  בחוק  תוכנית  הבראת  כלכלת  ישראל  257.�15%קצבאות  הילדי�  בכ

 �0.84 נקודות קצבה ל�0.85הופחתו קצבאות הילדי� לילד הראשו� ולילד השני מ, )ראו בהמש�(הילדי� 

" לחסו�""שמטרתה  "  הפחתה  קטנונית"מוסד  לביטוח  לאומי  הגדירה  כצעד  שה  –  קצבה  תנקודו

עדכו� �ולהקפיא  את  אי  –)  252:  2004,  המוסד  לביטוח  לאומי"  (7  מיליו�  �50בהוצאה  הציבורית  כ

2006.258קצבאות הילדי� לפי עליית המדד עד סו- 
 

  לחולל  שינוי  מוסדי תליברלי�י  האידיאולוגיה  הניאוגור�  המרכזי  ששימש  בידי  תומכה

. בתוכנית  קצבאות  הילדי�  ולשנות  חלק  מעקרונותיה  המרכזיי�  היה  הצגת  המצב  הכלכלי  כמשברי

, ובה�  השינויי�  בתוכנית  קצבאות  הילדי�,    וחוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית2002חוק  ההסדרי�  לשנת  

                                                 
253

 .168' ע, 17.2.2002, 1381' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
254

קיצו+  קצבאות  עבור  הילדי� ,  לד  הראשו�  והילד  הרביעי  ואיל�ייצו+  קצבאות  עבור  הק:  אלטרנטיבות  שהוצעו  היוה 
�הנהגת  סלקטיביות  בדר�  של ,  לדי�  המשולמות  עבור  כלל  הילדי�קיצו+  בקצבאות  הי,  הראשו�  והשני  והילד  הרביעי  ואיל

וביטול  הקצבאות ,  תשלו�  קצבאות  קטנות  יותר  למשפחות  שבה�  אבי  המשפחה  משתכר  מעל  השכר  הממוצע  במשק
, ותי  סיניר:  ראו).    כס-  העליו�15ההצעה  המקורית  קבעה  את  גיל  (  שני�  16המשולמות  עבור  ילדי�  שגיל�  עולה  על  

מוטי  בסוק :  ראו  ג�;  25.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  אל-�65הפגיעה  בקצבאות  הילדי�  תגדיל  מספר  העניי�  ב:  לאומיהביטוח  ה"
,   מיליארד  שקל  יקוצצו  מהגמלאות3",  רותי  סיני;  12.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "באוצר  יגבשו  היו�  את  תוכנית  הקיצוצי�",  ואורי  אס

האוצר  אינו  מטיל ,  �2%הריבית  תרד  ב",    בסוק  וצבי  זרחיהמוטי;  24.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מקצבאות  ילדי�  ומהבטחת  הכנסה
 .24.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "מסי� חדשי�

255
; 26.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "18  במקו�  עד  גיל  ,16  למינואר  ישולמו  קצבאות  רק  לילדי�  עד  גי:  האוצר",  וטי  בסוק  וצבי  זרחיהמ 

 .25.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, " אל-�65הפגיעה בקצבאות הילדי� תגדיל מספר העניי� ב: הביטוח הלאומי", רותי סיני: ראו ג�
256

על  התנגדות ;  9.1.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "געו  עניי�  ייפ500,000קצבאות  של  ",  רותי  סיני:  ראו,  ל  התנגדות  המוסד  לביטוח  לאומיע 
 22",  מוטי  בסוק;  87'  ע,  31.1.2002  מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  362'  פרוטוקול  מס:  ראו,  מפלגות  החרדיותה

הפגיעה  בקצבאות  הילדי�  תגדיל :  הביטוח  הלאומי",  רותי  סיני;  25.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  התנגדו6רק  ;  שרי�  תמכו  בקיצוצי�
 .25.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, " אל-�65יי� באת מספר הענ

257
 .536�537' עמ, 21.5.2002, 3115, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

258
 .457' ע, 1.6.2003, 1892' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
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וראשי  משרד  האוצר  כמהלכי� ,  סילב�  שלו�,    האוצרושר,  אריאל  שרו�,  ידי  ראש  הממשלה�הוצגו  על

תקופת "וצג  כנובע  מ  ה2002חוק  ההסדרי�  לשנת    259".למנוע  משבר  כלכלי  ופיננסי  במשק"נחוצי�  

וההחמרות  שהוכנסו  בו  עוד  לפני  קבלתו  בכנסת  כחוק  נומקו  בהעמקת   260,"חירו�  ביטחונית  וכלכלית

הכלכלה   הברית  והתלות  של�  בארצות2001  בספטמבר  �11המשבר  הכלכלי  בישראל  עקב  אירועי  ה

להציע  שינויי� ,  הישראלית  בכלכלה  האמריקאית  שחייבו  את  הממשלה  להנהיג  קיצוצי�  גדולי�  יותר

בא ,  כפי  ששמו  מציי�,  חוק  תכנית  החירו�  הכלכלית  261;צבאות  הילדי�מרחיקי  לכת  בתוכנית  ק

 2001�2002,262שהתחולל  בשני�  "  המיתו�  העמוק  ביותר  בחמישי�  השני�  האחרונות"להתמודד  ע�  

 263".חומת  מג�  כלכלית"כאשר  החוק  הוצג  כ,    במקרה  זה  נעשה  שימוש  בטרמינולוגיה  לוחמנית�וג

שמשמו  נית�  ללמוד  כי  המשק  הישראלי   –הצור�  בחוק  תוכנית  הבראת  כלכלת  ישראל  ,  באופ�  דומה

לה  כדי  לשמור ידי  משרד  האוצר  כנועד  להפחית  את  הוצאות  הממש�הוסבר  על  –חולה  ויש  להבריאו  

, הודאות  שלמדינה  אי�  שליטה  בה��הכלכלית  ולהבטיח  צמיחה  בעתיד  למרות  תנאי  אי  על  היציבות

 264".ההאטה  בכלכלות  העול�  והמשבר  בתעשייה  עתירת  הידע,  המצב  הביטחוני  באר+  ובעול�"

באה  לידי  ביטוי  התפישה  ההגמונית ,  תוכנית  להבראת  כלכלת  ישראלובפרט  בחוק  ה,  באירועי�  אלו

יחה  במשק  מותנית  במת�  מקו�  של  בכורה  למגזר  הפרטי  וצמצו�  המגזר משל  מקבלי  ההחלטות  כי  הצ

ליברלית  לקד�  את �הצגת  המצב  הכלכלי  כמשברי  איפשרה  לתומכי  האידיאולוגיה  הניאו.  הציבורי

שחלק�  לטווח  ארו� ,  פתח  לטובת  הכלל  באמצעות  שינויי�תפישת  עולמ�  לפיה  כוחות  השוק  ה�  המ

 .כבתוכנית קצבאות הילדי�, החורג מגבולותיו הצפויי� של המשבר הכלכלי

שרד  האוצר  הציג  את  מערכת  קצבאות  הילדי�  בדיו�  הציבורי  על  חוקי  ההסדרי�  וחוקי מ

ודה  ומיקד  את החירו�  הכלכליי�  כגורמת  להסתמכות  על  גמלאות  במקו�  על  השתתפות  בשוק  העב

                                                 
259

מוטי :  ראו  ג�.  24.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מקצבאות  הביטוח  הלאומי  –יותר  משליש  מהקיצוצי�  בתקציב  "',  ותי  סיני  ואחר 
 .14.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "מקצצי� בבשר החי", בסוק

260
שלו�  מציע  קיצו+ ",  מוטי  בסוק:  ראו  ג�.  30.10.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  מיליארד  שקל254.8:  �2002ה  לנתקציב  המדי",  וטי  בסוקמ 

, אר+אר+אר+אר+הההה,  "  התנגדו6רק  ;    שרי�  תמכו  בקיצוצי�22",  מוטי  בסוק;  2001בדצמבר    7,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  מיליארד  שקל  בתקציב3�5של  
25.12.2001. 

261
 .2001בדצמבר  7, אר+אר+אר+אר+הההה, " מיליארד שקל בתקציב3�5שלו� מציע קיצו+ של ", וטי בסוקמ 

262
, ראו  ג�  עמדת  משרד  האוצר  בעתירה  נגד  הקיצו+  בקיצבאות  הזקנה  באותו  חוק.  533'  ע,  21.5.2002,  3115,  צעות  החוקצעות  החוקצעות  החוקצעות  החוקהההה 

 729)  1(ד  נט"פ,  שר  האוצרשר  האוצרשר  האוצרשר  האוצר'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  נור  ואחנור  ואחנור  ואחנור  ואחממממ  5578/02+  "בג:  השופט  אהר�  ברק,  כפי  שצוטטה  על  ידי  נשיא  בית  המשפט  העליו�
הינה  מניעתו  של .]  א.ש,  של  חוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית[התכלית  "ת  טענת  משרד  האוצר  לפיה  א+  קיבל  "בג.  740'  בע

קיומו  של  חוב  טופח  עלול  לפגוע  ביציבותה  הפיננסית  של  מדינת  ישראל  בטווח  הקצר  ולגרו� .  ...  משבר  כלכלי  חמור
  �במצב  דברי�  זה  הבראת  המשק  היא  חשובה  לש�  שמירתו  של  המבנה ...  להגדלת  נטל  המס  או  האינפלציה  בטווח  הארו

 ".ויות האד�אשר מבקש בתורו להג� על זכ, החברתי
263

קפיד  להשוות  את השר  האוצר  ג�  .  ל  בשטחי�  המוחזקי�  באותה  העת"רפרזה  על  הכינוי  של  פעילות  צהפיתה  זו  ה 
  מישיבת 1'    מסלפרוטוקו:  ראו.  1985לי  המצב  הכלכלי  הנוכחי  למצב  הכלכלי  טרו�  תוכנית  החירו�  לייצוב  המשק  ביו

 .4�6' עמ, 30.5.2002הועדה המיוחדת לחוק תוכנית החירו� הכלכלית מיו� 
264

 ].דברי ההסבר לחוק [533' ע, 21.5.2002, 3115, צעות החוקצעות החוקצעות החוקצעות החוקהההה 
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חוק 'רד  האוצר כי ש  טע�  מ2002בהצעת  חוק  ההסדרי�  לשנת  ,  למשל.  ביקורתו  על  המשפחות  הגדולות

7   מיליארד  �7.1עד  לס�  כולל  של  כ,  7הגדיל  את  תשלומי  קצבאות  הילדי�  בכחצי  מיליארד  '  הלפרט

בשיח   265.יותר  ילדי�  ו5שלה�  ,    מהמשפחות  בחברה�8%  מס�  קצבאות  הילדי�  ניתנו  ל38%וכי  ,  בשנה

לבי�  דפוסי  פריו�   שקיד�  משרד  האוצר  בשני�  אלו  נטע�  לקשר  בי�  שינויי�  בגובה  קצבאות  הילדי�

השתלבות  בשוק �לפיו  קצבאות  הילדי�  נדיבות  מדי  ומעודדות  אי,  ושיעור  ההשתתפות  בשוק  העבודה

הגידול  הניכר  בגובה  קצבאות  הילדי�  במשפחות  מרובות :  "העבודה  וחיי�  על  חשבו�  הקופה  הציבורית

באשר  ההכנסה  מקצבאות  הילדי�  מהווה ,  ילדי�  גר�  לתמרי+  ברור  שלא  להשתלב  בשוק  העבודה

 ).88: 2003, משרד האוצר" (תחלי- לשכר עבודה

היתה  תוצאה  של ,  הנידונה  בפרק  זה,  2002�2003מצו�  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בשני�  צ

בדומה  לשנות ,  לושה  גורמי�  מרכזיי�  שאיפשרו  למשרד  האוצר  לקד�  את  תוכניותיוהתלכדות  של  ש

היותה ;  לכלי  בקרב  מקבלי  ההחלטות  והציבורכקיומו  של  משבר  כלכלי  ותפישה  של  משבר  :  השמוני�

שהיוותה ,  )2.8ראו  טבלה  (של  המדינה  המממנת  העיקרית  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  לעומת  הציבור  

ותמיכה  של  מקבלי  ההחלטות  הבכירי�  כמו  ראש  הממשלה  ושר ;  י  למשרד  האוצרמשאב  עוצמה  חיונ

שאיפשרה  למשרד  האוצר  לקד�  את  תוכניותיו  אל  מול  התנגדות  של  מפלגות  ופוליטיקאי� ,  האוצר

 .מתנגדי�

עדכונ�  לפי �  ולאי2002�2003מוסד  לביטוח  לאומי  התנגד  לקיצוצי�  בקצבאות  הילדי�  בשני�  ה

  השלכותיה�  על  תפישת  העול�  של  המוסד  לביטוח  לאומי  ועל  הגשמת  יעדיו עליית  המדד  ה�  משו�

הפכו את  266,וספות שהוצעו בחוקי� אלוניחד ע� קיצוצי� בתוכניות רווחה , וה�  משו�  שהצעות אלו

המדיניות  החברתית  והכפיפו  את  יעדי  מדיניות  הרווחה המוסד  לביטוח  לאומי  לשחק�  שולי  בעיצוב  

על  המגעי�  בי� ").  הקדמה:  "2004;  2;  2003,  המוסד  לביטוח  לאומי(כלכלית  �ליעדי  המדיניות  המקרו

ני מנסה א: "יוחנ� שטסמ�, ד  לביטוח לאומיסל  המו"משרד  האוצר  לבי�  המוסד  לביטוח  לאומי  אמר  מנכ

אני  יודע  על .  א�  ה�  כמעט  לא  מתייעצי�  אתנו,    אג-  התקציבי�אנשי,  לקיי�  דיאלוג  ע�  אנשי  האוצר

קיצוצי�  בתשלומי  העברה  מקריאה  בעיתוני�  או  מעדכו�  האוצר  שעות  בודדות  לפני  הפרסו� 

267".בתקשורת
 

  הוצג  על  ידי  המוסד  לביטוח 2002  לשנת  �ת  חוק  ההסדריהקיצו+  בקצבאות  הילדי�  במסגר

                                                 
265

 .27' ע, 29.10.2001, 3043' מס, �ש 
266

 .דמי אבטלה וגמלאות הבטחת הכנסה, סיעוד ונכות, צבאות הזקנה והשאירי�ק 
267

 .3.7.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "הממשלה והאוצר לא מתייעצי� אתנו: ל הביטוח הלאומי"נכמ", וטי בסוקמ 
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, ויחד  ע�  ההצעות  השונות  שנידונו  בי�  משרד  האוצר  לבינו  268,"עוול  גדול  לחברה  ולהורי�"לאומי  כ

באשר  לקיצו+   269.נטע�  כי  יגדילו  את  מספר  המבוגרי�  והילדי�  העניי�  בעשרות  אלפי�,  א�  ייושמו

ידי �ללביטוח לאומי טע� כי הקיצו+ המוצע ע המוסד, קצבאות  הילדי�  בחוק  תוכנית  החירו� הכלכלית

ויחד  ע�  הנהגת  קצבאות  דיפרנציאליות   270,משרד  האוצר  גדול  יותר  ממה  שמשרד  האוצר  מצהיר  עליו

בעיקר  בקרב  המשפחות ,  יגדיל  בשיעור  ניכר  את  מספר  העניי�,  )ראו  בהמש�"  (שירות  מזכה"על  בסיס  

271.יהודיות�הלא
 

 

 יות בקצבאות הילדי� על בסיס שירות ביטחונייות בקצבאות הילדי� על בסיס שירות ביטחונייות בקצבאות הילדי� על בסיס שירות ביטחונייות בקצבאות הילדי� על בסיס שירות ביטחוניללללמחדש דיפרנציאמחדש דיפרנציאמחדש דיפרנציאמחדש דיפרנציא����ההצעה להנהיגההצעה להנהיגההצעה להנהיגההצעה להנהיג. . . . בבבב

מסגרת  חוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית  הציעה  הממשלה  להנהיג  קצבאות  ילדי�  דיפרנציאליות  לפי ב

הממשלה  הציעה  להפחית .  +"מחדש  גרסה  מרוככת  של  קי�ובכ�  להנהיג  272,"שירות  מזכה"עיקרו�  של  

 18ורי�  לא  שירת  שירות  ביטחוני  ב�  ה  למשפחות  שבה�  א-  אחד  מה�20%את  כל  קצבאות  הילדי�  ב

 274נדרש  שרות  ביטחוני,  בשונה  מבעבר  273]).א[2.19ראו  טבלה  (לפחות  )    חודשי�  לנשי�12(חודשי�  

זכאיות �וההבדלי�  בגובה  הקצבאות  בי�  משפחות  זכאיות  לבי�  משפחות  לא,  משמעותי  מבחינת  אורכו

פלחי�  בקרב  הרוב  היהודי ה  נגעה  לתהיוזמה  נכשלה  בסופו  של  דבר  משו�  שהשפע.  היו  נמוכי�  יותר

 .ועמדה בניגוד לאינטרסי� של חלק מבוחרי המפלגות החרדיות

פי  עיקרו�  של  שירות  מזכה  היתה  הפחתת �ההצעה  המקורית  לדיפרנציאציה  בקצבאות  על 

]).ב[2.19ראו  טבלה    (75%זכאיות  בשיעור  של  עד  �הקצבאות  עבור  הילד  השלישי  ואיל�  למשפחות  לא

  ויחול  על 20%  שהוגשה  לכנסת  הוצע  כי  הפער  בשיעורי  הקצבאות  יעמוד  על  קבהצעת  החו  275

הסיבה  לצמצו�  הפער  בשיעורי  הקצבאות  נבעה  מדרישת  היוע+  המשפטי   276.קצבאות  כל  הילדי�

כהול� את ערכיה של , א� תוגש עתירה, +"ג�  א�  ייחשב בעיני בג,  שחשש  כי  פער  גדול  מדי,  לממשלה

                                                 
268

 .14.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "מקצצי� בבשר החי", וטי בסוקמ 
269

, רותי  סיני;  25.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  אל-�65הפגיעה  בקצבאות  הילדי�  תגדיל  מספר  העניי�  ב:  הביטוח  הלאומי",  ותי  סיניר 
 .9.1.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "געופ עניי� יי500,000קצבאות של "

270
הביטוח  הלאומי ",  )ל  המוסד  לביטוח  לאומי"מנכ(יוחנ�  שטסמ�  ;  14.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "מקצצי�  בבשר  החי",  וטי  בסוקמ 

 .18.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "' מיליארד ש�1.1הוצאת ביטוח לאומי תקט� ב", צבי זרחיה; 18.12.2001, אר+אר+אר+אר+הההה, "?יקר מדי
271

; ]המאגר  המשפטי  של  נבו  [10�11סעיפי�  ,  10.6.2002,  ''''ממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואח'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  ונית  ואחונית  ואחונית  ואחונית  ואחפלפלפלפל  4953/02+  "תב  טענות  בבגכ 
 .29.4.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "השפעת התוכנית הכלכלית על השכבות החלשות ",רותי סיני

272
 .430�432' עמ, 1850' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 

273
 ).ברי הסברד (537' ע, 21.5.2002, 3115' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 

274
 .או שירות לאומי לנשי�, שירות בתי הסוהר, משטרה, למשמר הגבו, באצ 

275
רותי ;  ]המאגר  המשפטי  של  נבו  [10סעי-  ,  10.6.2002,  ''''ממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואח'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  לונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחפפפפ  4953/02+  "תב  טענות  בבגכ 

 .21.4.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "קיצו+ בקצבאות להורי� שלא שירתו בצבא", לאל בנא'סיני וג
276

 .540' ע, 21.5.2002, 3115, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה 
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אויה  בעזרת  צעד נית�  להשיג  את  המטרה  הר,  כלומר(איננו  מידתי  ,  ויהאמדינת  ישראל  וכבעל  תכלית  ר

277).מתו� יותר
 

ער�  קצבאות  הילדי�  בנקודות  קצבה  לבעלי  שירות  מזכה  לעומת  חסרי  שירות  מזכה ]:  א[2.19בלה  ט
 לפי מספר הילדי� בתא המשפחתי,  החירו� הכלכליתלפי הצעת חוק תוכנית

2004 � קופהת 2002יוני �ר+מ 2003דצמבר  – 2002ולי י ואיל

 ספר ילדמ  עלי שירות מזכהב סרי שירות מזכהח עלי שירות מזכהב סרי שירות מזכהח

0.77 0.96 0.68 0.85 0.96 1 
0.77 0.96 0.68 0.85 0.96 2 
1.53 1.91 1.35 1.69 1.76 3 
3.10 3.88 2.74 3.42 3.56 4 
3.83 4.79 3.39 4.23 4.40 5 
3.83 4.79 3.39 4.23 4.40 6 
3.83 4.79 3.39 4.23 4.40 7 

 .431�433' עמ, 2002 ביוני 16, 1850' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורמ

 

 לבעלי  שירות  מזכה  לעומת  חסרי  שירות  מזכה  לפי  ההצעה7  �ער�  קצבאות  הילדי�  ב]:  ב[2.19בלה  ט
 לפי מספר הילדי� בתא המשפחתי, המקורית של משרד האוצר

  פני הקיצו+ המוצעל בעלי שירות מזכהל חסרי שירות מזכהל %�בדל בה

הכל ��ס
 למשפחה

הכל ��ס ילדל
 למשפחה

הכל ��ס ילדל
 למשפחה

הכל ��ס ילדל
 למשפחה

 לדי ילדל

0 0 151 151 151 151 151 151 1 
0 0 302 151 302 151 302 151 2 

18.6 37.2 491 189 603 301 603 301 3 
43.9 69.0 680 189 1,213 610 1,213 610 4 
55.8 74.9 869 189 1,967 754 1,967 754 5 

 ל ילד נוס-כ 754 754 189 74.9%

 .21.4.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "קיצו+ בקצבאות להורי� שלא שירתו בצבא", לאל בנא'רותי סיני וג :קורמ

 

 1970�1993צבת  הר-  המינימלי  לתקופת  שירות  נועדה  למנוע  את  המצב  שהיה  קיי�  בשני�  ה

מיו�  אחד (מרות  שההורי�  לא  שירתו  כלל  בצבא  או  שירתו  תקופות  קצרות  ל+  "שמשפחות  נהנו  מקי

+  בעילה  שהקצבאות  עבור "בלבד  ולאפשר  לממשלה  להתגונ�  מפני  עתירה  לבג)  ועד  ארבעה  חודשי�

יחד  ע�   278.יהודי��אלא  אפליה  בי�  יהודי�  לבי�  לא,  שירות  מזכה  אינ�  בגדר  פיצוי  על  תרומה  לחברה

לפיה  תקופת  שירות�  כקבוע  בפקודות ,  יחסות  מיוחדת  לעולי�  חדשי�יהצעת  החוק  כללה  הת,  זאת

המתואר ,  מעבר  למאבק  הפוליטי  סביב  הצעת  החוק  279.תוכר  כשירות  מזכה)    ימי�28�120(הצבא  

�, ל"לצה:  יצוע  קשותעומדות  בפני  יישומה  מגבלות  ב,  התברר  כי  ג�  א�  הצעת  החוק  תתקבל,  בהמש

עת  התחלת ,  1970קופות  השירות  של  מי  ששירתו  בצבא  לפני  תלא  היו  נתוני�  על  ,  ולא-  גור�  אחר

והיתה  בעיה  קשה  יותר  של  העדר  מידע  על  אור�  השירות  הצבאי  של  עולי�  חדשי� ,  ל"המחשוב  בצה

                                                 
277

 10סעי-  ,  15.7.2002,  ר  הכנסתר  הכנסתר  הכנסתר  הכנסת""""יויויויו'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  עד  ראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחוווו'    ואח4822/02+  "תב  תשובה  בבגכ 
 ].המאגר המשפטי של נבו[

278
  מישיבת  הועדה  המיוחדת  לדיו�  בחוק  תוכנית  החירו� 7'  פרוטוקול  מס;  ]שפטי  של  נבוהמאגר  המ  [26,  10,  סעיפי�,  �ש 

 .7' ע, 5.6.2002הכלכלית מיו� 
279

ה  את  תקופת  השירות  המינימלית /נקבע  כי  מי  שלא  השלי�,  כמו  כ�).  דברי  הסבר  (537'  ע,  21.5.2002,  3115,  צעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקהההה 
 ".שירות מזכה"ת /בשל נכות שנגרמה עקב השירות הצבאי יחשב כבעל
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280.והסיבות לתו� שירות� הצבאי
 

היוזמה  הוצגה  באופ�  רשמי  כנחוצה  לצמצ�  את  הוצאות  הממשלה  בתקופה  של  משבר  כלכלי 

, 2003ול�  היא  נועדה  להישאר  על  כנה  לאחר  תו�  א ,ות  ע�  מצב  כלכלי  מסוי�דקשה  וכפתרו�  להתמוד

+  התאפשרה  על "מחדש  את  קי�היוזמה  להנהיג  281.להתו�  מועד  מצב  החירו�  הכלכלי  לטענת  הממש

  ונועדה  לחדד  את 2000  באוקטובר  רקע  הידרדרות  היחסי�  בי�  הרוב  היהודי  לבי�  המיעוט  הערבי

שנחשבו ,  בי�  ולחדד  את  הגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הישראליתרההבדלי�  בי�  יהודי�  לבי�  ע

, 34�54,  29�31:  2003,  סולטאני(ידי  מפלגות  הימי�  ותומכיה�  ככאלו  שטושטשו  ויש  להגדיר�  מחדש  �על

ות  מעצירת  המגמה  של  ירידת  שיעורי היוזמה  נקשרה  בחשש  שביטאו  חלק  ממקבלי  ההחלט).  129�145

�מצוטט (דבריו  של  בנימי�  נתניהו  ,  למשל.  הפריו�  אצל  נשי�  מוסלמיות  ממחצית  שנות  השמוני�  ואיל

� –) 131: ש�, בתו

וא�  קצב ,  אנחנו  מדינה  יהודית.  קוד�  כל  איו�  דמוגרפי  פנימי.  ה  עניי�  מדאיג  מאודז
אז  באיזשהו  שלב  המאז� ,  ול  יותר  משלנוימשי�  לגד.]  א.ש,  ערביי  ישראל[ההתרבות  שלה�  

דולה של הציונות במאה השני� האחרונות היתה להטות את המאז� גלכ� המשימה ה. ישתנה
אבל  צרי�  לתת  את  הדעת  אי�  זה ,  בזכות  העלייה,  במידה  רבה  הצלחנו.  הדמוגרפי  לטובתנו

� .יימש

 

  איסלאמית  וככלי  למאבק  נגד גמת  הילודה  בקרב  נשי�  מוסלמיות  נתפסה  ג�  כביטוי  להקצנה  דתיתמ

מחדש  של  המועצה  הלאומית  לדמוגרפיה  במשרד �יטוי  בהפעלתהבחשש  זה  בא  לידי    282.מדינת  ישראל

והפסיקה  לפעול (אוכלוסייה  היהודית  שמטרה  המוצהרת  היא  עידוד  גידול  ה,  �2002העבודה  והרווחה  ב

 ).269�270: 2004, סיקרו�; 87�88: 2003, סולטאני) (במחצית שנות התשעי�

ידי  קריטריו� �צבאות  הילדי�  עלקדיו�  הציבורי  והפוליטי  אודות  יוזמת  הדיפרנציאציה  בה

וכנית שירות  מזכה  התנהל  בעיקר  בי�  הפוליטיקאי�  והמפלגות  הפוליטיות  וסב  אודות  השימוש  בת

המפלגות  הערביות  וחלק  מהמפלגות .  קצבאות  הילדי�  להגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הישראלית

, פרלמנטריי�  ערביי�  ויהודיי��כמו  ג�  ארגוני�  חו+,  )מרצ  ושינוי,  חלק  ממפלגת  העבודה(הציוניות  

בדומה  לשיח  בו  נקטו  ביחס ,  המפלגות  הערביות  התמקדו  283.ראו  בהצעה  ביטוי  לאפליה  וגזענות
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 .29�30' עמ, �4.6.2002 ובהצעת חוק תכנית החירו� הכלכלית מי מישיבת הועדה המיוחדת לדיו� 6' רוטוקול מספ 
281

  או 2002�2003בשונה  ממסגרת  החוק  שנועדה  לשני�  .  לחוק)  4(3סעי-  ,  536�538'  עמ,  21.5.2002,  3115'  מס,  צעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקצעות  חוקהההה 
 .מגבלת זמ�/בסעי- זה אי� הגדרת, לכל תקופה מוגדרת אחרת

282
 .10: 2004, פריש; 86 ::::2004200420042004, , , , סיקרו�: ראו. וקרי� ישראלי� מתייחסי� לטענות מעי� אלו בזהירות רבהח 

283
החרדי�  צפויי�  להסכי�  לקיצו+  מופחת  ליוצאי ",  אנשיל  פפר:  ראו,  ל  תגובות  המפלגות  והפוליטיקאי�  שהתנגדוע 

על .  29.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "רוב  הסיעות  בכנסת  עדיי�  מתנגדות  לקיצו+  בקצבאות  הילדי�",  צבי  זרחיה;  23.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "צבא
; 23.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "המועצה  לשלו�  הילד  מתנגדת  לתוכנית",  רותי  סיני:  ראו,  ריי�  שהתנגדוטפרלמנ�תגובות  ארגוני�  חו+

שליש  מהילדי�  בישראל  יספגו ",  רותי  סיני;  29.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "ס"כי�  הערבי�  ינסו  לגבש  חזית  ע�  ש"הח",  אורי  ניר
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ל  שוויו�  ופחות  בזכויות  חברתיות  של יותר  בזכויות  אזרחיות  ש,  )ראו  הפרק  השלישי(+  "לביטול  קי

פחתי  בהשתתפות  בשוק שצרכי�  חומריי�  והשפעת  קצבאות  הילדי�  על  מידת  התלות  של  התא  המ

הרשימה (מ  "אלמאלכ  דהאמשה  מסיעת  רע�הכנסת  עבד�חבר,  לדוגמה,  כ�.  העבודה  לש�  קיו�  חומרי

 – 284הצהיר) הערבית המאוחדת

אני .  אני  מתקומ�  נגד  אפליה  על  רקע  לאומי  או  חברתי.  י  רוצה  להדגיש  רק  דבר  אחדאנ
 הל  עקרו�  שוויוני  ג�  כשזבלכ�  אני  מוכ�  לק.  מתקומ�  נגד  האפליה  נגד  החרדי�  והערבי�

, א�  זה  פוגע  בכול�.  זהגד  לה  להתנבאופ�  שווה  קש�  כשהוא  פוגע  בכל  העניי.  וגע  בנופ
, כל  הקיצוצי�  האלה  פוגעי�  בכל  המשפחותהרי  .  זכותנו  וחובתנו  למנוע  את  הפגיעה  הזו

י� את בלה, זה תאאפשר לעכל , כל  עוד  שזה באופ� שוויוני[...]  וה�  פוגעי�  קוד�  כל  בעניי�  
 .הזה או לחיות ע� ז

 

יא  הבחנה  ראויה  שמשדרת  את  המסר  כי  החברה שר  האוצר  ומשרד  האוצר  טענו  כי  היוזמה  ה,  נגדמ

�חלק  מחברי,  אול�  285.הישראלית  רואה  בשירות  הצבאי  תרומה  חשובה  ונכס  לפרט  ולא  נטל  עליו

�כדברי  חבר,  וט  באפליהקהכנסת  ממפלגות  הימי�  גרסו  בגלוי  כי  כדי  להגדיל  את  הרוב  היהודי  מותר  לנ

 – 286ישראל ביתנו�הכנסת בני אלו� מסיעת האיחוד הלאומי

אחרי ,  הא�  אני  מתבייש  להגיד  שאני  רוצה  לעודד  במדינה  היהודית  היחידה  בעול�[...]  
זו  בושה  להגיד ,  אחרי  שהיינו  בסכנת  השמדה,  אחרי  שאיבדנו  ששה  מיליו�  יהודי�,  השואה

זה  בצורה אז  ננסח  את  ,  יש  בעיות  חוקיות?  מדינה  הזאתבשאני  רוצה  לעודד  ילודה  יהודית  
, ע�  אישור  היוע+  המשפטי,  נעג�  את  זה  ע�  אישור  החקיקה.  שלא  יהיו  בעיות  חוקיות

? מה  קורה  לנו?  למה  להתבייש.  ונאמר  שאנחנו  תומכי�  בכל  מי  שהוא  יוצא  צבא,  בוודאי
 ?למה החנופה הפוליטית הזאת

 

גדותו  התבססה חשוב  ביותר  מבי�  מתנגדי  יוזמת  הממשלה  שהתנהמוסד  לביטוח  לאומי  היה  השחק�  ה

המוסד  לביטוח  לאומי  טע�  כי  יוזמת  הדיפרנציאציה  בקצבאות .  על  תפישה  של  זכויות  חברתיות

כמוצע , וקצבאות נוספות) ראו למעלה(עדכו� קצבאות הילדי� �הילדי� יחד ע� הקיצוצי� היזומי� ואי

 �110,000  וכ  משפחות�20,000יורידו  אל  מתחת  לקו  העוני  כ,  בהצעת  חוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית

רוב�  בעשירוני�  הנמוכי�  ורוב�  משפחות ,    מהתאי�  המשפחתיי�23.8%,    משפחות223,634וכי  ,  ילדי�

, ג�  כא�  287.ייפגעו  מהשינויי�  המוצעי�)  �690,000כ(שבה�  כשליש  מהילדי�  בישראל  ,  יהודיות�לא

לביטוח  לאומי  נקשרה  למאבקו  על  מקומו  בעיצוב  המדיניות   חלק  מהתנגדות  המוסד,  כנטע�  למעלה

                                                                                                                                                 

 .7.6.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "הקיצו+ בקצבאות
284

 .44' ע, 4.6.2002, "יו� בהצעת חוק תכנית החירו� הכלכליתת לדד מישיבת הועדה המיוח6' רוטוקול מספ 
285

לעמדת .  23.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "החרדי�  צפויי�  להסכי�  לקיצו+  מופחת  ליוצאי  צבא",  אנשיל  פפר:  ראו,  מדת  שר  האוצרע 
15.7.2002, סתסתסתסתננננר הכר הכר הכר הכ""""יויויויו' ' ' ' ננננ' ' ' ' ראשי הרשויות הערביות בישראל ואחראשי הרשויות הערביות בישראל ואחראשי הרשויות הערביות בישראל ואחראשי הרשויות הערביות בישראל ואחעד עד עד עד וווו'  ואח4822/02+ "כתב תשובה בבג: ראו, משרד האוצר

 ].המאגר המשפטי של נבו [43, 31, 10סעיפי� , 
286

 .11' ע, 5.6.2002, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
287

, רותי  סיני;  25.12.2001,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "  אל-�65הפגיעה  בקצבאות  הילדי�  תגדיל  מספר  העניי�  ב:  הביטוח  הלאומי",  ותי  סיניר 
 .9.1.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, " עניי� ייפגעו500,000קצבאות של "
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 ").הקדמה: "2004; 2; 2003, המוסד לביטוח לאומי(החברתית של ישראל 

מקבלי  ההחלטות  היתה  הא�  וכיצד  תצליח  האוכלוסייה  החרדית וגייה  שניה  שהעסיקה  את  ס

ריטריוני�  שצוינו קליהנות  מהקצבאות  הגבוהות  יותר  בלי  לשרת  שירת  צבאי  פעיל  וללא  עמידה  ב

ה�  ג� ,  ע�  זאת;  +"מחדש  של  קי�הכנסת  החרדי�  להנהגה�באופ�  פומבי  התנגדו  חברי.  בהצעת  החוק

ס  עמדו  בקריטריוני� "שכ�  רוב  בוחרי  ש,    באופ�  ניכרהעריכו  כי  קהל  בוחריה�  לא  צפוי  להיפגע

נית�  יהיה  לכלול  בחוג  הזכאי�  באמצעות  הגמשת '  יהדות  התורה'שנקבעו  ואת  רוב  הבוחרי�  של  

בעיית  העדר  הזכאות  של  חלק   288.הקריטריוני�  או  פיצוי  באמצעות  קצבאות  מוגדלות  ממשרד  הדתות

289.מהנכי� והעולי� החדשי� נחשבה לגדולה יותר והיוותה חלק מהדיו� בתהלי� החקיקה בכנסת
 

להשלמת  תהלי�  החקיקה  נדרשה  הממשלה  להתגבר  על  ההתנגדות  להצעת  החוק  בנקודות 

יהדות 'חבר  הכנסת  יעקב  ליצמ�  מ,  ראש  ועדת  הכספי�  של  הכנסת�יושב.  לי�  החקיקהההוטו  של  ת

והממשלה  ניצלה  את  נוהלי  הכנסת  בכדי  לעקו-   290,סירב  לכנס  את  הועדה  לדו�  בהצעת  החוק,  'התורה

ועדה  מיוחדת  לדיו�  בחוק  תוכנית   –מת  באמצעות  יצירת  נקודת  תנופה  חדשה  את  נקודת  הוטו  הקיי

291.שתמ� בהצעת החוק, הכנסת ויצמ� שירי ממפלגת העבודה�בראשות חבר החירו� הכלכלית
 

ונושא  קצבאות  הילדי� ,  התנגדות  רבה  להצעת  החוקבמליאת  הכנסת  נתקלה  הממשלה  ב

תקפו  את  משרד ,  ובכלל�  השרי�  ממפלגות  אלו,  המפלגות  החרדיות.  היווה  נדב�  מרכזי  בדיוני�

 47צבעה בקריאה ראשונה על הצעת החוק הצביעו הב 292.האוצר  על  עוינותו  את האוכלוסייה החרדית

כאשר  המפלגות  החרדיות  הצטרפו ,  )  נמנע1(  תומכי�  בלבד  44כנסת  נגד  החוק  לעומת  �חברי

, הקואליציה  העלתה  שוב  את  הצעת  החוק  להצבעה  בקריאה  ראשונה  כבר  למחרת  293.לאופוזיציה

נעדרו '  יהדות  התורה'ס  ו"סת  של  שנחברי  הכ;  )  נמנעי��7ו  (26  נגד  65והצעת  החוק  התקבלה  ברוב  של  

ס "הכנסת  של  ש�חברי;    מתנגדי�28  תומכי�  מול  74החוק  התקבל  לבסו-  ברוב  של    294.מההצבעה
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המאבק  הגדול ",  אנשיל  פפר;  23.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "החרדי�  צפויי�  להסכי�  לקיצו+  מופחת  ליוצאי  צבא",  רפנשיל  פא 
, אר+אר+אר+אר+הההה,  "להותיר  הקצבאות  לילדי  אברכי�:  החרדי�",  אנשיל  פפר;  25.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "צפוי  על  הקיצו+  בקצבאות  הילדי�

29.4.2002. 
289

 .25�59'  עמ4.6.2002תוכנית החירו� הכלכלית מיו�   מישיבת הועדה המיוחד לדיו� בחוק6' רוטוקול מספ 
290

רוב  הסיעות  בכנסת ",  צבי  זרחיה;  25.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "המאבק  הגדול  צפוי  על  הקיצו+  בקצבאות  הילדי�",  נשיל  פפרא 
 .29.4.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "עדיי� מתנגדות לקיצו+ בקבצאות הילדי�

291
 .3' ע, 30.5.2002החירו� הכלכלית מיו�   מישיבת הועדה המיוחדת לחוק תוכנית1' רוטוקול מספ 

292
סת  שמואל  הלפרט הכנ�דברי  חבר  [6167�6169,  ]ס"דברי  השר  שלמה  בניזרי  מש  [6159�6162'  עמ,  20.5.2002,  ברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתברי  הכנסתדדדד 

 ].התורה�מיהדות
293

 .6188' ע, 20.5.2002, �ש 
294

א� ,  פוטרו  מהממשלה'  יהדות  התורה  'ס  וסגני  השרי�  מטע�"השרי�  מטע�  ש,  תגובהב;  6255�6257'  עמ,  22.5.2002,  �ש 
, "חרדי�  בנושא  קצבאות  הילדי��מ  שרו�"התקדמות  במו",  חיהנשיל  פפר  וצבי  זרא:    ראו;  הוחזרו  לתפקיד�  לאחר  שבועיי�
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הגות� הסיבה לשינוי בהתנ 295.נעדרו מההצבעה' יהדות התורה'הכנסת של �תמכו  בהצעת החוק וחברי

יה�  לא  ייפגעו  כמעט רהכנסת  מהמפלגות  החרדיות  היתה  כי  קבלת  התחייבויות  כי  בוח�של  חברי

הכחיש  כי  ניתנו  התחייבויות ,  אביגדור  יצחקי,  הממשלה�ל  משרד  ראש"מנכ.  +"מחדש  של  קי�מהנהגה

הכנסת  נוא-  מסאלחה �הצהיר  חבר)  ראו  בהמש�(+  "בעתירה  לבג,  אול�  296.ברוח  זו  למפלגות  החרדיות

הושג  הסדר "...    כי  תהכנסת  נודע  במהל�  הדיוני�  בועדה  המיוחדת  בכנס�ממפלגת  העבודה  כי  לחברי

  שישרת בתמורה  הובטח  לה  הסדר  שלפיו  מי]ו[,  שלפיו  הסיעה  תתמו�  בהצעת  החוק,  ס"ע�  סיעת  ש

297".ל תקופת חודש יהיה זכאי לקצבת יוצאי צבא"בצה
 

ות  מזכה  בחקיקה הצלחת  העברת  הדיפרנציאציה  בקצבאות  הילדי�  לפי  קריטריו�  של  שיר

מפלגות  החרדיות  לבי�  המפלגות  הערביות  היתה  שברירית הנבעה  ג�  מכ�  שהקואליציה  שנוצרה  בי�  

הכנסת  הערבי�  ניסו �חברי.  ולכ�  לא  היה  ביכולתה  לנצל  את  נקודות  הוטו  של  תהלי�  החקיקה,  מאוד

 – 298ש"חד�ה מהכנסת מוחמד ברכ�כדברי חבר, להדגיש בכל הזדמנות את זהות האינטרסי� והמטרות

אני  ג�  מתייחס  לאפליית  החרדי� .  גזעני  פי  מפתח�קיצו+  בקצבאות  הילדי�  נעשה  עלה
והאוכלוסייה  הערבית  נענשת ,  מגזר  אוכלוסייה  מסוי�  שנענש  בגלל  אמונתו,  כדבר  גזעני

וירה  מאוד  רעילה הדבר  הזה  משתלב  ע�  או.  ג�  זו  גזענות  וג�  זו  גזענות.  בגלל  מוצאה
עובר ,  של  אפרטהייד,  של  טרנספר,  שכל  דבר  שנוד-  ממנו  ריח  של  גזענות,  בכנסת  הזאת

 .וזה מה שהול� לקרות, ברוב שלא ייאמ�

 

השתדלו  לבדל  את  עצמ�  מהמפלגות  הערביות  וחתרו  להשגת ,  לעומת  זאת,  ברי  הכנסת  החרדי�ח

כימו להודות כי יש לה� שותפות רק במקרי� מעטי� הס 299.פתרונות  שיכללו  את קהלי בוחריה� בלבד

300.אינטרסי� ע� המפלגות הערביות
 

. 2002+  לא  הסתיי�  ע�  השלמת  חקיקת  החוק  ביוני  "מחדש  של  קי�מאבק  נגד  ההנהגהה

שכ�  קבלת ,  ייש�  את  החוק  מבחינה  טכניתהמוסד  לביטוח  לאומי  הצהיר  כי  אי�  באפשרותו  ל,  ראשית

ל  ומזרועות  הביטחו�  האחרות  והסבת  תוכנת  המחשב  מחייבי�  את  דחיית "המידע  הרלוונטי  מצה

                                                                                                                                                 

 .3.6.2002, אר+אר+אר+אר+הההה
295

 .6799�6824' עמ, 5.6.2002, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 
296

 .23, 10' עמ, 5.6.2002, כלכליתהרו�  מישיבת הועדה המיוחדת לדיו� בחוק תוכנית החי7' רוטוקול מספ 
297

אי� , ר הכנסתר הכנסתר הכנסתר הכנסת""""יויויויו' ' ' ' ננננ' ' ' ' עד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחוווו 4822/02+ "יקרי טיעו� מטע� העותרי� בבגע 
� ].המאגר המשפטי של נבו [11סעי- , תארי

298
 .6775' ע, 5.6.2002, ברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתברי הכנסתדדדד 

299
, אנשיל  פפר;  6�20'  עמ,  5.6.2002תוכנית  החירו�  הכלכלית  מיו�      מישיבת  הועדה  המיוחדת  לדיו�  בחוק7'  סרוטוקול  מפ 
חרדי� �מ  שרו�"התקדמות  במו",  אנשיל  פפר  וצבי  זרחיה;  29.4.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "להותיר  הקצבאות  לילדי  אברכי�:  החרדי�"

 .3.6.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "בנושא קצבאות הילדי�
300

 .25.4.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "�המאבק הגדול צפוי על הקיצו+ בקיצבאות הילדי", נשיל פפרא 
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לביטוח  לאומי  כי  מספר   התברר  למוסד  2002ר  בבאוקטו  301.יישו�  התוכנית  במספר  חודשי�

�כ (�223,000 ולא כ�375,000+ בדמות שירות מזכה עומד על כ"המשפחות האמורות להיפגע מהחזרת קי

מה�  כשליש  משפחות  של  עולי� (  מהמשפחות  הללו  ה�  יהודיות  �70%וכ,  )  מהמשפחות  בישראל40%

עצר  המוסד  לביטוח  לאומי  את ,  ס"מש  שלמה  בניזרי,  בהנחיית  שר  העבודה  והרווחה  302).חדשי�

+ במטרה להפו� "פנו שחקני� לבג,  )ראו  הפרק  הראשו�  (1983לראשונה  מאז  ,  שנית  303.יישו�  התוכנית

. פיה  מדיניות  לתשלו�  דיפרנציאלי  של  קצבאות  ילדי�  על  בסיס  קריטריו�  של  שירות  ביטחוני�על

פרלמנטריי� �ארגוני�  חו+,  �  יהודיי�יפרלמנטרי�ארגוני�  חו+,  +  היו  הורי�  וילדיה�"בפוני�  לבג

, לת  ההחלטותמרבית�  הודרו  כליל  מתהלי�  קב  304.כנסת  מהמפלגות  הערביות  וממרצ�ערביי�  וחברי

+  הוציא  צו  ביניי� "בג.  הכנסת  השתתפו  בו  באופ�  סמלי  בלבד  משו�  היות�  באופוזיציה�ואילו  חברי

יטוח  לאומי  ושל   של  המוסד  לב�אול�  סירוב  305,שהקפיא  את  התשלו�  הדיפרנציאלי  של  הקצבאות

306.פוליטיקאי� יהודי� לאפשר את יישו� החוק היה הגור� שהוביל לטרפוד יוזמת הממשלה
 

+  לבי� "  היהודי�  להחזרת  קי+  מציג  את  הפער  בי�  המתנגדי�"וסח  העתירות  שהוגשו  לבגנ

ני�  הערבי� והארג:  +  שהיה  אופייני  לדיו�  הפוליטי  בתהלי�  החקיקה"המתנגדי�  הערבי�  להחזרת  קי

+  כביטוי  לאפליה  בי�  יהודי�  לבי�  ערבי�  וכהדרה  של  ערבי�  מהקהילה "תבעו  לראות  את  החזרת  קי

ורק  בשלב  השני  הצביעו  על  החשיבות  והתרומה  של  קצבאות  הילדי�  לצמצו�  ממדי   307,הפוליטית

י� דארגוני�  היהוה  308;העוני  בקרב  האוכלוסייה  הערבית  שהיא  חלשה  וענייה  יותר  מהרוב  היהודי

עולי�  חדשי�  וערבי�  שלא  ענו  על ,  העמידו  במרכז  את  הפגיעה  הכלכלית  במשפחות  של  נכי�

על  ידי  פירוט  בעתירותיה�  את  רמת  הפגיעה  הכלכלית  ברמת "  שירות  מזכה"הקריטריוני�  של  

                                                 
301

, צבי  זרחיה;  31�33'  עמ,  5.6.2002  מישיבת  הועדה  המיוחדת  לדיו�  בחוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית  מיו�  7'  רוטוקול  מספ 
 4%שנבקש  מחברה  קדישא  לחפור  "",  רותי  סיני;  6.6.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "יישו�  הקיצו+  עכשיו  יגרו�  לקריסה:  טוח  הלאומיהבי"

יידחה  קיצו+  בקצבאות  של  משפחות  שלא  שירתו ",  רותי  סיני;  14.6.2002,  אר+אר+אר+אר+הההה,  "וח  הלאומיטל  הבי"תוהה  מנכ"  ?פחות
 .11.7.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "בצבא

302
 .10.10.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, " מקצבאות הילדי� יקוצצו בחמישית40%", ותי סיניר 

303
 .�ש 

304
). העתירה  נמחקה(  ''''סת  ואחסת  ואחסת  ואחסת  ואחננננר  הכר  הכר  הכר  הכ""""יויויויו'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  עד  ראשי  הרשויות  המקומיות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  המקומיות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  המקומיות  הערביות  בישראל  ואחעד  ראשי  הרשויות  המקומיות  הערביות  בישראל  ואחוווו'    ואח4822/02+  "גב 

המועצה  הלאומית  לשלו�  הילד  וארגוני  נכי�  כמו ,  האגודה  לזכויות  האזרח:    היהודיי�  היופרלמנטריי��הארגוני�  החו+
: פרלמנטריי�  הערביי� היו�הארגוני�  החו+.  ומטה  המאבק  לנכי�  בישראל"  המרכז  לזכויות  אנשי�  ע�  מוגבלויות  –בזכות  "

 .עדאלה ומוסאווה, ותיועד ראשי הרשויות הערב
305

 .14.10.2002, אר+אר+אר+אר+הההה, "ל"+ הקפיא קיצו+ הקצבאות למי שלא שירתו בצה"בג", שה ריינפלד וצבי זרחיהמ 
306

מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� ]  חסר  מספר[פרוטוקול  :  ראו  –+  "נסיגת  הממשלה  מיוזמת  החזרת  קיל 
 .206' ע, 22.5.2003

307
אי� , ר הכנסתר הכנסתר הכנסתר הכנסת""""יויויויו' ' ' ' ננננ' ' ' '  הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואח הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואח הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואח הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשיעד ראשיעד ראשיעד ראשיוווו 4822/02+ "יקרי טיעו� מטע� העותרי� בבגע 

� ].המאגר המשפטי של נבו [7�16סעיפי� , תארי
308

 .64�71סעיפי� , �ש 
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ההבדל   310.ורק  בשלב  שני  התייחסו  לקצבאות  הילדי�  כאל  זכות  אזרחית  של  שוויו�  309,המשפחה

העותרי� ,  �  הערבי�  ביקשו  מבית  המשפט  להכליל  אות�  בקהילה  הפוליטיתיבעוד  העותר:  ברור

ביקשו  למנוע  החלשת  מחויבות ,  ע  מחלוקתשמקומ�  בקהילה  הפוליטית  אינו  מהווה  סל,  היהודי�

 .הקהילה הפוליטית לצורכיה�

שיבותו  של  הדיו�  המשפטי  באירוע  זה  הוא  שבפע�  הראשונה  נאלצו  חלק  מהשחקני�  לנסח ח

גלוי  את  האינטרסי�  ואת  המטרות  שה�  רואי�  מאחורי  המדיניות  המועדפת  עליה�  ביחס בבבהירות  ו

ה  נידונה  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בשיח  הציבורי  במושגי� בפע�  הראשונ.  לתוכנית  קצבאות  הילדי�

היה  הצגת  התפישות  השונות  של  חלק  מהשחקני�  המרכזיי� ,  חשוב  לא  פחות.  של  זכויות  חברתיות

+  טענו "מתנגדי  קי.  אודות  מדינת  הרווחה  הישראלית  והיקפ�  ומהות�  של  זכויות  חברתיות  במסגרתה

וכי  מקור�   311,יטחו�  סוציאלי  ולקיו�  כלכלי  מספקכי  קצבאות  הילדי�  ה�  זכות  של  הילדי�  לב

בתפישות  חיצוניות  למדינה  של  אמנות  בינלאומיות  ושל  פרשנות  משפטית  שמעבר  להישג  ידה  של 

הרי  שהמדינה  אינה ,  א�  הזכות  היא  של  הילדי�  ומקורה  אינו  במדינה,  �כיתר  על    312.הרשות  המבצעת

משרד .  של  בני  משפחה"  שירות  מזכה"רשאית  להתנות  את  גובה  הקצבאות  בעקרונות  זרי�  כמו  

נובעת ]ה"[כי  קצבאות  הילדי�  היא  זכות  המוקנית  להורי�  ולא  לילדיה�  ו,  זאתלעומת  ,  האוצר  טע�

 –  הזכות  במדינה  מקורה  של,  לשו�  אחר  313".מנכונות  המדינה  לתמו�  בתא  המשפחתי  בכללותו

ביכולתה  לקד�  באמצעות ,  לכ�.  בנכונותה  וביכולתה  הכלכלית  להקצות  משאבי�  למטרה,  ברצונה

אלא  מת�  העדפה  למי  שנחשב  כתור� ,  קצבאות  הילדי�  מטרות  שאינ�  רק  מטרות  של  ביטחו�  סוציאלי

 314.  אחר  הפרט  ממקור  חיצוני  נורמטיבי  כזה  אולולא  בזכות  מוקנית  ש,  יותר  לקהילה  הפוליטית

החשיבות  של  התפיסה  שהוצגה  על  ידי  משרד  האוצר  באירוע  זה  היא  עמדתו  כלפי  מדינת  הרווחה 

הרי ,  )2.8ראו  טבלה  (כיוו�  שמימו�  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בא  בחלקו  הגדול  מתקציב  המדינה  :  כולה
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המאגר  המשפטי   [10�15  וסעיפי�  3�5'  עמ,  10.6.2002,  ''''ממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואח'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  לונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחפפפפ  4953/02+  "תב  טענות  בבגכ 
 ].של נבו

310
 .22�29סעיפי� , ש� 

311
אי� , ר הכנסתר הכנסתר הכנסתר הכנסת""""יויויויו' ' ' ' ננננ' ' ' ' עד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחוווו 4822/02+ "יקרי טיעו� מטע� העותרי� בבגע 

�המאגר   [51�52,  45סעיפי�  ,  10.6.2002,  ''''ממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואח'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  לונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחפפפפ  4953/02+  "כתב  טענות  בבג;  57סעי-  ,  תארי
 ]. נבוהמשפטי של

312
אי� , ר הכנסתר הכנסתר הכנסתר הכנסת""""יויויויו' ' ' ' ננננ' ' ' ' עד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחעד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל ואחוווו 4822/02+ "עו� מטע� העותרי� בבגייקרי טע 

�המאגר   [27�38סעיפי�  ,  10.6.2002,  ''''ממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואחממשלת  ישראל  ואח'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  לונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחלונית  ואחפפפפ  4953/02+  "כתב  טענות  בבג;  24�27סעיפי�  ,  תארי
 ].המשפטי של נבו

313
 15סעי-  ,  15.7.2002,  ר  הכנסתר  הכנסתר  הכנסתר  הכנסת""""יויויויו'  '  '  '  ננננ'  '  '  '  ראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואחראשי  הרשויות  הערביות  בישראל  ואח        עדעדעדעדוווו'    ואח4822/02+  "תב  תשובה  בבגכ 
 ].המאגר המשפטי של נבו[

314
 .ש�, �ש 
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315.מק�ה היק- תוכנית הרווחה ועויהיא שתקבע מה יה) משרד האוצר, ובפועל(שהמדינה 
 

 

 רפורמת השוואת שיעורי קצבאות הילדי�רפורמת השוואת שיעורי קצבאות הילדי�רפורמת השוואת שיעורי קצבאות הילדי�רפורמת השוואת שיעורי קצבאות הילדי�. . . . גגגג

, התקבלה  רפורמה  בתוכנית  קיצבאות  הילדי�)  2003(מסגרת  חוק  התוכנית  להבראת  כלכלת  ישראל  ב

ללא  קשר  למספר� ,  לפיה  ישוו  בהדרגה  קצבאות  הילדי�  המשולמות  עבור  כל  הילדי�  במשפחה

, בכ�  אמורה).  2.20ראו  טבלה  (ילדי�  הראשו�  והשני  משולמות  עבור  ההלפי  ער�  הקצבאות  ,  הסידורי

, אמנ�  –תוכנית  קצבאות  הילדי�  להפו�  לתוכנית  רווחה  בעלת  מאפיי�  ליברלי  בולט  ,  ע�  השלמתה

הוא  תושב  ישראלי ,  לפחות,  קצבאות  הילדי�  משולמות  באופ�  אוניברסלי  לכל  משפחה  שאחד  ההורי�

זאת כחלק ממגמה לצמצ� את . �  הקצבאות  הוא  נמו�אול�  ער,  ישראלבעבור  ילדי�  חיי�  המתגוררי�  

ידי  הפיכת  מדינת  הרווחה  הישראלית �על,    לעומת  חלקו  של  השוק,  חלקה  של  המדינה  באספקת  רווחה

של ...  מינימו�  קיו�"שתפקידה  למנוע  ביזוי  והשפלה  ממשיי�  של  הפרט  ולהבטיח  ,  מג�  אחרונה�לרשת

חוק  התוכנית  להבראת ,  בהתייחס  לתוכנית  קצבאות  הילדי�  316.כעמדת  משרד  האוצר,  "כסות  ואוכל

השינוי . �2002  החירו� הכלכלית מ  וחוק  תוכנית2002כלכלת  ישראל  הינו  המש�  לחוק  ההסדרי�  לשנת  

שנית�  לראותו  כהמש� ,  המשמעותי  של  ניתוק  הקשר  בי�  גובה  הגמלה  לבי�  מספרו  הסידורי  של  הילד

היה  השלב  האחרו�  במאמציה�  של  הקבוצות ,  אות  והקפאת  עדכונ�בלהפחתת  השיעור  הריאלי  של  הקצ

�לא'קבוצות  אות�  הגדירו  כלמנוע  העברת  משאבי�  מה�  ל'  ציוניות'בחברה  שהגדירו  את  עצמ�  כ

לראות  שימוש  בעיקרו�  ליברלי  מובהק  בכדי  לחזק  את  משטר  הרווחה  השמרני ,  א�  כ�,  נית�.  'ציוניות

 .א� ליצוק לו תוכ� שונה מבעבר, של ישראל

בא  לידי  ביטוי '  חוק  הלפרט'האנטגוניז�  ל.  הכשיר  את  הקרקע  לשינוי  זה'  חוק  הלפרט'

.ל  לביטולו  ולהשוואת  קצבאות  הילדי�"מפד�ו,  שינוי,  מרצ,  בודהבהצעות  חוק  פרטיות  של  מפלגת  הע

 – 318כ�' חוק הלפרט'הכנסת אופיר פינס ממפלגת העבודה הגדירה את �הצעת החוק של חבר 317

                                                 
315

 .ש�, �ש 
316

, ''''ממשלת ישראל ואחממשלת ישראל ואחממשלת ישראל ואחממשלת ישראל ואח' ' ' ' ננננ' ' ' ' מותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי ואחמותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי ואחמותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי ואחמותת מחויבות לשלו� וצדק חברתי ואחעעעע'  ואח366/03+ "שובה מעת המשיבי� בבגצהיר  תת 
� ].טי של נבופהמאגר המש [21�22, 16�17, 6סעיפי� , אי� תארי

317
, )ביטול  החוק  –תיקו�  )  (סיוע  למשפחות  ברוכות  ילדי�)  (41'  תיקו�  מס(  הצעת  חוק  הביטוח  הלאומי  3191/פ:  או  למשלר 

ענת ,  ר�  כה�,  �נעמי  חז,  אבשלו�  ויל�,  זהבה  גלאו�,  איל�  גילאו�,  מוסי  רז:  הכנסת�הצעת  חוק  של  חברי  [�2001ב"התשס
תיקו� (  הצעת  חוק  הביטוח  הלאומי  3332/פ;  ]�24.12.2001הונחה  על  שולח�  הכנסת  ב;  ידראמנו�  רובינשטיי�  ויוסי  ש,  מאור
�הכנסת  אופיר  פינס�הצעת  חוק  של  חבר  [�2002ב"התשס,  )ביטול  החוק  –תיקו�  )  (סיוע  למשפחות  ברוכות  ילדי�)  (41'  מס
סיוע  למשפחות  ברוכות )  (41'    מס�תיקו(  הצעת  חוק  הביטוח  הלאומי  3405/פ;  ]�21.1.2002הונחה  של  שולח�  הכנסת  ב;  פז

אליעזר ,  ויקטור  בריילובסקי,  יוס-  לפיד:  הכנסת�הצעת  חוק  של  חברי  [�2002ב"התשס,  )ביטול  החוק  –תיקו�  )  (ילדי�
 –תיקו�  (עת  חוק  הביטוח  הלאומי    הצ3687/פ;  ]�4.2.2002הונחה  על  שולח�  הכנסת  ב;  יהודית  נאות  ויוס-  פריצקי,  זנדברג

הונחה  על  שולח� ;  זבולו�  אורלב  ונחו�  לנגנטל,  יגאל  ביבי:  הכנסת�הצעת  חוק  של  חברי  [�2002ב"תשסה,  )קצבאות  ילדי�
תיקוני  חקיקה  להשגת  יעדי  התקציב  והמדיניות (  הצעת  חוק  תוכנית  החירו�  הכלכלית  3981/פ;  ]�6.5.2002הכנסת  ב
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  קבע �2000א"התשס,  )סיוע  למשפחות  ברוכות  ילדי�)  (41'  תיקו�  מס(ח  הלאומי  וטחוק  הבי
ולי� קי  שלשתוצר  ,  י  סקטוריאלקוחזהו  .  הטבות  מפליגות  למשפחות  ברוכות  ילדי�

  לה�  חמישה תוחכותית  בי�  משפאלמק  מפלה  ויוצר  הבחנה  החו.  �  של  יוזמיוירצגתיי�  לפמ
המבקש ,  ק  פופוליסטי  גרידאוחהו  ז[...]  לדי�  י  משפחות  לה�  עד  ארבעה  לבי�,  עלהמו  י�דלי

כאשר  למעשה  מערער  הוא ,  במדינה  תוני  ומזוי-  בדאגה  לשכבות  החלשיצ  ושמישלעשות  
 .א כל צידוק ממשילל ראליתשיהה כלאת הכל

 

להקטי�  את ,  צעות  החוק  ביקשו  להגדיל  את  הקצבאות  המשולמות  עבור  הילדי�  הראשו�  והשניה

הילדי�  השלישי  ואיל�  ולשמור  על  ס�  המשאבי�  המוקצי�  לתוכנית   הקצבאות  המשולמות  עבור

ימה  לשינויי�  מפליגי� מערכת  הפוליטית  נוצרה  אווירה  מתאבא�  ,  ה�  לא  התקבלו.  קצבאות  הילדי�

המפלגות  החרדיות  היו  עדיי�  חברות  בממשלה  ולא  נית�  היה  לשנות .  במבנה  תוכנית  קצבאות  הילדי�

 . ה� היו חלק מהממשלה ומהקואליציהדאת מבנה קצבאות הילדי� כל עו

לפי  מספרו  הסידורי ,  תהלי�  השוואת  קצבאות  הילדי�  לפי  החוק  להבראת  כלכלת  ישראל:  2.20בלה  ט
 )ההצעה המקורית וההצעה המתוקנת(הילד ולפי נקודות קצבה של 
 :הצעה המקוריתה

לדי� שנולדו לאחר י
1.5.2003 

  1.5.2003לדי� שנולדו לפני י

 2006נואר י יל�א ו2003אי מ
� ואיל

דצמבר �נוארי
2005 

דצמבר �נוארי
2004 

דצמבר �אימ
2003 

ד אפריל ע
2003 

 תקופה/ילד

 שלישי 1.69 1.14 1.01 0.93 0.84 0.84

 רביעי 3.42 2.65 2.13 1.49 0.84 0.84

מישי ח 4.23 3.05 2.54 1.86 0.84 0.84
� ואיל

 .384' ע, 30.4.2003, 25' מס, צעות חוקצעות חוקצעות חוקצעות חוקהההה :קורמ

 :הצעה המתוקנתה
לדי� י

שנולדו 
אחרי 

1.6.2003 

  1.6.2003לדי� שנולדו לפני י

וגוסט א
2003 
� ואיל

ינואר 
2009 
� ואיל

�ינואר
דצמבר 

2008 

�נוארי
דצמבר 

2007 

�נוארי
דצמבר 

2006 

�נוארי
דצמבר 

2005 

�נוארי
 דצמבר
2004 

�וגוסטא
דצמבר 

2003 

ד ע
יולי 
2003 

 תקופה/לדי

 לישיש 1.69 1.14 1.10 1.05 1.01 0.93 0.89 0.84 0.84

 ביעיר 3.42 2.65 2.39 2.13 1.87 1.45 1.15 0.84 0.84

 מישיח 4.23 3.05 2.71 2.37 1.87 1.45 1.15 0.84 0.84

 .466' ע, 1.6.2003, 1892' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס :קורמ

 

  הובילו  להקמת  ממשלה  בראשות  הליכוד  וללא  המפלגות 2003הבחירות  לכנסת  בפברואר   

ישראל �חוד  הלאומיל  והאי"המפד,  שבה  היו  חברות  שינוי,  הממשלה.  'יהדות  התורה'ס  ו"רדיות  שחה

לביצוע שינויי� מבניי� שמטרת� , היתה מחויבת לפי קווי היסוד שלה למדיניות מוניטריסטית,  ביתינו

                                                                                                                                                 

�הצעת  חוק  של  חברי  [�2002ב"התשס,  )ביטול  הפליה  בקצבת  ילדי�  –תיקו�  )  (�2003  ו2002הכלכלית  לשנות  הכספי�  
תיקו� (משק  המדינה  :    הצעת  חוק  יסוד3985/פ;  ]�15.7.2002הונחה  על  שולח�  הכנסת  ב;  ר�  כה�  ויוסי  שריד,  מוסי  רז:  הכנסת

יוס- ,  אליעזר  זנדברג,  יקטור  בריילובסקיו,  אברה�  פורז:  הכנסת�הצעת  חוק  של  חברי)  [שוויו�  בשיעור  קצבאות  ילדי�  –
/פ:  מ  הגישה  הצעת  חוק  להשוואת  קיצבאות  הילדי�"ג�  רע].  �15.7.2002הונחה  על  שולח�  הכנסת  ב;  דית  נאותולפיד  ויה

עבד :  הצעת  חוק  של  חברי  הכנסת  [�2002ב"התשס,  )שיעורי  קצבאות  ילדי�  –תיקו�  (  הצעת  חוק  הביטוח  הלאומי  4091
]. �24.7.2002הונחה  על  שולח�  הכנסת  ב;  האש�  מחמיד  וטלב  אלסאנע,  אופיק  חטיב  מוחמד  כנעא�ת,  אלמלכ  דהאמשה

 .הצעות החוק הללו מצויות באתר האינטרנט של הכנסת
318

 �2002ב"התשס,  )ביטול  החוק  –תיקו�  )  (ת  ברוכות  ילדי�סיוע  למשפחו)  (41'  תיקו�  מס(צעת  חוק  הביטוח  הלאומי  ה 
 ].�21.1.2002הונחה של שולח� הכנסת ב; פז�הכנסת אופיר פינס�הצעת חוק של חבר[
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ובה�  ג� ,  לליברליזציה  בשווקי�  השוני�,  להגביר  את  השתלבות  השוק  הישראלי  בכלכלה  הגלובלית

חוק  משפחות .  ג"בהסכ�  הקואליציוני  נקבע  כי    319.ולהפרטה  ועידוד  המגזר  הפרטי,  בשוק  העבודה

ג�  חלק  ממפלגות   320".תהיה  שווה  –ד  קצבת  כל  יל.  יבוטל  –)  כ  הרב  הלפרט"תיקו�  ח(ברוכות  ילדי�  

 אא� כי ל, תמכו בהשוואת הקצבאות, כמו ג� המפלגות הערביות, מרצ�מפלגת העבודה ו:  האופוזיציה

תמכו ',  חוק  הלפרט'שתמכו  קוד�  ב,  המפלגות  הערביות  321.כהצעת  הממשלה,  לרמה  הנמוכה  ביותר

ג�  א�  הדבר  צפוי  לפגוע  באינטרס  החומרי  של  חלק  מקהל ,  עתה  בהשוואת  שיעורי  הקצבאות

322.משו� שייחסו לקצבאות הילדי� משמעות סמלית רבה עוד יותר מהמשמעות החומרית, בוחריה�
 

ה  הממשלה  להשוות  את  קצבאות  הילדי�  המשולמות  לכל  הילדי�  בנימוק ט  החלי2003במר+   

, ורי� במשפחות גדולותההשתלבות בשוק העבודה של ה�לא  פתר את בעיית אי'  חוק  הלפרט'כי  ביטול  

, משרד  האוצר(השתלבות  בשוק  העבודה  �ומבנה  הקצבאות  עודנו  מעודד  הסתמכות  על  קצבאות  ואי

ל "הגדיר  את  המטרה  של  משרד  האוצר  במכתב  למנכ,  איר  שטריתמ,  שר  במשרד  האוצרה ).88:  2003

בתוכנית  הממשלה  הוצג   323".תהלי�  גמילה"במילי�  ,  ר  יצחק  קדמ�"ד,  המועצה  הלאומית  לשלו�  הילד

מהל�  השוואת  קצבאות  הילדי�  כחלק  מחבילת  צעדי�  שנועדו  להעלות  את  שיעור  המשתתפי�  בשוק 

הצעת  משרד  האוצר ).  ש�(ה  למסלול  של  צמיחה  טהעבודה  כחלק  מהעתקת  המשק  ממסלול  של  הא

ביטוי  לתוכניות  שהיו  קיימות  לפני  כ�  באג-  התקציבי� ,  כנאמר  בסעי-  השלישי  בפרק  השלישי,  היתה

העדר�  של  המפלגות  החרדיות :  א�  עתה  התקיימו  ג�  הגורמי�  שאיפשרו  לקדמ�,  )2005,  ראיו�,  פל+(

בממשלה  והתמיכה  של  הפוליטיקאי�  הבכירי� '  שוק�כלכלת'התפישה  הדומיננטית  של  ,  מהממשלה

 .ביוזמה המוצעת, ובה� ראש הממשלה ושר האוצר, תרביו

הוצע  להשוות  את  גובה  הקצבאות  לפי  ער� ,  ל"שינוי  והמפד,  ניגוד  להסכמה  שגובשה  בי�  הליכודב
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מתו�  אתר  האינטרנט  של  משרד   [5.5�5.7,  5.3סעיפי�  ,  26.2.2003,    בראשות  אריאל  שרו��30ווי  היסוד  של  הממשלה  הק 

 ].http://www.pmo.gov.il/PMO/History/Former+Governments/gov30his.htmראש הממשלה 
320

 .ל"שינוי והמפד, ליכודהמסמ� עקרונות למסגרת להבנה בי� נציגי הסיעות , ספח להסכ� הקואליציונינ 
321

 .317או הערה ר 
322

�ב"התשס,  )שיעורי  קצבאות  ילדי�  –תיקו�  (ק  הביטוח  הלאומי    הצעת  חו4091/או  דברי  ההסבר  להצעת  חוק  פרטית  פר 
; האש�  מחמיד  וטלב  אלסאנע,  מוחמד  כנעא�,  תאופיק  חטיב,  עבד  אלמלכ  דהאמשה:  הצעת  חוק  של  חברי  הכנסת  [2002

הצעת  החוק  ביקשה  להעמיד  את  שיעור  קצבאות  הילדי�  על  שתי  נקודות  קצבה ].  �24.7.2002ת  בסהונחה  על  שולח�  הכנ
הרי  שמשפחות  ערביות  שלה�  עד  ארבעה  ילדי�  היו  מקבלות  קצבאות  גדולות ,  2.1בהשוואה  לנתוני�  בטבלה  .    כל  ילדעבור
היו  נפגעות  א�  הצעת  החוק  היתה ,  שסביר  כי  ה�  ג�  עניות  יותר,  אול�  משפחות  שלה�  חמישה  ילדי�  ויותר,  יותר

א�  ראוי  לעמוד  על  כ�  כי ,  החומרית  משקל  דומהבדברי  ההסבר  מוצגת  עמדה  כי  לחשיבות  הסמלית  ולמשמעות  .  מתקבלת
התפיסה  שעומדת  בבסיסה  של  הצעת  חוק  זו  הנה  שהורי�  זכאי� :  "החשיבות  הסמלית  מאוזכרת  לפני  המשמעות  החומרית

הילדי�  נזקקי�  לצרכי� .  וכי  קצבאות  שוות  ישלמו  לכל  הילדי�  במדינה,  לקצבת  ילדי�  בשיעור  זהה  בעד  כל  אחד  מילדיה�
שלה�  או  של  הוריה� ,  ללא  הבדל  דת  גזע  או  מי�,  חינו�  ועוד,  ביגוד,  דיור,  תזונה,  חומי�  השוני�  של  בריאותבסיסיי�  בת

 ."בהווה או בעבר
323

 .98' ע, 14.5.2003כנסת מיו� המישיבת ועדת הכספי� של ] חסר מספר[פרוטוקול : בתו�צוטט מ 
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ולא  לפי  הער�  הממוצע  המתקבל ,  הקצבאות  הנמו�  יותר  המשול�  עבור  הילדי�  הראשו�  והשני

, שר  הרווחה.  משולמות  בעבור�  קצבאותס�  קצבאות  הילדי�  במספר  הכולל  של  הילדי�  ה  מחלוקת

 – 324אמר על יוזמת משרד האוצר כי, ל"זבולו� אורלב מהמפד

כמי  שהיה  מבי�  המבשלי�  של .  ר  האוצר  אמר  שהדבר  הזה  הוא  ביטוי  להסכ�  הקואליציוניש
י אנ.  [...]  שאי�  לזה  שו�  יסוד  אני  קובע,  ההסכ�  הקואליציוני  ועסק  הרבה  מאוד  בנושא  הזה

לפני הקיצו+ ולחלק , לקחת  את כל הכס- מהביטוח הלאומי,  יכול  לומר  לפניכ�  מה  שהוסכ�
איש  לא  הסכי�  ואיש  לא  דיבר  שקצבת  כל .  על  זה  דובר.  באופ�  שקצבת  כל  ילד  תהיה  שווה

אני  אומר  את  הדברי� .  ילד  תהיה  שווה  על  פי  גובה  הקצבה  של  הילד  הראשו�  או  השני
 .בצורה ברורה ובצורה מפורשת

 

ביקשה  להשוות  את  קצבאות  הילדי� ,  אליה  כיוו�  משרד  האוצר  והתקבלה  בממשלה,  הצעה  המקוריתה

הוצע כחלק מרפורמת השוואת גובה , תר על כ�י). 2003, משרד האוצר (2006 עד ינואר 2003החל ממאי 

  תשולמנה 2003  במאי  �1ל  מחכי  עבור  ילדי�  שהצטרפו  למערכת  קצבאות  הילדי�  ה,  הקצבאות

325.ללא קשר למספרו הסידורי של הילד במשפחה,  נקודת קצבה0.84אות בגובה אחיד של קצב
 

להשוות  את  גובה  קצבאות ,  פרט  למפלגות  החרדיות,  למרות  הנכונות  הפוליטית  הרבה 

פרד ושה,  שרד  הרווחהמ:  התגבשה  אופוזיציה  ליוזמה  אותה  קיד�  וגונ�  עליה  משרד  האוצר,  הילדי�

אלו  כשלו  במאבק�  ה�  בממשלה  וה� .  והמוסד  לביטוח  לאומי,  בממשלת  שרו�  השנייה  ממשרד  העבודה

טע�  המוסד  לביטוח  לאומי  כי ,  בתגובה  רשמית  להצעת  חוק  התוכנית  להבראת  כלכלת  ישראל.  בכנסת

שאינ� ,  טווח  שלוה�אלא  תוכניות  ארוכות,  לא  מצבו  הכלכלי  של  המשק  עמד  לנגד  עיני  משרד  האוצר

ובעות  בעיקר  מתפיסה  אידיאולוגית  השואפת נ"ה,  מתחשבות  בשינויי�  כלכליי�  עתידיי�  אפשריי�

9: 2003,  המוסד  לביטוח  לאומי"  (ללא  קשר  למצבו  של  המשק,  ככל  האפשר"  מצומקת"למערכת  רווחה  

שרד  האוצר נגד  מ,  ללא  תקדי�,  המוסד  לביטוח  לאומי  נקט  במסמ�  זה  ביטויי�  חריפי�  ביותר).  

�  אותו  בדאגה  לאינטרסי�  של  עשירי�  ובקיפוח  העניי�  שאמורי�  לשאת  בעיקר  נטל  עלות יוהאש

בהתעלמות  מהעוני  ומהפערי�  הכלכליי�  בחברה ,  )2:  ש�(הקיצוצי�  בתוכניות  המוסד  לביטוח  לאומי  

רמת רפו).  3:  ש�(הישראלית  ובקידו�  מטרותיו  בציבור  ובמערכת  הפוליטית  תו�  עיוות  המציאות  

 2006להביא  עד  ,  לפי  התוכנית  המקורית  של  משרד  האוצר,  השוואת  קצבאות  הילדי�  היתה  אמורה

ברמת  המשפחה  השינוי  היה  אמור  להביא   326).14:  ש�(  בס�  היק-  קצבאות  הילדי�  40%לקיצו+  של  
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 .82�83: �ש 
325

 .457' ע, 1.6.2003, 1892' מס, פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�פר החוקי�סססס 
326

קרי  על ,  ללא  התחשבות  בגידול  הטבעי  באוכלוסייה  ובמספר  הילדי�,  2006בשנת  ,  פי  אומד�  המוסד  לביטוח  לאומיל 
 �6390.7  הילדי�  לרדת  בהדרגה  מתאמור  היק-  ההוצאה  בתוכנית  קצבאו,  2003הממוצעת  בשנת  בסיס  אוכלוסיית  הילדי�  

 .בשנה7  מיליו� �3817.0בשנה ל7 מיליו� 
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שהצטרפו )  2.18ראו  טבלה  (להפחתה  ניכרת  בהכנסותיה�  של  משפחות  בנות  שלושה  ילדי�  ויותר  

  מס�  קצבאות  הילדי�  למשפחה  ע�  שלושה �25%מ  –  שתוארו  למעלה  ,�לקיצוצי�  יזומי�  קודמי

וקיצו+ (  למשפחה  ע�  שמונה  ילדי�  �72%ועד  ל)  2002�2003  בשני�  38%וקיצו+  מצטבר  בס�  (ילדי�  

 � ).13�14: ש�) (2002�2003 בשני� 76%מצטבר בס

ות  של אלהמוסד  לביטוח  לאומי  לא  נאבק  רק  על  הגימ,  שתוארו  עד  כה,  באירועי�  קודמי�כ

על "  תוכנית  ההבראה  למשק  הישראלי"ההשלכות  של    "–אלא  כפי  שמעיד  שמו  של  המסמ�  ,  לקוחותיו

על  מקומו  כשחק�  מרכזי  בעיצוב  המדיניות  הרווחה ,  על  המש�  עצמאותו  –"  המוסד  לביטוח  לאומי

 המדינת  רווח:  ועל  האידיאולוגיה  העומדת  בבסיס  קיומו,  ומקומה  במדיניות  הכלכלית  של  הממשלה

תוכנית  קצבאות  הילדי�  היוותה  מוקד  לקיצו+  ונלוותה  לשינויי�  בתוכניות .  רחבה  ואוניברסלית

רווחה  נוספות  שהיה  בה�  לצמצ�  את  עצמאותו  של  המוסד  לביטוח  לאומי  מול  משרד  האוצר  ואת 

צמצו�  פערי�  כלכליי�  ולהפחתת  מספר  האנשי�  המצויי�  מתחת   –יכולתו  להגשי�  את  מטרותיו  

: ש�(ידי צמצו� הקצבאות המשולמות מזה �ידי  הפחתת  התגמולי�  מהציבור  מזה ועל�על  –לקו  העוני  

5�6.(327
 

ואת (הכנסת  מהמפלגות  החרדיות  האשימו  את  הממשלה  כי  היא  רודפת  את  החרדי�  �חברי 

חברי  כנסת   328.ני  ואת  הרעב  בקרב  משפחות  וילדי�  רבי�וכי  הצעותיה  יגבירו  את  העו)  הערבי�

, שלו�  הילד  לא  התנגדו  להשוואת  קצבאות  הילדי�צ  והמועצה  הלאומית  לרמ�ממפלגת  העבודה  ומ

�, בניסיו�  למזער  את  הפסד�  הפוליטי  329.אול�  מחו  על  השוואת  קצבאות  הילדי�  לפי  ער�  כה  נמו

כ� ,  בחני  הכנסות  לתוכנית  קצבאות  הילדי�מחדש  מ�הציעו  המפלגות  החרדיות  פע�  נוספת  להכניס

עדות   331;אול�  הצעותיה�  נדחו  330,עלי  הכנסות  נמוכותבשהשוואת  הקצבאות  לא  תחול  על  

  פוליטית  ניצחת  של  המפלגות במטרה  לא  להביא  לתבוסה,  יחד  ע�  זאת.  לחולשת�  הפוליטית

הממשלה  הסכימה  לפרוש  את  תהלי� ,  שעשויה  להעיב  על  שותפות  עתידית  בינ�  לבי�  הליכוד,  החרדיות

                                                 
327

, העיד  כי  הצעה  של  משרדו  ושל  המוסד  לביטוח  לאומי  למסות  את  קצבאות  הילדי�,  זבולו�  אורלב,  שר  הרווחה,  מו  כ�כ 
כי  זה  יהווה   ד  האוצר  שטע�נדחתה  על  ידי  משר,  שנועדה  לצמצ�  את  הקיצו+  בס�  תשלו�  קצבאות  הילדי�  בכמחצית

מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו� ]  חסר  מספר[פרוטוקול  :  ראו.  א�  כל  הצעותיו  נדחו  בממשלה,  תוספת  מס
 .103, 101, 91' ע, 14.5.2003

328
צבי ;  205,  107,  85,  6�7'  עמ,  22.5.2003מישיבת  ועדת  הכספי�  של  הכנסת  מיו�  ]  חסר  מספר[פרוטוקול  ;  132,  97:  �ש 

 .22.5.2003, אר+אר+אר+אר+הההה, " מכלל הקצבאות31%לקצ+ : הלאומי הביטוח", זרחיה
329

 .99�101, 93�95' עמ, 14.5.2003מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� ] חסר מספר[רוטוקול פ 
330

 .204�206' עמ, 22.5.2003מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� ] חסר מספר[רוטוקול פ 
331

 .225' ע, �ש 
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משרד  האוצר  התחייב  לפצות  משפחות  עניות   ו332,)2.20ראו  טבלה    (2009השוואת  גובה  הקצבאות  עד  

333.א� סירב לעג� את ההבטחה בחוק, מרובות ילדי� הנסמכות על גמלת הבטחת הכנסה
 

נית�  לראות  כי ,  2002�2003לסיכו�  הדיו�  בתמורות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  בשני�   

ושל ,  המרכזיי��התמורות  הקיצוניות  בתוכנית  היו תוצאה של האינטראקציה בי� השחקני� הפוליטיי

האינטראקציה .  לבי�  המאפייני�  המוסדיי�  של  הזירה  הפוליטית,  שינויי  העוצמה  והקואליציות  ביניה�

מאפיי�  זה  עמד .  באות  הילדי�שינויי�  במאפייני�  המוסדיי�  של  תוכנית  קצ,  או  מנעה,  הזו  איפשרה

אול�  שינוי  מהותי  במעמד� ,  כמתואר  למעלה,  ג�  בתקופות  קודמות,  או  העדר�,  בבסיס  התמורות

ובעוצמת�  של  המפלגות  החרדיות  איפשר  התחוללות  שינוי  יסודי  כמו  רפורמת  השוואת  גובה  קצבאות 

ית  קצבאות  הילדי�  כמשתנה לא  נית�  לבטל  את  המאפייני�  המוסדיי�  של  תוכנ,  נוס-  על  כ�.  הילדי�

שיש  שחקני� ,  לדוגמה,  האוניברסליות.  המשפיע  על  האינטרסי�  של  השחקני�,  בתורו,  בלתי  תלוי

שוויו�  בקצבאות  הילדי�  הממרי+  שחקני�  אחרי� �או  אי,  הרואי�  בה  סמל  חשוב  שיש  להג�  עליו

י�  המגזרי�  בחברה תוכנית  קצבאות  הילדי�  המשיכה  להוות  סמל  במאבקי�  בי�  מפלגות  וב.  לשנותה

 .אות� ה� מייצגות ובי� רשויות שונות של המדינה שלה� מטרות ותפיסות עול� שונות

                                                 
332

 .22.5.2003, אר+אר+אר+אר+הההה, " מכלל הקצבאות31%לקצ+ : הביטוח הלאומי", צבי זרחיה; 219�223, 206�207, 199�200, 19: �ש 
333

 .210�213, 6�8' עמ, 22.5.2003מישיבת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� ] חסר מספר[רוטוקול פ 
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 יכו� ומסקנותיכו� ומסקנותיכו� ומסקנותיכו� ומסקנותסססס

עברה ,  אחת  מתוכניות  הרווחה  המרכזיות  של  מדינת  הרווחה  הישראלית,  וכנית  קצבאות  הילדי�ת

אלה  המרתקת הש.  תמורות  רבות  וסותרות  ממחצית  שנות  השמוני�  ועד  לראשית  שנות  האלפיי�

  וא- תמגוונו,  העולה  מהמקרה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�  היא  כיצד  נית�  להסביר  תמורות  כה  רבות

על  נית�  לזהות  דמיו�  בי�  התמורות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  לבי� �במבט.  מנוגדות  בפרק  זמ�  כה  קצר

מורות  המנוגדות נית�  לראות  בת.  הפוליטית  של  ישראל�תמורות  במדינת  הרווחה  הישראלית  ובכלכלה

זמ�  קצר  למדי  ג�  ביטוי  למתחי�  בי�  תפישות  רעיוניות  וכוחות  פוליטיי� �שהתחוללו  בתו�  פרק

שבמסגרתו  קבוצות ,  את  האינטראקציה  בי�  שיח  האזרחות  הרפובליקני:  בחברה  הישראלית  בכללה

, ליית�כתוצאה  מע,  לקהילה  הפוליטית)  ותרומת�(שונות  נהנות  ממשאבי�  שוני�  לפי  היק-  זיקת�  

שבמרכזו  חתירה  להשוואת  זכויות  אזרחיות  ופוליטיות  לכל ,  לבי�  השיח  הליברלי,  ומהמאבק  ביניה�

, לאומי  המבקש  להעניק  במופג�  זכויות�והשיח  האתנו,  בבד  ע�  זניחת  הזכויות  החברתיות�הפרטי�  בד

ק  את  גבולות יהודי�  במטרה  לשעת�בעלות  תוכ�  והיק-  שוני�  ליהודי�  מול  לא,  ובה�  זכויות  חברתיות

נראה ,  בשונה  מטענת�  של  יואב  פלד  וגרשו�  שפיר.  הפוליטית  ואת  העדפתה  את  הרוב  היהודי�הקהילה

כאשר  השיח ,  כי  תוכנית  קצבאות  הילדי�  מצביעה  על  אינטראקציות  מורכבות  בי�  שיחי  האזרחות

נות  את במטרה  לש,  לאומי  מזה  יוצקי�  תוכ�  שונה  לשיח  הרפובליקני�הליברלי  מזה  והשיח  האתנו

 .זהות הקבוצות הנהנות מהמשאבי� החומריי� של הכלל

ועי�  ואת  המגמות  בשינויי�  ביחסי  הכוחות  בי� ררמת  תוכנית  הרווחה  נית�  להסביר  את  האיב

כפי ,  שחקני�  שוני�  וביכולת�  לנצל  את  המאפייני�  המוסדיי�  של  הזירה  הפוליטית  לתועלת�

בתוכנית  קצבאות  הילדי�  נבעו  משיקולי� חלק  מהתמורות  .  שעלתה  מתוכנית  קצבאות  הילדי�

שינויי� : אלקטורליי� של מפלגות הקואליציה מזה ושל מפלגות האופוזיציה מנגד�מפלגתיי��פוליטיי�

חלק  מהתמורות  נבעו  מהמאבק  בי� .  בזהות�  של  ממשלות  הובילו  לשינויי�  בתוכנית  קצבאות  הילדי�

לבי�  המוסד  לביטוח ,  כנית  קצבאות  הילדי�העיקרי  של  תו"  המממ�",  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר

המאבק  ביניה�  על  אופייה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי� :  שמפעיל  את  תוכנית  קצבאות  הילדי�,  לאומי

ושינוי ,  אלא  על  אופייה  של  מדינת  הרווחה  כולה,  נתפס  לא  רק  כמאבק  על  היק-  ההוצאה  התקציבית

בי� א� התבצע ובי� , ילתו של שינוי מקי- יותרתוכנית קצבאות הילדי� לכיוו� כזה או אחר נחשב לתח

המאבק  על  תוכנית  קצבאות  הילדי�  בי�  השחקני�  הבירוקרטיי�  נחשב  ג�  למאבק  ביניה� .  א�  לאו

התמורות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  היו  תוצאה  של .  על  דומיננטיות  בעיצוב  המדיניות  החברתית
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למטרת  שינוי ,  פוליטיקאי�  ובירוקרטי�,  �האינטראקציה  בי�  הקואליציות  שנוצרו  בי�  שלל  השחקני

והיכולת  לנצלה  לקידו� ,  ובעיקר  של  תהלי�  החקיקה,  או  שימור  לבי�  המאפייני�  של  הזירה  הפוליטית

 .אינטרסי�

גור�  שמחבר  את  שתי  רמות  הניתוח  הללו  הוא  המאפייני�  המוסדיי�  של  תוכנית  קיצבאות ה

כשיר  למכשיר  בינוי  אומה  המעדיפה  את  טובת� שמהווה  מ,  הילדי�  כמבטאת  של  משטר  רווחה  שמרני

מי  שמרוויחי�  משימורה  לעומת ,  נגדי�תהיא  יוצרת  תומכי�  ומ:  של  קבוצות  מסוימות  על  פני  אחרות

א�  לא  קונצנזוס  רחב  אודות  מידת  הסולידריות  בי�  הקהילה  הפוליטית  לבי� ,  מי  שמרוויחי�  משינויה

תוכנית קצבאות הילדי� , ביתר פירוט. ילה אליההתא  המשפחתי שתוכנית קצבאות הילדי� מוב/הפרט

הגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית וחלוקת ההכנסות בי� חברי :  נוגעת  לשתי  סוגיות  פוליטיות  מרכזיות

מצב  זה ).  מידת  הסולידריות  בי�  הקהילה  הפוליטית  כולה  לבי�  כל  אחד  מחבריה(הקהילה  הפוליטית  

משו�  מעורבות�  של  שחקני�  שוני�  בעלי ,  ו  זמ�לעיתי�  ב,  הוביל  לתמורות  שונות  ומגוונות

למשל  ההחלטה  להגדיל  את  שיעור  הקצבאות  בתוכנית ,  אינטרסי�  שוני�  שיצרו  ביניה�  קואליציות

עד  מחצית  שנות  התשעי�  השפעת  תוכנית .  +  סמו�  להנהגת  סלקטיביות  בתוכנית  ביטוח  ילדי�"קי

רעה  במאבק  בי� מפלגות ופוליטיקאי� לבי� קצבאות  הילדי�  על  הגדרת  גבולות  הקהילה  הפוליטית  הוכ

, אלקטורלי  מול  יריביה��עצמ�  שנאבקו  באמצעות  תוכנית  קצבאות  הילדי�  לחזק  את  כוח�  הפוליטי

חלקה  של  תוכנית  קצבאות  הילדי� ,  לעומת  זאת.  ע�  מעורבות  מעטה  של  השחקני�  הבירוקרטי�

,   רבה  של  השחקני�  הבירוקרטי�בחלוקת  ההכנסות  בי�  חברי  הקהילה  הפוליטית  הובילה  למעורבות

 –ויותר  מכ�  ,  כאשר  המפלגות  והפוליטיקאי�  נדרשי�  לסייע  ולאשר  או  לדחות  את  השינויי�

' החלקית'כמו  במקרה  של  הסלקטיביות  ,  האינטרסי�  שלה�  מעצבי�  את  ההחלטות  המתקבלות

החל  מסו- התמזגות  שתי  הסוגיות  הפוליטיות  .  שהונהגה  בשנות  השמוני�  ובראשית  שנות  התשעי�

בו   כפי  שנעשה,  היסוד  הרפובליקני  –'  ציוני��לא'לבי�  '  ציוני�'שנות  התשעי�  סביב  המאבק  בי�  

ג�  א�  שתי  הסוגיות  המקוריות   –חרדית  �לא�ידי  נציגי  הקבוצות  החילונית  והדתית�שימוש  מחודש  על

די�  והניסיו� ולראיה  הניסיונות  להנהיג  סלקטיביות  בקצבאות  היל(באופ�  עצמאי  '  להשפיע'המשיכו  

שכ� ,  �הובילה  למעורבות  רבה  של  שחקני�  פוליטיקאי�  ושל  שחקני�  בירוקרטי  –)  +"להחזיר  את  קי

שקוד�  לכ�  היו  חלק ,  העימות  סביב  תוכנית  קצבאות  הילדי�  נגע  לסוגיות  של  פריו�  ודמוגרפיה

ר  חדש שעלתה  כסוג  של  הסב,  ושל  השתתפות  בשוק  העבודה,  מהעיסוק  בגבולות  הקהילה  הפוליטית

להיווצרות�  של  פערי�  כלכליי�  בחברה  הישראלית  לשיעתוק�  ולקיומ� )  לפחות  במערכת  הפוליטית(
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 .של עוני ומצוקה

הניסיונות  להחזיר  את ,  נהגת  הסלקטיביות  בקצבאות  הילדי�  לאור�  כמעט  עשור  שני�ה

צבאות הסלקטיביות  במחצית  השנייה  של  שנות  התשעי�  והרפורמה  של  השוואה  הדרגתית  של  גובה  ק

הילדי�  לפי  שיעורי  הקצבאות  הנמוכי�  יותר  של  קצבאות  הילדי�  הראשו�  והשני  מעידי�  כי  בחברה 

ישראלית  יש  שחקני�  בעלי  עוצמה  רבה  כמו  אג-  התקציבי�  במשרד  האוצר  ואישי�  מרכזיי�  בשתי ה

 פני  אוניברסליות  בתוכנית  קצבאות�המבכרי�  סלקטיביות  על)  ליכוד  ועבודה(המפלגות  הגדולות  

אלו  שחקני�  המייצגי�  חלקי�  בחברה .  וכעיקרו�  מוביל  במדינת  הרווחה  הישראלית  כולה,  הילדי�

והא�  אינ�  תלויי�  בדר�  זו  במדינה ,  לכל  היותר,  הישראלית  שקצבאות  הילדי�  מהוות  הכנסה  שולית

ה�  רואי�  בשינוי  תוכנית  קצבאות  הילדי�  שלב  בדר�  לצמצ�  את  מעורבות  המדינה  בזירה .  לפרנסת�

לעודד  את  השתלבות  המשק  הישראלי  בכלכלה  הגלובלית ,  להפחית  את  עלות  העבודה,  הכלכלית

מג� �כאשר  המדינה  נתפשת  כרשת,  ולהעביר  את  עיקר  האחריות  לרווחה  על  הפרט  עצמו  ועל  השוק

העדיפו  סלקטיביות ,  )ש"פרט  לחד(המפלגות  החרדיות  והמפלגות  הערביות  ,  שחקני�  אחרי�.  אחרונה

החזרת  האוניברסליות ,  מנגד.  רסליות  ככל  שהדבר  נתפש  כמיטיב  ע�  קהלי  בוחריה�פני  אוניב�על

דחיית  ההצעות  להנהיג  סלקטיביות  במחצית  השניה  של  שנות  התשעי� ,  בראשית  שנות  התשעי�

לקצ+  באופ�  יזו�  את  ער�  קצבאות  הילדי�  בראשית  שנות  האלפיי�  מעידי�  כי ,  שנכשלה,  וההתנגדות

ניברסליות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  אינ�  חלשי�  ובכוח�  לשמר  את ג�  הכוחות  המצדדי�  באו

כעיקרו�   –כמו  המוסד  לביטוח  לאומי  ,  ובעיני  חלק�,  המבנה  האוניברסלי  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�

�+  והמאבק  אודות  הנהגה"ג�  המאבק  אודות  ביטול  קי.  מנחה  של  מדינת  הרווחה  הישראלית  כולה

מלמד  כי  אי�  הסכמה  אודות  גבולות  הקהילה  הפוליטית )  'ות  מזכהשיר'תחת  ההגדרה  (+  "מחדש  של  קי

+  לא "וביטול  קי,  ית  קצבאות  הילדי�  להשגת  מטרה  זונבישראל  ואי  הסכמה  אודות  השימוש  בתוכ

 .הוביל לקונצנזוס בסוגיה זו

לפי  גובה  הקצבאות  הנמוכות  יותר  המשולמות  עבור (פורמת  השוואת  גובה  קצבאות  הילדי�  ר

היא  ביטוי  להתמזגות  שתי  הסוגיות  הפוליטיות  לסוגיה  מרכזית  אחד  של )  �  והשניהילדי�  הראשו

והעדר  נכונות�  של  הראשוני�  לחלוק  במשאבי�  אות�  ה� '  ציוני��לא'�  ילב'  ציוני�'השסע  בי�  

אול� להלכה , באופ� פורמלי א- משפחה ע� ילדי� אינה מודרת:  טועני�  שה�  מייצרי�  ע�  האחרוני�

נהנות ,  מוסלמי��כמו  חרדי�  וערבי�'  ציוניות�לא'אופייניות  לחלק  מהקבוצות  הה,  משפחות  גדולות

�ג�  הקיצוצי�  היזומי�  בער�  קצבאות  הילדי�  תר�  לצמצו�  החלוקה.  מה�  במידה  מעטה  מבעבר
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השימוש  בעיקרו�  ליברלי  של  גמלאות .  מחדש  של  משאבי�  שהיתה  גלומה  בתוכנית  קצבאות  הילדי�

המבקשי�  להעניק  למשפחה  היק- ,  כבעבר',  שמרניי�'ת�  טעמי�  כ�  מאו�נמוכות  לכל  נעשה  א�

 .כפי שמוסדות הקהילה הפוליטית רואי� אותה, משאבי� הנגזר מקשריה לקהילה הפוליטית

, קרי  כלליה  החוקיי�  ואופ�  יישומ�,  מאפייני�  המוסדיי�  של  תוכנית  קצבאות  הילדי�ה

 על השינויי� שנעשו בה בתקופה בה מתמקד והשינויי� בה� מהווי� גור� נוס- שביכולתו לשפו� אור

כת  תוכנית  רווחה  פשוטה  לתוכנית יתוכנית  קצבאות  הילדי�  היא  דוגמה  לאופ�  שבו  הפ.  חיבור  זה

אלא  ג�  על  עוצמת�  של  השחקני� ,  מורכבת  משפיע  לא  רק  על  אופ�  יישומה  ועל  הגשמת  מטרותיה

ות  בתוכנית  קצבאות  הילדי�  התבררה הנהגת  הסלקטיבי.  השוני�  המעורבי�  בתהלי�  עיצוב  המדיניות

כקשה ליישו� בשל חלוקת האחראיות בי� המוסד לביטוח לאומי לבי� המעסיקי� ובשל טכניות והעדר 

הסלקטיביות  נחשבה  בעיני  תומכיה  לדר�  לצמצ�  את ,  בעוד  שלפני  הנהגתה.  מידע  אצל  שניה�

, ולצמצ�  פערי�  כלכליי�ההוצאה  הציבורית  ובד  בבד  למקד  את  תשלו�  הגמלאות  בחלשי�  ביותר  

הצגת  מגבלות  הסלקטיביות .  הרי  שהיישו�  התברר  בפועל  כמפספס  לפחות  חלק  מהמטרות  הללו

ובראש  ובראשונה  המוסד  לביטוח ,  כגור�  לכישלו�  שימשה  כמקור  עוצמה  לתומכי  האוניברסליות

תפישת וסייעה  לה�  להשיג  את  מטרת�  כאשר  עלה  ביד�  לבסס  את  תפישת  המציאות  שלה�  כ,  לאומי

לקחי  האוניברסליות .  ובה�  פוליטיקאי�  בכירי�  במפלגת  העבודה,  המציאות  של  שחקני�  אחרי�

שימשו  ג�  במחצית  השנייה  של  שנות  התשעי�  כבל�  בידי  תומכי "  תוקנו"ומגבלות  היישו�  שלא  

+ "ביטול  קי.  מחדש  מבחני  הכנסות  בתוכנית  קצבאות  הילדי��האוניברסליות  כנגד  הניסיו�  להנהיג

מחדש  של  גרסה �הנהגה,  באופ�  דומה,  התוכניות  של  קצבאות  הילדי�  לא  מנע�חוד  שתי  תתואי

וההשלכות )  ל"צה,  וכ�(אול�  מגבלות  יישו�  צפויות  של  המוסד  לביטוח  לאומי  ,  +"מרוככת  של  קי

 .יישומה�הצפויות של השינוי המוצע על משפחות יהודיות רבות הביאו לאי

  בקצבאות  הילדי�  על  בסיס  שירות  ביטחוני  ותפישת וסר  היכולת  להנהיג  דיפרנציאליותח

החליטו ,  והיתה  כרוכה  במגבלות  יישו�  תוכנית  קצבאות  הילדי�  כאוניברסלית  תפסה  לה  אחיזה

מצדדי  הסלקטיביות  לבחור  בדר�  אחרת  לצמצ�  את  ההוצאה  התקציבית  על  ידי  הפחתת  הקצבאות 

�  המשאבי�  הכספיי�  המוענקי� בכ�  הושגה  ג�  המטרה  של  צמצו.  המשולמות  למשפחות  גדולות

ולכ� לא , אלא רק ניזונות ממנה', עוגה'לקבוצות  בחברה  שאינ�  נתפשות כמי שאינ� יצרניות ותורמות ל

תוכנית  קצבאות  הילדי�  לא  הפכה .  מ�  הראוי  שיחשבו  כחלק  מהקהילה  הפוליטית  וכיעד  למשאביה

משו�  התגמולי�  הנמוכי� ,  יתהיא  נשארה  אוניברסלית  א�  הפכה  לשול;  מאוניברסלית  לסלקטיבית
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תוכנית .  שה�  רחוקי�  מההוצאות  הנדרשות  לגידול  ילדי�,  הניתני�  במסגרתה  למשפחות  ע�  ילדי�

קצבאות  הילדי�  הפכה  ממכשיר  של  סיוע  של  הקהילה  הפוליטית  לחבריה  למכשיר  בידי  הקהילה 

 –  של  החברה  הפוליטית  לאילו+  קבוצות  מסוימות  בחברה  לקבל  על  עצמ�  את  הקודי�  המרכזיי�

 .ולסייע לקהילה הפוליטית –השתתפות בשוק העבודה והשתתפות בתרומה וייצור לטובת הכלל 

וכנית  קצבאות  הילדי�  מציגה  תוכנית  רווחה  שהסוגיות  הקשורות  בה  והרכב  השחקני� ת

המעורבי�  בתהלי�  עיצובה  ושינויה  איפשר  לחולל  בה  שינויי�  תכופי�  לכיווני�  שוני�  ובעוצמות 

.   כיוו�  שההסדרי�  המוסדיי�  של  התוכנית  השפיעו  באופ�  חלקי  בלבד  על  יחסי  העוצמה  ביניה�שונות

השינוי  המוסדי  והתהליכי�  הפוליטיי�  הגורמי�  לו  במקרה  ניתוח  זה שוני� מאלו המוצעי�   מודל,  לכ�

שבה  יחסי  העוצמה  בי�  השחקני�  ויכולת�  לתרג�  את ,  במקרה  הניתוח  של  תוכנית  ביטוח  אבטלה

ותיה�  למדיניות  בפועל  נגזרה  במידה  רבה  מתו�  ההסדרי�  המוסדיי�  של  תוכנית  הרווחה  עצמה העדפ

 .או ההקשר הפוליטי שלה/ו

 


