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הצעדי שהוצגו תחת הכותרת "חומת מג כלכלית" מטילי את מימו הוצאות המלחמה
וההשלכות הכלכליות שלה בעיקר על שכבות הביניי ועל השכבות החלשות של החברה
הישראלית .הקיצוצי בתקציב המדינה ה מעבר לנדרש לצורכי המלחמה :מעצבי
התוכנית ניצלו את המלחמה כדי להציע שינויי שה מנסי לבצע זה זמ רב .שינויי
אלה גזורי כול מ האידיאולוגיה הניאוליברלית השולטת במסדרונות משרד האוצר
ובהנהגה של שתי המפלגות הגדולות .אידיאולוגיה זאת מעניקה חשיבות רבה לצמצו
הגירעו ולצמצו הוצאות הממשלה ,ובו בזמ חשיבות מזערית לתעסוקה מלאה ולשוויו
ברמת השירותי החברתיי המוענקי לתושבי המדינה .למותר לציי כי מעמד האישה
אינו מופיע כלל בסדר היו של הניאוליברלי .

הפגיעה העיקרית של "חומת מג כלכלית" היא בישראלי אשר קצבאות הביטוח הלאומי
מהוות חלק משמעותי של הכנסותיה  .א יאושרו הצעדי  ,יפסידו
ישראלי אלה ,שמתרכזי בששה העשירוני הנמוכי  ,הפסד משולש:
לפני חודשיי החליטה הממשלה שלא לעדכ את הקצבאות לפי השכר
הממוצע בשנת  ,2002ועתה היא מציעה ה קיצו! של  4%וה אי עדכו של
ער $הקצבאות ג בשנת .2003
בתו $כלל מקבלי הקצבאות יש מספר קבוצות שתיפגענה במיוחד :הילדי
החרדי והערבי  ,ש"חומת מג כלכלית" קוראת להפלות באופ רשמי על
רקע האמונה או הלאו של הוריה ; המובטלי  ,שתנאי זכאות לדמי
אבטלה הוחמרו עוד ,לאחר החמרות חוזרות בשני האחרונות; ומקבלי
הבטחת הכנסה ,ביניה משפחות חדהוריות ,המהוות בער 35% $ממקבלי
קצבאות הבטחת הכנסה.

קצבת ילדי
הנשי ה אלה שמקבלות את כספי קצבת הילדי ישירות לחשבונות בנק
על שמותיה .במשפחות רבות ,קצבת הילדי היא הכס( היחיד שבשליטת
האישה .כל המחקרי שנעשו מראי שהכספי הללו אכ משמשי
לרווחת הילדי  ,לפי הכלל הידוע :גברי קוני לעצמ ונשי קונות
לילדיה .כיוו שכ" ,$חומת מג כלכלית" תגרו להפחתת המזומני שבידי
נשי ולהפחתת ההוצאות עבור רווחת הילדי .
"חומת מג כלכלית" כוללת הצעה לקצ! בקצבת הילדי של הילד השלישי
ואיל $של משפחות שבה ההורי לא שירתו בצבא .זוהי אפליה הזועקת
לשמי  .א תתקבל ההצעה ,המפסידות העיקריות תהיינה הנשי
הערביות )באשר לחרדיות ,יש להניח כי כמו בעבר ג עתה יימצא עבור
פתרו( ,ועל כ על יהודיות וערביות כאחת לפעול לדחייתה של ההצעה.

דמי אבטלה
"חומת מג כלכלית" מציעה להארי $את התקופה שאד נדרש לעבוד לפני
שיהיה זכאי לבקש דמי אבטלה ,מתקופה של  180יו לתקופה של  360יו .
כמו כ מוצע לקצ! בגובה דמי האבטלה לה זכאי מי שמשתתפי
בהכשרה מקצועית .לבסו( יש לציי פגיעה ייחודית בצעירי וצעירות
ערבי  ,עקב העלאת גיל הזכאות לדמי אבטלה לגיל  21לגברי ולגיל 20
לנשי  .הצעה זו מרעה עוד יותר את תנאי הזכאות לדמי אבטלה ואת גובה
דמי האבטלה ,שהורעו ממילא עד מאוד בעשור האחרו.

הפגיעה בדמי האבטלה פוגעת בנשי יותר מאשר בגברי  ,כיוו שה
סובלות מאבטלה יותר מגברי  .באוקטובר  ,2001מעט יותר ממחצית
1
; זאת,
ממקבלי דמי האבטלה היו נשי  54,000 :נשי מול  53,000גברי
בשעה שהנשי היוו רק  46%מכוח העבודה האזרחי.
ג ההשכלה אינה מחסנת עוד את האישה מפני אבטלה :בשנת  ,2000מעל
שליש    35.8%מהנשי שקיבלו דמי אבטלה היו בעלות  13שנות לימוד
2
לפחות .

הבטחת הכנסה
ציבור מקבלי/ות גמלת הבטחת הכנסה   144,000נפש בער] $דצמבר [2001
 נמצא מזה זמ על הכוונת של משרד האוצר .כשני שלישי מ הציבור
3
הזה ה נשי  :רווקות ,נשואות )מחצית זוג( ואמהות חדהוריות  .בער$
 35%ממקבלי קצבת הבטחת הכנסה ה נשי חדהוריות . 4כדאי לדעת
שכמחצית מהמשפחות החדהוריות )שלה ילדי מתחת לגיל  (18נתמכות
עלידי קצבת הבטחת הכנסה או דמי אבטלה .כשליש מה עובדות
לפרנסת ,א $שכר נמו $וה זקוקות להשלמה.
בדצמבר  ,2001הקצבה החודשית הממוצעת עמדה על בער 2,000 $ש"ח:
 1,500ליחיד 2,100 ,לא חדהורית ע ילד אחד 2,600 ,לא חדהורית ע
שני ילדי או יותר 2,100 ,לזוג ללא ילדי  2,400 ,לזוג ע ילד ו  2,700לזוג
5
ע שני ילדי או יותר .
כאמור ,הקצבאות הוקפאו וה תשארנה מוקפאות ג

בשנת .2003

מקבלי/ות הבטחת הכנסה זכאי /ות להטבות נלוות ,כמו הנחה בארנונה,
סיוע בשכר דירה והנחה במעונות יו  .בפברואר  2002ביטלה הכנסת ]חוק
ההסדרי לשנת  [2002את ההצמדה האוטומטית של הטבות נלוות למקבלי
הבטחת הכנסה; עתה באה "חומת מג כלכלית" ומשלימה את המלאכה
עלידי קביעת מבח תעסוקה לאמהות חדהוריות המגישות בקשות
חדשות לסיוע בשכר דירה )מבח תעסוקה = הוכחה שה אינ מצליחות
למצוא עבודה( ועלידי הורדת גובה הסיוע ,ממקסימו של  1,200ש"ח
בקירוב ועד לתקרה של  600ש"ח.

מיסוי רווחי הו
בעלי ההו יוצאי
נמנות עמ .

מ"חומת מג כלכלית" ללא פגע .כידוע ,רוב הנשי

אינ

מתברר כי הפגיעה המדוברת ביותר לפני הגשת "חומת מג כלכלית" ,הלא
היא מיסוי ההו ,אינה כלולה כלל בצעדי שמשרד האוצר הביא לאישור
הממשלה .התכנית כוללת רק אזכור של הקמת ועדת רבינובי! ,ואילו שר
האוצר התחייב רק לכ $שכאשר יקבל את המלצות הוועדה ,הוא "ינסה
לייש את ההמלצות" כבר במושב הקי! של הכנסת.

העלאת המע"מ בשיעור של 1%
העלאת המע"מ פוגעת באופ יחסי יותר בבעלי הכנסות נמוכות .כל
הישראלי יידרשו לשל תוספת אחידה על אותו מוצר ,למרות
שהכנסותיה שונות זו מזו .כידוע ,הכנסותיה של נשי נמוכות מאלה של
גברי .

קיצו רוחבי של  4%במשרדי הממשלה
המשרדי בעלי התקציבי הגדולי ביותר )מלבד משרד הביטחו( ה
המשרדי החברתיי  ,ועל כ ה יהיו הנפגעי העיקריי מקיצו! זה.
תקציבי משרדי אלה ,ובעיקר תקציבי החינו $והבריאות ,נשחקי מזה
שני  .קופות החולי ובתי הספר מסתמכי יותר ויותר על תשלומי של
קהלי היעד שלה  ,בבריאות  החולי  ,ובחינו  $הורי התלמידי .
הקיצוצי המוצעי עכשיו מתווספי לקיצו! שהונהג בפברואר השנה,
וה רק יחמירו את המגמה של העברת נטל המימו אל הציבור .הנפגעי
העיקריי ממגמה זו ה ישראלי מעוטי משאבי )שאינ יכולי
להשלי את החסר מכיס ועל כ ה מקבלי שירותי פחות טובי (
והנשי המועסקות בשירותי הציבוריי .
קרוב למחצית מהנשי העובדות מחו! לבית מועסקות בשירותי
הציבוריי ;  21%מה בשירותי חינו $ועוד  16%מה בשירותי בריאות
ורווחה .קיצו! בשירותי האלה פירושו קיצו! בפרנסת של נשי  א על
ידי פיטורי וא עלידי העסקה באמצעות עמותות וחברות כוח אד
במקו באמצעות תק .לש המחשה :כבר עתה התבשרנו שמשרד החינו$
יפטר  1,500מורות ולא יעסיק מורות חדשות בשנת הלימודי הבאה.
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