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 2016-2015 יםתקציב המדינה לשנעל הערות מגדריות 

 2015יעל חסון, נובמבר 

שפורסם על ידי   2015-2016נייר זה מציג הערות מגדריות על מסמך עיקרי התקציב לשנים 

בחרנו להתייחס בעיקר לסעיפים העוסקים בשוק  השנה. 2015משרד האוצר באוקטובר 

 מצבן הכלכלי של נשים.על ש בהם בכדי להשפיע העבודה ושי

במסמך נפרד נציג את הערותינו על הניתוח המגדרי שנערך השנה במשרדי הממשלה 

הקובעת יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי  2084השונים בהתאם להחלטת ממשלה 

 הם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך.יבתקציב

 אימהות עובדות

בוד, לשמור על רצף יכולתן של נשים לעמסגרות טיפול בילדים הן גורם המשפיע מאוד על 

הסדרי העוסק בבמשרות מלאות ובשכר גבוה. מחקר השוואתי היות מועסקות לתעסוקתי ו

איחוד האירופי מצא מתאם חיובי בין שיעורי התעסוקה של נשים ובין מדינות ההטיפול ב

של מסגרות בעיקר ציבוריות. ועוד, עלותן  - לילדים מערכת מפותחת של מסגרות פורמאליות

לטיפול בילדים משפיעה מאוד על פערי השכר: כאשר העלות להורים גבוהה, נשים נוטות 

לעבוד במשרות חלקיות או להפסיק את עבודתן. כתוצאה מכך נפגעות אפשרויות התעסוקה 

 (.2014בוזגלו וחסון, -וההשתכרות שלהן גם כשהן חוזרות לשוק העבודה )דגן

, ובעקבות מחאת 3-4 גילאילת חוק חינוך חינם על להח 2012בהמשך להחלטה משנת 

התקבלה  השנההורים על היחס בין מספר נשות צוות לילדים ועל תנאי הלימוד בגנים אלה, 

 29שלומדים בהם מעל  3-4הוספת סייעת בגני הילדים לגילאי החלטה שיש לברך עליה והיא 

לבסיס התקציב של משרד החינוך. תוספת  נוספוש₪ מיליון  475-כ הההחלטילדים/ות. עלות 

בתקציב ₪ מיליון  365בסך  3-4המשך פריסת תכנית חינוך חינם לבני  לצורךנוספת ניתנת 

 עשויובן ציש לציין מספר החלטות שתק אלו,לצד בתקציב הפיתוח. ₪ מיליון  500-השוטף ו

 ם וגברים.מהות עובדות ולצמצם את פערי התעסוקה והשכר בין נשייהיה להקל על א

  2021דחיית חוק יום לימודים ארוך לשנת 

ק נדחה יישומו שוב ושוב באמצעות חו 1999; מאז 1997חוק יום לימודים ארוך נחקק בשנת 

, על כרבע מהילדים בגילאי גן עד כיתה ו'( 2011וחל ) ההסדרים וכיום הוא מיושם חלקית
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במסגרת התקציב הנוכחי מוצע לדחות . 1-3 כלכליים-חברתיים מחציתם ביישובים באשכולות

 . 2021את יישום החוק לשנת 

 שכן ביתן, למשק מחוץ העובדות כל הנשים של למעמדן לתרום היה יכול ארוך לימודים יום

של הלשכה על פי נתוני מחקר  .שלהן העבודה שעות את להאריך להן מאפשר היה הוא

ארוך תרומה חיובית על  ליישום יום לימודים(, 2015המרכזית לסטטיסטיקה )וייסבלאי ואח', 

בשנה. בנוסף, ₪  2,500-1,600של בשכרן מהות והיא התבטאה בגידול ינסתן של אכה

 מהות חד הוריות.ילגידול במספר חודשי העבודה של א החוק עשוי לתרום

 מעונות יום

באמצעות  ,מערך מעונות היום המפוקחים והמסובסדיםהרחבת מסמך התקציב מצהיר על 

קצב  המנגנון החדש אמור להאיץ את מנגנון תקצוב חדש לצורך האצת בניית מעונות חדשים.

 הנדרש מרשויות מקומיות שיעור המימון התואם )מטשינג(בניית המוענות על ידי הפחתת 

הסרת חסמים  ועל ידי במידה והבינוי יסתיים תוך שנה ,אפסל באשכולות נמוכיםהמדורגות 

הסרת הדרישה להמצאת  ,למשלים אחרים המקשים על קבלת היתרי בנייה. יבירוקרט

 מסמכים כגון רישום הערת אזהרה על קרקע לצורך הגשת בקשה לבניית מעון.

כן נשים ערביות בפרט שמשמעותית עבור נשים בכלל ועבור היא ם הרחבת מערך מעונות היו

מהווה את אחד החסמים ליציאתן היעדר מסגרות טובות ומסובסדות לטיפול בילדים עבורן, 

היתר לבניית ים ציבוריים לבנייה והדרישה לספק רשויות הערביות אין כמעט שטחב לעבודה.

 מעון יום הייתה עד היום חסם משמעותי.

ההחלטה להגדיל את התקציבים לבינוי מעונות יום חדשים ולהעמקת הסבסוד מקורה 

התכנית כללה הרחבת . 2009 מהות משנתיהממשלתית לעידוד תעסוקת אבתכנית 

מעונות, משפחתונים וצהרונים, העמקת  –המסגרות הציבוריות לטיפול בילדים בגיל הרך 

לבינוי ₪  מיליון 30הסבסוד לילדים שכבר שוהים בהם וקליטת ילדים נוספים. לתכנית הוקצו 

  לא נוצלו.. יישום התכנית התעכב והתקציבים 2010-2011מעונות בכל אחת מהשנים 

ועדת טרכטנברג להרחיב את היצע מעונות המלצות בעקבות החליטה הממשלה  2012-ב

₪ מיליארד  1-כעלותה ש שנתית-ששבמסגרת תכנית  ים/ותמקומות לילד 30,000-היום ב

שנים(  6)לתקופה של ₪ מיליארד  1.2הממשלה הקצתה  2014באוגוסט (. 2015)וייסבלאי, 

 - 20%שריינה מתוך הסכום הזה ו ויות המקומיות בארץיום בכלל הרשלתכנון ובינוי מעונות 

זהו צעד מבורך, אולם ניתן היה לשריין לטובת הרשויות המקומיות הערביות.  - ₪מיליון  240

שיעור גבוה יותר מהתקציב כהעדפה מתקנת ליישובים הערביים שמספר המעונות הקיים 

 בהם נמוך במיוחד.
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התייחסות להעמקת הסבסוד עבור ילדים שכבר שוהים בתכנית או בתקציב ה אין ימלבד בני

 במעונות.

 צהרונים

בגנים ובבתי הספר לאחר המחאה החברתית המליצה ועדת טרכטנברג לסבסד צהרונים 

בהתאם לאשכול החברתי והכלכלי ואף להעביר את הצהרונים  9-3 איגיללכלל הילדים ב

שלושת האשכולות יטה כי הממשלה קיבלה את ההמלצות והחל לאחריות משרד החינוך.

התאם זכאים לסבסוד מלא, ושיעור הסבסוד בשאר האשכולות ירד בהדרגה ביהיו  נמוכיםה

צומצמה התכנית, תקציבה קוצץ והוא  2013-2014בתקציב לשנים מצב הכלכלי באשכול. ל

היישום . 8לילדים עד גיל ו )ובירושלים( שלושת האשכולות הנמוכיםרשויות בל וקצה רקה

 .צהרי יום להעשרה -באמצעות תכנית ציל"ה נעשה 

מבקר המדינה ביקר בחריפות את יישום תכנית ציל"ה ומצא פער בין יישום התכנית בפועל 

  4-10ובין מטרותיה המקוריות. למשל ביטול הסבסוד החלקי ביישובים באשכולות 

המבקר לחוסר צמצום נטל העלויות על הורים עובדים באשכולות אלה. כמו כן התייחס -ואי

ההתאמה בין זמני העבודה של ההורים לזמני הפעילות של המסגרות ולכך שאינן פועלות 

 (.2014בימי החופשות של בתי הספר )מבקר המדינה, 

מספר הילדים  –על פי אתר משרד החינוך התכנית שודרגה מעט בשנת הלימודים הנוכחית 

ושכר המדריכות  לחודש ₪ 40-ל ₪ 60-בכיתה ירד, דמי ההשתתפות מצד ההורים ירדו מ

נראה שאין כוונה להרחיב את התכנית לשעה. יחד עם זאת ₪  55-ל₪  45-עלה מ

אין כלל התייחסות  2016-2015. בתקציב 8לאשכולות האחרים ו/או לילדים מעל גיל 

  לתכנית או לאפשרות להרחיבה.

עת למסגרות מחקרים רבים, בארץ ובעולם, הצביעו על ההשפעה שנודחשוב לציין ש

משלימות כדוגמת צהרונים ולעלויותיהן על תעסוקת נשים ועל היקף שעות העבודה שלהן. 

)אתר משרד  בחודש לילד/ה₪  550-1,200נע שכר הלימוד בצהרונים על בין  בישראל

 .החינוך(

 דיור 

מיליארד  3.1-ל  2014עמד בשנת מיליארד ש"ח,  9.9עמד על  2000תקציב הדיור, שבשנת 

  .מיליארד ש"ח לערך 4הוא צפוי לעמוד על  2016-2015בשנים וש"ח 
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מיליארד ש"ח, עמד בשנת  2-עמד על כ 2000-תקציב הסיוע בשכר דירה, שבתחילת שנות ה

, הוא צפוי לגדול 2016-2015מיליארד ש"ח. על פי הצעת התקציב לשנים  1.5על  2014

 .מיליארד ש"ח 1.58-מעט, ל

על פי ניתוח של היבט מגדרי ברור.  ןלה יש -ר ציבורי בפרט סוגיית הדיור והשקעה בדיו

רד השיכון עצמו שנעשה בעקבות החלטת הממשלה ליישם ניתוח מגדרי של התקציב, מש

מהוות וחד הוריות מהזכאיות לסיוע בשכר דירה. בנוסף, נשים יחידות  65%-נשים מהוות כ

לכן, אין ספק שדיור הוא  על שמם.רה הרשומה בדי מדיירי הדיור הציבורי המחזיקיםכמחצית 

  תנאי הכרחי ליכולתן של נשים לקיים חיים כלכליים עצמאיים.

 גמלאות הביטוח הלאומי

 העלאה של גמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת זקנה

מוצע להגדיל ובעקבות המלצות הוועדה למלחמה בעוני, תחת הכותרת "כלי לטיפול בעוני" 

 לשנה.₪ מיליון  580קנה בעלות כוללת של קצבת זאת קצבת השלמת ההכנסה  למקבלי/ות 

 ש"ח ליחיד/ה. 177-135 על סכום התוספת המקסימלית יעמוד

לגיל הזכאות  םאוניברסלית ושווה לכל תושב/ת בהגיע בישראל היא הבסיסית קצבת הזקנה

ומטרתה להבטיח הכנסה שתאפשר רמת חיים בסיסית ללא קשר  לגברים( 67-לנשים ו 62)

₪  1,531מורכבת מקצבת בסיס )סכום חודשי של הקצבה לרמת החיים בגיל העבודה. 

( ואליה מתלוות תוספות )תוספת ותק על מהשכר הממוצע במשק 17%-המהווה כ ליחיד/ה

ת דחייה של קבל שנות עבודה בהן שולמו דמי ביטוח למוסד ביטוח לאומי, תוספת עבור

קצבת הזקנה בישראל מהווה  +(.80תוספת לבני/ות ו הקצבה בשנים של הזכאות לקבלתה

תחולת העוני בעת גורם מכריע בצמצום  בהכנסותיהם/ן של זקנים/ות והיא מרכיב חשוב

אינה מגיעה  נים/ות שהכנסתם/ן החודשית הפנויההשלמת הכנסה מטרתה לתמוך בזק .זקנה

₪  2,256)לאחר העברת קצבת הזקנה והפנסיה(. קו העוני עומד על  אל מעל לקו העוני

 .(2015)סטרול,  לנפש

מצבם/ן של הזקנים/ות החיים/ות מתחת לקו העוני את  מעט תשפרהשלמת ההכנסה אמנם 

אותם ב"עוטף עוני". בנוסף, זקנים/ות המקבלים/ות קצבת שאירים או שברשותם/ן  תותיראך 

ת קצבת ולהעל לפיכך, מוטב היה .רכב או חלקת אדמה, אינם/ן זכאים/ות להשלמת הכנסה

תוך שמירה על מנגנון התוספות ₪,  2,300קצבה בסיסית של לקבוע , קרי 50%-הזקנה בכ

למת הכנסה(, ובכך לאפשר כבר היום, רמת חיים טובה + והש80)ותק, דחייה, שאירים, גיל 

ההוצאה הציבורית על  2012בשנת בהשוואה בינלאומית, יש לציין כי  )שם(. יותר בגיל זקנה
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-תמ"ג במדינות ה 7.8%בהשוואה לממוצע של  ,תמ"ג 5%קצבאות זקנה בישראל היתה 

OECD (OECD, 2013). 

 65%-מקבלי קצת זקנה וכ 61%-הביטוח הלאומי נשים מהוות כ על פי נתוניבמבט מגדרי, 

 (.2014נסה לגמלה )המוסד לביטוח לאומי, כממקבלי השלמת ה

 הקשחת הקריטריונים לקבלת דמי אבטלה בקרב מובטלים/ות צעירים

בכל הקשור לגובה דמי האבטלה  OECD-ישראל נמצאת בתחתית הסולם של מדינות ה

ה זו מבקשת להקשיח עוד יותר את התנאים של עובדים צעירים ולזכויות המובטלים. החלט

מן ההעברות למוסד לביטוח לאומי עבור דמי ₪ מיליון  75לקבלת דמי אבטלה ובכך "לחסוך" 

 אבטלה. שיעורן של הנשים בקרב המובטלים הצעירים גבוה מזה של הגברים ועומד על 

 53.5%1-כ המובטלים עומד על . שיעורן של הנשים בקרב כללומטה 34בקרב בני  60%-כ

 (.2015)טולדנו, 

 מיסוי והטבות מס

 כללי

בין השנים שהונהגו  )ובעיקר הפחתת מס הכנסה ומס חברות( הישירים הפחתות המסים

רוב רובן של מהם גברים.  76%-כ שכירים בעשירון העליון, היטיבו בעיקר עם 2011-2003

לא נהנו  (2013הכנסות המדינה,  ; משרד האוצר, מינהל2012בשנת  68%-)כהנשים 

הוקפאה הפחתת המסים הישירים בעקבות המחאה  2011. באוגוסט מהפחתות אלה

הוחלט  ,2014-2013במסגרת התקציב לשנים בהמשך, . ומינוי ועדת טרכטנברג החברתית

 2013זו בוטלה בדצמבר  להעלות את שיעורי מס הכנסה ליחידים באופן מדורג אולם החלטה

  ר האוצר יאיר לפיד.על ידי ש

מס חברות שירד בין השנים אין בשורות חדשות בנושא זה.  2016-2015בתקציב לשנים 

בינואר  25%-ומתוכנן לרדת חזרה ל 26.5%-ל 2014-עלה ב 25%-ל 36%-מ 2011-2003

לא תשפיע על  זוהפחתה . מיליארד 1.2-עלות הפחתת מס חברות מוערכת ב. 2016

 2015-הוצדק בכך שב בקרב המעסיקים. צעד זה מזערינשים שכן שיעורן  לן שהכנסותיה

תפיסת עולם המבקשת לעודד ת וכן בתחזיחדה בגביית מסים בהשוואה ל עליה נרשמה

צמיחה והשקעות באמצעות מס חברות נמוך. אולם, ניתן היה לגבות את המס ולהשתמש 

נק ישראל קורא מזה שנים להעלאת יצוין כי בבתקבוליו כדי להשקיע בשירותים החברתיים. 

 .מסים במטרה להגדיל את מימון השירותים החברתיים

                                                            
1
 (.19ע'  11לוח ) . המוסד לביטוח לאומי2014מקבלי דמי אבטלה בשנת . 2015מחושב מתוך: טולדנו, אסתר.  
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 1-החל מ 17%-שיעור המע"מ באחוז אחד ללצד החלטה זו, הפחיתה הממשלה את 

 –/ות זוהי החלטה שיש לברך עליה כיוון שהיא מקלה במעט על שכירים .2015באוקטובר 

 לצריכה. הכנסתם נמוכה ועיקרה מופנהש רובם נשים,

 הטבות מס

קיימת התייחסות אחת לתקצוב מגדרי והיא בחלק  2015-2016 לשנים בספר עיקרי התקציב

(. כאן משרד האוצר, האחראי על הכנת עיקרי התקציב, בחר להציג 270-271על המיסוי )ע' 

הטבות מס: קרנות השתלמות בעת ההפקדה, עלויותיהן של ארבע התפלגות מגדרית של 

. הלוח עובדות להכנסה במשמרת, זיכוי לשכר באזורי פיתוח וחצי נקודת זיכוי לנשיםזיכוי 

. כספי ההטבות 2014נתוני ויתכן  –ולא צוין על איזה נתונים הוא מתבסס  2016הוא לשנת 

)א( שבעלי שכר נמוך לא נהנים  :מוצגים לפי עשירוני הכנסה, המאפשרים לראות בבירור

)ב( שבעשירונים הגבוהים העלות של -מגיעים לסף המס ו היות והם אינםמהטבות מס, 

 עבור גברים. מעלותןבהרבה  נמוכהההטבות עבור נשים 

נשים הן כמובן הנהנות  --₪ מיליון  880 – כל העלותמחצי נקודת זיכוי לנשים, במקרה של 

₪ מיליון  2,030 –ים בין גברים ונשים גדול יםפער בהטבות האחרות קיימים הבלעדיות.

 20לעומת ₪ מיליון  150במקרה של קרנות השתלמות, בהתאמה ₪ מיליון  1,170לעומת 

₪ מיליון  1,160-ת וובמשמרעבור עבודה במקרה של זיכוי להכנסה בהתאמה ₪ מיליון 

ניתן פערים אלה  .אזורי פיתוחלתושבי/ות  במסל זיכוי במקרה שבהתאמה ₪  320לעומת 

יותר  :הנובע מדפוסי השתתפות שונים בשוק העבודה  של נשים ליחס לשכרן הנמוך יותר

 נשים מועסקות במשרות חלקיות, בעבודות קבלניות ובעיסוקים בשכר נמוך.

, עובדות של חצי נקודת הזיכוי לנשים חשיבותה מצביעים עלהפערים בהטבות מס ועוד, 

 הטבות המס.במעט את הפער המגדרי ברק כי אם מת, המצמצ

 על פי מגדר ועשירוני הכנסה 2016מס נבחרות בשנת  התפלגות עלות הטבות
 ₪במיליוני 

 
 עשירון

 
 קרנות השתלמות

 בעת ההפקדה

חצי 
נקודת 
זיכוי 
 לנשים

 
זיכוי להכנסה 

 ממשמרות

 
 אזורי פיתוח

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

1 - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - 
4 - - - 10 - - - - - - 
5 20 10 10 110 - - - 20 10 - 

6 50 20 20 130 20 20 - 60 50 10 

7 140 70 80 150 70 60 10 130 100 30 

8 390 170 220 190 60 50 - 300 220 70 

9 1,010 560 460 190 10 10 - 560 420 140 
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10 1,590 1,200 390 110 10 10 - 420 360 70 

 320 1,160 1,480 20 150 170 880 1,170 2,030 3,200 סה"כ
 10-בשל עיגול ל היעשירונים, על פי הכנסה חייבת במס בכלל האוכלוסי הערות:. מנהל הכנסות המדינה מקור:
 הקרובים, הפירוט לא מסתכם לסה"כ₪ מיליון 

 

 עידוד נשים עצמאיות

אחד הצעדים שמתכננת הממשלה לנקוט על מנת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים 

 ולהגדלת פעילותםלגייס הון להגברת הצמיחה שמטרתה  סיכוןקרן הון  הקמתהיא  ובינוניים

אין בה בכדי לסייע לנשים יזמיות  תכנית זו חשובה אולםהעסקית של עסקים בינוניים. 

 בקרב בעלי עסקים בינוניים, מזעריים. ששיעוריהן 

רוב העסקים בבעלותן של נשים הם עסקים זעירים. עסק זעיר הוא עסק שמועסקים בו עד 

פי על  (.2007אלף שקל )שתייוי  200 חמישה עובדים והוא בעל מחזור שנתי שאינו עולה על

עצמאיות הים מהנש 80%-דוח מרכז אדוה המבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין של הלמ"ס כ

 .(2014מהגברים העצמאיים )סבירסקי ואופיר,  60%-זאת בהשוואה לכ לא מעסיקות אחרים

לעסקים קטנים ובינוניים אינה תומכת כראוי בבעלות עסקים.  הממשלתית גם קרן האשראי

בבעלות נשים שהגישו  הקטנים שיעור העסקים 2012על פי נתוני החשב הכללי בשנת 

בלבד ושיעור העסקים  12.4%בקשות לאשראי מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 

 7%רק  ,. מסך ההלוואות שניתנו בפועל11.4%בבעלות נשים שבקשותיהן אושרו עמד על 

שיעור העסקים הבינוניים בבעלות נשים שהגישו בקשה  –הוענקו לעסקים של נשים. ועוד 

מסך כל ההלוואות  2.7%-כ -אושרו ששיעור של בקשות הבלבד.  3.7%על  לאשראי עמד

(. נתונים אלה עולים בקנה אחד עם נייר 2014משרד האוצר, ) היה דומה – 2012-שאושרו ב

אינה  הממשלתית לפיו קרן האשראי, 2007העמדה של פורום נשים לתקציב הוגן משנת 

זעירים והן זקוקות להלוואות בסכומים  לרוב בבעלותן הםשנגישה עבור נשים שהעסקים 

קטנים יותר. דרישותיה האחידות של הקרן מבחינת ערבויות והון ראשוני מהווים חסם עבור 

 .(2007)שתיווי,  נשים

נגישותם של גברים ונשים למקורות האשראי אינה זהה וזאת בשל מעמדם החברתי והכלכלי 

תן של בעלות עסקים תוך הבנת מאפייני לפיכך, הגיע הזמן להעמיד הון גם לרשוהשונה. 

 העסקים שבבעלותן והתאמת הקריטריונים.
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