עמדת מרכז אדוה
בעניי ביטול ההטבות הנלוות
למקבלי/ות גמלת הבטחת
הכנסה
24.12.2001

על חשבו מקבלי הבטחת הכנסה
ביו  24.12.2001החליטה הממשלה לבטל את ההטבות הנלוות למקבלי גמלת הבטחת
הכנסה ,וזאת כחלק מהמהל של קיצו  6.5מיליארד ש"ח מתקציב המדינה ,קיצו הנשע"
בעיקרו על פגיעה בישראלי מעוטי הכנסה.
ברקע החלטה זאת עומדת טענה של משרד האוצר ושל דובריו ,ולפיה ההטבות הנלוות
יוצרות "מלכודת עוני" .באוגוסט  2000הציג משרד האוצר באתר האינטרנט שלו לוח אשר
"מגלה" כי למשפחה ע שני ילדי ,שבה שני בני ההורי אינ עובדי ,יש "הכנסה
פנויה" גבוהה מזו של משפחה ע שני ילדי שבה אחד מההורי עובד ומקבל שכר בגובה
השכר הממוצע במשק )ר' לוח  2להל"(.
הלוח שימש את האוצר ודובריו כדי לבסס את הטיעו" לפיו יש לבטל או להפחית את
ההטבות הנלוות לה" זכאי מקבלי גמלת הבטחת הכנסה :סיוע בשכר דירה ,הנחה
בארנונה ,פטור מאגרת טלוויזיה ,הנחה בתחבורה ציבורית והנחה בג" ילדי .לדבריה,
ההטבות הנלוות הופכות את היציאה לעבודה לבלתי כדאית.
אלא שהאוצר  ועתה הממשלה כולה )) עושי טעות כפולה ומשולשת.
ראשית ,לא כל מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מקבלי בפועל את ההטבות הנלוות .האוצר
מציג את ההטבות כאילו ה" חלק מ" "ההכנסה הפנויה" ,דהיינו" ,כס* ביד" .אלא
שההטבות אינ" ניתנות באופ" אוטומטי :תנאי ראשו" לקבלת ההטבות הוא לדעת שה"
קיימות; רבי אינ מודעי כלל לקיו ההטבות .תנאי שני הוא הגשת תביעה לקבלת
ההטבה; כידוע מזכויות אחרות שמימוש" כרו בהגשת תביעה ,רבי אינ מממשי את
הזכאות שלה.
שנית ,פרט לסיוע בשכר דירה ,ההטבות אינ" מוענקות ככס* מזומ" אלא כהנחות .מי שאינו
מנצל את השירות אינו נהנה מההנחה .לכ" ,לא נית" לחבר את ער ההטבות לער גמלת
הבטחת הכנסה ולטעו" כי הסכו שמתקבל הוא "הכנסה פנויה".
שלישית ,א האוצר רוצה לחשב את "ההכנסה הפנוייה" של כל אחת משתי המשפחות,
עליו לעשות ,במקרה של המשפחה המקבלת גמלת הבטחת הכנסה ,פעולה חשבונאית
הפוכה מזו שהוא עשה :במקו לחבר את ער ההטבות לער גמלת הבטחת הכנסה ,עליו
להחסיר אותו :אזי ,הסכו שיתקבל הוא כמות המזומני )"ההכנסה הפנויה"( שתישאר
בידי המשפחה לאחר ביצוע התשלומי שההטבות הניתנות כיו חוסכות ממנה )ר' לוח 1
להל"(.
חישוב שכזה מעלה את התוצאה הבאה:
ההכנסה הפנויה של משפחה ע שני ילדי המקבלת גמלת הבטחת הכנסה היא 1,588
ש" ח ;
ההכנסה הפנויה של משפחה חד)הורית ע ילד אחד היא  759ש"ח;
ההכנסה הפנויה של משפחה חד)הורית ע שני ילדי היא  1,626ש"ח.
החישוב הנכו" ,שאותו האוצר לא עשה ,הוא שא תבוטלנה ההטבות הנלוות ,אזי
הסכומי הנ"ל יצטרכו להספיק לשכר דירה ,לארנונה ,לאגרת טלוויזיה ,לנסיעות
בתחבורה ציבורית ,לתשלו מלא לג" ילדי ,ולמזו" ,חשמל ,טלפו" וכל יתר ההוצאות
החודשיות של המשפחה.
לא צרי להיות כלכל" כדי להבי" שסכומי אלה לא יספיקו לצרכי הבסיסיי ביותר.
א ברצוננו לעזור למשפחות להתפרנס משוק העבודה ולא מגמלת הבטחת הכנסה ,עלינו
לדרוש העלאת השכר )) ולא את ביטול ההטבות הנלוות לגמלת הבטחת הכנסה.

אפשר ג להגביר את התמרי לעבוד על)ידי מת" הטבות למשפחות המשתכרות שכר נמו
א גבוה מ" הסכו הקובע לקבלת השלמת הכנסה.
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