שנה של
פגיעות כלכליות בנשים
ברברה סבירסקי
ספטמבר 2002

נשים  -הנפגעות העיקריות מן המדיניות הכלכלית
המדיניות הכלכלית של הממשלה בשנה האחרונה פגעה בכל הישראלי והישראליות
בעלי/ות הכנסה בינונית ונמוכה .הנפגעות העיקריות היו הנשי בשכבות אלה .יותר מכול
נפגעו האמהות החדהוריות.
נית להצביע על שלוש פגיעות עיקריות ,כלהל:

פגיעה ראשונה
המדיניות הכלכלית פגעה ברשת הביטחו הסוציאלי ,דהיינו ,במערכת הקצבאות של
המוסד לביטוח לאומי .כתוצאה מכ ,היא החלישה מאד את השכבות החברתיות החלשות
ממילא.
הקצבאות שקוצצו רלוונטיות מאד לנשי  :קצבת ילדי  ,קצבת זקנה ,דמי אבטלה
והבטחת הכנסה.

פגיעה שניה
המדיניות הכלכלית פגעה בשירותי החברתיי המרכזיי של המדינה  -שירותי החינו,
הבריאות והרווחה .בעשותה כ ,הגדילה הממשלה את הפערי בי בעלי הכנסה גבוהה,
הפוני יותר ויותר לשירותי פרטיי או מופרטי  ,ובי בעלי הכנסה בינונית ונמוכה,
הנאלצי להסתפק בשירותי ממלכתיי מעוטי תקציב.
נסיגת המדינה ממחויבותה לספק שירותי חברתיי לכל תושביה ,גורמת לכ שמי
שמסוגל/ת להשלי את החסר מכיסו/ה הפרטי ממשיכ/ת לקבל את השירות ברמתו
הקודמת ,ומי שלא  -מקבל/ת שירותי מדולדלי .
הקיצוצי בשירותי החברתיי מגדילי את העול על נשי  .כאשר יו הלימודי
מתקצר בגלל חוסר תקציב ,יו העבודה של האישה מתאר :עליה להסתדר ה ע
דרישות מקו העבודה שלה וה הצור לטפל בילדי /ות .כאשר תקופת האשפוז מתקצרת
בגלל העדר משאבי  ,האישה היא זו הצפויה לבצע את הטיפול במקו הצוות הרפואי  ג
א היא עובדת מחו לבית .וכאשר בני אד ע צרכי מיוחדי  ,כדוגמת נפגעי נפש
ומפגרי  ,נשלחי הביתה בגלל מחסור במשאבי לאחזקת במוסדות מתאימי  ,מי
שאמורה לטפל בה היא האישה במשק הבית.
קיצו בשירותי חברתיי פירושו ,העברת העלויות מ המגזר הציבורי אל מגזר משקי
הבית  -ובעיקר אל הנשי  .בספרי תקציב המדינה נרש הדבר כ"חיסכו" ,משו
שהשירות שמספק משק הבית "לא עולה כס"" ,לכאורה .אבל נוסחת הפלא הזאת
מתעלמת מ העובדה שקיצו בשירותי חברתיי יוצר בעיות חברתיות ,שההתמודדות
עמ דורשת כספי  -והללו יבואו בסופו של דבר מתקציב המדינה.

פגיעה שלישית
המדיניות הכלכלית של הממשלה תרמה למיתו ולאבטלה ,עקב הצמצו בכוח האד
שהיא עצמה מעסיקה ,עקב צמצו התמיכות במוסדות ובגופי המעסיקי עובדות/י ,
ועקב צמצו הרכישות שלה.

צעדי הממשלה פגעו באפשרויות התעסוקה של נשי  -זאת ,בה בשעה שהממשלה מרימה
על נס את את החשיבות של הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה .הממשלה סוגרת את
שער הכניסה הראשי של נשי  ,יהודיות וערביות כאחת ,לשוק העבודה :השירותי
הציבוריי  .יש לזכור כי קרוב למחצית הנשי בשוק העבודה מועסקות בשירותי
הציבוריי  ,הנתמכי עלידי תקציב המדינה .כאשר תקציביה של שירותי אלה
מקוצצי  ,פירוש הדבר פחות מקומות עבודה לנשי .
המשרדי היחידי בה מתוכננת תוספת של עובדי בשנת  2003ה המשרד לביטחו
פני ומשרד הביטחו )האר  ,(27.8.2002 ,שני משרדי שבה נשי מהוות מיעוט.

פגיעות ברשת הביטחון הסוציאלי הן פגיעות ישירות
1
בנשים
הבטחת הכנסה
בשנת  2001קיבלו קצבת הבטחת הכנסה  142,000משקי בית בקירוב )ממוצע חודשי(
)הביטוח הלאומי ,רבעו סטטיסטי ,כר לב .(69 :כשנישלישי מכל אלה ה נשי :
רווקות ,נשואות )מחצית זוג( ואמהות חדהוריות.
נשי חדהוריות מהוות בער  36%ממשקי הבית המקבלי הבטחת הכנסה )ש .(71 :
בשנת  ,2000כמחצית האמהות החדהוריות ) (47%שקיבלו קצבת הבטחת הכנסה קיבלו
את הגמלה בעילת "א "  -כלומר ,בגלל היות אמהות לילדי מתחת לגיל ) 7ש .(28 :
מדובר במספר של בער  22,000נשי )ש  .(28:אלה האמהות שהממשלה מתכוונת לפגוע
בה בצורה החמורה ביותר.
כמחצית מ האמהות החדהוריות המקבלות הבטחת הכנסה ה עולות חדשות שהגיעו
לישראל בשנות התשעי  .סטריאוטיפ נפו של נשי המקבלות קצבת הבטחת הכנסה
מציג אות כנשי שאינ עובדות וא" אינ רוצות לעבוד; זהו סטריאוטיפ שטופח על ידי
משרד האוצר והופ עלידי אמצעי התקשורת .העובדות ה שונות :לא פחות משיעור של
 40%מהאמהות החדהוריות המקבלות הבטחת הכנסה מדווחות על הכנסה מעבודה
)ביטוח לאומי ,מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה  .(45 :20001996בשנת  ,2000ההכנסה
הממוצעת מעבודה של א חדהורית הייתה בער  2,000ש"ח )ש .(43 :
במהל שנת  2002נרשמו פגיעות משמעותיות במקבלי קצבת הבטחת הכנסה :ראשית,
הוחלט שקצבת הבטחת הכנסה לא תעודכ לפי השכר הממוצע ,לא בינואר  2002ולא
בינואר  .2003בנוס" ,הקצבה קוצצה בשיעור של ) 4%למעט השלמת הכנסה לגמלאי
ולנכי ( .קיצו זה נכנס לתוק" ביולי .2002
עתה מסתבר כי הקיצוצי של  2002היו רק בבחינת מבוא :הצעת התקציב לשנת 2003
כוללת שורה של קיצוצי נוספי בקצבאות הבטחת הכנסה ובהטבות הנלוות למשקי
הבית הנתמכי עלידי קצבת הבטחת הכנסה.
מוצע לקצץ בקצבאות הבטחת הכנסה בשיעור מוגדל ) 78%ממקבלי/ות הבטחת הכנסה,
כולל כל האמהות החדהוריות ,מקבלי /ות קצבה מוגדלת( .להל גודל הקיצו  ,לפי הרכב
משק הבית:
 174ש"ח

יחיד/ה
א

חדהורית ע

ילד

א

חדהורית ע

 2ילדי

 456ש"ח
או יותר

 769ש"ח

בנוס" על קיצוצי אלה בגובה הקצבה עצמה ,מוצע לפגוע באופן משמעותי במקבלי/ות
קצבת הבטחת הכנסה שגם עובדים/ות :עד כה ,כאשר חישבו את ס ההכנסות של
מקבל/ת הקצבה ,לא הביאו בחשבו )אצל משקי בית של יותר מאד אחד( את חלק השכר
השווה לשיעור של  17%מ השכר הממוצע במשק )כיו  1,184 ,ש"ח(; עתה מוצע להקטי
זאת לשיעור של  487) 7%ש"ח( )וליחיד/ה ללא ילדי  ,משיעור של  13%לשיעור של ,5%
בהתאמה(.
בקצבה ובגובה הסכו

התוצאות של הקיצוצי

הפטור מופיעי

בלוח שלהל:

ההפסד הכספי של אמהות חד-הוריות עובדות
כתוצאה מן הפגיעות המוצעות בקצבת הבטחת הכנסה
שכר  +קצבה

שכר  +קצבה

לפי הצעת התקציב
לשנת 2003

ביולי 2001

943

3,156

4,099

1,500

919

3,580

4,499

2,500

895

4,004

4,899

3,500

799

4,500

5,299

4,500

199

5,500

5,699

5,500

1,271

3,524

4,795

1,500

1,247

3,948

5,195

2,500

1,223

4,372

5,595

3,500

1,199

4,796

5,995

4,500

895

5,500

6,395

5,500

ההפסד בהכנסה

הכנסה מעבודה

אם חד-הורית 1 +

אם חד-הורית 2 +
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עבור אמהות חדהוריות ,תוצאות הקיצוצי

במרכיבי

השוני

) (1ירידה ברמת החיי ;
) (2ירידה בתמרי לעבוד ,במיוחד עבור האמהות שכר נמו.

של הקצבה ה:

לדוגמה :א חדהורית ע ילד אחד ,המתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה בלבד ,מקבלת
כיו קצבה בס  2,789ש"ח; א הצעת התקציב תאושר ,היא תקבל  2,333ש"ח בלבד .א
תצא לעבוד ,בשכר של  2,500ש"ח ,תקבל קצבת הבטחת הכנסה )השלמה לשכר( בס
 1,125ש"ח ,בעוד שכיו היא מקבלת השלמה בס  1,999ש"ח .ההפסד 919 :ש"ח.
מתוכננות ג פגיעות נוספות .היו  ,כתוצאה מחוק משפחות חדהוריות ) ,(1992אמהות
חדהוריות שלה ילדי מתחת לגיל  7אינ נדרשות לעמוד במבח תעסוקה )הוכחה שה
מחפשות עבודה א לא מוצאות( .אחת ההצעות של תקציב  2003היא לחייב אם חד-הורית
)ואלמנה( במבחן תעסוקה  החל מתו חופשת הלידה.

הצעה נוספת הפוגעת באמהות חדהוריות הנזקקות לקצבת הבטחת הכנסה :לנתק את
הזיקה שבין קבלת קצבת הבטחת הכנסה ובין קבלת הטבות שונות :פטור מאגרת
טלוויזיה; הנחה בדמי בריאות; הנחה בארנונה; הנחה בתחבורה ציבורית.
מבי ההטבות הנלוות ,שלוש אמורות להינת באופ אוטומטי .האחת היא הנחה בדמי
ביטוח בריאות :המוסד לביטוח לאומי מנכה במקור סכו מינימו ) 84ש"ח( מהגמלה
להבטחת הכנסה עבור דמי בריאות .תושב/ת שאינו/ה זכאי/ת להטבה הזאת משלמ/ת
 3.1%משכרו/ה ,עד לסכו השווה למחצית השכר הממוצע במשק ,ועל יתרת השכר ,א
יש כזאת.4.8% ,
ג הפטור מאגרת טלוויזיה אמור להינת באופ אוטומטי ,מאחר ורשות השידור מקבלת
מ המוסד לביטוח לאומי את רשימת מקבלי/ות הבטחת הכנסה )לפעמי יש תקלות
ברשימות ,ועל כ יש צור לפקוח עי( .בשנת  2002עלתה אגרת טלוויזיה  520ש"ח.
כיו  ,משק בית שמקבל קצבת הבטחת הכנסה זכאי להנחה של  70%בארנונה .ג הנחה זו
אמורה להתקבל באופ אוטומטי ,אול לעתי מבקשות הרשויות ממקבל/ת הקצבה
להציג אישור על כ .גובה הארנונה משתנה בהתא לגודל הדירה ומקו הדירה.
איש/ה המקבל/ת הבטחת הכנסה זכאי/ת ג להנחה של  33%בכרטיסיה של  15נסיעות
באוטובוס ,בנסיעות שעלות אינה עולה על  20ש"ח .כדי ליהנות מ ההטבה הזאת ,על
מקבלת הקצבה לבקש כרטיס זיהוי מיוחד ממשרד התחבורה ,שבעזרתו אפשר לרכוש
כרטיסיה .על כרטיס חודשי חופשי אי הנחות.
א תאושר הצעת הממשלה ,ההנחות הללו לא תינתנה עוד באופ אוטומטי למקבלי/ות
הבטחת הכנסה.

קצבת ילדים
הנשי ה אלה שמקבלות את כספי קצבת הילדי ישירות לחשבונות בנק על שמותיה.
במשפחות רבות ,קצבת הילדי היא הכס" היחיד הנתו לשליטת האישה .מחקרי שנעשו
מראי שהכספי הללו אכ משמשי לרווחת הילדי  ,לפי הכלל הידוע :גברי קוני
לעצמ ונשי קונות לילדיה .כיוו שכ ,הקיצוצי שנעשו בשנה האחרונה  -ואלה שטר
יושמו  -יגרמו להפחתת המזומני שבידי נשי ולהפחתת רווחת הילדי .
במהל שנת  2001ושנת  2002נרשמו פגיעות רבות בקצבת הילדי .
ראשית ,הוחלט לשחוק את קצבת הילדי על ידי כ שהיא לא עודכנה לפי השכר הממוצע
בינואר  2002וא" לא תעודכ לפי השכר הממוצע בינואר .2003
בפברואר  2002הוחלט על קיצו של  12%בקצבת הילדי  ,ובאפריל  2002הוחלט על קיצו
נוס" בשיעור של  .4%באותה העת ,הוחלט ג לקצ את קצבת הילדי של הורי שלא
שירתו בצבא ,בשיעור של .20%

התוצאות של הקיצוצי

בקצבה מופיעות בלוח שלהל:

כמה הפסידו מקבלות קצבת ילדים?

הפסד
להורים
שלאשירתו
מינוס 2 5

הפסד
להורים
ששירתו
מינוס 2 4

קיצוץ 20%
להורים
שלא
שירתו

 בחודש58

בחודש 
28

116

בשנה 
696

בשנה 
336

בחודש 
116

בחודש 
56

בשנה 
1,392

בשנה 
672

בחודש 
232

בחודש 
114

בשנה 
2,784

 בשנה1,368

קיצוץ 4%
באפריל

קיצוץ 12%
בפברואר

ערך נקודה
אילו
עודכנה
-ב2002

ערך נקודה
2001

ילד אחד
146

151

174

171

שני ילדים
232

292

302

348

342

שלושה ילדים
463

581

603

695

684
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קצבת זקנה
תוחלת החיי של הנשי ארוכה מזו של הגברי  ,ועל כ נשי מהוות רוב בקרב מקבלי
קצבת זקנה  .56% -בקרב מקבלי קצבת זקנה הזכאי להשלמת הכנסה )בגלל
שהכנסותיה נמוכות מהמינימו שנקבע בחוק( ,נשי מהוות רוב גדול עוד יותר .65% -
הקיצוצי של  2002פגעו במקבלי/ות קצבת זקנה .הקצבה לא עודכנה לפי השכר הממוצע
במשק בינואר  2002והיא א" לא תעודכ לפי השכר הממוצע במשק בינואר  .2003בנוס" על
כ קוצצה הקצבה  -כמו רוב שאר הקצבאות בשיעור של  .4%הקיצו של  4%לא חל על
מקבלי/ות קצבת זקנה הזכאי /ות ג להשלמת הכנסה.

התוצאות של הקיצוצי

בקצבה מופיעות בלוח שלהל:
כמה הפסידו מקבלי/ות קצבת זקנה

הפסד שנתי

הפסד
חודשי

לאחר
הפגיעות

הקצבה
הבסיסית
לפני
הפגיעות

ש"ח 708

ש"ח 59

ש"ח 1,069

ש"ח 1,128

ש"ח 1,056

ש"ח 88

ש"ח 1,604

ש"ח 1,692

ש"ח 276

ש"ח 23

ש"ח 1,863

ש"ח 1,886

ש"ח 1,608

ש"ח 134

ש"ח 2,695

ש"ח 2,829

יחיד/ה
)ללא השלמת הכנסה(
זוג
)ללא השלמת הכנסה(
יחיד/ה
)עם השלמת הכנסה(
זוג
)הכנסה עם השלמת(
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אי תשלום תוספת יוקר
על פי חוק הביטוח הלאומי ,הקצבאות המחליפות הכנסה אמורות להתעדכ בתחילת
ינואר ,בהתא לשכר הממוצע במשק ,ובכל פע שמשולמת תוספת יותר לשכירי במשק.
בשני האחרונות ,לא הייתה עלייה משמעותית במדד המחירי לצרכ ולכ לא שולמה
תוספת יוקר .אול בשבעת החודשי הראשוני של  2002עלה מדד המחירי לצרכ
בשיעור של  .7%באוגוסט דרשה ההסתדרות תשלו תוספת יותר לשכירי ; בינתיי  ,לא
נראה שזו תשול  .במלי אחרות ,הקצבאות המחליפות הכנסה ימשיכו להישחק ג בלא
קיצוצי נוספי  .רמת החיי של נשי בכלל ,ושל נשי מבוגרות וחדהוריות במיוחד,
תמשי לרדת.

דמי אבטלה
כל פגיעה בדמי אבטלה פוגעת בנשי
הנשי גבוה יותר :בשנת  ,2001נשי
העבודה האזרחי.

יותר מאשר בגברי  ,משו ששיעור האבטלה בקרב
היוו  49%מהמובטלי בעוד שה היוו רק  46%מכוח

למרות שרוב המובטלי והמובטלות ה בעלי השכלה של  12שני או פחות ,ההשכלה
הגבוהה מהווה גור מחס אצל גברי יותר מאשר אצל נשי  :בשנת 35.7% ,2001
מהנשי המובטלות היו בעלות לפחות  13שנות לימוד ,לעומת  28.8%מהגברי המובטלי
)אסתר טולידנו ,מקבלי דמי אבטלה בשנת  ,2001המוסד לביטוח לאומי.(19 :

בעבר ,כל עובדת ידעה כי א תקבל הודעת פיטורי ,תצפה לה תקופת התארגנות של שישה
חודשי  ,שבמהלכ תקבל דמי אבטלה בסכו הקרוב לשכר שלה לפני הפיטורי .לא עוד:
תקופת הזכאות לדמי אבטלה קוצרה ,והיא איננה זהה לכל העובדי והעובדות .החלטות
שהתקבלו באפריל  2002קיצרו את התקופה לקבלת דמי אבטלה למי שטר מלאו לה/לו
 25שני  לתקופה של  50יו  ,לבנות/י ) 3525ללא תלויי (  לתקופה של  100יו ,
ולחיילות/י משוחררות/י  לתקופה של  70יו .
א לא די בקיצו בתקופת הזכאות ,הרי שג גובה דמי האבטלה קוצ  .ראשית ,נקבעה
תקרת תשלו )בגובה השכר הממוצע במשק( .שנית ,דמי האבטלה נשחקו כתוצאה מאי
עדכונ לפי השכר הממוצע במשק בינואר ) 2002ובהמש  -בינואר  .(2003שלישית ,דמי
האבטלה קוצצו בשיעור של .4%
א לא די בכל אלה ,באה עתה הצעת התקציב לשנת  2003ומבקשת להעניש את מקבלות/י
דמי אבטלה ,עלידי דרישה להתייצב  3פעמי בשבוע בלשכת שירות התעסוקה ועלידי
ביטול הזכאות ליהנות מקורסי להכשרה מקצועית במסגרת של משרד העבודה.

}הערות{
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