
  
  

  

   

שינויים ברשת הביטחון 
 :הסוציאלי

  אפשר לעשות זאת אחרת
  פלג-ר שרית בן שמחון"ד

  ל פרנקו'ד רייצ"עו

   

  2003נובמבר 

   



  מבוא

ני� של רשת הביטחו� בשני� האחרונות קיצצה ממשלת ישראל שוב ושוב במרכיביה השו
הקיצוצי� הגדולי� . כפי שהיא מגולמת בקצבאות המוסד לביטוח לאומי, הסוציאלי

, "חומת מג� כלכלית"במסגרת מה שכונה בש� תוכנית , 2002ביותר נערכו באפריל 
קיצצה הממשלה שוב , שנה מאוחר יותר. באמצעות חוק ההסדרי�, ובדצמבר אותה שנה

בעיקר באמצעות , "התוכנית להבראת כלכלת ישראל"ה בש� במסגרת מה שכונ, בקצבאות
 לאחר אותו מועד לפי מדד המחירי� ועדכונ�, 31.12.2005 הקצבאות עד ליו� עדכו�אי 

  ).אליו צמודות היו� רוב הקצבאות(לצרכ� ולא לפי השכר הממוצע במשק 

י� טענו דוברי בשני גלי הקיצוצ. שני גלי הקיצוצי� נעשו בנימוק של גירעו� עמוק בתקציב
גדלו בקצב מהיר משאר סעיפי התקציב " תשלומי ההעברה", הממשלה כי בישראל

  .עד כדי כ# שממשלת ישראל אינה יכולה עוד לעמוד בה�, הממשלתי

 יםמבלי שיתקיימו דיונ, בעקבות החלטות ממשלה, שני גלי הקיצוצי� אושרו בכנסת
או ועדת , המוסד לביטוח לאומי מועצת --מקדימי� רציניי� במסגרות הראויות לכ# 

ומבלי שיקדמו לה� הליכי� המתבקשי� לפני ביצוע , העבודה והרווחה של הכנסת
בדיקה של ההשלכות הצפויות על חלקי ,  למשל--לכת שכאלה $מהלכי� מרחיקי
  . הצפויות על הקשר בי� האזרחי� ובי� הממשלת או בדיקה של ההשלכו, אוכלוסייה שוני�

� נעשו תו# התעלמות מכ# שחלק גדול מהכספי� שהמוסד לביטוח לאומי שני גלי הקיצוצי
, במוב� הצר של המילה" תשלומי העברה"משל� במסגרת גמלאותיו וקצבאותיו אינ� 

אלא תשלומי� חודשיי� , העברה של כספי ממשלה לגורמי� עסקיי� או פרטיי�, דהיינו
 וזאת לאחר שאזרחי� אלה ,שהמוסד לביטוח לאומי משל� לאזרחי� שנמצאו זכאי� לה�

למע� המטרה הספציפית של קבלת קצבאות , שילמו במש# שני� חלק משכר� למוסד זה
במקרה דנ� ה� בחלק� כספי� " תשלומי העברה", במילי� אחרות. וגמלאות אלה

באמצעות (ואשר הממשלה , שנצטברו כתוצאה מתשלומי� חודשיי� ייעודיי� של אזרחי�
  .במועדי� ובתנאי� שנקבעו בחוק, ל חלוקת� לאזרחי� עפקדההו) המוסד לביטוח לאומי

הקלות הבלתי נסבלת שבה הצליחה הממשלה להשיג את הסכמת הכנסת לקיצוצי� אלה 
הא� תשלומי האזרחי� למוסד לביטוח לאומי ה� בבחינת מס ככל : מעלה מספר תהיות

להקטי� את  להגדיל או --שבתקבוליו יכולה הממשלה לעשות כאוות נפשה , המיסי�
הא� העובדה שהאזרחי� משלמי� ? ב"לשחוק אות� וכיו, לדחות�, לבטל� כליל, הקצבאות

לצור# מימו� של , סכומי� הנקובי� במדויק, מדי חודש בחודשו, למוסד לביטוח לאומי
הא� הממשלה ? אינה מעניקה לה� זכות כלשהי על כספי� אלה, קצבאות מוגדרות היטב

  ?ה� למדו האזרחי� להסתמ#יכולה לפגוע בכספי� שעלי

   

  משמעותה של רשת הביטחון הסוציאלי

התפקיד החברתי . רשת הביטחו� הסוציאלי מהווה את הגרעי� של מדינת הרווחה בת זמננו
של רשת הביטחו� הסוציאלי הוא לשמש משענת ומקור להכנסה חלופית בכל אות� 

 לפרקי זמ� קצרי� או נפגעת, באמצעות עבודה,  להשגת הכנסהתהעיקרימקרי� שהדר# 

או לצמיתות, ארוכי� יותר
, ביטוח אבטלה, רשת הביטחו� הסוציאלי כוללת בי� השאר.  1

  . וקצבאות ילדי�זקנהקצבאות , ביטוח נכות

היא התפתחה כמענה לצור# . ות מערביות הסוציאלי מתקיימת בעיקר במדינ�הביטחורשת 
בשונה .  בביטחו� כלכלי וחברתי כלשהו במסגרת כלכלה קפיטליסטיתההאוכלוסיישל כלל 

והמותנית בהגדרת , המיועדת לספק רק את המינימו� הנדרש לקיו�, ממערכת סעד
 ומבוססת על תפיסת זכאות תבאוניברסאליומאופיינת רשת הביטחו� הסוציאלי , נזקקות

 �הביטחורשת . ל אזרחי המדינה לקצבאות אלה כחלק מהגדרת אזרחות� במדינהש
ת חלק /ה המבוטח/שבעת פעילות כלכלית מפריש, �העיקרוהסוציאלי בנויה על 

האזרחי� את הזכות לקבל " קוני�", מכוח תשלומי� אלה. ה כדמי ביטוח/מהכנסותיו



כגו� נכות , גדרי� בחוק המחליפות את השכר בשעה שה� נמצאי� במצבי� המוגמלאות
  .  ב"וכיופרישה מעבודה בגיל פנסיה , אבטלה זמנית, זמנית או קבועה

אשר הפרישו משכר� , האזרחי�. גוו� ביטוחי ברור, לכ�, לקצבאות הביטוח הלאומי יש
קיצו( והקפאה , שינוי. למדו להסתמ# על סכומי� אלה כעל שלה�, במהל# שנות עבודת�

לא רק משו� הפרה של התחייבויות והסכמי� מצד המדינה של קצבאות אלה יש בה� 
  . אלא ג� פגיעה בזכויות קנייניות, כלפי אזרחיה

ללא התייעצות ע� , כאשר מבצעי� שינויי� מרחיקי לכת במדיניות הרווחה, בנוס*
יש ,  מאות� שינויי�עלהיפגנציגי ציבור ונציגי הקבוצות החברתיות הצפויות , מומחי�

  . בכללי המשחק המקובלי� בדמוקרטיה מתוקנתבכ# משו� פגיעה

לש� כ# נבח� את .  ממשלת ישראל לנהוג אחרתההייתמסמ# זה מבקש לבחו� הא� יכולה 
או ברשת הביטחו� / במערכת הפנסיה ו$התהליכי� שקדמו לביצוע שינויי� דומי� 

 נדירי� ה� המקרי� שבה� לא לוו, כפי שנראה.  במדיניות רווחה אחרות$הסוציאלי 
בארצות הברית , בנוס* נבח� ג� שני מקרי�. השינויי� בדיו� ציבורי בעל שקיפות גבוהה

  . מעורבות משמעותית של המערכת המשפטיתההייתשבה� , ובהונגריה

   

   -- הסוציאלי ןהביטחו לשנות את רשת תניסיונו

  גרמניה וארצות הברית, צרפת, קנדה, בריטניה

אול� , יזומי� על ידי הממשלה    טחו� הסוציאלימרבית השינויי� ברשת הבי, בבריטניה
, שלושה גופי�. היא מקיימת דג� התייעצותי קוד� להגשת הצעת החוק לדיו� בפרלמנט

החל מטיוטת הממשלה , נוטלי� חלק בתהלי# גיבוש הצעת החוק, מלבד הממשלה
ה הוועד: )White Paper( ועד לגיבוש ההצעה המוגשת לפרלמנט )Green Paper(הראשונית 
 שהיא ועדה בלתי )the Social Security Advisory Committee( ביטחו� סוציאלי לענייניהמייעצת 

יחידה עצמאית ובלתי תלויה העוסקת בניתוח וחיזוי מצבי� (האקטואר הממשלתי ; תלויה

)כלכליי� ומעניקה שירותי� למשרדי הממשלה השוני�
ועדת הרווחה של הפרלמנט;  3

4  .
חשיבות� מכרעת בגיבוש הצעת , למרות שתפקיד� של גופי� אלה הוא ייעוצי בעיקרו

יוזמת התייעצות ציבורית שבמהלכה  Social Security Advisory Committee $ה. החוק הסופית
ועדי עובדי� וא* ,  חברתיי�ארגוני�היא פונה לגופי� ציבוריי� שוני� הנוגעי� בדבר כגו� 

הפתוח בפני , הוועדה פותחת ערו( התייעצותי באמצעות האינטרנט, בנוס*. מכוני מחקר

 הצעת החוק החדשהואשר דרכו יכולי� האזרחי� לבטא את השגותיה� על, כלל הציבור
5 

, הממשלה חייבת לקחת בחשבו� את המלצות הוועדה בעת גיבוש טיוטת החוק הסופית. 
מוגשות לחברי הפרלמנט בצמוד  Social Security Advisory Committee $כאשר המלצות ה

  . חוק הסופיתלטיוטת ה

נעשה לאחר דיו� מעמיק ) מער# הביטוח הסוציאלי (National Insurance Scheme $כל שינוי ב
ח מפורט לפרלמנט ותהלי# חקיקה הכולל "בועדת הפרלמנט הרלוונטית המלווה בהגשת דו

שלוש קריאות בשני בתי הפרלמנט
שבה חוק ההסדרי� , וזאת בשונה מהמתרחש בישראל( 6

וכאשר הדיו� המקדי� העיקרי , מועבר בהלי# חקיקה מזורז במקביל לחוק התקציב
  ).מתקיי� רק בוועדת הכספי� ולא בוועדת העבודה והרווחה

ונסנזוס נודעת חשיבות פוליטית רבה לגיבוש ק, בשונה ממדינות רבות אחרות, בקנדה
בשני� האחרונות עוברת מערכת . סביב קיצוצי� ושינויי� ברשת הביטחו� הסוציאלי

בעלת המבנה , בקנדה). 2003(האמור להסתיי� השנה , הפנסיה הקנדית שינוי מעמיק
. מרגע שהממשלה מגבשת הצעת חוק כמעט שאי� משא ומת� ברשות המחוקקת, הפדראלי
יכת� של הפרובינציות השונות בהצעת החוק מושקע מאמ( רב בהשגת תמ, כיוו� שכ#

שהצעת החוק של הממשלה מוגשת לפרלמנטלפני לפני לפני לפני לקיצוצי� תקציביי� 
7  .  



ע� , 1966בשנת . קצבאות הפנסיה היו בתחו� פיקוחה של כל פרובינציה, 1966עד לשנת 
העבירו מרבית הפרובינציות את השליטה בקצבאות , )CCP (The Canada Pension Plan $כינו� ה
כיוו� , הפרובינציות ממשיכות להיות מעורבות בניהול הפנסיה, ע� זאת. יהפדראללממשל 

חייב לקבל את אישור� CCP $שכל שינוי ב
הסכמה על שינויי� נבנית לאור# זמ� בדיוני� .  8

כ# שע� פרסו� השינויי� והקיצוצי� כבר לובנו מרבית הבעיות בי� , בדרגי� השוני�
  . דרגי� פוליטיי� שוני�

 התייעצויות ציבוריות בכל 1996במסגרת השינויי� במערכת הפנסיה התקיימו בשנת 
: אלה השתתפו אזרחי� המייצגי� קבוצות שונות באוכלוסיהבדיוני� . הפרובינציות

וכל אחד , הדיוני� היו פתוחי�.  הצעירה ועודההאוכלוסיינציגי , נציגי עובדי�, פנסיונרי�

יכול היה להגיש את הצעותיו והשגותיו
אחר קיו� כל הדיוני� וגיבוש התמיכה רק ל.  9

ניסח הממשל המרכזי באוטווה את הצעת החוק והביאה להצבעה , בשינויי� המוצעי�
שיתו* שיתו* שיתו* שיתו* , התייעצותהתייעצותהתייעצותהתייעצות, שקיפותשקיפותשקיפותשקיפות:  את התהלי# כגו�אפיינוהמשתני� השוני� אשר . בפרלמנט

ה  סייעו לגבש את הצעת החוק תו# פשרות וגיוס תמיכהציבור והדרגי� הפוליטיי� השוני�הציבור והדרגי� הפוליטיי� השוני�הציבור והדרגי� הפוליטיי� השוני�הציבור והדרגי� הפוליטיי� השוני�
  . ציבורית

.  מייצגת דג� נוס* של משא ומת� הקוד� לביצוע שינויי� ברשת הביטחו� הסוציאליצרפת
 Securiteהמתקרא , הנדב# הראשו�: רשת הביטחו� הסוציאלי הצרפתית בנויה משני נדבכי�

Sociale ,ה /ת משכרו/ה העובד/מהווה מערכת ביטוחית הקושרת בי� ההפרשות שהפריש
המתקרא , החלק השני. ה/ה לבי� הקצבאות המוענקות לו/דתובמרוצת תקופת עבו

Solidarite Sociale , ממומ� מכספי מיסי� ונועד לתמו# באות� האנשי� אשר לא יכלו להפריש

כספי� במהל# עבודת�
 מנוהל בשיתו* בי� נציגי )curite SocialeSe(הנדב# הביטוחי .  10

ע� הקמת , 1945כ# הוחלט בשנת (ללא התערבות הממשלה , העובדי� ונציגי המעסיקי�

)מערכת הביטחו� הסוציאלי
מנוהל על ידי , ) nalSolidarite Natio (ביטוחי$הנדב# הלא.  11

  . הממשלה

מנוהל בדר# של שיתו* בי� נציגי העובדי� ונציגי המעסיקי�  Securite Sociale $העובדה כי ה
העניקה עד היו� משקל חשוב לאיגודי� המקצועיי� בדיוני� לגבי כל שינוי במערכת 

הביטוח הסוציאלי
מבנה השליטה הספציפי גר� לכ# כי כל דיו� ברשת הביטחו� .  12

, במקרי� מסויימי�. Securite Sociale $הסוציאלי נכר# בדיו� ביחסי עבודה ובדיו� על ניהול ה
התפשרו האירגוני� על סעיפי� מסויימי� בתמורה , 1993כגו� במהל# הקיצוצי� של 

 $להמש# ניהול ה
13 

Securite Sociale .  

, בשנות השמוני� החלו ממשלות צרפת השונות להציע קיצוצי� ברשת הביטחו� הסוציאלי
לקיצוצי�  ההחלטות בנוגע. בטענה כי אלה דרושי� על מנת למנוע קריסה של המערכת

כמעט ללא התייעצות או משא ומת� ע� , באופ� ריכוזי על ידי הממשלה ועדי� התקבלוהמי
בשונה ממה שמקובל .  השונות וע� קבוצות האינטרסי� השונותההאוכלוסייקבוצות 
מספר החברי� בארגוני� (ארגוני העובדי� בצרפת נחשבי� לחלשי� ומפורדי� , לחשוב

למרות , ע� זאת).  במדינות אחרות באירופהאלה נמו# ביחס לחברות באיגודי� מקצועיי�
ארגוני העובדי� הצרפתיי� נחשבי� לבעלי יכולת להניע מספר רב של , חולשת� היחסית

אנשי� ולהביא להשבתה של המשק
14  .  

בשלב זה עוד . בשנות השמוני�, כאמור,  הסוציאלי החלהדיו� בקיצוצי� ברשת הביטחו�
בשנת . נעשו ניסיונות לקיי� דיו� ציבורי נרחב לגבי עצ� הצור# בקיצוצי� ולגבי תוכנ�

,  ממשלת שיראק דיו� ציבורי נרחב באמצעות גו* שהוק� במיוחד למטרה זוארגנה 1987
שה לבצע את השינויי� תו# התייעצות הממשלה ביק . Etats Generaux de la Securite Sociale $ה

 ביקשה הממשלה לייש� את 1993בשנת . והתחשבות בקבוצות אינטרסי� שונות
עימותית ותוכנית הקיצוצי� $נקט בגישה לא, בלאדור, ראש הממשלה דאז. השינויי�

גובשה רק לאחר משא ומת� מעמיק ע� אירגוני העובדי�
השינויי� המוצעי� כללו שני .  15

הארכת תקופת העבודה הנדרשת , השני; קיצוצי� בקצבאות הזיקנה, האחד: מרכיבי�
והקמתה של קר� מיוחדת ,  שנה40 שנה לתקופה של 37.5מתקופה של , לזכאות לפנסיה

הצעת החוק לקיצוצי� ברשת . יסי�אשר תמומ� ממ, הפרשיות$למימו� קצבאות לא
המורכבת , Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse $הביטחו� הסוציאלי הועמדה להצבעה ב

א# היא הבהירה , להצבעה לא היה כל תוק* משפטי מחייב. מנציגי העובדי� והמעסיקי�



, כ#. י�לממשלה כי אי� התנגדות גדולה בקרב וועדי העובדי� השוני� לשינויי� המוצע
 העבירה ממשלת צרפת שינויי� במערכת הפנסיה אשר נגעו במיוחד לסקטור 1993ביולי 
, בנוס*. א# השאירה בידי נציגי העובדי� והמעבידי� את ניהול קרנות הפנסיה, הפרטי

, כתוצאה מכ#.  על מנת לאפשר תקופת הסתגלותעשר שני�עשר שני�עשר שני�עשר שני�יישו� השינויי� נפרש על פני 
 נגעו 1993ע� זאת יש לזכור כי הקיצוצי� של . לא התנגדותהועברו הקיצוצי� כמעט ל

  .המאורג� פחות מ� המגזר הציבורי,  בלבדהפרטיהפרטיהפרטיהפרטילמגזר 

ופה על כוונתה לבצע קיצוצי� 'מרכז בראשות אל� ז$ הכריזה ממשלת הימי�1995בקי( 
ביחד , העובדה שהממשלה יצאה מחוזקת מהבחירות. נוספי� ברשת הביטחו� הסוציאלי

 האירופי מ� המדינות החברות בו לעמוד בקריטריוני� יהמוניטארת האיחוד ע� דרישו
הפע� לא נעשה . ופה להציע את הקיצוצי�'הובילו את ממשלת ז,  נוקשי��פיסקאליי

ניסיו� לקיי� משא ומת� בנוגע לתוכנ� של השינויי� ואלו נשמרו בסוד עד ליו� הצגת� 
כוונות כולל לשינוי מבני במערכת בפני הפרלמנט הוצגה התכנית כמסמ# . בפרלמנט

ופה כללה 'התוכנית של ז. הביטחו� הסוציאלי ולשינוי במבנה קרנות הפנסיה ובשליטה בה�
שינויי� במבנה הקצבאות , הצעה להנהיג ביטוח בריאות ממלכתי אחיד למגזרי� השוני�

. והקפאת חלק מ� הקצבאות למש# כשנה) ג� על קצבאות(מיסי� חדשי� , ובזכאות
הוצע לבטל את שיתופ� של נציגי העובדי� והמעסיקי� בניהול מער# הביטחו� , וס*בנ

הסוציאלי
בעיקר עובדי הרכבות (הצרפתי� יצאו לרחובות וארגוני העובדי� , בתגובה.  16

. ארגוני העובדי� זכו לתמיכה גדולה בציבור. את המשקהשביתו ) והרכבות התחתיות
פה מתוכניותיו לגבי קרנות הפנסיה א# העביר את ' ההתנגדות הציבורית נסוג זובעקבות

באופ� חד צדדי על ידי תקנות חירו� וחקיקה פרלמנטרית, שאר הקיצוצי�
זמ� קצר .  17

  . ופה את השלטו�'איבדה ממשלת ז, 1997בבחירות לפרלמנט בשנת , לאחר מכ�

לבצע , )Raffarin( פייר ראפר� $א�'בראשותו של ז, בימי� אלה ממש מנסה ממשלת צרפת
בתחו� הביטחו� ) על ש� שר הפני� פרנסואה פילו�, "Fillonתוכנית "המכוני� (שינויי� 
כאשר השינויי� הראשוני� שנערכי� הינ� בתחו� הפנסיה של עובדי המגזר , יהסוציאל
השינויי� כוללי� קיצו( בקצבאות והשוואת תקופת העבודה הנדרשת לזכאות . הציבורי

התוכנית אינה כוללת את ביטול הפנסיה .  שנה40 $$לפנסיה לזו של עובדי המגזר הפרטי 
ראפר� קיי� התייעצויות שונות , 1995 בשנת ופה'להבדיל מ� הדר# בה נקט ז. התקציבית

, ע� זאת. והוא ג� נהנה מתמיכה גדולה יותר בתו# הפרלמנט, לפני פרסו� התוכנית
אמורי� היו , על פי התוכנית המקורית. הציבור הצרפתי התנגד בתחילה לתוכנית המוצעת

אלא ג� לאבד , עובדי המגזר הציבורי לא רק לעבוד זמ� רב יותר עבור פנסיה קטנה יותר
, בעקבות העלאת ההצעות על ידי ראפר� ופילו�. את מעורבות� בניהול מערכת הפנסיה

ארגוני העובדי� הצליחו לארג� כמה הפגנות ענק . סער הרחוב הצרפתי, 2003באפריל 
למרות העובדה שרוב גדול בציבור הצהיר . שנתמכו על ידי רוב הציבור הצרפתי, ושביתות

לנוכח , Securite Sociale $ת השינויי� על מנת לייצב את מערכת הכי הוא מכיר בנחיצו
הרוב התנגד להארכת מש# תקופת ,  העוברי� על החברה הצרפתיתהדמוגרפי�השינויי� 

 42 ולתקופה של 2008החל משנת ,  שנה40העבודה הנדרשת לצור# פרישה לתקופה של 
  . 2020החל משנת , שנה

א� בחודשי� שקדמו לדיו� . צרפתי ובפרלמנט הצרפתי התחולל מאבק ברחוב ה2003ביוני 
הרי שבמרוצת הזמ� , על התוכנית הביע הציבור הצרפתי תמיכה בעצ� הצור# בשינויי�

הועלו תהיות ה� לגבי תוכ� השינויי� והשפעותיה� על איכות החיי� של העובד הצרפתי 
שינויי� יאלצו אות� רבי� בציבור הצרפתי חששו כי ה. וה� לגבי הלגיטימיות של התוכנית

עוד הועלתה הטענה כי הממשלה לא . לעבוד יותר ויותר שני� תמורת פנסיה מצומצמת
יש לציי� עוד כי צרפתי� רבי� חשו . קיבלה בבחירות מנדט לבצע שינויי� כה מרחיקי לכת

 נבחר לתפקידו ללא $ שמינה את ראפר� איש הימי� לראש ממשלתו $כי הנשיא שיראק 
וכי רבי� הצביעו עבורו בעיקר כדי למנוע את עליית הימי� הקיצוני של , אלתחרות מ� השמ

פ� לשלטו�$לה
18  .  

, מצידה, הממשלה הצרפתית". תוכנית פילו�"ההפגנות קראו לפתוח מחדש את הדיו� ב
 הממשלה ארגנה ביוני 15ביו� . ית תצא אל הפועל למרות ההתנגדותהודיעה כי התוכנ

הממשלה ג� פתחה . לדבריה" הרוב הדומ� התומ# בתוכנית"הפגנת תמיכה בש� 
לכל בתי האב " אישי"ראפר� טרח לשגר מכתב . בהחתמת עצומת תמיכה בתוכניתה

בורית למרות המחאה הצי. בצרפת על מנת לנסות להעביר את הרחוב הצרפתי לצדו
בעקבות הפגנת כוח זו של . עמדה הממשלה על דעתה כי היא תעביר את תוכניתה, הנרחבת



הממשלה הצליחה לפלג את הציבור . נחלש ע� הזמ� המאבק הציבורי בצרפת, הממשלה
. הצרפתי וליצור אנטגוניז� נגד הארגוני� המקצועיי� שנלחמו בקיצוצי� המוצעי�

עוד בתחילת ,  CFDT$ה,  הגדולי� ביותרארגוני�ההממשלה א* הצליחה לבודד את אחד 

כאשר הבטיחה את תמיכתו בתוכנית, המאבק
19  .  

קראו תיגר על טענת הממשלה , כמו ג� מפלגות השמאל, אנשי כלכלה ואינטלקטואלי�
ובעיקר ארגוני , השמאל. ת היא הכרח השעה וכי אי� לה שו� חלופהלפיה התכנית המוצע

. רשמו הצלחה כאשר גרמו לפתיחה מחדש של הדיו� בתוכנית ובתכניה, העובדי� הגדולי�
נית� היה לשמוע בתקשורת ובפרלמנט ביקורות , בעוד שתנועת המחאה ברחוב נחלשה

,  הסתייגויות9,000רלמנט הגישו חברי פ, לקראת הדיו� בהצעת החוק. ואלטרנטיביות
הועבר החלק הראשו� , למרות כל אלה. בתקווה להארי# את הדיו� ולדחות את ההצבעה

  .2003בפרלמנט הצרפתי ביולי , זה הנוגע לפנסיה במגזר הציבורי, של תוכנית פילו�

כאשר ארגוני העובדי� מטילי� ספק , הדיו� בתוכנית ראפר� לבש צורה של עימות
, התוכנית המוצעת ובסמכותה של הממשלה המכהנת לבצע קיצוצי�בלגיטימיות של 

 העובדי� להשבית את המשק ולפעול נגד ארגוניהממשלה מערערת על סמכות� של , ומנגד
 ולא תו# משא $הקיצוצי� ברשת הביטחו� הסוציאלי הועברו בחקיקה . פרלמנט נבחר

  . ומת� והשגת הסכמה

, וצי� ושינויי� ברשת הביטחו� הסוציאלישבה הנהיגה הממשלה השנה קיצ, בגרמניה
הצעות חוק הנוגעות לרשת הביטחו� הסוציאלי . נוהגת שיטה של דיו� ציבורי נרחב

על , עוד לפני שהלי# החקיקה הרשמי מתחיל,  עובדי� ולנציגי המעסיקי�לארגונימועברות 

מנת לאפשר לה� לגבש עמדה בנושא
חשיפת ההצעות לשינויי� לפני התחלת תהלי# .  20

 ג� מאפשרת לאות� קבוצות להפעיל לח( להכנסת שינויי� בהצעת החוק הרשמיהחקיקה 
הדיו� המקדי� מאפשר לממשלה לבדוק מה� סלעי המחלוקת , מצד שני. הממשלתית

  . הלי# החקיקה ולהתכונ� לקראת�העיקריי� העתידי� לעלות בעת ת

גו* , מתקיי� דיו� רשמי במועצה החברתית המייעצת, רשמי$במקביל לאפיק הפעולה הלא
משרד האוצר ואנשי אקדמיה מתחו� מדעי , המעסיקי�, המורכב מנציגי העובדי�

אנשי המועצה מעודכני� . 1957נציגי� אלה ממוני� אחת לארבע שני� מאז שנת . החברה
ח שנתי בנושא "ט* בנוגע להצעות חוק חדשות הנוגעות לקצבאות ומגישי� דובאופ� שו

מגיעי�  על מעמדה של המועצה מעידה העובדה שנציגי ממשלה. רשת הביטחו� הסוציאלי

המעסיקי� ואנשי אקדמיה, באופ� קבוע לישיבותיה ונחשפי� לעמדות נציגי העובדי�
21  .  

הוק לדיו� $הממשלה ממנה ג� ועדות מומחי� אד, בנוס* למועצה החברתית המייעצת
ועדות אלה מורכבות לא רק . בנושאי� ספציפיי� הנוגעי� לשינויי החקיקה המוצעי�

כגו� , י� חברתיארגוני�אלא ג� מנציגי , ממומחי� אקדמיי� ומנציגי עובדי� ומעסיקי�
השפעת� של אנשי האקדמיה ואנשי המקצוע . אירגוני נשי� וקבוצות אינטרס אחרות

הוק ניכרת היטב בשינויי� שנעשו ברשת הביטחו� הסוציאלי במהל# $באות� ועדות אד

)1999 ובשנת 1992בשנת (שנות התשעי� 
22  .  

 הקונפליקטי� ולחיפוש משות* אחר לצמצו�ההתדיינות במוסדות השוני� הביאה 
  . של רשת הביטחו� הסוציאלילפתחהפיתרונות לבעיות הניצבות 

בגרמניה נסוב סביב תוכניתו של ראש ממשלת ) 2003(הדיו� שהתקיי� בשנה האחרונה 
ביקשה , במסגרת התוכנית". 2010נדה 'אג"הנקראת , )Schroder(גרהרד שרדר , גרמניה

הממשלה לקצ( בפנסיה התקציבית ולהארי# את מש# שנות העבודה הנדרשות לרכישת 
להפריט , הממשלה ביקשה לקצ( בתקופת הזכאות לדמי אבטלה, כמו כ�. זכאות לפנסיה

על מנת להקל על , מעביד$את הביטוח הרפואי ולשנות את הכללי� הנוהגי� ביחסי עובד
ועורר התנגדויות ה� בתו# , 2003שרדר הכריז על התוכנית במר( . ידי� לפטר עובדי�המעב

על מנת להעביר את תוכניתו נזקק שרדר לתמיכת רוב חברי . מפלגתו וה� מחוצה לה
החברה , א# בעיקר לתמיכת חברי מפלגתו ומפלגת הירוקי�, הפרלמנט על שני בתיו

קיימה דיו� מיוחד בתוכנית והחליטה ,  SPD$ה, מפלגתו של שרדר.  בקואליציהההשניי
א# התמיכה התאפשרה רק לאחר . לאחר ששרדר איי� לא פע� בהתפטרות, לתמו# בה

ואשר במהלכו הוכנסו , לבי� תומכי שרדר SDP$משא ומת� ממוש# בי� אג* השמאל ב



 הפגיעה וצמצו�כגו� דחיית יישו� השינויי� בפנסיה , שינויי� בתוכנית המקורית

�במובטלי
מנע , כ#. מעט לאחר מכ� הביעה ג� מפלגת הירוקי� תמיכה בתוכנית.  23

שרדר נפגש ג� ע� . מעצמו שרדר את הצור# להסתמ# על תמיכת� של מפלגות האופוזיציה
. שלוותה במתח רב ולא הביאה להתדיינות רציניתפגישה , האיגודי� המקצועיי� הגדולי�

משו� , איגוד עובדי תעשיית האנרגיה והכימיקלי� בחר לתמו# בתוכנית, ע� זאת
עדיפי� קיצוצי� ורפורמות קלות תחת ממשלת שמאל מאשר קיצוצי� "שלדבריה� 

"כואבי� יותר תחת ממשלת ימי�
24  .  

איגודי העובדי� לא הצליחו להוציא את הגרמני� לרחובות ואחרי כמה הפגנות קטנות 
בעקבות זאת הוסט הדיו� חזרה מ� הרחובות . הודיעו ראשיה� על ביטול מסע ההפגנות

 ע� . באוקטובר17תוכניתו של שרדר התקבלה בבונדסטאג ביו� . למסדרונות הפרלמנט
 לקיי� אפשרכי התהלי# המורכב של דיוני� המקדי� כל מעשה חקיקה , זאת יש לציי�

,  מפלגת השלטו� של שרדרבתו#בתו#בתו#בתו# המחלוקת --ולראיה (משא ומת� ה� בתו# המפלגות עצמ� 
ה� בשני בתי הפרלמנט וה� בוועדות , )שהביאה לשינוי סעיפי� בהצעת החוק המקורית

  . חקיקה" מחטפי" תהלי# החקיקה נועדה למנוע מורכבותו של. הקבועות והמשתנות

שרשת הביטחו� הסוציאלי שלה היא המצומצמת מכל אלה שסקרנו עד , בארצות הברית
רשת הביטחו� . המונע ביצוע שינויי� בעלי אופי של מחט*, יש פיקוח ציבורי הדוק, כה

$ה, אי ומחוק ביטוח רפו1935הסוציאלי ש� בנויה על חוק הביטוח הסוציאלי משנת 
Medicare  עבודתה של מערכת הביטוח הסוציאלי לוותה תמיד על ידי ועדות . 1965משנת
שבה הוחלט על הקמת , 1994ועדות אלה נהגו להתחל* כל ארבע שני� עד לשנת . מייעצות

 חברי�7ועדה מייעצת קבועה בת 
כל שינוי . בוועדה זו יש ייצוג לנציגי המגזר השלישי 25

 בחקיקהתלהיעשוחייב  Medicare$במערכת הביטחו� הסוציאלי או ב
26 .  

תפקיד חשוב , טחו� הסוציאליכמו ג� לחבר הנאמני� של מערכת הבי, לוועדה המייעצת
בהיות� מייצגי� את מגוו� הקשת , למשל בתחו� קצבאות הזקנה, בעיצוב רפורמות

ח השנתי "לדו. תפקיד� לגבש קונסנזוס בנוגע למש# וקצב השינויי� המוצעי�. הפוליטית
נודע תפקיד חשוב בכ# , social security((מצב קצבת הזקנה  המוגש על ידי חבר הנאמני� על

ג� למסורת .  מדיניותבענייניהוא מהווה נקודת מוצא המוסכמת על כול� לדיו� ש

האמריקאית השפעה חשובה על עיצוב מערכת הביטחו� הסוציאלי) lobbying(השדלנית 
27  .  

   

   -- הסוציאלי מערכת המשפט ורשת הביטחון

  ב "מקרים מהונגריה ומארה

שינויי� ברשת הביטחו� הסוציאלי נדוני� לא רק בפרלמנטי� ובארגוני� חברתיי� בעלי 
  .אלא ג� במערכת המשפט, עניי�

השאלה המרכזית העולה בכל פע� שמנסי� לערו# שינויי� ברשת , מנקודת ראות משפטית
, בחודשוחודש , הפרישו בשנות עבודת�היא הא� העובדה שאנשי� , הביטחו� הסוציאלי

אלו ה� דמי ביטוח לאומי שהמוסד לביטוח ,  בישראל--חלק משכר� למימו� הקצבאות 
  . מקנה לעובד זכות קניינית על הקצבאות--לאומי גובה מ� העובד וממעסיקו 

ואילו מערכת המשפט , מערכת המשפט ההונגרית סברה שכ�, כפי שנראה להל�
א# לפחות משפט� ידוע אחד בארצות הברית הביע דעה שונה מזו ; לאהאמריקנית סברה ש

  . של בתי המשפט בארצו

   

  בית המשפט העליון בהונגריה
במש# . הונגריה מהווה מקרה בוח� מעניי� בנושא הפגיעה ברשת הביטחו� הסוציאלי

תקופה ארוכה התקיימה בהונגריה רשת ביטחו� סוציאלי בעלת מאפייני� ביטוחיי� מחד 



לאחר .  חברתית מאיד#תסולידאריואלמנטי� של מדיניות רווחה הנסמכי� על ו
הממשלה . התפוררות הגוש הסובייטי מצאה עצמה הונגריה במצב של גירעו� תקציבי עמוק

הבנק העולמי נענה לבקשה א# התנה את סיועו בכ# . פנתה לבנק העולמי בבקשת סיוע
בהתא� לכ# החליטה ממשלת . השממשלת הונגריה תבצע קיצוצי� עמוקי� בתקציב

: שכללה פגיעות חמורות ברשת הביטחו� הסוציאלי,  על שורת קיצוצי�1995הונגריה בקי( 
החקיקה החדשה הועברה . בחופשות לידה ועוד, בדמי מחלה, פגיעה בקצבאות ילדי�

השינויי� הללו ביטלו את הבסיס . כמעט ללא שו� דיו� מוקד� או דיו� ציבורי, בחט*
 של רשת הביטחו� הסוציאלי והסבו אותה למערכת סעד המבוססת על ירסאלהאוניב
  ".נזקקות"מבחני 

העותרי� טענו כי תוכנית הקיצוצי� ביטלה . בתגובה הוגשו עתירות לבית המשפט החוקתי
שתפסו מקו� חשוב בתחשיבי התקציב המשפחתי של , או שינתה ב� לילה קצבאות

שינויי� אלה פגעו במעמד החוקתי של רשת טענה נוספת הייתה כי . משפחות רבות

הביטחו� הסוציאלי ובזכויות הנרכשות של האזרחי�
28 .  

בית המשפט העליו� בהונגריה הכיר בכ# שעל המדינה ליהנות ממרווח פעולה גדול בכל 
הוא , ע� זאת. בהתא� למצב המשק, שינויי� ברשת הביטחו� הסוציאליהנוגע להנהגת 

זכותה של המדינה להנהיג שינויי� אינה בלתי מוגבלתזכותה של המדינה להנהיג שינויי� אינה בלתי מוגבלתזכותה של המדינה להנהיג שינויי� אינה בלתי מוגבלתזכותה של המדינה להנהיג שינויי� אינה בלתי מוגבלתפסק כי 
29 .  

 הסכמת החברה ואת בית המשפט מצא לנכו� לציי� כי בית המחוקקי� יכול להשיג את
א# ורק א� היא בוחרת , שיתו* הפעולה שלה בביצוע שינויי� ברשת הביטחו� הסוציאלי

לפעול באופ� התוא� את תחושת הצדק החברתי והמוסרי של החברה
30 .  

ה אינה יכולה לפגוע ברשת הביטחו� הסוציאלי כאוות נפשה בית המשפט קבע כי הממשל
תו# שהוא מתמקד בשלוש , וקבע אמות מידה לשפיטת מידת החוקיות של פגיעות מוצעות

והוודאות ) )Reliance Interestאינטרס ההסתמכות , הגנה על זכויות נרכשות: סוגיות
משפט לעותרי� ופסק כי אכ�  טענות אלה נענה בית הבעקבות. )Legal Certainty(המשפטית 

  .חלק מ� הקיצוצי� היו בלתי חוקתיי�

בית המשפט קבע כי בית המחוקקי� לא צרי# היה להסתפק בשקילת הנחיצות הכלכלית 
למשפחות , היה עליו לשקול ג� את ההגנה שהחוקה מעניקה לאימהות. של הקיצוצי�

ביטול קצבת . ח בחשבו�היו צריכי� להילק, ביחד ע� הזכות לחיי�, כל אלה; ולילדי�
הילדי� ומענק הלידה הפרו את האיזו� שבי� מחויבות המדינה להג� על חיי� ועל 

בית המשפט ג� הצביע על . וכיוו� שכ# הביטול הוא בלתי חוקי, האוטונומיה של הא�
לדעת בית . הפגיעה האפשרית של קיצוצי� תקציביי� בזכויות חברתיות המעוגנות בחוקה

חייב להבטיח כי הקצבאות לא , בבואו להחליט על קיצוצי�, וקקי�בית המח, המשפט

 הנדרשת לש� הבטחת הזכויות הללותהמינימאליתרדנה מ� הרמה 
31 .  

צוצי� הנעשי� אינ� בית המשפט ג� הצביע על הצור# של בית המחוקקי� להבטיח כי הקי
ודאות , זכות הקניי�, עומדי� בניגוד לעקרונות חוקתיי� בסיסיי� כגו� האיסור על אפליה

  .)Reliance Interest( ואינטרס ההסתמכות )Legal Certainty(משפטית 

בהיותו הבסיס התיאורטי להגנה על זכויות , לעיקרו� הוודאות המשפטית חשיבות מרכזית
. ובר ביכולתו של האזרח לדעת מה מצב הטבותיו בכל רגע נתו�מד. חברתיות נרכשות

עקרו� זה הוא בעל חשיבות . האזרח מסתמ# על ידע זה בבואו לכלכל את צעדיו לעתיד
ממנו נגזר הספק : מיוחדת בכל הנוגע לפעילות על פני זמ� של רשת הביטחו� הסוציאלי

, יות לתקופות זמ� ארוכותבאשר למידת החוקיות של שינוי קצבאות שעליה� ניבנו ציפ

בלא הצדקה מספקת ומבלי לאפשר תקופת הסתגלות, וזאת ב� לילה
לדברי בית .  32

אסור אסור אסור אסור , , , , והציפיות המתלוות אליהוהציפיות המתלוות אליהוהציפיות המתלוות אליהוהציפיות המתלוות אליה, , , , רשת הביטחו� הסוציאלירשת הביטחו� הסוציאלירשת הביטחו� הסוציאלירשת הביטחו� הסוציאלי, , , , המשפט העליו� בהונגריה
צידוק מיוחד נדרש לשינוי . שופה לשינוי משמעותי בי� לילה וללא סיבה מספקתשופה לשינוי משמעותי בי� לילה וללא סיבה מספקתשופה לשינוי משמעותי בי� לילה וללא סיבה מספקתשופה לשינוי משמעותי בי� לילה וללא סיבה מספקתשתהיה חשתהיה חשתהיה חשתהיה ח

שאינו מאפשר תקופת הסתגלות
בבואו לשנות , בית המשפט קבע כי בית המחוקקי�.  33

, התעל� מ� העובדה שקצבה זו,  הסתגלותבלא לאפשר תקופת, את קצבת הילדי�
הייתה מרכיב חשוב בתחשיב ארו# הטווח של התקציב , שמקבליה קיבלו באופ� סדיר

הג� שהיא לא כיסתה את , הקצבה. גידול� וחינוכ�, המשפחתי בכל הנוגע להולדת ילדי�
 . עריכת תחשיבי� ארוכי טווחשאפשרה, הבטיחה יציבות מסוימת, מלוא ההוצאות הללו



משביטלה או שינתה את , תוכנית הקיצוצי� פגעה בדרישה החוקתית לוודאות משפטית
  .תו# מת� תוק* מיידי לשינוי או לביטול, הקצבה

העובדה שאנשי� משלמי� ממשכורת� עבור ביטחו� סוציאלי , לדברי בית המשפט ההונגרי
 לקצבאות הנסמכת ג� על האמונה בכ# שהמדינה תערוב, יוצרת תחושה אישית של זכות

ההגנה חשובה .  ובכ# תבטיח את היציבות של המערכת--ותג� על ציפיות לגיטימיות 
כאשר הפרט מגיע לגיל או , דהיינו, במיוחד כאשר מדובר בציפיות העומדות לפני מימוש

ההגנה דרושה עוד יותר כאשר מדובר במצב שבו הזכות כבר ; למצב שבו הוא זכאי לקצבה

 הביטחו� הסוציאלימומשה והפרט נהנה מרשת
בית המשפט פסק כי קצבאות הניתנות .  34

לא רק , צריכות ליהנות מקדימות בהגנה, קצבת ילדי�כגו� , לתקופות קצרות וקצובות
יטחו� של אנשי� האמורי� לקבל אלא משו� שמדובר בפגיעה בב, משו� שמדובר בילדי�

את הקצבה בעתיד הקרוב
35 .  

יש הצדקה רבה יותר להנהגת , כאשר מדובר בקצבאות הניתנות על פני תקופות ארוכות
 הבסיס לבחינת חוקיות� של ,במקרה הזה. שינויי� לאור שינוי בנסיבות הכלכליות

במידה ויש לקצבה מרכיב : קיצוצי� הוא הא� יש לקצבה הנדונה מרכיב כלשהו של ביטוח
במידה ואי� . ביטוחי הרי שחוקיות הקיצוצי� נבחנת לאור הפגיעה בזכות הבסיסית לקניי�

לקצבה מרכיב ביטוחי הרי שחוקיות הקיצוצי� נבחנת לאור עיקרו� הוודאות המשפטית 
  .וזכר לעילשה

, לצור# ביטחו� סוציאלי, בחוק" טובי�"בית המשפט ההונגרי סבר כי א� נלקחו מאנשי� 
אזי החוק חייב להבטיח לאנשי� אלה רמה של ביטחו� סוציאלי שתהיה ברת השוואה 

ל חייבת להימש# עד למועד שבו האזרח "הנ" טובי�"ההגנה על ה. לביטחו� המגול� ברכוש
ומכא� נובע שמרכיב זה של ביטחו� סוציאלי , לשירות או לקצבהיכול לממש את זכאותו 

 בי� התשלומי� ששולמו מדויקתאי� מקו� לדבר על הלימה , ע� זאת. אינו יכול להתבטל
אופייה , )נכסי� לא מהווני�(וזאת משו� אופ� הפעולה , ובי� ההטבות שמקבלי�

טווח החל על האזרח  של רשת הביטחו� הסוציאלי ומרכיב הסיכו� ארו# היהסולידאר

המשל�
זכאי המבוטח לצפות ליציבות של , כאשר מדובר במערכת ביטוחית חובה.  36

  . שלו" טובי�"הוא זכאי לצפות כי המדינה לא תפגע ב, דהיינו, מערכת

החוקה מעניקה הגנה לרכוש משו� שהיא רואה , פט ההונגרי לדברי בית המש--לבסו* 
הרוב המכריע . בואת האמצעי המסורתי של הבטחת בסיס כלכלי לאוטונומיה של הפרט

, דהיינו. ה�$של האזרחי� כיו� אינו נמנה ע� הפנסיונרי� המסוגלי� להתקיי� מרכוש�
כלכלי $ חברתיעצמ� כדי להשיג ביטחו�$ה� אינ� יכולי� להסתמ# על נכסי� שלה�

ה� חיי� כ# ה� חיי� כ# ה� חיי� כ# ה� חיי� כ# , , , , מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה. בתקופה שאינ� עובדי� או לעת הגיע� לגיל פרישה מעבודה
 קצבאות  קצבאות  קצבאות  קצבאות --והפירות של השקעות אלה והפירות של השקעות אלה והפירות של השקעות אלה והפירות של השקעות אלה , , , , שה� משקיעי� חלק משכר� בביטחו� סוציאלישה� משקיעי� חלק משכר� בביטחו� סוציאלישה� משקיעי� חלק משכר� בביטחו� סוציאלישה� משקיעי� חלק משכר� בביטחו� סוציאלי

הענקת ביטחו� הענקת ביטחו� הענקת ביטחו� הענקת ביטחו� : : : :  ממלאי� את התפקיד של רכוש במוב� הצר של המילה ממלאי� את התפקיד של רכוש במוב� הצר של המילה ממלאי� את התפקיד של רכוש במוב� הצר של המילה ממלאי� את התפקיד של רכוש במוב� הצר של המילה--הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי 
החוק הוא זה החוק הוא זה החוק הוא זה החוק הוא זה , , , , ת אלה של הפרטי� מנוכות משכר� על פי חוקת אלה של הפרטי� מנוכות משכר� על פי חוקת אלה של הפרטי� מנוכות משכר� על פי חוקת אלה של הפרטי� מנוכות משכר� על פי חוקכאשר השקעוכאשר השקעוכאשר השקעוכאשר השקעו. . . . חברתי וכלכליחברתי וכלכליחברתי וכלכליחברתי וכלכלי

   ....שצרי# להבטיח לפרטי� ביטחו� כלכלי וחברתי המקביל לביטחו� המוענק על ידי רכוששצרי# להבטיח לפרטי� ביטחו� כלכלי וחברתי המקביל לביטחו� המוענק על ידי רכוששצרי# להבטיח לפרטי� ביטחו� כלכלי וחברתי המקביל לביטחו� המוענק על ידי רכוששצרי# להבטיח לפרטי� ביטחו� כלכלי וחברתי המקביל לביטחו� המוענק על ידי רכוש

   

  בית המשפט העליון בארצות הברית
בארצות הברית נתבקשו בתי המשפט לדו� בעתירות של אזרחי� אשר טענו כי פגיעה 

  .מהווה פגיעה בזכות קניינית) social security(בקצבת הזקנה 

כאשר בית המשפט העליו� דחה את עתירתה , 1960הפסיקה הידועה ביותר ניתנה בשנת 
גורש מארצות , שבהיותו קומוניסט, של אישה שביקשה לקבל את קצבת הזקנה של בעלה

1956הברית בשנת 
 פסק בית המשפט כי $$ חמישה נגד ארבעה $$בהכרעת רוב .  37

וכי עצ� , "זכות קניינית"הסכומי� שהצטברו כתוצאה מתשלומי האיש אינ� מקני� 
הניכוי החודשי מ� השכר של דמי ביטוח לאומי אי� בו כדי ליצור קשר חוזי בי� האזרח 

לממשלה
בית המשפט סבר כי ייחוס לאזרח של זכות קניינית על כספי קצבת הזקנה .  38

את הגמישות ואת האומ( הדרושי� לה כדי להסתגל "תמנע ממערכת הביטוח הלאומי 

."לתנאי� המשתני� ללא הר*
39
  



זמ� קצר , ע� זאת. פסיקה זו הנחתה את בתי המשפט בארצות הברית מאז ועד היו�
פרופסור למשפטי� מאוניברסיטת , )Reich(רלס ריי# 'יצא צ, 1964בשנת , לאחר הפסיקה

 על הגידול שחל ריי# ביסס את טיעוניו. נגד העמדה של בית המשפט, ייל שבארצות הברית
לרבות היק* הכספי� שהיא מעתירה על האזרחי� , בהיקפה של המדינה ובהיק* פעולותיה

התבוננות מחודשת על עצ� , לדעתו, גידול זה מחייב. social security $במסגרות שונות ובה� ה
ריי# טע� כי מ� הראוי לכלול במושג זה לא רק את הרכוש שהפרט צובר . מושג הקניי�

אלא ג� התחייבות של , או במסגרת עבודתו כשכיר,  במסגרת העסק הפרטי שלובפועלו
על רקע זה יצא ריי# נגד התפיסה . המדינה לשל� תשלומי� כאלה או אחרי� לאזרחיה

ולפיה כספי� שהממשלה מעתירה על אזרחיה ה� , ל"שהנחתה את בית המשפט במקרה הנ
בש� האינטרס של ,  להחרימ�שהמדינה רשאית בכל עת, "כספי� על תנאי"בבחינת 

המדינה
40 .  

כאשר , ריי# סקר מקרי� שוני� שבה� פסקו בתי המשפט בארצות הברית לטובת המדינה
על המקרה אול� קצפו יצא בעיקר . אזרחי� עתרו בבקשה לקבל תשלו� זה או אחר ממנה

מהתשלומי� , אי� עוד תשלו� כלשהו: "של שלילת קצבת הזקנה מ� העובד הקומוניסט
אי� . שהוא אישי או אינדיווידואלי יותר מקצבת הזקנה, שהממשלה מעתירה על אזרחיה

 שהרי הסכו� שנוכה --עוד תשלו� המהווה באופ� ברור יותר חלופה כפויה לקניי� פרטי 
ובד ומכספי המעסיק יכול היה לשמש להגדלת השכר של מדי חודש בחודשו משכר הע

, אי� עוד תשלו� שהבריות כה נוטי� להסתמ# עליו. העובד או להגדלת חסכונות המעסיק
אי� עוד תשלו� שהוא חיוני יותר לעצמאותו . או כה נוטי� להתייחס אליו כאל קניי�

גבר או אישה , המשפטלפי התפיסה השוררת בקונגרס ובבתי , וע� זאת. ולכבודו של הפרט
אינ� נהני� מכל זכות שאי אפשר לנטלה מה� בש� מדיניות , שעבדו במלוא חייה�

."ציבורית זו או אחרת
41   

 את האינטרס בהחליטו להעמיד, ריי# טע� עוד כי בית המשפט העליו� בארצות הברית
העובד שגורש לבולגריה בשל דעותיו ,  במקרה זה$הציבורי אל מול האינטרס של פרט אחד 

שכ� הוא שכח להביא בחשבו� את ,  עיוות את משמעות האינטרס הציבורי--הפוליטיות 
מה שעמד באותו משפט על . השלכות פסיקתו על כלל מקבלי קצבת הזקנה בארצות הברית

כמו ג� כל הערכי� , social security $הביטחו� של ה, דברי ריי#ל, כ* המאזניי� היה
כי אלה מאיתנו המגיעי� לגיל פרישה יוכלו ליהנות מבסיס , החברתיי� הגלומי� בהבטחה

מכובד ועצמאי, קיו� יציב
42  .  

 באומרו כי מ� הראוי להחיל את מושג הקניי� על הזכאות לדמי אבטלה וקצבת ריי# סיי�
, תכלית� של תשלומי� אלה היא לשמר את יכולתו של הפרט לקיי� את עצמו. זקנה

תשלומי� אלה מהווי� חלק , בעקרו�. להשתק� ולהיות שות* בעל ער# במשפחה ובקהילה
תוכל מדינת , י� אלה לזכויותרק כאשר יהפכו תשלומ. מ� הנחלה של הפרט בקהילה

בחברה ,  לכבודו של הפרט ולרווחתוימינימאלהרווחה להשיג את היעד של הבטחת בסיס 

שבה א* אחד לא יכול להיות אדו� מלא על גורלו
43 .  

   

  אפשר לעשות זאת אחרת

חומת מג� " בתכנית $צוצי� שממשלת ישראל עשתה ברשת הביטחו� הסוציאלי הקי
להבראת כלכלת " ובשתי התוכניות 2003בחוק ההסדרי� לשנת , 2002משנת " כלכלית
 $$) 2003השנייה תועלה להצבעה בכנסת בדצמבר , האחת כבר אושרה (2003בשנת " ישראל

המועסק ,  פוגעות במעמד הבינוניה�.  בישראלההאוכלוסייפוגעי� בשכבות רחבות של 
המסתייעות בקצבאות , ובשכבות מעוטות משאבי�, במגזר הציבורי ונהנה מזכויות פנסיה

ל תוכניות "למרות היות� של התוכניות הנ. המוסד לביטוח לאומי על מנת להתקיי� בכבוד
ה� , מרחיקות לכת ה� מבחינת השינויי� המבניי� שה� מבקשות להכניס במדינת הרווחה

 שבי� ובמחויבותוה� בשינוי הערכי שה� מחוללות ביחס , בקיצוצי� העמוקי� בקצבאות
הועברו במהירות שאינה , שגובשו במשרדי האוצר, הרי שהצעות החוק, המדינה לאזרחיה

ע� , ובלא התייעצות ע� המוסד לביטוח לאומי, תואמת את ההשלכות של אות� תוכניות
  .ההסתדרות וע� ארגוני� חברתיי�



 תהלי# גיבוש שקיפותשקיפותשקיפותשקיפותדרוש להכיר בחשיבות� של , לש� כ#. אפשר לעשות זאת אחרת
אקדמיי� וע� קבוצות ,  ע� גופי� מקצועיי�ההתייעצותההתייעצותההתייעצותההתייעצות, הקיצוצי� והשינויי�

  דיו� ציבורי מקדי� דיו� ציבורי מקדי� דיו� ציבורי מקדי� דיו� ציבורי מקדי�וקיו�, האוכלוסיה אשר יושפעו באופ� ישיר מ� השינויי� המוצעי�
  :ססות על החומר שסקרנו במסמ# זהלהל� מספר הצעות המתב. להגשת הצעת החקיקה

 מ� הדי� שכל הצעת חוק אשר השלכותיה על מדיניות הרווחה בישראל הינ� ::::דיון מקדים. 1
, תיבח� לעומק במרכז מפלגת השלטו� ובקרב מפלגות הקואליציה, כה מרחיקות לכת

יש לשת* בדיוני� המקדימי� ג� את הגופי� , כמו כ�. קוד� להעלאתה לדיו� בכנסת
 איגוד $כמו ג� את הארגוני� החברתיי� הרלבנטיי� , צועיי� בממשלה ומחוצה לההמק

הדיוני� המקדימי� צריכי� לאפשר . ב"ארגוני� חברתיי� וכיו, העובדי� הסוציאליי�
  .הכנסת שינויי� בתוכ� הצעת החוק

 הצעת חוק אשר נועדה לשנות את מהות ::::דיונים בוועדות הכנסת ובוועדות מומחים. 2
ובמיוחד בוועדת , ראוי שתזכה לדיו� מפורט ומעמיק בוועדות הכנסת, ת הרווחהמדיניו

$יש להטיל על ועדת העבודה והרווחה להקי� תתי, מסוימי�במקרי� . העבודה והרווחה
בבחינת סעיפי הצעת החוק , ובסיוע� של אנשי מקצוע, ועדות אשר יעסקו באופ� ממוקד

. חקרי� ממקורות החיצוניי� למשרד האוצרמ� הראוי שהוועדה תיעזר במ. והשלכותיה�
חוקה ומשפט על מנת לבדוק את מידת , ראוי שהצעת החוק תיבח� בוועדת חוק, בנוס*

  .חוקיותה

 בי� תפקידי ועדת העבודה והרווחה יש למנות את קביעת ::::יישום הדרגתי של התוכנית. 3
י� נרחבי� בכספי� יש לקחת בחשבו� כי קיצוצ. הזמ� הרצוי שבו יכנס החוק החדש לתוק*

מחייבי� לתת פרק זמ� מספיק ,  יומי$שאזרחי� למדו לסמו# עליה� למע� קיומ� היו�
את השינויי� המוצעי� יש להפעיל באופ� הדרגתי על . להיערכות לחיי� ללא אות� כספי�

  .פני שני�

ישנה חשיבות מרכזית לאופ� שבו מתנהל הדיו� בהצעת : : : : שקיפות ונגישות גבוהים. 4
מתעמתת ע� " המדינה" יש להעדי* שקיפות ונגישות למידע על פני דג� עימותי שבו :החוק
על כ� מ� הראוי לחשו* בפני הציבור כולו את .  העובדי� או נציגי השכבות החלשותארגוני

  .כבסיס לדיו� ציבורי, טיוטת הצעת החוק

 רחבה על כ#  ג� במקו� שבו יש הסכמה--ומעל לכל     ?ואולי ישנן חלופות אפשריות.... 5
 יש לאפשר השמעת דעות אלטרנטיביות --שיש צור# בשינויי� ברשת הביטחו� הסוציאלי 

מ� הראוי לדאוג לכ# שהשינויי� המוצעי� לא יפגעו בתשתית יחסי . לגבי שינויי� אלה
 אזרחי המדינה לחיות חיי� של כבוד כלכלכלכלהאימו� שבי� המדינה לאזרחיה וביכולת� של 

  .במדינת ישראל
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