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في مخصصات مؤسسة التأمين " التي ال تطاق"الحملة ضد الزیادة 
 الوطني

   
ضد شبكة األمان التي توفرها مخصصات مؤسسة , ُتشن في إسرائيل منذ سنوات حملة علنية قاسية

تشكل عبء ال یطاق , اآلخذة باالزدیاد, وتدعي هذه الحملة أن هذه المخصصات. التأمين الوطني 
بأنهم , ویتم بشكل تعميمي توجيه االتهام لمستحقي مخصصات التأمين, على آاهل مالية الدولة

الذین یعملون ویخدمون في جيش " یعيش بشكل متطفل على حساب , شكلون قطاعا غير إنتاجيی
  ".الدفاع اإلسرائيلي

   
ویقود هذه الحملة موظفون من وزارة المالية وسياسيون من الحزبين الحاآمين وبعض األحزاب 

, ات المختلفةإضافة إلى بعض خبراء االقتصاد الجامعيين ممن یقدمون المشورة للحكوم, األخرى



إال أن ,  ادعاءاتهم وبالرغم من اختالف وتنوع. وآذلك بعض من الذین یعملون في وسائل اإلعالم
هذا . ادعاءهم المرآزي یتلخص في قولهم أن تمویل هذه المخصصات یأتي من الخزینة العامة

فعها  الرسوم التي ید إذ یعتمد تمویل المخصصات األساسية على, اإلدعاء خاطئ في أساسه
  .العاملون ومشغلوهم

   
ویلقى هذا االنطباع الخاطئ دعما وتعزیزا بسبب اقتران النقاش حول مخصصات التامين الوطني 

حيث ترید وزارة المالية , وهذا ما یحدث فعال في هذه األیام. بالنقاش السنوي حول ميزانية الدولة
وقبل آل شيء ترید القيام بذلك , ة  في ميزانية الدول  شيكل جدید  مليارد13إجراء تقليص مبلغ 

إذ یحتوي : وال تشكل هذا الرغبة تقليعة جدیدة. من خالل تقليص مخصصات التامين الوطني
, الذي تتم مناقشته بالتزامن مع اقتراح ميزانية الدولة , اقتراح قانون التسویات المالية واالقتصادیة

  .ن الوطنيعلى تقييدات في شروط استحقاق مخصصات مؤسسة التأمي
   

وتجري عملية ربط النقاش حول مخصصات التأمين الوطني بالنقاش حول سياسة الموازنة على 
التي تشمل ( أیدي بعض األشخاص الذین یعرفون تمام المعرفة الفرق بين المصروفات القومية

ذا وه). مصروفات الحكومة وحدها(وبين مصروفات الموازنة ) المصروفات الحكومية وتلك البيتية
ما فعلته مجموعة خبراء اقتصاد برئاسة البروفيسور حایيم بن شاحر التي عرضت على حكومة 

وقامت بربط المصروفات العسكریة وهي حكومية ,  اقتراحا لنظام تفضيالت قومية جدید براك
  .1بطابعها بمصروفات الضمان االجتماعي التي تتناصفها الحكومة مع الجمهور

التي توفرها مخصصات مؤسسة التأمين , تعتبر شبكة الضمان االجتماعي, قبل أي شيء آخر 
وأعد . یدهم لرسوم التأمين الوطني جهازا تأمينيا یموله العاملون والمشغلون من خالل تسد, الوطني

 للرجال والنساء الذین یجدون  هذا الجهاز التأميني من أجل توفير حد أدنى من األمان االقتصادي
من أمثال المسنين والعاطلين عن , أو بدون القدرة على إعالة أنفسهم/أنفسهم خارج سوق العمل و

  .رهمالعمل والمعاقين والنساء اللواتي انجبن حدیثا وغي
تعتمد الحملة العلنية ضد مخصصات التأمين الوطني على االفتراض الخاطئ والمضلل بأن عبء 

. متجاهلة القاعدة التأمينية للمخصصات, هذه المخصصات یقع على آاهل خزینة الدولة وحدها
وتساعد هذه الحملة الحكومة ووزارة المالية اللتين اعتادتا توجيه األنظار نحو شبكة الضمان 

  .الجتماعية في آل مرة تریدان فيها تغطية عجز ما في الميزانيةا
   
   
   

                                                 
 أيضا أنظر .2000 أيار ,االقتصادي -االجتماعي المجال في قومية تفضيالت ,الجامعات أساتذة من ومجموعة ,رئيس ,شاحر بن حاييم رأنظ 1

 ال قد التحويل مدفوعات إلى األمن من باالزدياد اآلخذة األموال نقل عملية "مؤخرا ذكر الذي ,دافيد بن دان .د ,المجموعة أعضاء أحد أقوال
 21.5.2002 ,هآرتس."طويلة ينلسن تستمر



  حول القاعدة التأمينية لمخصصات مؤسسة التأمين الوطني
   

مخصصات :اقرأ (تحمل المخصصات األساسية التي تدفعها مؤسسة التامين الوطني طابعا تأمينيا 
: ظام الضریبي المفروض على األجورویعتمد تمویل هذه المخصصات التأمينية على الن, )تأمينية

ویضيف المشغلون على هذا , یقوم العاملون بإفراز نسبة معينة من أجرهم لصالح التامين الوطني
) ما یدفعه العاملون والمشغلون(وتحول رسوم التأمين الوطني. ة/المبلغ نسبة إضافية من أجر العامل

بعد جيل : المقایيس التي ینص عليها القانونإلى مؤسسة التأمين الوطني التي تدفع للسكان بحسب 
  ...في فترة البطالة عند اإلنجاب وما إلى ذلك, التقاعد

   
, اإلعاقة العامة, إصابات العمل, البطالة , األوالد, الشيخوخة واألیتام: المخصصات التأمينية هي
 تدفعه من مجموع ما% 88وتشكل هذه المخصصات مجتمعة حوالي . إعالة المرضى واألمومة
بينما تحتوي , وتعكس معظم هذه المخصصات تسویات تأمينية.  2مؤسسة التأمين الوطني

  .لزاميمخصصات الشيخوخة على نظام توفير إ
   

التامين " بوليصة"وتصل نسبة , ة/ُتحسب رسوم التأمين آنسبة من أجر العامل, آما ذآر سابقا
منها بينما یقوم المشغل % 4.9یقوم هو بتسدید نسبة , من اجر العامل % 12.05الوطني إلى 

تسدد وزارة , وآما سنرى الحقا, عمليا. 3من األجر الذي یتقاضاه العامل% 7.15بإضافة نسبة 
تعویض : "أنظر الحقا (من أجر العامل % 2.22المالية بدل المشغلين مبلغا یساوي نسبة 

  .4")المشغلين
 للمخصصات التأمينية من خالل التمویل الذي یعتمد على اجر  ال یتم التعبير عن الطابع التأميني 

لدقيق للنسب المئویة من األجر المعدة لتمویل آل العامل فقط بل یضاف إلى ذلك التفصيل القانوني ا
من اجر العامل المخصصة % 4.9من أصل % 2.7فمثال : واحدة من المخصصات التأمينية

لتمویل مخصصات % 1.3,  لتمویل مخصصات الشيخوخة واألیتام معدة, لرسوم التامين الوطني
  .5كلتمویل مدفوعات البطالة وهكذا دوالي% 0.15, اإلعاقة العامة

من % 60التي تتم جبایتها من حوالي , من الجدیر ذآره في هذا السياق أنه وخالفا لضریبة الدخل
یقوم ) الباقين إلى الحد األدنى الذي یستوفي شرط جبایة هذه الضریبةإذ ال یصل أجر ( العاملين

  .6معظم العاملين بتسدید رسوم التامين الوطني
   

هنالك بعض المخصصات غير التأمينية والتي تمولها خزینة الدولة , للمخصصات التأمينيةإضافة 
, مخصصات الشيخوخة واألیتام للقادمين الجدد : مثل) من خالل مؤسسة التأمين الوطني(بالكامل 

                                                 
 ).بالعبرية(25صفحة , 1الالئحة رقم , 2002ميزانية التفعيل لعام , أجريت هذه الحسابات بالرجوع إلى مؤسسة التأمين الوطني 2
, %8.06تقل نسبة رسوم التامين التي يدفعها العاملون الذين يتقاضون أجرا يقل عن نصف معدل األجور وتصل هذه الرسوم إلى نسبة  3

  ).بالعبرية(22صفحة , 2002أيار , 2002ميزانية التفعيل لعام : مؤسسة التأمين الوطني
 1605 المبلغ الذي تجبيه من العاملين والمشغلين و  على155فمثال تضيف نسبة : تضيف المالية على بعض المخصصات مبلغا إضافيا 4

جهاز التامين , مؤسسة التامين الوطني: 1984 اعترف بإعاقتهم قبل  مخصصات اإلعاقة العامة لمن  على505على مخصصات األوالد و
  ).بالعبرية(2001الوطني في إسرائيل كانون الثاني 

    .2001كانون الثاني , جهاز التأمين الوطني في إسرائيل, مؤسسة التأمين الوطني 5
 .األجر من األدنى الحد هو لألجيرين الوطني التامين لرسوم األدنى الحد 6



مخصصات التنقل للمعاقين ومخصصات , ضمان الدخل, مكافآت الخدمة العسكریة االحتياطية
  .صابي األعمال العدائيةأسرى صهيون وم

   
, تمول الحكومة المخصصات غير التأمينية طبقا لقرارات اتخذتها نتيجة لظروف تاریخية معينة

وابرز مثل على ذلك هو القرار بمنح مخصصات الشيخوخة واألیتام وللمسنين من القادمين الجدد 
جاء هذا القرار لكي یتوفر و. بالرغم من عدم تسدیدهم ألیة مبلغ لصندوق مؤسسة التأمين الوطني

بما أن هذه المخصصات قد تأثرت في الماضي بظروف . لهؤالء الحد األدنى من العيش الكریم
وآما حدث أن ارتفعت في , قد یتأثر عبء تمویلها مستقبال بالتحوالت والذبذبات المختلفة, متغيرة 

ل تمویل مخصصات یص. فمن المحتمل أن تتعرض للتراجع في المستقبل, اآلونة األخيرة
ویعود .  وهو مبلغ مرتفع جدا2002 مليارد شيكل في العام 3.4الشيخوخة واألیتام إلى مبلغ 

ویصل تمویل مدفوعات جنود . السبب في ذلك إلى نسبة المسنين العالية في صفوف القادمين الجدد
حرب ضد السلطة  مليارد شيكل جدید وهو اآلخر مبلغ مرتفع جدا بسبب ال1.5 إلى مبلغ  االحتياط
 مليارد شيكل جدید في العام 3.8( مخصصات ضمان الدخل آثيرا  آما وارتفع تمویل, الفلسطينية

وقد یتقلص عبء تمویل . بسبب الحالة المستمرة من الرآود االقتصادي الذي تشهده البالد) 2002
ذا ما بدأت فترة هذه المخصصات خالل فترة وجيزة إذا ما توقفت الحرب ضد السلطة الفلسطينية وإ

   .نمو اقتصادي
   

یتضح أن وزارة المالية والعمال , عندما یتم جمع تمویل المخصصات التأمينية وغير التأمينية 
لكن ,  بشكل شبه متساو والمشغلين یتقاسمون التمویل العام لمخصصات مؤسسة التأمين الوطني

  .همتمویل المخصصات التأمينية یأتي بغالبيته من العمال ومشغلي
   

تتقاسم خزینة الدولة عبء الزیادة في مدفوعات مخصصات مؤسسة التأمين الوطني مع العاملين 
المخصصات التأمينية وغير (ومشغليهم عندما یتم قياس مدفوعات مخصصات التأمين الوطني 

وسنقف عند (یتضح فعال أنها شهدت زیادة ما , آنسبة مئویة من الناتج المحلي الخام, )التأمينية
من یتحمل عبء هذه الزیادة إذا؟ تثير الحملة العلنية ضد شبكة الضمان ). معنى هذه الزیادة الحقا

إذ , أما في الواقع فالصورة مختلفة, االجتماعي االنطباع أن خزینة الدولة هي التي تقوم بهذه المهمة
) ملون والمشغلونرسوم التأمين الوطني التي یسددها العا(من الجمهور : یأتي التمویل من مصدرین

  .ویساهم آل واحد من الطرفين بنصف تمویل هذه المخصصات, ومالية الدولة
   

وُیظهر . حيث تنقسم مناصفة بين الجمهور والمالية, آذلك األمر بالنسبة للزیادة في عبء التمویل
الرسم البياني التالي الزیادة التي حصلت في حصة المالية وآذلك في حصة جمهور العاملين 

  .مشغليهمو
   
   



  حصة العاملين ومشغليهم: الزیادة في عبء تمویل التأمين الوطني: رسم بياني
  بنسب الناتج المحلي الخام, 2002-1992وحصة مالية الدولة  
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 لم یرتفع وزن حصة المالية في تمویل دفعات التامين

  .الوطني في ميزانية الدولة 
  

 
 شبكة الضمان االجتماعي االنطباع بأن حصة الدولة في  القائمين على الحملة ضد تخلق أقوال

إلى درجة أنها تلقي عبء ال یطاق على ميزانية تمویل مخصصات التأمين الوطني قد ارتفعت 
إذ حافظت ,  صورة مغایرة تماما وتكشف المعطيات المعروضة في الرسم البياني القادم. الدولة

هذا إذا ما ,  الثابت المشارآة الحكومية في تمویل المخصصات في العقد األخير على مستواها
 من ميزانية  %9إلى % 8 النسبة تتراوح بين وهذه, قيست بالنسبة المئویة من ميزانية الدولة



من % 9 عن القاعدة حيث تخطى وزن التمویل الحكومي 1996-1994وتشذ السنوات . الدولة
االدعاء بخصوص العبء غير المحتمل على خزینة الدولة عار , وبكلمات أخرى. ميزانية الدولة

 .عن الصحة تماما
أن التمویل الحكومي یشمل رسوم التأمين الوطني التي لكن الرسم البياني یظهر أمرا إضافيا وهو 

أنظر الشرح " (تعویض المشغلين"وهذه الرسوم تدعى  , عوضا عن المشغلينتمولها الحكومة 
لذا یجب عدم شمله في , بأي صلة لشبكة الضمان االجتماعي" تعویض المشغلين" وال یمت ). الحقا

" تعویض المشغلين" وإذا ما خصمنا مبالغ .  تمویل مخصصات مؤسسة التأمين الوطني حسابات
 استقرت على 2000یتضح أن مشارآة الحكومة في تمویل دفعات التامين الوطني في العام 

  .من ميزانية الدولة% 7.5
من (تشهد حصة المالية المخصصة للمشارآة في ميزانية تمویل المخصصات ارتفاعا متواصال

لكن وآما رأینا في الرسم البياني السابق فقد , )200م في العا% 7.5 إلى 1992في العام % 4.6
  .شهدت مشارآة العاملين والمشغلين هي األخرى ارتفاعا مماثال

   
   

-1992, مشارآة الحكومة في إیرادات التامين الوطني آنسبة من ميزانية الدولة 
2000  
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  .سنوات مختلفة, التقریر المالي, العام

   
 
 



 المشغلين تعویض
 

تقوم , فإن مدفوعات الحكومة لمؤسسة التامين الوطني تشمل مبلغا ال یستهان به, آما أظهرنا سابقا
 %4.93  هي بتسدیده عوضا عن المشغلين إذ یقوم هؤالء بتسدید رسوم تأمين وطني بمبلغ یعادل

ویسمى هذا المبلغ , بدال عنهم% 2.22من أجر العامل وتقوم وزارة المالية بتسدید % 7.15  بدل
 ".تعویض المشغلين"
   
مكافأة المشغلين  , 1986الذي بوشر العمل به في العام " تعویض المشغلين"آان الهدف من  

كة الضمان االجتماعي أیة صلة بشب" تعویض المشغلين" وال یربط . وتقليص تكلفة تشغيل العاملين
فقد قررت الحكومة تحسين أحوال المشغلين وقررت . التي أقيمت من اجلها مؤسسة التامين الوطني
وآان بمقدورها أن تفعل األمر ذاته من خالل أطر , القيام بذلك من خالل مؤسسة التامين الوطني

وآأنها جزء " غلينتعویض المش" لذا یخطئ ویضّلل اآلخرین من یعرض مبالغ , ووسائل أخرى
  .من التمویل الحكومي لشبكة الضمان االجتماعي

   
ج لمؤسسة التامين الوطني . مليارد ش24بحسب اقتراح ميزانية الدولة ستقوم الحكومة بدفع مبلغ 

من % 14وبكلمات أخرى , "تعویض المشغلين"ج المعّدة لـ. مليارد ش3.45بما في ذلك مبلغ 
ال عالقة له "  مالية الدولة عبء على" كة الضمان االجتماعي وآأنه المبلغ الذي یعرضه منتقدو شب

وال تتعدى هذه النسبة آونها ,  بشبكة الضمان االجتماعي للجمهور اإلسرائيلي من قریب أو بعيد
  . شبكة ضمان للمشغلين فقط

   
لتمویل المعدة ,  قامت وزارة المالية بدفع جزء من الضریبة الموازیة1997 و1995بين األعوام 
 وتم معها إلغاء تعویض 1996 وقد تم إلغاء هذه الضریبة في العام  بدل المشغلين, جهاز الصحة

   .7المشغلين عن الضریبة الموازیة
   

  .لم تشمل المعطيات المعروضة في هذه الورقة تعویض المشغلين عن الضریبة الموازیة
 
 

 الخلفية لزیادة مدفوعات مخصصات مؤسسة التامين الوطني
  

 
لكن وبخالف , هنالك زیادة في السنوات األخيرة بمدفوعات مؤسسة التامين الوطني, آما الحظنا

بل جاءت , األطراف ذات المصلحة" ابتزاز"كل هذه الزیادة تعبيرا عن التفكير النمطي السائد ال تش
 .نتيجة التطورات الدیموغرافية واالقتصادیة

   
ویؤدي ترآز هذا التكاثر في صفوف تلك المجموعات , سنة بعد سنة, هنالك تكاثر سكاني, أوال

ذا ما حصل فقد وه, إلى ارتفاع في مجموع المدفوعات, التي تستحق مخصصات التأمين الوطني
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األمر الذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف مخصصات الشيخوخة , ارتفعت مثال نسبة المسنين
  .واألیتام

   
ما عدا فترة قصيرة من النمو نتيجة  (1997تشهد البالد رآودا اقتصادیا مستمرا منذ العام , ثانيا

قليص فرص العمل وارتفاع نسب ویؤدي هذا الوضع إلى ت). ازدهار صناعة التكنولوجيا العلویة
  .البطالة ومن ثم ازدیاد مدفوعات رسوم البطالة وضمان الدخل

   
ویؤدي هذا األمر إلى ارتفاع في المبالغ التي ُتدفع , تعيش البالد حالة من المواجهة العسكریة, ثالثا

  .للجنود الذین یخدمون في سلك االحتياط
   

 اآلالف من القادمين الجدد والذین یستفيدون بحسب یصل في آل عام إلى البالد عشرات, رابعا
الفترة (  من معظم المخصصات دون أن یمروا بفترة تأهيل سياسة تشجيع هجرة اليهود إلى البالد

  ).التي تمر قبل استحقاقهم لكل واحدة من المخصصات
   

بعين یجب األخذ ,  مثال1980منذ , عندما یتم فحص حجم مدفوعات التامين الوطني, خامسا
ونذآر , االعتبار تلك التعدیالت التي طرأت على القوانين والتي وّسعت شبكة الضمان االجتماعي 

 وقانون العائالت األحادیة الذي سن 1988في هذا السياق قانون إعالة المریض الذي سن في العام 
  .1992في العام 

   
اع في مدفوعات التامين الوطني ال مكان للتعميم الجارف الذي یتعامل مع آل ارتف, بكلمات أخرى

من قبل هذه المجموعة أو تلك من المجموعات التي ترید تحسين أحوالها على " ابتزاز"على أنه 
وینبع الجزء األآبر من هذا االرتفاع نتيجة التطورات التي تستلزم هذه . حساب دافعي الضرائب

  .خالل مؤسسة التامين الوطنيهذا إذا لم نود المساس بشبكة الضمان القائمة من , الزیادة 
 

 إلى ووصولها ,الوطني التامين مخصصات مدفوعات في مؤخرا سجلت التي الزیادة من بالرغم
 في االجتماعي الضمان شبكة على القومي الصرف زال ما ,الخام المحلي الناتج من %9 حوالي
 8 الى 60 بحوالي البلدان هذه في النسبة تزید حيث ,األوروبية البلدان بمعظم مقارنة متدنيا إسرائيل

 .اإلسرائيلية تلك عن 90% 
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 على اإلثقال بدون االجتماعي الضمان شبكة تمویل زیادة یمكن آيف
 الدولة؟ ميزانية آاهل

 
بالمساس " السور الواقي االقتصادیة"تهدد المقترحات المطروحة في هذه األیام والتي تشملها خطة 

سيتم تقليص مخصصات , ا تمت الموافقة على اقتراح الحكومةوإذا م. بشبكة الضمان االجتماعي
 للزیادة في معدل 2003ولن تتم مالءمة المخصصات في آانون الثاني , % 4التأمين الوطني بـ 

وسيتم , آما سيلحق التمييز األوالد العرب والحاریدیم الن ذویهم ال یخدمون في الجيش, .األجور
وتأتي هذه اإلجراءات على خلفية . م البطالة وغير ذلكفرض شروط إضافية على استحقاق رسو

 .التقليصات الكثيرة التي تم تنفيذها في السنوات األخيرة
   

وبدل محاولة تقليل عبء تمویل المخصصات مرة تلو األخرى من خالل المساس بالقاعدة التأمينية 
   :على الحكومة العمل باتجاهين اثنين, لشبكة الضمان االجتماعي

   
زیادة انخراط السكان في إسرائيل في سوق العمل من خالل مخططات وبرامج تنمية اقتصادیة . 1

ومن خالل إدخال التحسينات على جهاز التعليم االبتدائي والثانوي إضافة إلى توسيع جهاز التعليم 
 حيث أن, ویجب على الدولة القيام بمبادرات تنمية اقتصادیة خصوصا في الوسط العربي . العالي

, وآما رأینا ". الحریدي"وآذلك األمر في الوسط , انخراط النساء في سوق العمل هناك متدن للغایة
من هنا فكلما ارتفع عدد , یتم تحدید تمویل المخصصات بمصطلحات النسب المئویة من األجر

  .ترتفع مدخوالت مؤسسة التامين الوطني, العاملين 
   
 تقوم الحكومات المتعاقبة 1986منذ العام . لتأمين الوطنيزیادة مشارآة المشغلين في تمویل ا. 2

بتحسين أوضاع المشغلين في إسرائيل من خالل تسدیدها بدال عنهم لقسم ال یستهان به من رسوم 
 بتقليص نسبة  إذ قامت الحكومة منذ نفس العام, وال یقتصر األمر على ذلك, التأمين الوطني

ومقارنة بشمال أمریكا وأوروبا . أمين الوطني للعاملينمشارآة المشغلين في تمویل رسوم الت
تقوم , بكلمات أخرى . تعتبر حصة المشغلين في تمویل التامين الوطني للعاملين متدنية, الغربية

. الحكومات اإلسرائيلية باالهتمام برفاهية المشغلين بدل االهتمام بمتانة شبكة الضمان االجتماعي
 الدیموغرافية واالقتصادیة واألمنية إلى ارتفاع مدفوعات التأمين واآلن وبعد أن أدت التطورات

, توّجه الحكومة إصبع االتهام نحو متلقي المخصصات وتحد من رفاهيتهم بشكل عشوائي, الوطني
آل هذا بدل التوجه للمشغلين ومطالبتهم بتحمل المسؤولية على غرار زمالئهم في أوروبا الغربية 

 .وشمال أمریكا
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