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  ?הישראלית" תוכנית ויסקונסי�"מה קרה ל

הבטחת  שני� פתחה ממשלת ישראל במסע להקטנת ההוצאה התקציבית על קצבת 4לפני 

בעקבות קליטת� של נזקקי� רבי� שהגיעו , לאחר שהוצאה זו גדלה מאוד, זאת. הכנסה

שדחק , ובעקבות המיתו� הכלכלי, במסגרת העלייה ממדינות חבר העמי� ומאתיופיה

  .ישראלי� רבי� אל שולי שוק העבודה או אל מחוצה לו

מסע , דהיינו, המסע הממשלתי לצמצו� ההוצאה התקציבית לא הוצג בשמו האמיתי

רפורמה "תחת הש� , אלא הולבש באצטלה של צעד חברתי מתקד�, לקיצו� תקציבי

זו " רפורמה". "במדיניות הטיפול בבלתי מועסקי� המתקיימי� מגמלת קיו� מתמשכת

, הוצגה כמקבילה ישראלית של רפורמה שבוצעה בארצות הברית ובמספר ארצות נוספות

שהונהגה , על ש� תכנית אחת מני רבות" (נסי�תכנית ויסקו"ואשר זכתה באר� לש� 

  ). במדינת ויסקונסי� שבארצות הברית

הוועדה לרפורמה ("המסע הממשלתי לקיצו� תקציבי כלל הקמה של ועדה ממשלתית 

בראשותו של , ")במדיניות הטיפול בבלתי מועסקי� המתקיימי� מגמלת קיו� מתמשכת

הוועדה סיירה בארצות הברית . אומיל של המוסד לביטוח ל"לשעבר מנכ, יוס! תמיר

ח ביניי� ובו קווי� "דו. ובשובה לישראל גיבשה המלצותיה, ובכמה ארצות באירופה

ח בא "הדו.  לשר העבודה והרווחה2001הוגש באוגוסט , "הרפורמה"עיקריי� לניסוי של 

מנהל וביקורת המדינה מחודש מר� , בעקבות החלטות של ועדת שרי� לענייני תיאו�

  .2001ושל החלטות הממשלה בעניי� תקציב המדינה לשנת , 2000

 מרכזי תעסוקה ניסויי� בארבעה 4ההמלצה העיקרית של ועדת תמיר הייתה להקי� 

שבכל אחת מה� נית� יהיה להעניק טיפול פרטני , שיופעלו כתחנות שירות, יישובי� שוני�

  . לי הבטחת הכנסהכולל מקב, כולל למבקשי� להיכנס לשוק העבודה או לחזור אליו

היא אמורה הייתה לחול לא רק על אלה ": רפורמה"ועדת תמיר הציבה יעד יומרני ל

אלא על כל השכבה הרחבה של אנשי� בגיל , השוהי� זמ� רב במסגרת הבטחת הכנסה

ובה� אמהות (על מקבלי הבטחת הכנסה , דהיינו, העבודה שאינ� מצויי� בשוק העבודה

  .דמי מזונות וקצבת נכות,  דמי אבטלהועל מקבלי) לילדי� קטני�

"�חלק מאנשי , אנשי האוצר. הישראלית עוררה פולמוס ציבורי חרי!" תכנית ויסקונסי

התקשורת וכמה מחברי ועדת תמיר עצמה נקטו בגישה כוללנית של האשמת המובטלי� 

.  בבזבוז כספי ציבור''ומכא� , באבטלת�) מקבלי הבטחת הכנסה+ מקבלי דמי אבטלה (

מנגד הושמעה ביקורת חריפה על הניסיו� הלא כל כ) מוסווה לפגוע במקבלי דמי אבטלה 

  .וקצבת הבטחת הכנסה דווקא בתקופה של מיתו� ואבטלה גואה

שכ� בבוא שעת הכושר הפוליטית , כי הדיו� הציבורי היה מיותר לחלוטי�, עתה מתברר

� בהוצאה התקציבית לקצ: עשה משרד האוצר את הצעד אותו ביקש לעשות מלכתחילה

בתו) פחות משנה אחת ער) האוצר מספר . על דמי אבטלה ועל קצבת הבטחת הכנסה



כאשר בראש רשימת , ח בקירוב" מיליארד ש30בס) כולל של , קיצוצי� בתקציב

שתי הקצבאות שספגו את המכות . הקיצוצי� נמצאות קצבאות המוסד לביטוח לאומי

מרכז ' לפירוט של הפגיעות ר(הבטחת הכנסה הקשות ביותר היו דמי אבטלה וקצבת 

שנה של פגיעות כלכליות "וכ� , 2002אוגוסט , "מדינת ישראל נגד מדינת הרווחה",אדוה

  ). 2002ספטמבר , "בנשי�

והדיו� הציבורי סביבה לא שימשו אלא עלה תאנה " תוכנית ויסקונסי�", ותבמלי� אחר

חלק מהקיצוצי� נעשו עוד לפני . לקיצוצי� חוזרי� בדמי אבטלה ובהבטחת הכנסה

להבטחת מהבטחת הכנסה '", מרכז אדוה' ר(שוועדת תמיר הגישה את מסקנותיה 

וכ� ; 2000ספטמבר , "תכנית הממשלה לצמצ� תשלומי הבטחת הכנסה: 'תעסוקה

תכנית 'מקצבאות סעד להבטחת הכנסה ומהבטחת הכנסה ל: הבטחת הכנסה בישראל"

� במהל) השנה ''ו  או הוצע''קיצוצי� אחרי� נעשו ; )2001אוקטובר , "'ויסקונסי

  . האחרונה

"�מה שנותר ממנה הוא מימוש . הישראלית התאדתה כלא הייתה" תוכנית ויסקונסי

  .לקצ� בדמי אבטלה ובקצבת הבטחת הכנסה, כוונתה הראשונית של הממשלה

: הקיצוצי� אינ� מלווי� במדיניות חלופית כלשהי, על א! ההצהרות הממשלתיות הרבות

וע וליווי אישי ולא תמריצי� להיכנס לשוק העבודה או לחזור לא סי, לא מרכזי תעסוקה

  . אליו
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