
צעדים לצמצום הפערים החברתיים 
והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

צעדים לצמצום הפערים החברתיים 
והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

2007ינואר 2007ינואר 

משרד האוצר
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 המדיניות הכלכלית-רקע    המדיניות הכלכלית-רקע   

משמעת תקציביתמשמעת תקציבית

עידוד הסקטור העסקי והגדלת ההכנסה הפנויהעידוד הסקטור העסקי והגדלת ההכנסה הפנויה

תמרוץ היציאה לעבודהתמרוץ היציאה לעבודה

הפרטות ושינויים מבנייםהפרטות ושינויים מבניים
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צמיחה בת קיימא�

תוצר-ירידה מתמשכת ביחס חוב�

משק איתן ועמיד בפני זעזועים�

זרם חסר תקדים של השקעות זרות�

ירידה בשיעור האבטלה�

...שיפור בנתוני העוני�

 תוצאות המדיניות הכלכלית–רקע    תוצאות המדיניות הכלכלית–רקע   
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)2005/6דוח העוני  (  נתוני עוני מ עודכנים –רקע    )2005/6דוח העוני  (  נתוני עוני מ עודכנים –רקע   

 ירידה במדד אי השוויון בחלוקת ההכנסות –הצמיחה מחלחלת כלפי מטה �

שאינה תוצאה של תשלומי העברה ומסים

" נרשמה יציבות בעוני בקרב משפחות2005/6 -ב"�

"נבלם הגידול בעוני בקרב ילדים, 1998לראשונה מאז "�

"חלה ירידה נוספת בשיעור העוני בקרב קשישים"�

" נבלמה גם המגמה של התרחבות הפערים בהכנסה הפנויה2005/6 -ב"�

הוריות העניות- במספר המשפחות החד3.7%ירידה של �

,ההידרדרו ת נבלמה

כעת יש להאיץ את המפנה

,ההידרדרו ת נבלמה

כעת יש להאיץ את המפנה
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 האצת המפנה–רקע    האצת המפנה–רקע   

 תעסוקה-התרופה לעוני  תעסוקה-התרופה לעוני 

65.8% 67.9%

23.1% 22.6%

3.1%
3.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ללא מפרנס מפרנס אחד שני מפרנסים

2005 2005/6

י מספר המפרנסים במשק הבית "תחולת העוני בקרב משקי בית עפ

)ראש משק הבית בגילאי העבודה(
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 האצת המפנה–רקע    האצת המפנה–רקע   

 שיעור ההשתתפות נמוך בכוח העבודה–הבעיה  שיעור ההשתתפות נמוך בכוח העבודה–הבעיה 

62.4%

55.2%

50%

55%

60%

65%

OECD ישראל

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

)OECD - 2005 -ישראל לעומת ה(

תוספת של

350,000-כ

משתת פים

בכוח העבודה
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המטרההמטרה

צמצום הפערים החברתיים

באמצעות

,הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

תוך הבטחת שכר הולם וביטוח פנסיוני

צמצום הפערים החברתיים

באמצעות

,הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

תוך הבטחת שכר הולם וביטוח פנסיוני
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התכניתהתכנית

מס הכנסה שלילי1. מס הכנסה שלילי1.

פנסיה לכל עובד2. פנסיה לכל עובד2.

אכיפת מוגב רת של חוקי העבודה ושכר המינימום3. אכיפת מוגב רת של חוקי העבודה ושכר המינימום3.

הגדלת היצע של מעונות יום וצהרונים4. הגדלת היצע של מעונות יום וצהרונים4.

חלוקה שוויונית של נטל המס5. חלוקה שוויונית של נטל המס5.
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התכניתהתכנית

מקשה אחת�

צעדים משלימים�

התאמה עם המדיניות הכלכלית  ארוכת הטווח�

שילוב כוחות מקצועיים�
) אקדמיה , ה מועצה  הלאומי ת לכ לכלה,  המ ו סד לבי טו ח לאומי ,  ת"הת ממשרד ,  בנק  י שראל, אוצר(

:התנהגות פיסקאלית אחראית�

ייש ום הדרגתי ייש ום הדרגתי ••

שיל וב ש ל מק ורו ת  ושימ וש יםשיל וב ש ל מק ורו ת  ושימ וש ים••

ח " מיליארדי ש1.2 –עלות כוללת נטו  ח " מיליארדי ש1.2 –עלות כוללת נטו 
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התכניתהתכנית

8%

13%

10%

5%

1%

2%
2,
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5,
00

0

6,
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0

7,
000

8,
000

9,
000
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000

11,
000

12,
00

0

שיעור תוספת מהנטו - מס שלילי שיעור תוספת מהנטו - זיכוי ממס

סכום ההטבה לעובד עם שלושה ילדיםסכום ההטבה לעובד עם שלושה ילדים

4,000400

3,000400

2,000167

שקלים בחודש 

12,000209

10,000181

6,00069

5,000215

סכו ם ה טבה שכ ר  ב רוט ו  סכו ם ה הטבה סכו ם ה הטבה 

כש י עו ר  מה ש כר  ב ר וטו כש י עו ר  מה ש כר  ב ר וטו 

לא כולל שובים למעונות יום וצהרונים* 
ח  בחודש " ש300-700   שסכומם נע בין 

לא כולל שובים למעונות יום וצהרוניםלא כולל שובים למעונות יום וצהרונים* * 
ח  בחודש ח  בחודש "" ש ש700700--300300   שסכומם נע בין    שסכומם נע בין 
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מס הכנסה שלילימס הכנסה שלילי

:המטרה

תמרוץ ההשתלבות בשוק העבוד ה �

צמצום תחולת העוני�

:הדרך

 ברמות השכר הנמוכותעובדיםהגדלת הה כנסה הפנויה של �
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  ההצעה–מס הכנסה שלילי   ההצעה–מס הכנסה שלילי 

לאוכלוסיה עובדת, אישיתמתן הטבה כ ספית 1.

על ידי רשות המסיםהפעלה  –הליך יישום 2.

ילדיםמיקוד ההטב ה במשפחות עם 3.

משקי בית עם הכנסה כוללת נמוכהמיקוד ההטב ה ב4.
) ובע לו ת ע ל ל א יו תר מד ירה אח ת(

חצי משרה ומעלהתמרוץ עבודה ב5.

2010 עד הפעל ה מלאה בשנת  לפי אזוריםיישום הדרגתי6.

ח " כמיליארד ש–עלות כוללת  ח " כמיליארד ש–עלות כוללת 
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מס הכנסה שלילימס הכנסה שלילי

 ילדים או יותר3

ילד או שניים

1,800  ₪ 
)חצי משרה בשכר מינימום(

) בר ו טו(שכר עבודה 

ה 
ב 
ט

ה
ה 

ה 
ב
גו

ח לחודש לעובד" ש400

ח לחודש לעובד" ש275
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 ר קע   –פנסיה לכל עובד    ר קע   –פנסיה לכל עובד   

 שמירה על רמת חיי העובד בגיל פרישה– המטרה�

מאות אלפי עובדים אינם מבוטחים בביטוח פנסיוני�

ממנה לא נהנים  – המדינה מתמרצת חיסכון באמצעות הטבת מס�

העובדים בר מות השכר הנמוכות
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 ההצעה –פנסיה לכל עובד    ההצעה –פנסיה לכל עובד   

יישום המהלך  תוך שיתוף פעולה מלא עם נציגי העובדים ונציגי �

המעסיקים 

*החלת חסכון פנסיוני חובה לכל עובד בישראל�

הגיע להסדר  יידרשו המעסיקים וה עובדים ל תקופה בהקביעת�

בהסכמ ה 

 סכם קיבוציה(ם הסדר קיי החלת – בהם  לא יושג הסכ םבמקרים �

בשינויים המחויבים, )יה דומהלגבי אוכלוסיהנהו ג 

החיסכון הפנ סיוני ינוהל במוצרים הפנסיונים הקיימים בשוק�

במסגרת ההסכם הקיבוצי יק בעו כלליםבמסגרת ההסכם הקיבוצי יק בעו כללים* * במסגרת ההסכם הקיבוצי יק בעו כללים* 
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 רקע -אכיפה מוגברת של  שכר המינימום  רקע -אכיפה מוגברת של  שכר המינימום 

שכר המינימום אינו נאכף ביעילות מספקת�

 העלאת שכר המינימוםמקטינה את האפקטיביות של אי האכיפה �

ומגדילה את פערי השכר בין העובדים 

שלילי תנוצל על ידי ההטבה מהמס האי האכיפה תגרום לכך ש�

המעבידים להפחתה של שכר העובד

  אי האכיפה מצמצמת את התמריץ להשתתף בכוח העבודה�

ומשכך מעודדת הישענות על קצבאות 
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 ההצעה –אכיפה מוגברת של  שכר המינימום  ההצעה –אכיפה מוגברת של  שכר המינימום 

ת"בתמארגון של האגף לאכיפת חוקי עבודה -תוספת כוח אדם ורה1.

והקמת , מיקור חוץ של פעילויות, מחשוב תהליכי הבדיק ה והב קרה2.

מנגנון לטיפול מהיר ואפקטיבי בתלונות נגד מעבידים

קבלני כוח אדם שירותי הגברת האחריות של המשתמשים ב3.

להבטחת זכויות העובדים

פעולות בקרה על התקשרויות הממשלה והפעלת סנקציות על מפירי 4.

 כולל מניעת השתתפויות במכרזים ממשלתיים וציבוריים–החוק 

תגבור פעולות הסברה ופ רסום בקרב עובדים ומעסיקים5.
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  רקע -הגדלת היצע של מ ע ונות היום וצהרונים   רקע -הגדלת היצע של מ ע ונות היום וצהרונים 

הצורך במציאת פתרון השגחה על ילדים מהווה חסם מרכזי �

בשילוב אמהות בשוק העבודה 

 70,000 -לכ )07:30-16:00(כיום משתתפת המדינה במימון מעונות יום �

י מבחני "עפ, ח לחודש" ש700בסכום ממוצע של , )0-3גילאי (פעוטות 

ה כנסה 

צ עבור ילדים מעל "כיום המדינה אינה משתתפת בפתרונות אחה�

)צהרונים(גיל שלוש 
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 שוברים לפתרונות השגחה לילדים30,000 -הקצאה של כ�

השוברים ישמשו לסבסוד מעון יום או צהרון �

גובה השובר יקבע בהתאם למבחני הכנסה שיערכו למשק הבית�

ח לחודש" ש1,100 עד 100גובה השובר עבור מעון יום יעמוד על �

ח לחודש" ש450 עד 50גובה השובר עבור צהרון יעמוד על �

ח " מיליוני ש200 - כ–עלות כוללת  ח " מיליוני ש200 - כ–עלות כוללת 

  ההצעה-הגדלת היצע של מ ע ונות היום וצהרונים   ההצעה-הגדלת היצע של מ ע ונות היום וצהרונים 
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 רק ע  –חלוקה שוויונית של נ טל המס   רק ע  –חלוקה שוויונית של נ טל המס  

ומעלה גבוה  -נטל המיסוי הישיר על עובדים מהמעמד הבינוני �

בקנה מידה ב ינלאומי

 מרכיב מרכזי במדיניות לעידוד –הגדלת הה כנסה הפנויה  �

הסקטור היצרני

שווי השימוש ברכב נמוך משמעותית מערכו הריאלי�

שכבות החזקותבבעיקר הינו סקטוריאלי וממוקד  "עיוות המס"�

 למעט רכב צמוד-חוסר שוויון בין עובדים שתנאיי העסקתם זהים �
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 העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס   העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס  

מקלט מס, להלכה ולמעשה, שווי השימוש הנמוך מהווה מקלט מס, להלכה ולמעשה, שווי השימוש הנמוך מהווה

15,00015,000משכורות ברוטו

15,00012,000"מתוקן"ברוטו 

7,5068,291)רכב' הוצלא חר ( הכנס ה פנו יה 

8,291

3,709

3,000

עובד עם רכב 

צמוד 

10,506משכורת נטו

4,494מס ים

3000רכב עלו ת  ה

)2' קב(הה וצא ה של  העוב ד 
עובד עם רכב 

בבעלות פרטית 

לאחר זקיפת
שווי שימוש

לאחר זקיפתלאחר זקיפת

שווי שימוששווי שימוש
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התפלגות הטבת המס של רכב צמוד לפי עשירו נ י הכנסה
) שכ יר ים  לפ י  ע ש יר ו ני ה כנס ה  ש ל מ שק י  בית( 

התפלגות הטבת המס של רכב צמוד לפי עשירו נ י הכנסה
) שכ יר ים  לפ י  ע ש יר ו ני ה כנס ה  ש ל מ שק י  בית( 

0%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

עשירוני�

קרוב   למח צית  הטב ת 

המס  מתר כזת  

ל עש י רו ן ה ע לי ון 

 העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס   העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס  
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שווי השימוש ברכב נמוך משמעותית מערכו הריאלישווי השימוש ברכב נמוך משמעותית מערכו הריאלי

 העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס   העיוות–חלוקה שוויונית של נ טל המס  

2,3202,3202,320
2,7702,7702,770

2,764

3,924
4,441

6,133

7,976

10,291

2,764
3,330 4850

1180 1330 1330 1740
2160

3030

3850
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2,000
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6,000
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12,000

1 (הרחבה) 1 2 3 4 5 6 7

שווי שימוש כלכלי מלא

שווי שימוש מוצע

שווי שימוש נוכחי
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 ההצעה –חלוקה שוויונית של נ טל המס   ההצעה –חלוקה שוויונית של נ טל המס  

להעמיד את שווי השימוש על ערכו הכל כלי1.

להגדיל את מגוון כלי הרכב  הנכללים בקבוצת המחיר הראשונה 2.

להשוות את תנאיי המיסוי של רכב בין שכירים ועצמאיים3.

במלוא הסכום (להפחית את שיעורי המס בשלוש המדרגות הנמוכות 4.

)ח" מיליארד ש2.5 –הצפוי להגבו ת מהעלאת שווי השימוש 

  הפחתה בתשלומי המס לכל משלמי המסים–המשמעות 



2424

 העלאת שווי שימוש–חלוקה שוויונית של נ טל המס   העלאת שווי שימוש–חלוקה שוויונית של נ טל המס  

בהתאם לנתונים אובייקטיביים, העלאה מדורגת של שווי השימוש בהתאם לנתונים אובייקטיביים, העלאה מדורגת של שווי השימוש
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 הפחתת מיסים–חלוקה שוויונית של נ טל המס   הפחתת מיסים–חלוקה שוויונית של נ טל המס  

תו ספ ת חודשי ת ב שקל ים

7,000 2754108

20,000 33104209

15,000 33104209

12,000 33104209

90

70

34

2008

180

140

68

2009

8,000 33

10,000 33

6,000 17

2007שכר ברוטו

הפחתה מקבילה של שיעורי המס על הכנסההפחתה מקבילה של שיעורי המס על הכנסה
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סוף סוף סוף 


