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ההסדר  יםסקרנמסמך ב מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(. ושאונוס אבאסל גטבקשת חה"כ מסמך זה נכתב ל

נתונים על התפלגות מקבלי מוצגים וכן הקיים לקבלת מענק עבודה, התנאים לקבלתו ודרכי הגשתו, החוקי 

א הסיבות לקבלת המענק רק לאחר פנייה לרשויות המס ולמפורטות מענק עבודה בפריסה ארצית לפי מגזר ו

 באמצעות המעסיק.באופן אוטומטי 

 מענק עבודה .5

פות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה להגדלת שיעור ההשתת חוקהנחקק  2117בשנת 

את ההכנסה וההשתתפות בכוח העבודה שיעור את להגדיל החוק נועד בין היתר . 2992-"חהתשסשלילי(, 

מענק ההכנסה נועד  בין העובדים.הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים 

תשלום  ידי-עבודה עלכוח הההשתתפות בשיעור את גדיל לות השכר הנמוכות וטיב עם משפחות עובדות ברמילה

, במשפחתוהעובד, מספר הילדים ת הכנס על בסיסהמענק נקבע סכום  באמצעות מערכת המס.מענק כספי 

  1.והכוללת של משק בית וההכנסה שיש או אין לו הכנסות נוספות

. בשנתיים 2117לילי( על בסיס הכנסות מעבודה משנת ראשונה מענק עבודה )מס הכנסה ששולם ל 2112שנת ב

לאימהות לילדים עד גיל שנתיים בכל החלתו  הורחבה 2101בשנת  2.בלבד החוק באזורי השילובהוחל הראשונות 

  3.בפריסה ארציתמיושם  אהו 2952ומשנת הארץ, 

את תחולת לצמצם  הויעברה )כמו קצבאות הבטחת הכנסה וקצבאות ילדים( עשהתשלומי הגדלת שיש לציין 

את תחולת רחיב לאורך זמן דווקא להכך ו להקטין את התמריץ להיכנס לשוק העבודה גם עלולה אולם ,העוני

ת מגדיל אנמוך ו םשכרשפועל להקטנת העוני בקרב שכירים  ,או מס הכנסה שלילי ,מענק עבודהואילו  4,העוני

 ארוך.הטווח בתחולת העוני  צמצוםל ביאעשוי לההוא כן  , ועלהתמריץ להשתתף בשוק העבודה

  ובקשה לקבל תהגשסכום המענק והדרכים ל ,עבודה התנאים לקבלת מענק .5.5

והוא עומד  שנת המסבמשלח יד  אומעסק או יתה לו הכנסה מעבודה יאו עצמאי שה כל שכיר עבודה למענק יזכא

 5לה:הא בשלושת התנאים

  ילדים אם אין לו, גם 22מעל גיל או עובד  (,01יש לו ילדים )מתחת לגיל ש  22 מעל גילעובד; 

 ת של יוזכובבעלות בן זוגו או בבעלות ילדיו התלויים בו  ,אין בבעלותוגורים יחידה מדירת לבד בעלות על מ

 ; לה ץבישראל או מחו במקרקעין )כגון: דירה, חנות, מגרש וכו'( 21%-יותר מ

 להלן:מפורט כ אהו 2102עבודה לשנת ו היא בטווח המזכה במענק. הטווח המזכה במענק הכנסת 

  הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה  )גם ללא ילדים(: 22עובד עם ילד אחד או שניים או עובד מעל גיל                   

  6;ש"ח 7,027 -ונמוכה מ ש"ח 2,171-מ

 ש"ח 7,777 -ונמוכה מ ש"ח 2,171-עובד עם שלושה ילדים או יותר: הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ. 

                                                 

 .2102בינואר  00, כניסה: 2112בספטמבר  2שכירים,  –בנושא מס הכנסה שלילי  202112 'חוזר מקצועי מסרשות המסים,    1
ג'ת, -מאהל, באקה-עילית, עין-אזורים שבהם הופעלה תוכנית "אורות לתעסוקה", ובהם ירושלים, אשקלון, שדרות, נצרת, נצרת  2

 כרכור, מועצה מקומית בסמ"ה ונתניה. -חנה-עקיבא, חדרה, פרדס-, אורקרע-פינס, כפר-עירון, ערערה, כפר-משמרות, עין
מס הכנסה , אליעזר שוורץ, 2100, מרס ויישומה בקרב עולים( מס הכנסה שלילי)תוכנית מענק הכנסה  הרחבה ראו: אורלי לוטן,   3

 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת.2117, מאי ניתוח כלי מדיניות זה והאפשרויות ליישומו בישראל –שלילי 
 , שם.2102, אוגוסט ההטבות הנלוות למקבלי הגמלה הכנסה ואומדן שוויתיאור גמלת הבטחת הרחבה ראו: ענת לוי,   4
 .2102בינואר  00, כניסה: 2102עלון מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( לשנת המס רשות המסים,    5
 (.02-ידי חלוקת סך ההכנסות מעבודה0עסק0משלח יד בשנת המס במספר חודשי העבודה בפועל )לא יותר מ-בה עלההכנסה חוש   6

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz4-2008.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02824.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01446.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01446.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01446.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03334.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Documents/alonMasShlili2013Heb.pdf
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מספר מגיש הבקשה ובן זוגו, של  והכנסות נוספות משלח יד, עסק, מעבודה ההכנסהסכום המענק תלוי ברמת 

, מגיע סכום המענק עולהברמות השכר הנמוכות כך ש 7,טרפזסכום המענק בנוי בצורת הילדים וגיל המבקש. 

מענק מוגדל בשיעור הות יחסית. סכום המרבי בסביבות שכר המינימום, ויורד בהדרגה בטווח ההכנסות הגבול

לילד אחד לפחות,  הורה יחידניתן לעובדת0עצמאית שהיא אם לילד אחד לפחות ולעובד0עצמאי שהוא  021%

 שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם תלויה בו.

 .2102לשנת  ,ילדיםהגיל ומספר רמות שכר לפי כמה מענק בהלהלן דוגמאות לסכומי ש 0בטבלה 

 8ש"ח(ב) 2956 ,נק עבודה לחודש לפי רמת השכרסכומי מע – 5טבלה 

 

עד  להם יששהקבועים לזכאים אשר להם שלושה ילדים לפחות גבוהים מסכומי המענק לעובדים המענק  סכומי

ש"ח  2,701בטווח ההכנסות שבין וש"ח,  2,711-לש"ח  2,170גובה המענק עולה בטווח ההכנסה שבין  ;שני ילדים

 הורה יחיד ואשהגבר לש"ח לחודש לאישה או  721-י להגיע לעשוו ,המענק הוא הגבוה ביותר ש"ח סכום 2,201-ל

  9.סכום המענק הולך ופוחת ש"ח 7,027עד  2,200הכנסה של בעלי ל .יש להם שלושה ילדים לפחותו

כום המענק המרבי ס בישראל בתוכנית דומה בארה"ב. ןניתהסכומי המענק מנמוך  סכום המענק המרבי בישראל

מהשכר  00%-כ אהו מהשכר הממוצע לגברים. בארה"ב המענק 2.2%-מהשכר הממוצע לנשים ו 7.2%-כהוא 

מהשכר הממוצע של  07%-מהשכר הממוצע של גבר זכאי ו 02%-כ אהובישראל סכום המענק המרבי  10הממוצע.

ההוצאה  2102בשנת  ל הזכאים.מהשכר הממוצע ש 21%-כהוא אישה זכאית. בארה"ב סכום המענק 

בשנת התוכנית  ההוצאה הממשלתית עלואילו בארה"ב אחוזי תוצר,  1.17-יתה כיהממשלתית על התוכנית ה

                                                 

ומעלה ללא ילדים, השני לזכאים שיש להם  22האחד לזכאים שיש להם ילד אחד או שניים ולזכאים בני  –קיימים שני טרפזים   7
 שלושה ילדים או יותר.

 0-; הסכומים נכונים למדד הידוע ל2102בינואר  02, כניסה: 2102עלון מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( לשנת המס רשות המסים,    8
 .2102ביוני 

של מגיש התביעה והכנסות של בן0בת הזוג המענק מושפע מההכנסות הכוללות של משק הבית, לכן "הכנסה נוספת"   9
קצבה שהיא  –עבודה0עסק0משלח יד0הכנסה אחרת עלולות להביא להקטנת המענק או אף לביטול הזכאות. "הכנסה נוספת" 

( לפקודת מס הכנסה למעט קצבת נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן0בת זוג וגמלת נפגעי עבודה ו0או נפגעי 2)2הכנסה לפי סעיף 
 ידי המוסד לביטוח לאומי. המקור: אתר רשות המסים.-ונות המשולמת עלתא

 02ה: , כניס2102: דוח ועדת המשנה כלכלה ותעסוקה, יולי 2דוחות ועדות המשנה, פרק דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל,    10
 .2102בינואר 

http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Documents/alonMasShlili2013Heb.pdf
http://media.wix.com/ugd/520601_5f2a3905f7574535bb2401bff0bd3f82.pdf
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 1.2 הייתה 2101-2111בשנים  דומה ההוצאה הציבורית על תוכניתאחוזי תוצר, ובבריטניה  1.2הייתה  2111

 11אחוזי תוצר.

ציין  OECD-נעשה על סמך הכנסות השנה הקודמת. ארגון ה וחישובוית המענק משולם בתדירות רבעונ בישראל

עובר עד מתן ששכן הקשר בין השכר לתעסוקה מתערער בשל הזמן הארוך  ,נקודה זו כחולשה של התוכנית

  12ואילו באירלנד ההטבה היא שבועית. ,בארה"ב המענק ניתן בתום שנת המס יצוין כיההטבה. 

 הבקשה. הגשת לרשות המסים בקשהלהגיש על העובד וכדי לקבלו  ,ופן אוטומטימימוש המענק אינו נעשה בא

בסניף הדואר עם תעודת זהות והמחאה או אישור רשמי  תייצבתובע המענק עצמו לה על ;בסניפי הדוארנעשית 

ם הנחוצים להשלמת הנתוניפרטים  המכלמסור  יומהבנק על ניהול חשבון. לאחר הזדהותו בפני פקיד הדואר, על

 אם נקבע, ועבודהלמענק זכאות התובע ברשות המסים נבחנת  הבקשההדרושים לבחינת זכאותו. לאחר הגשת 

 13הזכאות.סכום נקבע  ,הוא זכאיש

-עבר עלבנבחנה  (בקשה)וללא צורך בהגשת  ידי המעסיק-מענק העבודה באופן אוטומטי על את שלםהאפשרות ל

  14:רכזיותוהועלו שתי בעיות מ ,בנק ישראלידי כלכלני 

 משכר או חלקו חשש שאם המעסיק ידע שהעובד מקבל מענק עבודה הוא יפעל לקזז את סכום המענק  יש

 העובד. 

  כל המידע הרלוונטי על העובד )כמו נכסים(. את למעסיק אין מבחינה טכנית 

רבים ברמות עובדים  בהם מועסקיםשחברות גדולות )בעיקר תאגידי מזון גדולים  המכבנק ישראל ערך בדיקה ב

 ,ם הם זכאים למענק עבודהתלעובדים שלפי הערכ פנו בעלי החברות האלה פי בקשתו-על שכר נמוכות יחסית(.

פיכך היו זכאים למענק עבודה. לומנם אמכלל העובדים שבעלי החברות פנו אליהם  71%–21%-כנמצא כי רק ו

לקבוע כדי עסיקים אין מספיק מידע למסקנה שבמערכות המידע הקיימות היום אצל המ בבנק ישראל הגיעו

 15.גבוה מאודיהיה  אחוז הטעותידיהם -אם ישולם המענק עלו ,זכאות למענק עבודה

, המליצו חברי ועדת המשנה לכלכלה )ועדת אלאלוף( 2102שפורסם ביוני בדוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל 

 16.נה הקודמתבדיקת זכאות אוטומטית לכל מי שהיה זכאי בשעל עריכת ותעסוקה 

 לפי מגזר וומימושהמענק נתוני קבלת  .2

 .2102 מועד הגשת הבקשות הוארך עד דצמברשמאחר  ,עדיין אינם זמינים 2102מימוש לשנת הזכאות והנתוני 

       יהודים  652,999 –זכאים למענק עבודה  227,111ו היבפריסה ארצית,  לראשונה בה יושם החוקש, 2102בשנת 

לעומת משקל השכירים  ,01.2% היהסך הזכאים למענק בנתונים אלו משקל הערבים לפי  17.ערבים 28,999-ו

אוכלוסייה העובדים מקבוצות מענק עבודה נועד לעזור לכאמור,  .00%-כשהוא  ,השכיריםבכלל הערבים 

 ,השכירים בכלללעומת שיעורם  ,22%שיעור העולים הזכאים למענק הוא יותר, ומהנתונים עולה ש ותחלשה

ושיעור החרדים הזכאים הוא  , 22%, השכיריםכלל ב ןשיעורלעומת  ,27%שיעור הנשים הזכאיות הוא  ;07%

                                                 

השנה הראשונה לפריסתו הארצית, בתוך: ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים  – 2102-תשלום מענק עבודה בבנק ישראל,    11
 .2102בינואר  02, כניסה: 2102, אפריל עד ספטמבר 027

 .2102בינואר  01, כניסה: 22 ', עמ2101דוח סופי, יוני  –הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה , שם  12
 .2102בינואר  00, כניסה: 2102עלון מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( לשנת המס רשות המסים,   13
 .2102באוקטובר   21כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר בבנק ישראל, שיחת טלפון, -ד"ר עדי ברנרד, ראש אגף מקרו   14
 שם.  15
 02, כניסה: 2102: דוח ועדת המשנה כלכלה ותעסוקה, יולי 2דוחות ועדות המשנה, פרק דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל,   16

 .2102בינואר 
 .2102בנובמבר  01כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר בבנק ישראל, דואר אלקטרוני, -ד"ר עדי ברנרד, ראש אגף מקרו    17

http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/5-136.pdf
http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/5-136.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/papers/paper19h.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Documents/alonMasShlili2013Heb.pdf
http://media.wix.com/ugd/520601_5f2a3905f7574535bb2401bff0bd3f82.pdf
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עובדים מקבוצות האוכלוסייה לניתן שהמענק אכן מכך להסיק אפשר  .2%, השכירים ם בכללשיעורלעומת , 7%

  18.החלשות יותר

יש הבדל בשיעורי המימוש בין . מענקלמכלל הזכאים  72%-היה כ 2102מענק העבודה בשנת  מימוששיעור 

הוריות וגברים חרדים. -חדבמשפחות  תהמימוש גבוה יותר אצל נשים, אימהו שיעור: קבוצות האוכלוסייה

 ,11%-יהודים היה כשיעור המימוש בקרב ה 19.ירושלים-המימוש הנמוכים ביותר היו בקרב ערביי מזרחשיעורי 

  20.16%-קרב הערבים היה כושיעור המימוש ב

הזכאים בתוך חלקי הטרפז: התפלגות  להלן נתונים על ;כאמור, סכום המענק הניתן לזכאים בנוי בצורת טרפז

בו רמות ההכנסה נמוכות יחסית וסכום שהזכאים נמצאים בחלק העולה של הטרפז )כלומר בחלק כלל מ 21%-כ

בו שופקי של הטרפז )בחלק הזכאים נמצאים בחלק האכלל מ 22%-המענק גדל עם העלייה ברמת ההכנסה(, כ

הזכאים נמצאים בחלק היורד של הטרפז )בחלק כלל מ 27%-וכ ,המינימום(ביב שכר ס ,סכום המענק הוא מרבי

 הגבריםהתפלגות  תן עם העלייה ברמת ההכנסה(. בבחינבו רמות ההכנסה גבוהות יותר וסכום המענק קט  ש

נמצאים בחלק  22%-כצאים בחלק העולה של הטרפז, הגברים הזכאים נמכלל מ 22%-למענק עולה כי כהזכאים 

, כלומר רוב הגברים הזכאים משתכרים שכר גבוה נמצאים בחלק היורד של הטרפז 22%-כהאופקי של הטרפז ו

 21בהתאמה(. 20%-ו 22%, 22%. אצל הנשים ההתפלגות בין חלקי הטרפז די אחידה )יותר

זכאי ימצא יאומנם  למענק עבודה ות המסים כזכאייש לציין שלא כל מי שמופיע במערכות המחשב של רש

  22שבשלב הראשוני אין בידי רשות המסים כל הנתונים הדרושים לקביעת הזכאות., מכיוון קבלול

של  ןאת רווחת ולשפרמענק עבודה נועד להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים ברמות השכר הנמוכות 

בשנת השכירים בישראל. כלל מ 2%-לכ 2102ודה ניתן בשנת מפרנסים. מענק עב בהן יששעם ילדים משפחות 

 ם הואשכרשהשכירים כלל מ 21%בחמישון התחתון של השכירים )כלומר  היוהמענק מקבלי כלל מ 20%-כ 2100

בחמישון היו מקבלי המענק כלל מ 21%-כ .02%-בכ )לנפש תקנית(והמענק הגדיל את הכנסתם  ,הנמוך ביותר(

והמענק הגדיל את  ,בחמישון השלישיהיו ממקבלי המענק  22%-כ .7%-ת הכנסתם בכוהמענק הגדיל א ,השני

 23מתשלומי המענק ניתנו לשכירים בשני חמישוני ההכנסה הנמוכים. 72%-. כ2%-הכנסותיהם בכ

, המליצו חברי ועדת המשנה לכלכלה 2102שפורסם ביוני  )ועדת אלאלוף(, בדוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל

ומלץ שיוגדרו הכיום:  הנהוג מתווהבשינויים ולהחיל כמה כלל הזכאים, ללהגדיל את מענק העבודה ותעסוקה 

ללא ילדים, גם  22טרפז לזכאי עם ילד אחד או זכאי מעל גיל  שלושה טרפזים )במקום השניים הקיימים היום(:

גברים לכום המענק לנשים ולהשוות את סו ,טרפז לזכאי עם שני ילדים וטרפז לזכאי עם שלושה ילדים או יותר

  .לו גבוה מסכום המענק לגברים(שנשים זכאיות יום סכום המענק כ)

 211-מיליון ש"ח ל 271התוספת התקציבית הנדרשת נעה בין והועדה בחנה ארבעה תרחישים להגדלת המענק, 

מספר יותר.  בחלופה היקרה 2.7%-לבחלופה הזולה ביותר  1.2%מיליון ש"ח בשנה. הצמצום בעוני נע בין 

בהתאמה, ומספר  ,2,211-ל 2,111בין  הואייחלצו מעוני עקב הגדלת המענקים צפוי כי העובדים שמשפחות 

 על. הוועדה המליצה בהתאמה ,21,721-ל 00,211 הוא ביןיחלצו מעוני צפוי כי יהנפשות של משפחות העובדים ש

 24ח."מיליון ש 211החלופה שהתוספת התקציבית הנדרשת למימושה היא 

                                                 

 .2102, דצמבר 2102, אפריל עד ספטמבר 027ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים בנק ישראל,     18
 שם.  19
 .2102בנובמבר  01כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר בבנק ישראל, דואר אלקטרוני, -קרוד"ר עדי ברנרד, ראש אגף מ    20
 .2102, דצמבר 2102, אפריל עד ספטמבר 027ם ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרוניבנק ישראל,   21
 .2102באוקטובר   21כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר בבנק ישראל, שיחת טלפון, -ד"ר עדי ברנרד, ראש אגף מקרו   22
מענק עבודה לפי  – 2. לוח 2102, דצמבר 2102, אפריל עד ספטמבר 027ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים בנק ישראל,   23

 .2100חמישוני הכנסות משכר של שכירים, 
, טבלה 012 ', עמ2102: דוח ועדת המשנה כלכלה ותעסוקה, יולי 2דוחות ועדות המשנה, פרק דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל,   24

 העלות התקציבית של התרחישים והשפעתם על תחולת העוני בקרב משפחות עם מפרנסים. –ב' 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop136h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop136h.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/RecentEconomicDevelopments/develop136h.pdf
http://media.wix.com/ugd/520601_5f2a3905f7574535bb2401bff0bd3f82.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 0השפעתם של כמה אמצעי מדיניות שיביאו להפחתה של  האמדנ 2117בשנת מחקר שנעשה בבנק ישראל ב

הפחתת מע"מ המחקר העלה כי  25.מיליארד ש"ח בהכנסות המדינה על התחלקות ההכנסה לפי עשירוני הכנסה

על מוצרי מזון  מע"משיעור המהסכום לשלושת העשירונים הנמוכים, הפחתת  21.0%-תנתב כ אחיד בשיעור

 71.0%-מס הכנסה שלילי ינתב כיישום מהסכום לשלושת העשירונים הנמוכים ו 22.7%-בסיסיים תנתב כ

יחסית של שימוש במענק  רבהמהסכום לשלושת העשירונים הנמוכים. מחקר זה עשוי להעיד על היעילות ה

 עבודה לצמצום העוני.

, לפי דוח ממדי העוני והפערים 2102 שנת לעומת 2102מדדי העוני בשנת רט השינוי בולהלן מפש 2טבלה ב

רסם המוסד לביטוח לאומי החברתיים שפ

חלה  2102בשנת  ,טבלהלפי ה .2102בנובמבר 

המשפחות העניות  מספרב 7,211ירידה של 

(, ירידה של 0.7%) 2102לעומת שנת בישראל 

( ושל 2.2%הנפשות העניות ) מספרב 17,211

(. לפי 7.2%הילדים העניים ) מספרב 71,211

, למרות הקיצוץ 2102בשנת  ובהקת בשיעור העוני בישראלמניתוח של המוסד לביטוח לאומי מדובר בירידה 

לעומת שנת  2102השינוי בתחולת העוני בשנת  יםרטולהלן מפש 2 הטבלב .ה זובקצבאות ילדים אשר יושם בשנ

של ההכנסה )לפני תשלומי העברה ומסים( ומדד ג'יני  תהכלכלישל ההכנסה שוויון( -איה)מדד מדד ג'יני  ,2111

 שלומי העברה ומסים(.)לאחר תהפנויה 

 295627בשנת תחולת העוני ובמדד ג'יני השינוי ב – 6טבלה 

 שינוי 2013 2009 נתון

 נקודות אחוז 1.9- 18.6% 20.5% משפחות

 נקודות אחוז 3.2- 21.8% 25.0% נפשות

 נקודות אחוז 5.5- 30.8% 36.3% ילדים

 6.1%- 0.4788 0.5099 תכלכלישל ההכנסה המדד ג'יני 

 6.6%- 0.3634 0.3892 של ההכנסה הפנויהג'יני מדד 

                     2111בשנת  21.2%-ת העוני של משפחות )מלבתחוניכרת חלה ירידה  2102–2111בשנים לפי הטבלה, 

(. מדד ג'יני של ההכנסה 21.2%-ל 27.2%-מ( ושל ילדים )20.2%-ל 22%-(, של נפשות )מ2102בשנת  02.7%-ל

 1.2722-ל 2111בשנת  1.2111-, מת בתקופה זוניכרגם הוא במידה ם( ירד מסיהכלכלית )לפני תשלומי העברה ו

בשנת  1.2212-ם( ירד ממסי. מדד ג'יני של ההכנסה הפנויה )לאחר תשלומי העברה ו7.0%, ירידה של 2102בשנת 

 . 7.7%ירידה של , 2102בשנת  1.2722-ל 2111

שיפור ההשתכרות  אהית העוני ובפערים הכלכליים ללפי המוסד לביטוח לאומי הסיבה העיקרית לירידה בתחו

להניח כי מענק עבודה, אפשר . עלייה בשכרםשל גידול בשיעור התעסוקה והן ב שלעובדים בשכר נמוך, הן ב של

בעוני ובפערים החברתיים בשנים האחרונות. יש המיועד לעובדים בשכר נמוך, תרם גם הוא לירידה בתחולת 

לציין כי נתוני המוסד לביטוח לאומי מבוססים על סקר הוצאות משקי בית שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תתווסף שאלה זו  2102קבלת מענק עבודה, אולם משנת  לעשאלה בסקר מדי שנה. עד כה לא נכללה מפרסמת 

ק ומלא יותר את תרומת מענק העבודה לשינויים בתחולת העוני ובפערים לנתח באופן מדוי אפשר לסקר, ויהיה

 החברתיים.

                                                 

 ההפחתעמי צדיק,   .2117, ינואר 002דוח התפתחויות כלכליות עוני", מחלקת המחקר, "השפעת צעדי מדיניות חלופיים על ה –בנק ישראל   25
 . 2111המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר , מרכז אחידה של מס ערך מוסף בשיעור של חצי אחוז

 . 2102, דוח שנתי, נובמבר ממדי העוני והפערים החברתייםהמוסד לביטוח לאומי,  26
 שם. 27

 295626השינוי בכמות העניים בשנת  – 2טבלה 

 %-ב שינוי שינוי 2013 2012 ןנתו

 1.7%-  7,500-  432,000  439,500 משפחות

 5.5%-  96,500-  1,658,200  1,754,700 נפשות

 7.4%-  60,300-  756,900  817,200 ילדים

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb112/develheb.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02367.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02367.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2013.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הגורמים המשפיעים על מימוש המענק .6

למנות כמה סיבות  אפשרבפריסה ארצית.  ,72% של מענק עבודה מימושהשיעור היה  2102כאמור, בשנת 

 . למימוש לא מלא של המענק

  מימוש הזכאות היה בשיעור גבוה יותר ה בנושאפעילות הסברבהם הייתה שבאזורים  – מודעות לחוקחוסר ,

של עמותת  הה פעילות הסברנעשת שבהן ,בנצרת ובאשקלוןלמשל  החוק כבר בשנה הראשונה ליישום 

 28.החוקליישום ותר כבר בשנה הראשונה יהביאה לשיעורי מימוש גבוהים והמסים "ידיד" ושל רשות 

שלא מימשו את רשות המסים שולחת לזכאים קבלת המענק לקראת המועד האחרון להגשת בקשות ל

לאחר שליחת המכתבים יש גידול במספר הפונים לממש את . םהם מידע על זכאותובמכתבים זכאותם 

מקבלי המענק רק לאחר כלל מ 27%-כ הגישו את הבקשה החוק הוחל לראשונהבהם שזכאותם. באזורים 

לבדוק אפשר בו שרשות המסים אתר אינטרנט העלתה  מכתביםה לע. נוסף קבלת המכתב מרשות המסים

29את הזכאות למענק.
 

 זכאים ששכרם  בקרב ;לממשו לכך שהזכאים יפעלו הסיכויגובה המענק משפיע על  – סכום המענק השנתי

בקשה למענק  שיגישוהסיכוי זכאים לסכום המרבי של המענק, הנמצא בטווח האופקי של הטרפז, כלומר 

 שתוגשהסיכוי  בקרב זכאים ששכרם נמוך יותר )נמצאים בטווח העולה של הטרפז( הוא הגבוה ביותר. 

של הטרפז( הסיכוי יורד בקרב זכאים אשר שכרם גבוה יותר )נמצאים בטווח הו, 1%-בקשה למענק נמוך בכ

מס הכנסה הפדרלית לתוכנית הבעשר השנים הראשונות להפעלת  30.7%-להגשת בקשה למענק פוחת בכ

וסכומי  ,הורחבה התוכנית 0127בלבד. בשנת  2.2%-בתוכנית ב מספר המשתתפיםגדל "ב שלילי  בארה

-לכהגיע הוא  2110ולפי אומדנים שנערכו בשנת  ,תכריבמידה נגדל שיעור המיצוי נמצא כי  ;המענק הוגדלו

72%.31  

 עם נוספת.פזכאים שמימשו את זכאותם בשנים קודמות נוטים להגיש בקשה למענק  – מימוש הזכאות בעבר 

מאזורי המימוש בקרב זכאים  ישיעור ;ככל שהעובד מימש את זכאותו יותר פעמים בעבר גדלשיעור המימוש 

, שיעור המימוש בקרב זכאים מאזורי 72%היה בעבר את המענק לפחות פעם אחת אשר מימשו  32השילוב

בקרב זכאים  12%-ו 22%-. שיעור המימוש אף עולה ל20% היה השילוב שמימשו את זכאותם פעמיים בעבר

בקרב זכאים ארבע פעמים בהתאמה. לעומת זאת,  ואשלוש  בעבר מאזורי השילוב שמימשו את זכאותם

33.21%שיעור המימוש היה מאזורי השילוב אשר לא מימשו את זכאותם בעבר 
 

 נייה מענק עבודה אינו ניתן לזכאים באופן אוטומטי אלא דורש פכאמור,  – פנייה יזומה לרשות המסים

 תםוזכא שים אתמם לרשות המסים. עמותת "ידיד" מצאה כי חלק מהזכאים למענק אינם ממהיזומה של

כאמור,  34לקבלת מענק.מדובר בקשר שיביא עם רשות המסים, גם אם  מכיוון שהם חוששים מיצירת קשר

                                                 

 .2100, יוני 2100, ינואר עד אפריל 021ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, מספר בנק ישראל,    28
 .2102, דצמבר 2102, אפריל עד ספטמבר 027תחויות הכלכליות בחודשים האחרונים ההתפ, שם  29
ני , יו21 ', עממס הכנסה שלילי תוצאות השנה הראשונה ליישום החוקצוות המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי,   30

2101. 
 .2111, פברואר 2112, ספטמבר עד דצמבר 022ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים בנק ישראל,   31
ורות לתעסוקה", ובהם ירושלים, מס הכנסה שלילי הוחל בשנים הראשונות רק באזורי השילוב: אזורים שבהם הופעלה תוכנית "א 32

עקיבא, חדרה, -קרע, אור-פינס, כפר-עירון, ערערה, כפר-ג'ת, משמרות, עין-מאהל, באקה-עילית, עין-אשקלון, שדרות, נצרת, נצרת
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 7 מתוך 7 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לים טכניים ונמצא כי בשלב זה כש נה,מתן המענק באופן אוטומטי באמצעות תלוש השכר נבחהאפשרות של 

35.בצורה מיטבית המיישואינם מאפשרים את 
 

ידי בן0בת -עבודה במגזר הציבורי, קבלת המענק עלמשפיעים על מימוש המענק הם  וגורמים נוספים שנמצא

 36הזוג ומגורים באזורי שילוב.
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