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  מתרחש בישראל בסיסית מינימום קצבת של בעולם ביותר הגדול הניסוי

  1גל זהר
 

פרסום הפגנת הנכים והדיון הציבורי המתנהל בימים אלו בנושא גובה קצבת הנכות בישראל, על רקע 

 העלתהש הפגנת הנכים הגדולה לאחר שני עשוריםכ .חוטא למטרה ,זליכה ושמחוןת והמלצות ועד

הגיעה העת  חשיבות השילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה ובשוק העבודה לסדר היום את

רשת  שתכלול . מדיניותשמדינת ישראל תגבש מדיניות מוסכמת ואחידה עבור אנשים עם מוגבלות

לשינוי מבנה קצבת הנכות ההצעות כל , מרבה הצערל .טחון הולמת ועידוד לתעסוקה איכותיתיב

אינן מייחסות די חשיבות לקשר השלילי שמתקיים בין  ,ת כיום על השולחןוהמונחוגובהה, בישראל 

  . קצבה לעבודה

תכניות נוספות שיחד עם הובילה להמלצות ועדת לרון,  2001הפגנת הנכים הגדולה בשנת 

 , שיעורתעסוקת אנשים עם מוגבלות בישראל שיעור באופן ניכר אתהעלו  ,שהופעלו בעשור האחרון

מגורמים פרסום נתונים לא מדויקים תסתמכו על אל . OECD-מדינות הממרבית כיום הגבוה 

שתי . 'אנשים עם מוגבלות''מקבלי קצבאות נכות' ושיעור תעסוקת מתקשים להבין את ההבדל בין ה

   הגדרות ראויות, אבל רק אם מדובר בשני מדדים נפרדים.

 נמוכה. ייתכן כי הקצבה בישראל קצבת הנכותדיסאינפורמציה בעניין לכך גם בנוגע 

מפוצלת  ארץקצבה בנעוצה בכך שהלמדינות אחרות, אך אחת הסיבות העיקריות לכך  השוואהב

 האבחון ללא שינוי באופן  ,קצבאותהעלאת מרכיבים נפרדים. הניסיון הבינלאומי מראה כי ליותר מדי 

ולהוריד עור מקבלי קצבאות הנכות עלולה להעלות באופן חד את שיומעבר למודל תפקודי וסביבתי, 

קיצוני  באופןעלה אכן  מקבלי קצבת הנכות שיעור בהןש במדינות. בקרבם את שיעורי התעסוקה

כדוגמת  ,קצבאות למקבליתכניות התניה  בהצבת נאלצו לדון אחר כך(לדוגמה, שבדיה והולנד), 

  .תכנית וויסקונסין

יובילו להפעלת הניסוי הגדול בעולם מוצע וביטול חוק לרון, כהעלאת הקצבה , יתר על כן

לא  בישראל , הקצבהבסיסית בעולם הקצב ם למתןניסוייבניגוד ל. 'קצבת מינימום בסיסית'למתן 

. ותשנה לחלוטין את מערך הביטחון הסוציאלי ,תהיה אוניברסלית אלא תינתן לקבוצה אחת בלבד

 בישראל תהיה מגמה הפוכה. .לצמצם את הזליגה בין הקצבאותבכל העולם נוקטים צעדים שנועדו 

מדיניות  –כי השוק צר מלהכיל את כולם  ,בביתשבו ייש עדיףשיהיה לאנשים עם מוגבלות  המסר

על אנשים עם  וקשית ות המוצעיוהמדיניו בסוף שנות השמונים. OECD-שאפיינה רבות ממדינות ה

המשבר הגלובלי העולם לאחר למד כפי ש ,משבר כלכלילאחר ד ויחיב ,מוגבלות לחזור לשוק העבודה

  . 2008בשנת 

 והסובביםאנשים עם מוגבלות , החברה בוש האופן, זאת לעומת. תשתנה לא הנכות, נכון

הכישורים חיזוק . להשתנות יכול בהחלט, יהם להשתלב בשוק העבודהתויכול את רואים ם,אות
                                                 

  OECD-אנשים עם מוגבלות בישראל ובמדינות החוקר כלכלה ותעסוקה של אוכלוסיות חלשות/מוחלשות ושל  1



 בודהע -, הכישורים המקצועיים ורמת ההשכלה יכולים לשנות את התפיסה לגבי שוק העבודה הרכים

אנשים בדרך זו יעמדו . העבודה בשוק האדם ערך ומהגדלת שוויון עמדתמ אלא מחסד מגיעהאינה ש

   .ולא ישכחו מאחור בשוק העבודה יםשינויהעם מוגבלות בחוד החנית של 

להעלות יש בשלב הראשון, . רביםמשאבים  להשקיעהממשלה על  ,אז מה עושים? קודם כל

להיכנס לתהליך מקיף ותחום בזמן, , ד בבד. בןשחיקתלטפל במאות שקלים כדי ב את הקצבאות

והפעלת  הדרושים משאביםההקצאת יצירת אסטרטגיה כוללת, ל מיטביתתיבחן הדרך הבמסגרתו ש

תבחן כניסה לעבודה איכותית ומתגמלת,  תמרץשתתכנית . בנושא תכנית לאומית ואסטרטגיה כוללת

דרכים לצמצום משמעותי בעלות ההוצאה על שירותים (לדוגמה, ואת הקצבאות החלוקת אופן את 

יגיעו לקבוצות הנזקקות ביותר. בואו נלמד הכספים שכך ), שירותים מיוחדיםהתשלום להעלאת 

 אך כזו שאינה יוצרת תלות בקצבאות. ,הולמתונדאג לרשת ביטחון  ,מהניסיון הישראלי והבינלאומי


