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יוצאים 
מהמשבר 

תכנית כלכלית אלטרנטיבית
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ממשלת ישראל נכשלה באופן קשה ועמוק בניהול המשבר הכלכלי-חברתי של הקורונה. הכישלון 
נובע הן מטיפול לקוי ומאוחר בבעיות המיידיות שנוצרו בעקבות סגירת המשק והן מהיעדר תכניות 

לשיקום הכלכלה לטווח הארוך והתנעת הצמיחה.

המענים שבתכנית הממשלתית החדשה אינם מספקים, רשת הביטחון נותרה דקה ודלה והיקף 
הסיוע הממשלתי נותר נמוך ביחס לעולם. ללא צעדי מדיניות נוספים, חלקם הפוכים מאלו שמקדמת 
הממשלה, אנו צפויים להמשיך ולחזות בהעמקת המשבר הכלכלי, בהמשך שיעור האבטלה הגבוה 

ובהעמקת העוני ואי השוויון. כל אלה דורשים חלופה ברורה. 

כדי לשנות את המגמה דרושה מדיניות אחרת לחלוטין שמבטיחה ביטחון כלכלי ותעסוקתי לאזרח 
- כל אזרח - ובמקביל מייצרת אופק כלכלי לאומי ליציאה מהמשבר.

את האנשים שנותרו ללא תעסוקה, בשילוב הסכומים הגדולים שהוקצו עד כה להתמודדות עם 
המשבר ועוד יוקצו בהמשך, יש לתעל לשיקום המגזר הציבורי, צמצום פערים, וגיוס כוח אדם הנדרש 

בדחיפות להתמודדות עם המשבר.

הדרך המרכזית להתגבר על המשבר הכלכלי-חברתי ואף 
לייצר הזדמנות ואופק לשגשוג ולרמת חיים טובה יותר 
לכולם, היא באמצעות השקעות בשירות הציבורי ושיפור 

מערכות החינוך, הבריאות והרווחה לדורות קדימה.

במקום ״מודל האבטלה״ של הזרמת מיליארדי שקלים למענקים ודמי אבטלה, על המדינה לפעול 
על פי ״מודל התעסוקה״ - הן בתשלום דמי תעסוקה וסבסוד שכר והן על ידי הסבת כוח אדם למגזר 

הציבורי באמצעות הגדלת התקנים, שיפור תנאים ושכר, והכשרות מקצועיות.

מהלכים אלו יסייעו למגזר הפרטי ויאפשרו את התאוששותו ובמקביל יאפשרו למערכות הציבוריות 
להתמודד בצורה אופטימלית עם המשבר, יבטיחו את שיפור השירותים החברתיים לאזרח לעשורים 

הקרובים, וגם יפחיתו את שיעור האבטלה במשק לטווח ארוך. 

שינוי כיוון
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התכנית המוצגת מציעה שינוי פרדיגמה 
סביב שבעה עקרונות המהווים חלופה 
ברורה וישימה למדיניות הממשלה:

1. סבסוד מקומות עבודה במקום דמי אבטלה.

2. מענקים אוניברסליים ופשוטים במקום סלקטיביים 
וסבוכים.

3. השקעה במערכות חברתיות וצמצום העוני במקום 
קיצוצים מיותרים.

4. הכנת מערכת החינוך ללימודים בצל הקורונה.

5. הפחתת יוקר המחייה. 

6. הגדלת ההוצאה הממשלתית במקום הגדלת חובות 
משקי הבית.

7. ממשבר לצמיחה - המרצת המשק ויצירת מנופי 
צמיחה.
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דמי תעסוקה במקום 
דמי אבטלה

1

  מה צריך לעשות?
ליישם מודל של "דמי תעסוקה" במקום "דמי אבטלה". המודל  שנולד בגרמניה ומיושם ב-25 מדינות 
ב-OECD, מאפשר למעסיקים לצמצם את תעסוקת העובדים למספר שעות וימים בהתאם לאפשרות 
המימון שלהם, כאשר המדינה מסבסדת את חלק השכר שקוצץ. בדרך זו העובדים ממשיכים לעבוד 
ונשמר הקשר עם מקום העבודה, הם מקבלים שכר גבוה יותר מדמי אבטלה, והמעסיק יכול להמשיך 

את פעילות העסק.  

המודל הזה יושם בתוספת הקלות במספר מדינות מייד בתחילת משבר הקורונה:
• גרמניה התירה את הפעלת המודל גם לחברות שרק 10% מהמחזור שלהן נפגע והבטיחה מימון 

מלא של הזכויות הסוציאליות של העובדים.
• איטליה האריכה את טווח הזמן בו ניתן להפעיל את המודל.

• יפן קיצרה את הזמן בו צריכה להירשם הירידה במחזור לטובת אישור הפעלת המודל.
• דרום קוריאה הרחיבה את שיעור מימון השכר שהיא מאפשרת.

• דנמרק הרחיבה את שיעור המימון ל-75%.
• צרפת הרחיבה את שיעור המימון ל-84%.

בדיקה שערכו חוקרי ה-OECD העלתה שבמדינות בהן היתה השתתפות גדולה יותר של חברות 
במודל התעסוקה, נרשמה גם עליה קטנה יותר באחוז המובטלים. במדינות בהן אין כלל מודל של 

דמי תעסוקה, כמו ישראל, נרשם הזינוק המשמעותי ביותר באחוז המובטלים.

  מה עושה הממשלה?
הדרך בה בחרה הממשלה להתמודד עם משבר התעסוקה היא באמצעות מנגנון החל”ת. למעסיקים 
ניתנה אפשרות להפסיק באופן זמני את העבודה של עובדיהם ואת תשלום שכרם. כפיצוי על השכר 
שאבד, העובדים יכולים לקבל דמי אבטלה מתקציב המדינה. הזכאות לקבלת דמי האבטלה וגובה דמי 
האבטלה ניתנו בהתאם לכללים הקבועים בחוק, ונעשו בהם רק מעט הקלות לנוכח המצב הקשה.

מודל החל"ת תימרץ מעסיקים להוציא עובדים לחל"ת וכך פגע בפעילות העסקית, עד כדי סגירת 
עסקים גם כשלא היה בכך הכרח.

הוא ניתק את הקשר בין העובדים למקום העבודה ומקשה על חזרתם גם כשזו כבר התאפשרה. 
התוצאות העגומות של המדיניות הכושלת הזו ניכרות בשיעורי האבטלה הגבוהים בישראל. ניתן 
להעריך שגם בתום המשבר ניתוק הקשר בין העובדים למעסיקים, יוביל לאבדן קבוע של משרות 

רבות ולאבטלה גבוהה לאורך זמן.
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במודל של ההסתדרות וארגוני המעסיקים, מוצע כי סבסוד השכר של המדינה ינתן לפי המפתח שעל 
פיו מחולקים דמי האבטלה. לדוגמא:

עובד ששכרו 6,000 ש"ח, זכאי כיום לדמי אבטלה בסך 4,320 ש"ח אם הוצא לחל"ת. אם במקום 
להוציא אותו לחל"ת יחליט המעסיק לצמצם את משרתו ב-45%, יקבל העובד 3,300 ש"ח מהמעסיק 

)6,000/55( ועוד 1,944 ש"ח מהמדינה )4,320*45(.

כך שבסופו של דבר
 העובד ישאר בעבודה ויקבל 5,244 ₪ במקום 4,320 ₪

המעסיק יוכל להמשיך להעסיק אותו
 והמדינה תשלם רק 1,944 ₪ ולא 4,320 ₪

על פי הערכות ה-OECD, עלות דמי האבטלה שמשלמת 
ישראל עומדת על כ-3% מהתמ"ג, זאת לעומת 2% בלבד 

שמוציאה גרמניה על דמי התעסוקה.
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  מה עושה הממשלה?
רוב מוחלט של הכספים שחילקה הממשלה עד היום - במענקים, הלוואות ודחיות תשלומי מס - 
ניתנים בסלקטיביות, עם תבחינים נוקשים והררי ביורוקרטיות. התוצאה היא אחוזי מיצוי נמוכים מאוד 

לתכניות השונות, רובם מתחת ל-50%, וזעם ציבורי מוצדק. 
הצעד היחיד שיצא בצורה אוניברסלית היה מענק הפסח, שהיה גם היחיד שהגיע ל-100% מיצוי. 
המענק לכל אזרח עליו הכריז נתניהו טרם אושר סופית, אולם גם אם יישום מדובר במענק חד-פעמי 

ובהיקף מצומצם, והוא בחזקת מעט מידי ומאוחר מידי.

  מה צריך לעשות?
במדינות רבות מועבר כסף ישירות לאזרחים בצורה פשוטה וקלה, ללא תבחינים כלל או עם תבחינים 

מועטים בלבד ותוך מתן אמון באזרחים שמצהירים שהם נזקקים לסיוע כזה ושהכנסותיהם ירדו.

כדי שהכסף יגיע לכל מי שזקוק לו, צריך להקל מאוד על 
התבחינים, לוותר על הררי המסמכים והאישורים, לתת 
אמון בישראלים ולתת לכמה שיותר מהם את הכסף, 

ומהר.

כך אפשר להעביר כסף לכל שכיר או עצמאי שהצהיר שהכנסותיו ירד. את ההתחשבנות או הבדיקות 
המדגמיות אפשר לעשות מאוחר יותר. חלק מהכסף כנראה יגיע למי שלא זקוק לו, אבל זה עדיף 
משמעותית על מצב בו חלק גדול ממי שמגיע לו, לא מקבל – שכן מטרת המענקים והתמיכות בזמן 
המשבר אינה למקסם את החיסכון הכספי למדינה אלא לייצר השפעה משמעותית על המצב הכספי 
של המשפחות. את המענקים ניתן למסות באופן פרוגרסיבי, כך שבעלי ההכנסות הגבוהות יחזירו 

חלק מכספי הסיוע בצורת מס, בהתאם להכנסותיהם בתקופה זאת.

בנוסף, מענקים הניתנים לעסקים צריכים להיות מותנים בהימנעות מפיטורים ובהחזרת עובדים. לא יתכן 
כי המדינה תעביר סכומי עתק לחברות גדולות, ללא כל התחייבות מצדן לשמור על תעסוקה גבוהה. 

• חוק דמי אבטלה לעצמאים - יש לחוקק חוק דמי אבטלה לעצמאים, ולאשר את הצעת חוק המשתתף 
החופשי של ח"כ הורוביץ המשווה את מצבו לעובד שכיר מבחינת דיני העבודה וזכויות סוציאליות.

מענקים אוניברסליים ופשוטים 
במקום סלקטיביים וסבוכים
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  מה עושה הממשלה?
הממשלה ממשיכה לחתור לקיצוצים במגזר הציבורי. קיצוצים כאלה יגרמו לאבדן הכנסות של מאות 
אלפי עובדים, ביניהם עובדי השירותים החברתיים, יפגעו קשות בצריכה שלהם ולפיכך בביקושים 
במשק, ויפגעו אנושות במערכות החברתיות החיוניות ביותר שגם כך הורעבו במשך שנים עד כדי קריסה.

עוד טרם משבר הקורונה, עמדה ישראל בראש טבלאות העוני ואי השוויון של העולם המפותח. 
דו"ח חדש של הביטוח הלאומי צופה נפילה של למעלה מרבע מיליון נפשות נוספות למעגל העוני 
בעקבות גל הפיטורין הנרחב ואובדן ההכנסה של רבים. התכנית הממשלתית הנוכחית מציעה צעדי 
סיוע בטווח הקצר והבינוני, אך היא אינה מתייחסת כלל להיבטים ארוכי טווח ולהשפעות הקריטיות 

של התרחבות העוני ואי השוויון על עתיד החברה הישראלית.

  מה צריך לעשות?
• בלימת ההידרדרות לעוני

יש לגבש תכנית מקיפה וארוכת טווח להתמודדות עם מצוקת השכבות המוחלשות ולמניעת הרחבה 
והעמקה נוספת של העוני ואי השוויון, בהתבסס על שלוש מטרות מדיניות: א. טיפול בהשלכות 
הישירות של המשבר על תחולת העוני ועומק העוני, ב. צמצום הפגיעה המיידית באוכלוסיות החיות 

בעוני, ג. טיפול בהשלכות עקיפות וארוכות טווח על תחולת העוני ורמת אי השוויון.

יש לדאוג לתשלום הולם לעובדי השירותים החברתיים, 
הבריאות והרווחה, שניצבים בחזית המאבק במגיפה, 
ועוד יידרשו לימים מאומצים וקשים. רובם עובדים בתת 

תנאים, עם משכורות מעליבות ובלי מספיק תקנים.

 

השקעה במערכות חברתיות וצמצום 
העוני במקום קיצוצים מיותרים
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• ביצור החזית החברתית מול הקורונה
במדינות רבות בעולם, כמו גרמניה וצרפת, כבר דאגו להם 
למענקים ולשיפור שכר. יש לעשות זאת בדחיפות גם 
בישראל. בפועל, יש להוסיף תקנים לאחיות ולעובדות 
הסוציאליות, לאשר להן תכניות מוגנות ולשפר את שכרן. 
יש להקצות תקציבי חירום ייעודיים לארגונים אזרחיים 
המסייעים לאוכלוסיות בסיכון, לקשישים ולאנשים עם 

מוגבלויות ולהקים מפעלי הזנה במקומות רלוונטיים. 

 
כמו כן, יש לתת מענק מיוחד לכל הצוותים שניצבים בחזית הקורונה ולגייס אלפי מובטלים כדי להקים 

מערך תחקור אפדימיולוגי ראוי שיעזור במאבק בנגיף.

• סיוע מיידי
יש להגדיל את סכומי הסיוע לאזרחים שאיבדו את פרנסתם, ולסייע בדיור, מניעת פינויים מדירות 

והליכי הוצאה לפועל.

• הסבה מקצועית
כדי לצמצם את ההשלכות השליליות העקיפות של המשבר על העוני ואי השוויון במשק, יש לגבש 
תכניות להכשרה תעסוקתית. על הממשלה לגבש במהירות מסלולי הכשרה למגזר הציבורי, סבסוד 
לימודי סיעוד, הוראה, עבודה סוציאלית וחינוך מיוחד, ולתמרץ השמה של כוח עבודה למשרות 

מועדפות בתחום השירות הציבורי.

• שינוי במדיניות המיסוי
במקביל יש לבחון שינויים עתידיים במערכת המס במטרה להפוך את תמהיל המסים לפרוגרסיבי 

.OECD-יותר, בדומה למקובל במדינות ה
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  מה עושה הממשלה?
כבר ברור כי שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כסדרה. חלקה הגדול עלול להיות מושבת, ויהיה 

צורך לקיים לימודים מרחוק. 

שלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים חשפו 
את הבעיות הקשות של המערכת בהתמודדות עם הנגיף 

וקיום שגרת לימודים.

הנחתות מצד משרד החינוך תוך התעלמות מהגורמים בשטח, עימות עם עובדי ההוראה וארגוני 
העובדים שלהם תוך ציפייה כי עובדי ההוראה יעבדו ללא שכר, הנהגת למידה מרחוק המתעלמת 
מהקושי של אוכלוסיות שלמות ללמוד בצורה זו בשל היעדר אמצעים טכנולוגים ותשתית פיזית, 

והתעלמות מצרכי החינוך המיוחד.

  מה צריך לעשות?
על המדינה להיערך לשנת הלימודים הקרובה על בסיס הלקחים שנלמדו וליישם מגוון פתרונות 

שיאפשרו קיום שגרת לימודים נאותה: 

• פיצול כיתות ויצירת מרחבי לימוד לקבוצות קטנות, לרבות הקמת כיתות באוהלים ייעודים.
גיוס והכשרה של מורים ואנשי סגל חינוך.

• הפעלת מסגרות החינוך המיוחד, גם בזמן סגר. 

• הכשרה וליווי מקצועי בתחום הלמידה המקוונת.

• הנגשת אמצעי למידה - סיוע ברכישת מחשבים וחיבור לאינטרנט למשפחות באשכולות הנמוכים, 
כך שלכל תלמיד בישראל, בכל המגזרים, תהיה אפשרות טובה ללמידה. 

• התאמה של מפעל ההזנה ללמידה מהבית, מערכות חלוקה )מרכזי חלוקה ושליחים(.

הכנת מערכת החינוך 
ללימודים בצל הקורונה
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  מה עושה הממשלה?
ההגבלות הבריאותיות הביאו לסגירת עסקים, צמצום הצריכה וחיזוק המונופולים במשק. פדיון 
רשתות השיווק עלה ב-19% והרווח הנקי עלה מעל לכ- 20%. מנכ״ל רשת מזון גדולה אמר ״נהנינו 

מאוד מעולם הקורונה, נתונים שאף אחד לא חלם עליהם״ )דה מרקר 6/7/20(.

במקביל לעליית הפדיון והרווחים של רשתות השיווק, סך ההכנסה הפנויה במשק ירד ומשפחות 
רבות נאלצות להצטמצם ולהגביל את הוצאותיהן לנוכח המצב הכלכלי הקשה ואי הוודאות לעתיד.

  מה צריך לעשות?

• ליצור סל מוצרים מפוקח של מאות מוצרי בסיס תחת 
פיקוח מחירים למשך תקופת המשבר. הסל המפוקח 
יאפשר למשפחות להמשיך בקניית מוצרי מזון על אף 

הירידה בהכנסות.

• הבטחת אחידות מחירים של סל מוצרים בין פריפריה ומרכז לרשתות.

• סבסוד וחלוקה של מסכות, כפפות וחומרי חיטוי.

• הפחתת התלות ברכב הפרטי וחיזוק התחבורה הציבורית - יש לפנות לכיוון של תחבורה ציבורית 
חינם, שהיא לא רק אלטרנטיבה חברתית, בריאותית וסביבתית מובילה, אלא מנוף ראשון במעלה להגברת 

התפוקה וחידוש הצמיחה במשק. החסכון למדינה עשוי להגיע לעשרות מיליארדי שקלים בשנה.

הפחתת יוקר המחייה
5
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  מה עושה הממשלה?
ההתעקשות של משרד האוצר לשמור על חוב ממשלתי נמוך, בניגוד לדעתם של בכירי הכלכלנים 
בעולם, כבר גרמה לשיעורי אבטלה גבוהים ולפגיעה כוללת במשק. גם לאחר הרחבת הסיוע הישיר, 
חלקים גדולים מתכנית הסיוע הממשלתית מתבססים על דחיית תשלומים, לקיחת אשראי או מתן 
אפשרות למשיכה מוקדמת של כספים – צעדים שיביאו להרחבת החובות הפרטיים של האזרחים 

במטרה להימנע מהגדלה נוספת של חובות הממשלה. 

כפי שניתן לראות בתרשים )אתר "דבר ראשון”(, בעשורים האחרונים חובות משקי הבית גדלו בשיעור 
ניכר כדי לפצות על השירותים הממשלתיים שצומצמו לטובת הקטנת החוב הממשלתי. כיום, בתקופה 

של דחק כלכלי חריף, משוואה זו עלולה לפעול בעוצמה רבה עוד יותר.

הגדלת החוב הממשלתי במקום 
הגדלת חובות משקי הבית, וכניסה של 

המילארדרים מתחת לאלונקה
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  מה צריך לעשות?
• הרחבת ההוצאה

רמת החוב הנמוכה שנשמרה בישראל במשך שנים )יחס חוב-תוצר(, יחד עם סביבת הריבית הנמוכה, 
מאפשרת ומחייבת להגדיל את החוב הציבורי כדי לממן את ההתמודדות עם המשבר הכלכלי. זהו 
צעד הכרחי, שהסכנות הגלומות בו קטנות לאין שיעור מהסכנה שבהרחבת החוב של משקי הבית. 
בכוחו להניב תשואה כלכלית בטווח הזמן הנראה לעין. זה צריך להיות מקור המימון של המשבר ולא 

משקי הבית הקורסים.

• מס מיליארדרים
ישראל חייבת להנהיג מס עושר שיחול על קבוצה זעירה 
מקרב האזרחים. בזמן שפוליטיקאים ועיתונאים קוראים 
למורים ולעובדים הסוציאליים "להיכנס מתחת אלונקה", 

מול המילארדרים קולם מחריש.

על פי נתונים שפורסמו לכ-500 האזרחים העשירים ביותר בישראל יש הון בשווי המוערך בכ-246 
מיליארד דולר, ומתוכם ישנם 121 מילארדרים אשר הונם המשותף מוערך בכ-182 מיליארד דולר.

כלכלנים בולטים ברחבי העולם, בהם תומא פיקטי, גבריאל זוקמן ועמנואל סאז תומכים בדרישה 
להטיל "מיסוי עשירים", עוד לפני משבר הקורונה. כעת, לנוכח הצורך בהוצאה כספית מסיבית מטעם 
המדינה, יש הכרח כלכלי ומוסרי שהעשירים ביותר יתרמו את חלקם. מוצע אם כן להטיל "מס עושר" 

פרוגרסיבי, בשיעור של בין 1% ל-3%, בהתאם להיקף ההון הצבור.

בעוד שמס הכנסה מוטל על פעילות כלכלית, מס עושר מוטל על סך כל הנכסים של האדם בניכוי 
חובותיו. המס מוטל על אזרחים שהיקף נכסיהם גבוה מסף מסויים. יודגש שלאור ההתמשכות 
הצפוייה של המשבר, יש להניח שהכנסות המדינה ממיסוי ישיר ועקיף ירדו בחדות, ולכן, לצד הגדלה 
של החוב לאומי )שלה שותפים באופן עקיף כלל העשירונים במשק(, מס עושר יוכל לסייע תקציבית 

ויחלק בצורה נכונה יותר את נטל מימון הטיפול במשבר. 
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  מה צריך לעשות?
ההשקעה הישראלית בתשתיות היא הנמוכה ב-OECD ועומדת כבר שנים ארוכות על כ-1.5% בלבד 
מהתוצר. זאת לעומת ממוצע של כ-3% בקרב המדינות המפותחות. קרן המטבע מעריכה שכדי 
לשקם את התשתיות יש להשקיע כ-24 מיליארד ש"ח )כ-2% מהתוצר(. השקעה בסדר גודל שכזה, 
המומלצת על ידי חוקרי ה-OECD, תייצר מקומות עבודה רבים, תתניע את המשק ותחזיר את עצמה 

בטווח הארוך על ידי עלייה בפיריון העבודה.

על הממשלה ליזום, דווקא עכשיו, פרויקטים לאומיים 
עתירי-תעסוקה אשר יהוו מנופי-צמיחה למשק הישראלי 

בטווח הארוך.

כך למשל, יש להשקיע בחיזוק מערך התחבורה הציבורית, במיוחד בהקמת תשתיות של תחבורה 
ציבורית בת קיימא. פרויקטים אלה יתמודדו עם צרכים ואתגרים של המשק הישראלי אשר התקיימו 
גם טרם משבר הקורונה, אולם כעת בזמן המשבר הם יהוו גם אפיק תעסוקתי בטווח הקצר והבינוני 

למאות אלפי מובטלים שחלקם עלולים שלא לחזור לעבודתם הקודמת.

  מה עושה הממשלה?
בתכנית הכלכלית שהציגה הממשלה לפני מספר חודשים, הוקצו כמה מיליארדי שקלים למה שהוגדר 

"המרצת המשק". זה סכום קטן מאוד וגם הוא ברובו הגדול לא מומש. 

במקום לדאוג להמרצת המשק וליציאה לצמיחה, הממשלה 
מדברת על קיצוצים במגזר הציבורי. אין כל תכנית, שום אופק 
של יציאה מהמשבר ושום כיוון של השקעה במנופי צמיחה.

ממשבר לצמיחה - המרצת 
המשק ויצירת מנופי צמיחה
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