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 הכנסת

 מרכז המחקר והמידע
 המחלקה לפיקוח תקציבי

 ו"עתש, תמוז ח'
                          2016, יוליב 14

 לכבוד 

 אלי אלאלוףחה"כ 

 יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 - 2016-הוראת שעה ותיקון(, התשע"ו -הצעת חוק הבטחת הכנסה )ניכוי להורה עצמאי תיאור וניתוח 
 עדכון

)להלן:  2016-הוראת שעה ותיקון(, התשע"ו -הבטחת הכנסה )ניכוי להורה עצמאי הצעת חוק ן תיאור להל

השינוי המוצע נועד בין היתר לעודד יציאה לעבודה של הורים  .מוצע בהמשמעויות השינוי ההצעת החוק( וניתוח 

השינוי המוצע בהצעת חוק בניתוח , לבקשת הוועדהמסמך זה עוסק, עצמאיים והגדלת רמת ההשתכרות שלהם. 

יחיד, אשר אושר  ללא ניתוח של השפעת החוק להרחבת טווח ההכנסות המזכות במענק עבודה להורה ,זו בלבד

 3עיף וצג בס, המניתוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. להלן 1בסעיף פורט מכפי ש, 2016בכנסת במרס 

 .להביא לירידה בסך ההכנסות של ההורים העצמאייםעלה כי בחלק מהמקרים השינוי המוצע עשוי מ ,להלן

 רקע .1

גובה  ,המזכה בגמלהלגובה ההכנסה המרבי עד ניתנות לזכאים המשתכרים מזונות ות הבטחת הכנסה אוגמל

ככל שרמת מופחת  הגמלאותגובה , כמו כן. הרכב המשפחתיפי הההכנסה המרבי משתנה לפי גיל הזכאי ול

סך כך ש ,נמוכה מהתוספת בשכר גמלהההפחתה בסכום ה, . עם זאתהגמלה עד לאיפוס ההכנסה מעבודה גדלה

מנגנון זה נקבע על מנת . בלבד גמלהגבוהה מההכנסה מהה תהי, גמלהמהכוללת שכר מעבודה ו אדם, ההכנסה של

כך ההפחתה בגמלה מחושבת  .סותיהם מעבודהולהגדלת הכנ יציאה לעבודהל גמלאותמקבלי הליצור תמריץ ל

מופחת  בשלב ראשון. הקצבבחשבון לעניין צמצום הזכאות למלוא המובאות ההכנסות של אדם שרק חלק מ

 ריגארד-דיס ניכוי זה מכונהמההכנסה הסכום הקבוע בחוק בהתאם לגיל וההרכב המשפחתי של הזכאי. 

(disregard)מנוכה מיתרת ההכנסה בשלב שני ה.קצב, כלומר הכנסה שאינה מובאת בחשבון לצורך קיזוז ה 

 גמלתהסכום שהתקבל לאחר הניכוי מופחת מ .נוספים 40%–30% סכום בשיעור שלבשלב הראשון  השהתקבל

 1.הבטחת הכנסה מלאה

בעלי הכנסות עובדים שנועד בין היתר לתמרץ יציאה לעבודה, קיימת כיום הטבה נוספת ל ,נוסף על מנגנון זה

להיטיב עם  נועדעבודה מענק  2.ידי רשות המסים המשולם על מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( – נמוכות יחסית

מענק כספי  ידי תשלום-גדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלהמשפחות עובדות ברמות השכר הנמוכות ול

עובד יהיה זכאי הן לגמלת הבטחת הכנסה והן למענק עבודה שכיום ייתכן  יצוין כי באמצעות מערכת המס.

את טווח רחיב אשר ה 3עבר בכנסת תיקון לחוק מענק עבודה 2016 סבמר ים.בהתאם לעמידתו בתנאים השונ

משלח יד מעסק, מסכום המענק תלוי ברמת ההכנסה מעבודה,  ההכנסות המזכות במענק עבור הורה יחיד.

 הטווח ההכנס להלן מציג את 1לוח  הילדים וגיל המבקש. הכנסות נוספות של מגיש הבקשה ובן זוגו, מספרמו

                                                 

של  כז המחקר והמידעמר, עדכון -תיאור גמלת הבטחת הכנסה ואומדן שווי ההטבות הנלוות למקבלי הגמלה ענת לוי, להרחבה ראו:   1
ודה, אך שלב הניכוי השני בו ריגארד גם ביחס להכנסות שאינן מעב-כי בחוק נקבע מנגנון הדיס נציין. 2014באוגוסט  13, הכנסת

 רלוונטי רק להכנסות מעבודה.ת הצעת החוק עוסק
להרחבה ראו:  .2007-"חהתשס (,מס הכנסה שלילי)החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים    2

 .2015בינואר  22, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בפריסה ארצית תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודהאילנית בר, 
 .2016-התשע"ו, (8תיקון מס' (( מס הכנסה שלילי)חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים   3

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03334.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03531.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2539.pdf
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עבור הורה יחיד לפי  , גובה המענק המרבי, וטווח הכנסות לקבלת המענק המרבילקבלת המענק לחודש הממוצעת

 .מספר הילדים

 (חודשח בבש", 2016) טווח ההכנסות וגובה המענק העבודה להורה יחיד – 1לוח 

 שלושה ילדים או יותר ילד אחד או שני ילדים נתון

 11,500-1,270 9,450-1,270 עבודה טווח ההכנסות לזכאות למענק

 720 495  גובה המענק המרבי

 7,530-3,590 6,740-3,590 טווח ההכנסות לקבלת המענק המרבי

ש"ח  1,270יחיד עם ילד אחד או שני ילדים הוא בלוח עולה כי טווח ההכנסות לזכאות למענק עבודה עבור הורה 

סכום  ש"ח בחודש. 11,500ש"ח עד  1,270ותר הוא בחודש, ועבור הורה יחיד עם שלושה ילדים או י ש"ח 9,450עד 

לסכום המרבי,  סכום המענק עולה, מגיע המזכות במענק, כך שברמות השכר הנמוכות המענק בנוי בצורת טרפז,

סכום המענק המרבי עבור הורה יחיד עם ילד אחד או שני ילדים  ויורד בהדרגה בטווח ההכנסות הגבוהות יחסית.

ש"ח בחודש, סכום המענק המרבי עבור הורה  6,740-3,590הוא מתקבל ברמות הכנסה של ש"ח בחודש ו 495הוא 

ש"ח בחודש.  7,530-3,590ש"ח בחודש והוא מתקבל ברמות הכנסה של  720יחיד עם שלושה ילדים או יותר הוא 

ת למענק , הזכאומימוש המענק אינו נעשה באופן אוטומטי, וכדי לקבלו על העובד להגיש בקשה לרשות המסים

 נבדקת בתום שנת המס ומשולמת במהלך השנה העוקבת.

 תיאור הצעת החוק .2

וגדל י, בחישוב גמלאות הבטחת הכנסה ומזונות להורה עצמאי ,כהוראת שעה לשנתיים ,כי בהצעת החוק מוצע

, אשר מופחתת מסכום הגמלה המלאה, שוב ההכנסה שאינה מובאת בחשבוןחישיעור הניכוי משכר עבודה לצורך 

 4יגדל,בשלב השני של החישוב שתואר לעיל גובה ההכנסה שאינה מובאת בחשבון  ,כלומר .)כפי שהוסבר לעיל(

 ,נוסף מוצעב .גדלי הגמלהסכום  ,)השלב הראשון( שהן מעל גובה הניכוי הקבועברמות ההכנסה וכפועל יוצא מכך, 

יעור הניכוי מהשכר הקבוע בהצעת לפי שהמוגדלת המחושבת את הגמלה  ות אלה אשר קיבלואזכאים לגמל כי

 המוצע להגדיל את גובה גמלאות הבטחת הכנסה ומזונות להור, כלומרמענק עבודה. לא יהיו זכאים ל ,חוקה

לעודד עבודה בשכר גבוה יותר ויציאה  מטרת הצעת החוק הינה את הזכאות למענק עבודה. ול בטלומנגד לעצמאי 

וי זכויות הורה עצמאי ושיפור השירות הניתן לו, באמצעות מעבר , וכן להביא למיצלעבודה של הורה עצמאי

  5לקבלת שירות מול גורם ממשלתי אחד )המוסד לביטוח לאומי או רשות המסים(.

תיקון שיעור  -סיונית יבטחת הכנסה )תכנית נהטיוטת חוק "בשם כהצעה להחלטה הצעת החוק הובאה לממשלה 

 6,"הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה - 2016-ראשן הורה עצמאי( )תיקון מס'(, התשע"והניכוי למשפחות שב

עלות ההוצאה התקציבית  לפי דברי ההסבר להצעת ההחלטה, 2016.7במרץ  20-אושרה בישיבה הממשלה בו

ף לחוק וההפחתה התקציבית בעקבות התיקון העקיש"ח בשנה מיליון  100-לתיקון חוק הבטחת הכנסה הינו כ

 95הינה  2007-תשס"ח, (מס הכנסה שלילי)להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 

  .מיליון ש"ח בשנה 5שהעלות התקציבית הכוללת הינה מיליון ש"ח, כך 

 

 

                                                 

 3,000-מהשכר הממוצע  )כ %31.7כיום רק ביחס לחלק הכנסה מעבודה שגובהו עד  %40במקום  %73-שיעור הניכוי מהכנסה יגדל ל  4
 ש"ח כיום(.

 .2016-הוראת שעה ותיקון(, התשע"ו -הבטחת הכנסה )ניכוי להורה עצמאי הצעת החוק דברי הסבר ל  5

 - 2016-תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי( )תיקון מס'(, התשע"ו -)תכנית נסיונית  בטחת הכנסהטיוטת חוק ה  6
  .הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

  .2016במרס  02מיום  1286החלטת ממשלה מספר מזכירות הממשלה,   7

https://knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/1035/1035.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n241.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n241.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1286.aspx
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  משמעויות השינוי .3

, וועדההבקשת בהתאם לניתוח השפעת השינוי המוצע על מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה ומזונות נעשה, 

אשר ם ילהורים עצמאי בהשוואה למצב החוקי הקיים היום, כלומר לאחר הרחבת טווח ההכנסות המזכות למענק

עולה כי יתוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שיוצג להלן מנ. () 2016 ס, במרעילרט לוכפי שפבכנסת,  האושר

 .א לירידה בסך ההכנסות של ההורים העצמאייםבחלק מהמקרים השינוי המוצע עשוי להבי

לגידול בגובה  להביא כאמורעשויה  לצורך חישוב ההכנסה שאינה מובאת בחשבון שכרהגדלת שיעור הניכוי מה

, (בשלב הראשון מההכנסה ברמות ההכנסה שהן מעל גובה הניכוי) עבור רמת הכנסה מסוימתש כך. אותהגמל

 להרחבתביאה מ שכרמההגדלת שיעור הניכוי בנוסף, . בהשוואה למצב היום גבוהה יותרתהיה הגמלה המתקבלת 

מעל גובה  שהיומסוימות כך שבעקבות השינוי המוצע, רמות הכנסה  ,ות בגמלהטווח רמות ההכנסה המזכ

כיום גובה ההכנסה המרבי  . לדוגמה,)חלקית( גמלהכנסו לטווח הזכאות לי, ההכנסה המרבי המזכה בגמלה

לפני השינוי לחודש ש"ח  6,284הוא עם שני ילדים או יותר  55-25עבור הורה יחיד בגילאים המזכה בגמלה 

ין רמות טווח שבשמשתכר ב הורה עצמאי ,כלומר .ש"ח לחודש לאחר השינוי המוצע 7,570-המוצע, וגדל ל

ר הורים יותההכנסה אלה לא היה זכאי לגמלה לפני השינוי, ויהיה זכאי לגמלה לאחריו. המשמעות היא ש

     .או מזונות הבטחת הכנסהקבל גמלאות יוכלו ל עצמאיים, עם רמות הכנסה גבוהות יותר,

להגדיל את גובה וכך מעבודה לשנות את אופן חישוב הגמלאות עבור בעלי הכנסות בהצעת החוק מוצע, כאמור, 

הגידול בגמלאות הינו מענק עבודה. ככל שקבלת הזכאות ל להם את בטללהורים עצמאיים, ומנגד לת אוגמלה

, השינוי מיטיב עם הזכאים, כיוון שסך ההכנסות שלהם גדלות. אם מענק העבודההסכום שהתקבל מגדול יותר מ

גובה ההפחתה של מענק העבודה גדול מגובה הגידול בגמלאות, הרי שהשינוי המוצע מוריד את סך הכנסות 

השינוי בעקבות הכנסות מקבלי הגמלאות שינוי בשל הניתוח ביצע של הכנסת מרכז המחקר והמידע הזכאים. 

ורמות  וצג השפעת הצעת החוק על קבוצות גילאיםתלהלן  .יםשונ והרכבי משפחה , לפי רמות הכנסההמוצע

מצ"ב כנספח למסמך זה קובץ ) מקום לבחון את ההשפעה אל מול מטרת הצעת החוק.שונות, בהם יש  הכנסה

   .(ר כל קבוצות הגיל, ההרכבים המשפחתיים ורמות ההכנסהעבו ציג את החישובים המלאיםמאקסל ה

  55עד  25גילאים הורה עצמאי ב .3.1

 .ה שלהם גדלהשינוי המוצע מיטיב עם הזכאים, כך שסך ההכנסבקבוצת גילאים זו, רמות ההכנסה ברוב 

עבודה,  קבוצת הזכאים אשר לפני השינוי המוצע זכאים הן להבטחת הכנסה או מזונות והן למענקמדובר על 

תהיה להם הם יוכלו לקבל גמלה או מענק עבודה ולא שניהם יחד. מהניתוח עולה כי  בעקבות השינוי המוצע,ו

 גדל.יסך ההכנסות שלהם , וכאמור, עבודה ללא מענקלקבל רק גמלה עדיפות כלכלית 

אשר לא היו  לפני השינוי המוצע, ה בגמלההורים עצמאיים ברמות הכנסה גבוהות מרמת ההכנסה המזכעבור 

תרחישים אפשריים להשפעה קיימים שני , בעקבותיוהחלו להיות זכאים זכאים לגמלאות לפני השינוי המוצע, ו

מתוארים בהרחבה עבור הורה , התרחישים יוצגו תרחישים אלה להלן .על סך הכנסות הזכאים של הצעת החוק

 עצמאי עם ילד אחד אולם קיימים בכל ההרכבים המשפחתיים.

 עם ילד אחד 55-25בגילאי  עצמאי ההור .3.1.1

 גדלילחודש. בעקבות השינוי המוצע,  ש"ח 5,490 והינהכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע הגובה 

לא היו זכאים אשר ש"ח לחודש. כלומר, זכאים בטווח הכנסות זה,  6,776-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

נחלק את השפעת השינוי  יוכלו להיות זכאים לאחריו., למענק עבודה()אך זכאים  לגמלה לפני השינוי המוצע

  :המוצע על קבוצה זו לשני תהליכים לפי רמות הכנסה

  אינם זכאים היום  אלה הורים עצמאיים הכנסה ברמות – ש"ח 5,952-כעד  ש"ח 5,490-כרמות הכנסה של

 יוכלו להיות זכאים ת החוק הםלגמלת הבטחת הכנסה או מזונות וזכאים למענק עבודה. בעקבות הצע

 370-עד כ ש"ח 80-בכיגדלו  שלהם סך ההכנסות. מענק עבודהלואם יבחרו בכך יאבדו את הזכאות  ,תאולגמל
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אלה למערכת הבטחת הכנסה והוצאתם  ברמות הכנסה הורים עצמאייםשל  מעבר. עם זאת, בחודש ש"ח

תמריץ שלילי להגדלת ההכנסה מעבודה, כיוון שהמשך קבלת הגמלה להוות  הממערכת מענק עבודה, יכול

  .נמוכה מתקרת ההכנסה המרבית המזכה בגמלהבהשתכרות ברמת שכר ה המותנ

  כיום הורים עצמאיים ברמות הכנסה אלה זכאים למענק   - ש"ח 6,776-כעד  ש"ח 5,953-כרמות הכנסה של

בעקבות השינוי המוצע, הורים עצמאיים יוכלו להיות עבודה ואינם זכאים להבטחת הכנסה או למזונות. 

 סך כתוצאה מכך,ואם יבחרו בכך יאבדו את הזכאות למענק עבודה.  ,זכאים לגמלת הבטחת הכנסה או מזונות

. אם הזכאים ימשיכו לחודש בהשוואה למצב היום ש"ח 478-כעד סכומים של בצפויות לרדת לזכאי ההכנסות 

 ההכנסות שלהם יהיו ללא שינוי בהשוואה למצב היום.  טחת הכנסה,, ללא הבלקבל מענק עבודה

על ההכנסות  ידעלו כיוון שאין בין שתי האפשרויות לבצע בחירה זכאי לגמלה יתקשה במצב זה, ייתכן ו

מקסום צורך ים לשרדהנ יםחישובאת האין בידו את הכלים לבצע  במהלך כל השנה, וכן הצפויות שלו

ת באופן וניתנלקבלת גמלאות הבטחת הכנסה או מזונות יש יתרון בכך שהן  ענק.ההכנסות מגמלאות או מ

יתרון  .שלאחריהשנת המס מהלך שנת מס, רק בכל עבור  ןשוטף כל חודש בחודשו, ואילו מענק עבודה נית

הטבות שורה של  , בכפוף לתנאים מזכים,שזכאות להבטחת הכנסה עשויה להקנות לזכאי, הינו לגמלאות נוסף

לא ניתן לכמת במדויק את שווי ההטבות  ,עם זאת 8בתשלומים לרשויות המדינה ולגורמים נוספים.נחות הו

. ייתכן כי היתרונות שצוינו לקבלת גמלאות הבטחת הכנסה או מזונות, והן משתנות מזכאי לזכאי הנלוות

יש לציין כי סות שלהם. כך יקטינו בפועל את סך ההכנבעל פני מענק עבודה, ו לבחור בהןהזכאים יובילו את 

החלטתו של הזכאי באיזו אפשרות לבחור לא תושפע משווי ההטבה הכספית בלבד אלא משיקולים אישיים 

     רבות עמידה במגבלות ובתנאי הזכאות.נוספים ל

 שני ילדיםעם  55-25בגילאי  עצמאי ההור .3.1.2

גדל ילחודש. בעקבות השינוי המוצע, ש"ח  6,284 ונההכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע היגובה 

 ש"ח לחודש. 7,570-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

  ברמות הכנסה אלה הורים עצמאיים אינם זכאים היום  –ש"ח  6,747-כ ש"ח עד 6,284-כרמות הכנסה של

 יםזכא לגמלת הבטחת הכנסה או מזונות וזכאים למענק עבודה. בעקבות הצעת החוק הם יוכלו להיות

ש"ח  276-בסכום של עד כ יגדלו סך ההכנסות. מענק עבודהגמלאות, ואם יבחרו בכך יאבדו את הזכאות לל

 . בחודש

  תחילת זכאות להבטחת הכנסה או מזונות אשר תביא  -ש"ח  7,569-כש"ח עד  6,748-כרמות הכנסה של

ש"ח  350-כסכומים של עד בצפויות לרדת סך ההכנסות לזכאי כתוצאה מכך, לאיבוד הזכאות למענק עבודה. 

 .  לחודש בהשוואה למצב היום

 שלושה ילדים או יותר עם  55-25בגילאי  עצמאי הורה .3.1.3

 גדליש"ח לחודש. בעקבות השינוי המוצע,  6,284 והינההכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע גובה 

 ש"ח לחודש. 7,570-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

 תחילת זכאות להבטחת הכנסה או מזונות אשר תביא  -ש"ח  6,370-ש"ח עד כ 6,284-ל כברמות הכנסה ש

 . ש"ח בחודש 51-של עד כסך ההכנסות יגדל בסכום לאיבוד הזכאות למענק עבודה. 

 תחילת זכאות להבטחת הכנסה או מזונות אשר תביא  -ש"ח  7,569-ש"ח עד כ 6,371-ברמות הכנסה של כ

ש"ח  713-של עד כסך ההכנסות לזכאי צפויות לרדת בסכומים בודה. כתוצאה מכך, לאיבוד הזכאות למענק ע

 .  לחודש בהשוואה למצב היום

                                                 

במאי  15, כניסה לאתר: זכויות מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים -מיצוי זכויות ביטוח לאומי, המוסד ל  8
2016. 

https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
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  או יותר 55 הורה עצמאי בגילאים .3.2

 כך שהסכום ,של הזכאים ותסך ההכנסמקטין את ברוב רמות ההכנסה בקבוצת גילאים זו, השינוי המוצע 

 כאמור. גידול בגמלאות הבטחת הכנסה או מזונותהמ גבוהה מענק העבודל שהופחת בעקבות ביטול הזכאות

 אשר לפני השינוי המוצע היו זכאים הן להבטחת הכנסה או מזונות והן למענק עבודה, ,קבוצת הזכאיםמדובר על 

הם יוכלו לקבל גמלה או מענק עבודה ולא שניהם יחד. מהניתוח עולה כי תהיה להם בעקבות השינוי המוצע, ו

 . בהשוואה למצב כיום מור, סך ההכנסות שלהם קטןא, אולם כעבודה רק גמלה ללא מענק לקבלית עדיפות כלכל

עבור הורים עצמאיים ברמות הכנסה גבוהות מרמת ההכנסה המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע, אשר לא היו 

תרחישים אותם  מתרחשים ברוב המקריםזכאים לגמלאות לפני השינוי המוצע, והחלו להיות זכאים בעקבותיו, 

 . 55-25קבוצת הגילאים ל כפי שהוצגו ביחסהמשפיעים על סך ההכנסות 

 עם ילד אחד או יותר 55בגילאי  עצמאי ההור .3.2.1

 גדליש"ח לחודש. בעקבות השינוי המוצע,  7,484 וההכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע הינגובה 

 ודש.ש"ח לח 8,265-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

 לפני השינוי  - (9ש"ח 2,654-3,365ש"ח )פרט לטווח ההכנסות  6,947-ש"ח עד כ 1,271-ברמות הכנסה של כ

וי המוצע, הם עוברים לקבל ן להבטחת הכנסה או מזונות והן למענק עבודה, בעקבות השינה זכאיםהיו המוצע 

  .ש"ח בחודש 715-סך ההכנסות שלהם קטן בסכומים של עד כו ,עבודה ללא מענק הרק גמל

 להבטחת הכנסה או  זכאיםלא היו לפני השינוי המוצע  -ש"ח  7,726-ש"ח עד כ 7,484-ברמות הכנסה של כ

וסך  ,עבודה ללא מענק הוי המוצע, הם עוברים לקבל רק גמלבעקבות השינ .למענק עבודה יו זכאיםמזונות והל

  .ש"ח בחודש 93-ההכנסות שלהם גדל בסכומים של עד כ

 זכאות להבטחת הכנסה או למזונות, אך קבלתם נוצרת   -ש"ח  8,264-ש"ח עד כ 7,727-כנסה של כברמות ה

סך ההכנסות לזכאי צפויות לרדת בסכומים של שוללת לפי הצעת החוק קבלת מענק העבודה, כתוצאה מכך, 

 .  ש"ח לחודש בהשוואה למצב היום 229-עד כ

 יםילדשני או יותר עם  55הורה עצמאי בגילאי  .3.2.2

גדל יש"ח לחודש. בעקבות השינוי המוצע,  8,926 וההכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע הינגובה 

 ש"ח לחודש. 9,707-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

 לפני השינוי  -ש"ח(  3,365-2,654ש"ח )פרט לטווח ההכנסות  6,947-ש"ח עד כ 1,271-ברמות הכנסה של כ

וי המוצע, הם עוברים לקבל בעקבות השינ .להבטחת הכנסה או מזונות והן למענק עבודהן ה זכאיםהיו המוצע 

  .ש"ח בחודש 157-סך ההכנסות שלהם קטן בסכומים של עד כו ,עבודה ללא מענק הרק גמל

 להבטחת הכנסה או  זכאיםלא היו לפני השינוי המוצע  -ש"ח  9,450-ש"ח עד כ 8,926-ברמות הכנסה של כ

וסך  ,עבודה ללא מענק הוי המוצע, הם עוברים לקבל רק גמלבעקבות השינ .למענק עבודה ו זכאיםימזונות והל

  .ש"ח בחודש 344-ההכנסות שלהם גדל בסכומים של עד כ

 לושה ילדים או יותראו יותר עם ש 55הורה עצמאי בגילאי  .3.2.3

גדל יבעקבות השינוי המוצע, ש"ח לחודש.  8,926 וההכנסה המרבי המזכה בגמלה לפני השינוי המוצע הינגובה 

 ש"ח לחודש. 9,707-ההכנסה המרבי המזכה בגמלה ל גובה

                                                 

 בטווח הכנסות אלו לא צפוי קיטון בסך ההכנסות לעומת המצב הקיים.  9
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 ן להבטחת הכנסה או ה זכאיםהיו לפני השינוי המוצע  -ש"ח  8,926-ש"ח עד כ 1,271-ברמות הכנסה של כ

סך ו ,עבודה ללא מענק הוי המוצע, הם עוברים לקבל רק גמלמזונות והן למענק עבודה, בעקבות השינ

  .ש"ח בחודש 261-כנסות שלהם קטן בסכומים של עד כהה

 זכאות להבטחת הכנסה או למזונות, אך קבלתם נוצרת   -ש"ח  9,707-ש"ח עד כ 8,927-ברמות הכנסה של כ

סך ההכנסות לזכאי צפויות לרדת בסכומים של , שוללת לפי הצעת החוק קבלת מענק העבודה, כתוצאה מכך

 .  מצב היוםש"ח לחודש בהשוואה ל 253-עד כ
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