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 2014 ,לרווחההוצאה הלאומית ה
National Expenditure on Welfare, 2014 

ת וכוללבישראל. הוצאות הרווחה  האוכלוסייה טובה לכלל רווחה איכות חיים ברמת  ה נועדו להבטיחההוצאות לרווח

תשלומי קצבאות לאזרחים ותיקים, כגון ) רווחהבתחום ה כספיות העברותו השקעות בנכסים קבועיםשירותים,  אספקת

עדה המייעצת לסטטיסטיקה על ההוצאה ובהתאם להמלצות הו .(או זכאים נוספיםאנשים עם מוגבלויות לפנסיה וקצבאות 

בכדי לתת תמונה רחבה על רווחת  לעובדים פנסיההאת תשלומי  יםשכולל ים בלוחות הבאים נתוניםלרווחה, מוצג

 האוכלוסייה בישראל.

 4201שנת תקציר הממצאים ל

 ( הסתכמה ב, פנסיות וקצבאותכולל העברות למשקי ביתההוצאה הלאומית לרווחה )-רד מיליא 143.6 .₪

 .לוח א להלן()מהתמ"ג  13.0% שהם

  ישירות למשקי בית באמצעות  נותבו מתוך סך ההוצאה הלאומית לרווחה 81%בדומה לשנים קודמות

נותבו  הנותרים 19%ואילו , (וזכאים אחרים )לאנשים עם מוגבלויות וקצבאות )לאזרחים ותיקים( פנסיות

  (.2לוח ₪( ) מיליארד 26.8) שירותי רווחה אספקה שללייצור ו

 61.3%  גיעמהמימון ה 22.5%-)כולל מלכ"רים ציבוריים( ו מהמגזר הממשלתי גיעה הרווחהפעילות ממימון 

 המלכ"רים הפרטייםממגזר  1.4%, מהמגזר העסקימהמימון הגיע  13.3% רק .ממשקי הביתישירות 

  .(2תרשים ) .מחו"למתרומות  1.5%-ו )עמותות(

 נמוך  אחוז הממשלה, מקורו במשרדי)כולל פנסיות וקצבאות( חים ותיקים לרווחת אזר המימוןמ 48%-כ

 .(3לוח ) 50%-כ, אז עמד המימון הממשלתי על 2013שנת בהשוואה ל יותר

  לוח ₪  17,481-לכ 2014-ב הגיעה)כולל העברות למשקי בית( ההוצאה הלאומית לרווחה לנפש בישראל(

 .א(

  שהם₪, מיליארד  26.8-ב 2014שנת הסתכמה ב (שקי ביתללא העברות למ) לרווחהההוצאה הלאומית 

אומדנים מוקדמים מעידים  .(4 םתרשי) 2013במחירים קבועים, לעומת  4.6%של  , עלייהמהתמ"ג 2.4%

 , בהתאמה.3.0%-לו 1.8%-ל 2016-ו 2015 יםבשנ הייעל התמתנות העל

 מכלל אספקת שירותי ₪( רד מיליא 7.9, או 29%) היה אחראי על אספקת קרוב לשליש המגזר העסקי

הרווחה בישראל )ללא העברות למשקי בית(. פעילותם כללה בעיקר שירותים בתחום האזרחים הוותיקים, 

 הגיעה  מגזר המלכ"רים הפרטייםידי  אספקת שירותי הרווחה על כלומר הפעלת בתי אבות ושירותי סיעוד.

)ללא  המגזר הממשלב .נוערלניתן לילדים ווחלק גדול ממנה  מיליארד ש"ח( 10.6מסך ההוצאה ) 40%-ל

, ועוד מסך ההוצאה 27%-כ שהיומיליארד ש"ח,  7.2-ב אספקת שירותי הרווחה הסתכמהמלכ"רים ציבוריים( 

  .(6, 5רשימים ת) סופקו ע"י מלכ"רים ציבוריים 4%

 הגדרות והסברים         ללוחות ולנתוני התרשימים
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 לאומית לרווחהההוצאה ה

ההוצאה הלאומית לרווחה לפי מגזר כוללים חלוקה בסיסית המציגה את ההוצאה הלאומית לרווחה לוחות הבהרה כללית: 

 ההוצאה חישוב (.6-4 מים, תרשי6-4 לוחותמית לפי מגזר מבצע )לאוההוצאה ה(, ו3-1, תרשימים 3-1 לוחותמממן )

 י"ע חושב מגזר כל של מימוןה. בנפרד מגזר לכל וההכנסות ההוצאות ניתוח על ידי נעשה מממן מגזר לפי לרווחה הלאומית

סך  .אחרים ממגזרים העברות ובניכוי, האחרים המגזרים לכל העברות בתוספת המגזר של עצמי לביצוע ההוצאות חיבור

 המימון נטו, יבטא את מקור המימון הראשוני.

אותה ניתן לחלק ש שירותי רווחה ייצורעל  ותההוצאסך העברות למשקי בית מבטאת את  ללאלאומית לרווחה, ההוצאה ה

, הכולל גם את כל ההעברות למטרות וןהמימהעברות למשקי בית מבטאת את סך  עםההוצאה  ואילולפי מגזר מבצע, 

או  לאזרחים ותיקים, קצבאות לאנשים עם מוגבלויות ותשלומי פנסיה הניתנים קצבאות הניתנות למשקי בית, לרבות רווחה

 .זכאים אחרים. כל אלה מוצגים בהמשך ההודעה בשורה נפרדת לפי סוג שירות

קה בתוצר ש"ח, וחל יליארדמ 143.6-ב 2014הסתכמה בשנת  ,לרווחה )כולל העברות למשקי בית(ההוצאה הלאומית 

 7.5%-ו 7.9%היוו  2014בשנת בריאות ללשם השוואה, ההוצאה הלאומית לחינוך ו .13.0%המקומי הגולמי היה 

 .בהתאמה ,מהתמ"ג

חלקה בתוצר וש"ח,  יליארדמ 26.8-ב 2014הסתכמה בשנת  ,)ללא העברות למשקי בית( לרווחהההוצאה הלאומית 

  .2.4%המקומי הגולמי היה 

 
  2014-2012וחה, מדדי רו - לוח א

 
 הוצאה לאומית לרווחה

 העברות למשקי בית( כולל)
 הוצאה לאומית לרווחה

 העברות למשקי בית( ללא)

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

לאומית לרווחה )במיליוני ההוצאה ה
 (ש"ח

143,559 137,775 129,877 26,748 25,708 23,480 

לאומית לרווחה כאחוז ההוצאה ה
 מהתמ"ג

13.0% 13.0% 13.1% 2.4% 2.4% 2.4% 

לאומית לרווחה כאחוז ההוצאה ה
מסך הצריכה הפרטית והציבורית 

 אזרחית
17.9% 18.0% 17.9% 3.3% 3.4% 3.2% 

לאומית לרווחה לנפש ההוצאה ה
 )בש"ח( 

17,481 17,102 16,428 3,257 3,192 2,970 

לנפש  לרווחה לאומיתההוצאה ה
 $1(PPPהקנייה ) כוחשווי במונחי 

4,541 4,454 4,154 846 831 751 

מימון משקי הבית כאחוז מסך 
 ההוצאה הלאומית לרווחה

22.5% 22.1% 21.1% - - - 

מימון המגזר הממשלתי )כולל 
מלכ"רים ציבוריים( כאחוז מסך 

 ההוצאה הלאומית לרווחה
61.3% 62.2% 62.6% - - - 

מסך הצריכה הפרטית והציבורית האזרחית  17.9%ה תהיוו ית,ההוצאה הלאומית לרווחה, הכוללת העברות למשקי ב

 .(PPPשווי כוח הקנייה ) במונחי 4,541$-, שהם כש"ח 17,481-וההוצאה לנפש הגיעה ל

                                              
 הוא שער חליפין מיוחד אשר באמצעותו ניתן לנכות את ההפרשים ברמת -( PPP - Purchasing Power Parity) שווי כוח הקנייה 1

(, ניתן לקנות סל סחורות ושירותים זהה בכל PPPהמחירים בין המדינות השונות. בסכום כסף שהוחלף באמצעות שווי כוח הקנייה )
 טבעות השונים על בסיס אחיד.המדינות. כלומר, ניתן לאמוד את כוח הקנייה של המ
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 לפי מגזר מממן ,לאומית לרווחהההוצאה ה
 

  ש"חמיליארדי ב ,מממן, לפי מגזר )כולל העברות למשקי בית( לאומית לרווחהההוצאה ה - 1תרשים 

2014-2011 

 
 

יליוני ב 85.2-ל 2014המגזר הממשלתי )ללא מלכ"רים ציבוריים(, הגיע בשנת  דייל מימון ההוצאה הלאומית לרווחה, ע

)שרוב מימונם  . יחד עם המלכ"רים הציבוריים(1)לוח  מכלל מימון ההוצאה הלאומית לרווחה 59%-כ , שהםש"ח

  .61%-כ, מימון מגזר הממשלה הסתכם במהממשלה(

גיע ממלכ"רים המהמימון  2.0%גיע מהמגזר העסקי, המהמימון  13.3%-גיע ממשקי הבית עצמם, כהמהמימון  22.5%

ניתן  2תרשים מנתוני , בהתאמה. 1.5-ו 1.4%נמוך ועמד על היה חו"ל תרומות מציבוריים וחלקם של המלכ"רים הפרטיים ו

חלקם של אילו ו 2014לשנת  2012שנת בין ירד רווחה הממשלה במימון ההוצאה הלאומית למגזר של  וחלקלראות כי 

  משקי הבית במימון עלה.

 

 מממן, באחוזים , לפי מגזר )כולל העברות למשקי בית( לאומית לרווחהההוצאה ה - 2תרשים 

2014,2012 
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, 48%-והגיע ל לאזרחים ותיקים ניתן על ידי משרדי הממשלה )עם תשלומי פנסיות( עיקר המימוןניתן לראות כי  3מלוח 

אזרחים ותיקים שירותים עבור  המימון של ,לעומת זאת ממשרדי ממשלה. מהמימון הגיע 62% -פנסיות ובסוג שירות 

תחלק ה בקהילהאזרחים ותיקים  ים עבורשירותבעוד שהמימון של  ,(62%על ידי משקי הבית ) ניתן בעיקרו במוסדות

 (. 34%בית )המשקי ין לב( 56%ממשלה )הבין משרדי באופן מאוזן יותר 

 
 2014ש"ח, במיליוני לאומית לרווחה, לפי מגזר מממן ולפי סוג שירות, ההוצאה ה - 3תרשים 
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מוגבלויות, אוכלוסיות במצבי חירום, דיור ומובטלים ועידוד תעסוקה  אנשים עםילדים ונוער, משפחה, גם השירותים ל

משקי הבית הם המממנים העיקריים בסוג שירות עזרה בעין )שווה  .(40%-87%) משרדי הממשלהידי ל ממומנים בעיקר ע

  .(54%) - כסף(

ובמגזר המלכ"רים  במשקי ביתבממשלה )בעיקר בביטוח לאומי(, , במגזר העסקיניתן לראות כי  3מנתוני תרשים 

מהמימון עבור סוג  63%-כ -זר המלכ"רים הציבוריים הציבוריים עיקר המימון הוא עבור סוג שירות אזרחים ותיקים. במג

מסך המימון של  53%-כ אזרחים ותיקים.עבור קצבאות  19%-עבור פנסיות וכ 40%-כ ומתוכואזרחים ותיקים, לשירות 

 מהמימון עבור פנסיות. 33%-כומתוכו  ,המגזר הממשלתי )ללא מלכ"רים ציבוריים( הוא עבור אזרחים ותיקים

עבור קצבאות  כשרובו מיועד ,(55%-כ) אזרחים ותיקים ים עבורל משקי הבית מנותב גם הוא לשירותעיקר המימון ש

 . (26%-כ)אזרחים ותיקים ל

 כשליש .(22%-כ) ילדים ונוערו (34%-כ) מוגבלויות אנשים עםבמגזר המלכ"רים הפרטיים עיקר המימון מנותב לסוג שירות 

 .(35%-כ)לסיוע כספי המימון מחו"ל מנותב מ

 

 לאומית לרווחה לפי מגזר מבצעההוצאה ה

הוצאה זו,  ההוצאה הלאומית לרווחה, ללא העברות למשקי בית. נהשל שירותי הרווחה, נבחאספקה כדי לבחון את ה

ארד ימיל 23.5-ו 2013בשנת  ש"חמיליארד  25.7לעומת ש"ח,  יליארדמ 26.8-ב 2014הסתכמה בשנת במחירים שוטפים, 

 .2012 תש"ח בשנ

 
 2016-2011במחירים קבועים, , )ללא העברות למשקי בית( הלאומית לרווחה הההוצא - 4תרשים 

 
 אומדנים מוקדמים* 

 

, במחירים קבועים, )ללא העברות למשקי בית( עלתה ההוצאה הלאומית לרווחה 2016על פי אומדנים ראשונים, בשנת 

 .  (4)תרשים  2014בשנת  4.6%-עלייה של כו 2015בשנת  1.8%, לאחר עלייה של 3.0%-ב
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מכלל ההוצאה  39.6% מיליארדי ש"ח שהם 10.6-ל 2014הגיעה בשנת מלכ"רים הפרטיים במגזר הלרווחה, ההוצאה 

)ללא מלכ"רים  מגזר הממשלתיב, 29.4% – עסקיבמגזר הבוצע  לרווחהיתר ההוצאה  (.5)תרשים  הלאומית לרווחה

 .היתה חלוקה דומה 2013בשנת  .4.2% – ורייםהציב מלכ"ריםמגזר הבו 26.8% –ציבוריים( 

 
 גזר מבצע , לפי מ)ללא העברות למשקי בית( לאומית לרווחהההוצאה ה - 5תרשים 

  2014-2011 

 
 

  , באחוזיםגזר מבצע, לפי מ)ללא העברות למשקי בית( לאומית לרווחהההוצאה ה - 6תרשים 
  2012 ,2014 
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 2012משנת  חלקם של הממשלה והמגזר העסקי באספקת שירותי רווחה במגמת ירידהניתן לראות כי  6תרשים מנתוני 

 ואילו חלקם של מגזר המלכ"רים הפרטיים והציבוריים עלה בשנים אלו. 2014-ל

 

, לא כולל פנסיות ש"חמיליארד  8.7-כ)חים ותיקים ל שירותי רווחה נותב לאזרע ההוצאהעיקר ניתן לראות כי  4לוח מנתוני 

אנשים עם  :כל אחד מסוגי השירות הוצאו על ש"חמיליארד  5-יותר ממסך ההוצאה(. סכומים של  32%וקצבאות, 

 הוקצו עבור כל שאר תחומי הרווחה.  24%מסך ההוצאות. רק  21%-23%-ילדים ונוער, שהם כמוגבלויות ו

והמוסדות  הממשלה משרדי. בקהילהאזרחים ותיקים ב בסוג שירות , ובעיקרההוצאהסך מ 30%-כ ביצעמגזר העסקי ה

לאנשים עם מההוצאות  49%-בביטוח לאומי הופנו כ. 35%-כ: לדיורכגוף מבצע, עיקר ההוצאות מופנות הלאומיים 

 .המגזר וצאותמסך ה 69%-ווה כימלכ"רים ציבוריים הבסוג שירות ילדים ונוער ההוצאות לביצוע  .מוגבלויות

, 23%-כ - אנשים עם מוגבלויות, 29% - ילדים ונוערסוגי שירות: ב התמקדהעיקר ההוצאה במגזר המלכ"רים הפרטיים 

 .מסך ההוצאה במגזר זה 18% -אזרחים ותיקים בקהילה 

 

ור אזרחים י רווחה עברווחה לפי המגזר המבצע, עולה כי רובם המכריע של שירותבשירותי הכל תחום  מציג, ה5מלוח 

 . 31%-כ היהמגזר המלכ"רים הפרטיים חלקו של ו (מסך הביצוע 63%-כ)המגזר העסקי על ידי  ותיקים ניתנו

מסך  69%-כ ועומד על מוסדותאחוז השירותים הניתנים על ידי המגזר העסקי אף גבוה יותר בתחום האזרחים הוותיקים ב

 שראל מופעלים על ידי גורמים פרטיים. הביצוע. כלומר, מרבית בתי האבות ומוסדות הסיעוד בי

המגזר  .(40%-)כ נשים עם מוגבלויותאו (53%-ילדים ונוער )כבתחום עיקרי המבצע ה היהמגזר המלכ"רים הפרטיים 

, באמצעות משרדי הממשלה וביטוח לאומי (92%-כ) מובטלים ועידוד תעסוקה :םמיתחוהמבצע העיקרי ב יההממשלתי ה

 הרשויות המקומיות.באמצעות ( 66%-)כ משפחהמשרדי הממשלה ובאמצעות  (86%-דיור )כ

 

היה על שכר,  ותמסך ההוצא 66%-במגזר העסקי כ .(6)לוח  בכל המגזרים חלק הארי של ההוצאה מתייחס לעלות השכר

במגזר המלכ"רים  48%-ברשויות מקומיות( ו 61%הממשלה )במגזר  48%-, בהשוואה להאחוז הגבוה ביותר מכל המגזרים

 על שכר.  ומסך ההוצאות במגזר העסקי הי 63%רק , 2013בשנת  הפרטיים.

ובמגזר העסקי רק  40% - במגזר המלכ"רים הפרטיים, 45%-הממשלה היה כמגזר בהאחרות נתח ההוצאות התפעוליות 

  .2013ת בדומה לשנ ,מסך ההוצאות 31%
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 הגדרות והסברים

 

כאספקת הטבות והעברות כספיות ממוסדות ציבוריים ופרטיים למשקי בית  2OECD-מוגדרות ע"י ה הוצאות רווחה

במטרה להבטיח תמיכה בנסיבות המשפיעות בצורה שלילית על רווחת משקי בית, בהינתן שהטבות והעברות כספיות אלה 

 אינן מהוות תשלום ישיר עבור סחורה או שירות מסוימים ולא חוזה או העברה אינדיבידואליים.

 פי מגזרסיווג ל

הן בבעלות פרטית והן בבעלות ציבורית, לרבות גופים  התאגידים והמפעלים כולל את כל המפעלים, - עסקימגזר  .א

 את הרווחה לפי הסיווג של ענפי הכלכלה כולל ענףעסקיים שאינם מאורגנים בחברות, שפעלו בתחום הרווחה. 

(88ללא מגורים )ענף (, רווחה וסעד 87רווחה וסעד עם מגורים )ענף  הענפים:
3

, וכן חברות ביטוח )קרנות הפנסיה( 

 הוצאות המגזר העסקי לרווחה כוללות תשלומי מעבידים לביטוח לאומי. המשלמות תשלומי פנסיה בגין פנסיה צוברת.

המוסד ו הלאומיים המוסדות, המקומיות הרשויות, הממשלה כולל את כל משרדי רחבה בהגדרה - הממשלמגזר  .ב

 50%הוצאותיהם )כלומר מעל  רוב אתבתקצוב ישיר  מממנת שהממשלה רים"מלכ . מגזר זה גם כוללילאומ לביטוח

נפרד במההוצאות, לא כולל מימון שנעשה באמצעות קניית שירותים באמצעות חוזים(. מלכ"רים אלו מוצגים בלוחות 

 .כחלק ממגזר הממשלה" מלכ"רים ציבורייםבשם "

ואשר בית ה משקי את ללא כוונת רווח המשרתים שפועלים את כל העמותות והארגונים יםכולל - 4מלכ"רים פרטיים .ג

רכישת שירותים ע"י הממשלה אינה נחשבת  .הוצאותיהםמכלל  50%-פחות מ מהווההמימון מהמגזר הממשלתי 

 כתקצוב ישיר. 

 להן שיש או ,המדינה בותיחידות תוש עם עסקאות המבצעות המדינה תושבות שאינן המוסדיות היחידות - חו"ל .ד

 יחידות גם כולל ל"חו המדינה. תושבות תושבים( עם יחידות לא לבין תושבים בין תביעות אחרים )כמו כלכליים קשרים

 בסיסים או קונסוליות ,שגרירויות: לדוגמה .המדינה של בתחום הגאוגרפי פיזית ממוקמות אשר מסוימות מוסדיות

כמו כן מגזר חו"ל כולל תרומות מחו"ל ע"י אנשים פרטיים או באמצעות קרנות  .ייםלאומ-בין ארגונים לרבות, צבאיים

 פילנתרופיות.

, כגון רווחהשירותי  רכישתכוללות הוצאות משקי בית . החיים במשותף אדם אחד או קבוצה של אנשים - משקי בית ה.

 .רכישת שירותי מטפלות בית וכן תשלומים לביטוח לאומי

 מקורות הנתונים

 סקר מסחר ושירותים, למ"ס. -זר עסקי מג

 חות שנתיים של רשויות מקומיות וביטוח לאומי.ורטים של ביצוע תקציב הממשלה, דוחות מפדו -מגזר ממשלה 

 למ"ס.שעורכת הסקר בניתוח דוחות כספיים של מלכ"רים  -מלכ"ר פרטי וציבורי 

                                              
2
 Indicators of OECD- SOCX - social expenditure 
3
 .ISIC Rev. 4) המבוסס על)בהוצאת הלמ"ס  2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, לפי  
4

במערכת לאומי של ארגונים ללא כוונת רווח -ןסוגי שירות בהתאם לסיווג הבי 12-ל ניתן לסווגן ילא כוונת רווח בחשבון הלווימוסדות ל 
מחלקת את הו OECD-המומלצת ע"י ה SOCX-מערכת האו בהתאם ל (, שהיא המומלצת ע"י האו"םICNPO)החשבונות הלאומיים 

 סוגי שירות. 9-המלכ"רים ל
 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=12
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 סוג שירות לפי סיווג
 

של  ICNPOסיווג אחיד של סוגי שירות אשר ישלב בין שני מקורות סיווג )סיווג לצורך בניית חשבון הרווחה הוחלט על 

 .(של המגזר הציבורי SOCXוסיווג  תחום המלכ"רים

 םלאזרחים הוותיקיקשורים ההסיכונים  מולהגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות בעין  מערכת - אזרחים ותיקים .1

מופחתת בחיים חברתיים  בביצוע מטלות יומיומיות, השתתפות, חוסר העצמאות נמוכה)אובדן ההכנסה, הכנסה 

 '(.וכו וקהילתיים

 סוג שירות זה כולל ארבעה סעיפי משנה:

קצבאות שלא לפי חוק ביטוח קצבאות אזרחים ותיקים המשולמות ע"י ביטוח לאומי ו - קצבאות אזרחים ותיקים 1.1

ת ישראל שהגיע לגיל /ח הלאומי זכאי תושבפי חוק הביטו . לקצבת זקנה עלממומנות על יד הממשלהולאומי 

המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק. לתחום הזקנה 

נכנסות גם תוספות לתלויים אשר משולמים למקבלי פנסיית זקנה עם תלויים שגילם נמוך מגיל הפנסיה. כמו כן 

 קצבאות לשארים נכללו כאן. .י חוק הבטחת הכנסההכנסה לפההשלמת הסעיף כולל 

הטבות כספיות לאזרחים ותיקים מספקות הכנסה לפורשים משוק העבודה או מבטיחות הכנסה כאשר  - פנסיות 1.2

פרט מגיע לגיל פרישה סטנדרטי. פנסיות ליוצאים לפרישה מוקדמת גם כן כלולות בתחום זה: פנסיות שמשלמים 

 כנית ספציפית. וישה סטנדרטי המיוחד לתיע לגיל פרלפני שהמוטב מג

כניות וקבע ואוניברסיטאות )פנסיה תקציבית( ותלאנשי צבא תקציבית לעובדי מדינה, כניות פנסיה וכולל: ת 

 .צוברת פנסיה

בתחום זה כלולות קצבאות סיעוד והוצאות רווחה על שירותים לאוכלוסייה  - אזרחים ותיקים בקהילה 1.3

שירותים וסחורות שונים הניתנים לקשישים, )עזרה בבית(,  ם עם מטלות יומיומיותלההמבוגרת במטרה לסייע 

הנחות בארנונה מרשויות  . כולל הטבות כגוןפעילויות פנאי ותרבותבחיי הקהילה ובכדי לאפשר להם להשתתף 

 מקומיות והנחות בחשמל ומים, סובסידיה לתחבורה ציבורית ואגרת טלוויזיה.

תים בתנאי פנסיון לאזרחים ותיקים במוסדות מיוחדים. יהטבות בעין, כגון לינה, לע - תאזרחים ותיקים במוסדו 1.4

בתחום זה כלולות הוצאות רווחה על שירותים לאוכלוסייה מבוגרת, שירותים כגון מעונות יום ושירותי שיקום, בתי 

 אבות ושרותי דיור מוגן, עזרה בבית והטבות בעין לאוכלוסייה זאת.

מערכת הגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות בעין עבור ילדים ונוער. בתחום זה כלולות קצבאות  - ילדים ונוער .2

כניות ו. ת3יסודי לילדים מתחת לגיל -כניות ומוסדות חינוך קדםוכניות לילדים, תוילדים והוצאות כגון מעונות יום ות

 לילדים ונוער בסיכון. 

הניתנים לילדים בגילי טרום בית ספר במהלך היום או בשעות  כולל הטבות בעין, כגון מחסה ומזוןגם התחום 

מסוימות במהלך היום, סיוע כספי בתשלום לאחות עבור השגחה על ילדים במשך היום, מחסה ומזון הניתן לילדים 

 בהם, שירותים ומוצרים באופן קבוע )יתומים וכו'(, סחורות ושירותים הניתנות בבית לילדים או לאלו המטפלים

 מרכזי נופש ופנאי.בילדים לקו לנוער ושסופ

 מערכת הגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות בעין עבור משפחות. בתחום זה נכללת הוצאה לתמיכה - משפחה .3

 למשפחות )כולל משקי בית של בן אדם בודד(. 

-או חד קופתייםכולל קצבאות, כגון דמי לידה, מענקי לידה, הטבות חופשת לידה, קצבאות משפחה, מתן תשלומים ת

החד  פעמיים לתמיכה במשקי הבית ולעזור להם לעמוד בעלויות של צרכים ספציפיים )למשל, אלה של המשפחות

  ריות או משפחות עם ילדים נכים(.הו
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וכו'(, שירותים ומוצרים שסופקו  משפחות באופן קבוע )משפחות אומנהכולל הטבות בעין, כגון מחסה ומזון הניתנים ל

 למשפחות.

לאנשים שאינם מסוגלים לעסוק  ת בצורת קצבאות והטבות בעיןמערכת הגנה סוציאלי - נשים עם מוגבלויותא .4

 כולל גםבשל ליקוי גופני או נפשי, קבוע או מתמשך. באופן מלא או חלקי בפעילות כלכלית או לחיות חיים נורמליים 

תקופה לא או חלקי הפסד הכנסה במשך מערכת הגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות במטרה להחליף באופן מ

 חוסר יכולת זמנית לעבוד כתוצאה ממחלה או פציעה.של 

נכות אשר פוגעת ביכולתם  בעלילאנשים  הסטנדרטי הפרישהמשולמות מתחת לגיל הקצבאות נכות כוללות קצבאות 

בשל יכולת  הסטנדרטים לגיל פרישה תעמבוגרים שפרשו לפני הג םלעובדי שולמוהטבות פרישה מוקדמות שו לעבוד

הוצאה על תאונת עבודה ומחלה כוללת כל הוצאה כספית, כגון תשלום דמי מחלה, קצבאות  .מופחתת לעבוד

הוצאה  יםמיוחדות ותשלומים הקשורים למוגבלות כמו פנסיות לנפגעי עבודה. שירותים לאנשים עם מוגבלויות כולל

 ית והטבות בעין אחרות.על שירותים כמו מעון יום ושירותי שיקום, עזרה בב

או בתנאי פנסיון לאנשים עם מוגבלויות במוסדות מתאימים, סיוע הניתן לאנשים עם מוגבלויות הטבות בעין, כגון לינה 

'(, קצבאות המיועדות לאדם המטפל באנשים ות )עזרה בבית, מתקני תחבורה וכוכדי לעזור להם עם מטלות יומיומי

קצועית כדי לקדם את השיקום התעסוקתי והחברתי של אנשים עם מוגבלויות, כניות הכשרה מועם מוגבלויות, ת

שירותים מוצרים ומוצרים שסופקו לאנשים עם מוגבלויות, כדי לאפשר להם להשתתף בחיי הקהילה ובפעילויות פנאי 

 ותרבות.

וכלוסייה בסיכון מערכת הגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות בעין עבור קבוצות א - אוכלוסיות במצבי חירום .5

לנוער ממשפחות  כניות שיקוםוהוצאות בגין סיוע לנשים מוכות, מכורים לסמים, קורבנות אלימות, עבריינים, ת כגון

ממשלה י ההמשולמות על ידהטבות כספיות לעולים חדשים  - יהיקליטת עללבמצוקה, פליטים, ניצולי שואה והוצאות 

 שיקום , פגיעים וחסרי כלאנשים לן מחסה לטווח קצר ולטווח ארוך הניתנת ומוסדות לאומיים. כולל הטבות בעין, כגו

  .מאלכוהול ושימוש בסמים, מתן שירותים וסחורות במטרה לסייע לאנשים פגיעים

 אמצעים( חסרי) לסייע למשקי הבית או הטבות שמטרתןגמלאות  הכוללת בעיקרמערכת הגנה סוציאלית  -דיור  .6

כוללות תשלומים על בסיס זמני אלה . גמלאות הטבות אלו נבדקים מבחינת אמצעים(בלי לממן את עלויות הדיור )מק

על מנת לסייע עם עלויות שכר דירה )סבסוד דמי שכירות(, להקל על בעלי דירות בתשלום משכנתאות או  קבועאו 

ייע בתשלום הוצאות ריבית, סיוע במתן דיור במחיר נמוך ממחיר השוק או דיור ציבורי, והטבות אחרות שמטרתן לס

 דיור. 

מערכת הגנה סוציאלית בצורת קצבאות והטבות בעין עבור אנשים שמסוגלים לעבוד,  - מובטלים ועידוד תעסוקה .7

זמינים לעבודה אך אינם מסוגלים למצוא תעסוקה הולמת. כולל קצבאות, כגון דמי אבטלה מלאים או חלקיים, הטבות 

קצבאות לקבוצות מטרה  ,פרישה הרגילההלגיל  והגיעשים שפרשו לפני פרישה מוקדמות ששולמו לעובדים מבוגר

בשוק העבודה הנוטלים חלק בתוכניות אימונים שנועדו לפתח את הפוטנציאל שלהם לתעסוקה, פיצויי פיטורים, 

מס הכנסה ו, פעמיים למובטלים, במיוחד עבור מובטלים לטווח ארוך-תשלומים תקופתיים אחרים או סכומים חד

 .ישליל
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כולל הטבות בעין, כגון ניוד ותשלומים עבור יישוב מחדש, הכשרה מקצועית הניתנת לאנשים חסרי עבודה או לאנשים 

בסיכון לאבד את מקום עבודתם אשר מיועדת להגדלת הסיכויים של מקבל ההטבה למצוא עבודה או לשפר באופן 

 יתנים למובטלים ובני משפחותיהם. אחר את יכולת ההשתכרות שלו, סיוע בלינה, אוכל או בגדים הנ

נכללות בו בעיקר עמותות )מלכ"רים(  סיוע כספי שלא ניתן היה לשייך לאף קטגוריה. - 5סיוע כספי )לנמ"א( .8

 שמסייעות באופן כספי ליחידים, כגון עמותת מפעלי צדקה וחסד, ומוסדות שעיקר פעילותם במתן מלגות כספיות.

 בקטגוריה זו נכללות עמותות כגון סיוע באמצעות מוצרים ושירותים שאינם כסף.תרומה ו - עזרה בעין )שווה כסף( .9

 עזר מציון, עמותת לשובע וארגון לתת. דהיינו עמותות שמעבירות בעיקר מזון לנצרכים.

  יה.ושירותי הגנה סוציאלית אחרים שלא ניתן היה לשייכם לאף קטגור הוצאות אדמיניסטרציה - אחר  .10
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