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  לא לפושטי רגל בלבד –הזכות לקיום בכבוד 

  הצעות לשימושים נוספים במחשבון חריס

כלכליות של אוכלוסיות מיעוטות - המועדון המשפטי לקידום זכויות חברתיות בעקבות כנסמסמך עבודה 

  הזדמנויות

  תקציר

בעקבות דוח חריס, ואימוצו בהליכי חדלות פירעון, ערכנו במועדון כנס שעסק ב"זכות לקיום 

בהמשך לכנס, מסמך זה מבקש להצביע על מקומות שבהם ניתן לאמץ את בכבוד הלכה למעשה". 

המדד שנקבע בדוח חריס לקיום בכבוד, כמו גם את המחשבונים שנבנו על בסיס הדוח, על מנת 

לטעמנו, נוכח חובתה . ים של חדלות פירעון, על כל מחיריואונ- למנוע מראש כניסה למצב האינ

יש מקום לשפר את רשת החוקתית והבינלאומית של ישראל להגן על הזכות לקיום בכבוד, 

אין כל סיכוי במצב הקיים כיום, ם, מתוך הבנה כי המוענקת לאזרחיהמינימלית ביטחון ה

, או למי שנסמך על סיוע מהמדינה –אם למדד שאומץ על ידי הכנ"ר בהת –להתקיים בכבוד 

  . עובד בשכר נמוך

ולהתאים את  1להלן יוצגו שלושה תחומים שבהם, לטעמנו, יש להשתמש ב"מחשבון חריס"

התמיכה הניתנת מהמדינה להוצאות הנדרשות לקיום בכבוד. לטעמנו, תמיכה של המדינה בדמות 

העלאת סכומי הקצבאות, לצד הרחבת מעגל הזכאים ותמיכה גם במי שמצליחים לעבוד במשרות 

בשכר נמוך, מהווה סדר עדיפות נכון ומשקפת מחויבות אמיתית לקיום בכבוד של כל אזרחי 

ה. יתרה מכך, מתן אפשרות קיום בכבוד למשפחות שכיום אין להן כל אופק יציאה מהעוני המדינ

תאפשר מוביליות חברתית, ותשפר בטווח הארוך את תחושת השותפות של כלל המגזרים בחברה 

בתשלום  –הישראלית. לתחושת שותפות זו השפעה הן מבחינה ערכית והן מבחינה פרקטית 

קית (במקום בעבודה ב"שחור"), ובהתגייסות לטובת החברה בעיתות מיסים, בבחירה בעבודה חו

  משבר.  

 --    

מחויבות  "ץהמערכת המשפטית הישראלית מחוייבת לכאורה להגנה על הזכות לקיום בכבוד. בבג

מיקם הנשיא ברק את הזכות וקבע שהיא חלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם המוגנת בחוק 

יסוד כבוה"א וחירותו. עוד לפני כן, חתמה ישראל על האמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות 

חברתיות ותרבותיות הקובעת את חובתן של המדינות להגן לכבד וליישם את זכויותיהם של 

בתחומי הרווחה והביטחון הסוציאלי . עם זאת, במשך עשרות שנים נמנעה יתר בין התושביהן 

ץ מחויבות האמור אמנם "המדינה מלקבוע מסמרות באשר להיקף הזכות, ולאופן יישומה. בבג

                                                            
כל החישובים המופיעים במסמך זה מתבססים על המערכת לחישוב אומדנים המצויה באתר כונס הנכסים הרשמי.  1

 אלא אם צוין אחרת הסכומים חושבו למשפחות החיות באזור המרכז. 
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התקבלה טענת המדינה, כי התמיכה הכספית שהיא מספקת באמצעות מערכת קצבאות הקיום 

ת מלוא "רשת הביטחון" הנגזרת מהחובה להגן על של המוסד לביטוח לאומי אינה מהווה א

  הזכות לקיום בכבוד, אך לא נקבע מה כן נכלל ב"רשת ביטחון". 

עדה לבחינת הליכי חדלות פירעון ואימץ משרד המשפטים את דוח הו 2016לראשונה, כאשר במאי 

ע בדוח (מכאן ולהבא: דוח חריס), הכירה המדינה למעשה ברף של קיום בכבוד. זאת כאשר נקב

  . מהן ההוצאות הנדרשות לשם קיום מינימלי בכבוד בישראל

אפשר למעשה להשיב על השאלה שנותרה ללא כימות ההוצאות הנדרשות לשם קיום בכבוד מ

כאשר יש אדם  את סכום הכסף  מענה לאחר בג"ץ מחוייבות והיא מה נכלל באותה "רשת בטחון".

שיש לו אפשרות לגייס את הכספים היינו  –כי עליו להוציא לשם קיום בכבוד  בדוח חריס שנקבע

הרי  – 2הללו בעבודה, קצבאות, תמיכות מטעם המדינה או שהם עומדים לרשותו בדרך אחרת.

   שזכותו החוקתית לקיום בכבוד מוגנת.  

רטיים מעלה, אלא שבחינה מדגמית, לצד עבודת שטח של ארגונים רבים, קליניקות ועורכי דין פ

אין את היכולת לגייס בעצמם את הסכומים הנדרשים לשם קיום  2016- כי לרבים בישראל ב

  בכבוד.

העולים בעבודת השטח של עמותת ידיד ושאר ארגונים הפועלים בשטח, בחינה נכוחה של הנתונים 

ברי, כי מי שבכוחו  הזכות לקיום בכבוד אינה מוגנת בישראל.מובילה למסקנה המהדהדת כי 

לדאוג לעצמו יכול להתקיים בכבוד. אך חובתה של המדינה לדאוג לאלה שאינם ברי מזל, לעניים, 

היא החובה האמיתית המוטלת על המדינה מתוקף ההכרה בזכות החוקתית לקיום  –לנכים 

  בכבוד. 

התשלומים ממצאי דוח חריס אומצו עד עתה רק ביחס להליכי פשיטת רגל ולצורך חישוב צו 

שנקבע למי שמצויים בהליך. אף שברי כי ישנו הבדל מהותי בין מה אין לדרוש מאדם לשלם ומה 

יש חובה לשלם לו, אנו מבקשות לטעון כי הזכות החוקתית לקיום בכבוד משמיעה חובה 

  אקטיבית לאפשר לכל אדם בישראל להתקיים בכבוד, ולו מינימלי. 

בשלב מתן התמיכה  –ות לדוח חריס כבר בנקודת הפתיחה נייר עבודה זה מבקש להציע התייחס

. זאת מתוך הבנה כי במצב היינו בשלב פשיטת הרגל –מטעם המדינה; ולא רק בנקודת הסיום 

 –הקיים כיום, אוכלוסיות החיות בעוני ונסמכות על תמיכת המדינה מתקיימות בתקציב גרעוני 

                                                            
ועדה אף נמנע ואין טענה כי יש לבדוק על מה בפועל מוציאים פרטים ומשפחות את כספם, ואופן החישוב של ה 2

מלבחון הוצאות פרטניות על מנת שלא לשלול מהנבדקים את חירותם במובן של קביעה פטרנליסטית על מה עליהם 
  להוציא את הכסף שבידם כדי להתקיים בכבוד. 
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סופו של יום מוביל תמיד לשקיעה בבוץ תקציב שאין אפשרות להתקיים באמצעותו בכבוד ושב

   3הטובעני של החובות.

  שקלול מחשבון חריס במבחן הכנסה מזכה לקבלת הטבות 

 דיור ציבורי

בלבד  ₪ 6,033זכאי לדיור ציבורי מי שהכנסתו אינה גבוהה מסך של  4,נוהל דיור ציבוריעל פי 

מעבודתנו  5).לביטוח לאומי, כגון קבלת הבטחת הכנסה מהמוסד (והוא עומד בתנאים נוספים

ובמקביל גם זכאות לדיור ציבורי, ללא לה בבירור, כי סכום זה מותיר משפחות רבות בשטח עו

לא  להגיע לבעלות על דירה. ללא יכולתלהתמודד עם שכירות בשוק החופשי, ובוודאי  ללא יכולת

קצבת הבטחת אינן זכאיות ל ₪ 5,300משפחות המתקיימות מהכנסה מעבודה של זו אף זו, 

  אינן זכאיות לדיור ציבורי. הכנסה, ולפיכך 

באזור המרכז, נזקקת לסך  0-12ילדים בגילאי  5עם ן חריס, משפחה מחשבובהתאם לכך למשל, 

פחות ממחצית  -  ₪ 6,033המתקיימת מסך של סה"כ לשם מחיה בכבוד. משפחה  ₪ 15,253של 

, ועדיין אינה יכולה חינוךנאלצת לוותר על שירותים חיוניים: מזון, חשמל, מים,  –סכום זה 

  לעמוד בהוצאות הבסיסיות של דיור וקיום מינימלי. 

כך במצב זה ברי, כי יש להעלות את רף ההכנסה המזכה ולהתאימה לסך הנדרש למחיה בכבוד, 

ובין מי שזכאי לקבל פתרון דיור למצוא פתרון דיור עצמאי שתהא התאמה בין מי שאינו יכול 

    . , בהתאם למחויבותה החוקתית, והבינלאומיתמהמדינה

 סיוע משפטי

מי שעומדים במבחני  6לסיוע משפטי זכאים, בהתאם לחוק הסיוע המשפטי והתקנות מכוחו,

הכנסה (לצד מבחני מהות הנוגעים לתחום הסיוע, בהתאם לחוק ולתקנות). המבחן כולל שני 

שית, ההכנסה הזמינה למבקש הסיוע; ושנית, הרכוש העומד לרשותו ו/או לרשות שלבים: רא

  בן/בת זוגו. 

 ₪ 6,482שגובה הכנסתם המשותפת מעל נפשות  3  עםבהתאם למבחן ההכנסה, יחיד או משפחה 

כגון ביטוח לאומי ואשפוז בכפייה, (למעט בנושאים חריגים  ברוטו, אינם זכאים לסיוע משפטי

                                                            
אין זה המקום להרחיב אך חשוב להבין כי התדרדרות לחובות ופשיטת רגל, גם אם באחריתה מחיקת החובות, היא  3

שה והרסני, שיש לו השלכות ארוכות טווח פיננסיות, נפשיות וחברתיות. בשל כך אין להסתפק בטיפול תהליך ק
  איכותי בנקודת הסיום, אלא לשאוף למנוע מכמה שיותר אנשים להגיע אליה. 

 .נוהל הקצאת דירות בדיור הציבורי 08/05נוהל  4
ה השכר הממוצע במשק ועדיין להיות זכאים לדיור לגובסכום זה גבוה יותר ביחס לנכים, שיכולים להרוויח עד  5

  ציבורי, בכפוף לתנאים נוספים. 
 1973 -לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג 2ובפרט תקנה  6
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בהמשך לכך במבחן הרכוש, נבדק האם לפונה רכוש הניתן למימוש או . מבחן כלכלי)שבהם אין 

  . ₪ 29,025שניתן לקבל כנגדו הלוואה העולה על 

למשל כאשר מדובר בתיקי  –בעזרת עו"ד אדם המצוי בחובות ומעוניין להתנגד להם כך למשל, 

שטרות שהתנגדות להם מעבירה את התיק לדיון בבית משפט, או כאשר מדובר בבקשה לביטול 

בהליכים כנגד אוכלוסיות מוחלשות, כאשר פסק דין שניתן בהיעדר הגנה כפי שקורה רבות 

על החייבים מתוודעים לקיומו של הליך משפטי רק כאשר פסק הדין מוגש למימוש בהוצאה לפו

הוא לא זכאי לסיוע משפטי אם הוא ואשתו מרוויחים משכורת  – וננקטים הליכי גבייה מכוחו

  ). ₪ 5,000- סך של פחות ממינימום (העומדת כיום על 

לשם מחיה  ₪ 10,258נפשות נזקקת לסך של  3בהתאם למחשבון חריס, משפחה בת זאת, אף ש

כלומר מי שמתקיימים משתי משכורות של שכר מינימום במשרה מלאה, עומדים גם כך  –בכבוד 

שמי שמצוי  לכךגם זאת בלי להתייחס זו הנדרשת למשפחה למחיה בכבוד. הכנסה נמוכה מעל 

בחובות ככל הנראה ניצב בפני עיקולים, כך שההכנסה הפנויה שלו נמוכה (לעיתים משמעותית) 

גם בלא עיקולים ברשות האכיפה והגבייה, בחינת ההכנסה ברוטו מתעלמת  7.מההכנסה ברוטו

מהאמור לעיל לפיו מי שחי גם כך בתקציב גרעוני מצוי בחובות שטרם הגיעו לגבייה בהוצאה 

לפועל, למשל חובות למעסיק אותם הוא מחזיר מהמשכורת בטרם היא מועברת לחשבון הבנק 

     שלו. 

שכור תפרנס בקושי ומתמודד עם חובות הולכים ותופחים, לבמצב דברים זה יאלץ אדם המ

וישתפר מצבו הכלכלי (ולו שירותי עו"ד בשכר, שלו יאלץ לרוב לשלם עוד בטרם יוסרו העיקולים 

עורכי דין אלה הופכים פעמים רבות לנושים נוספים של החייבים, כאשר הם מסיימים את במעט). 

כל שכר טרחתם, מפאת אי יכולתו של החייב לשלם. מקבלים את שכר טרחתם או הטיפול ואינם 

עם הנושים, שברובם המכריע הינם נושים מוסדיים לחלופין, יאלץ האדם להתמודד בעצמו 

של החייב, הפעלת לחץ ויכולת התשה י דין מנוסים, בעלי "אורך נשימה" מיוצגים על ידי עורכה

חוקיים (כגון הגעת מעקלים לבית החייב ל"בדיקה" של הרכוש גם - באמצעות הליכים כמעט

הליך המטלטל את החייב ומשפחתו ועלול להוביל  –כאשר ברור שאין רכוש המותר בעיקול 

   8.)בפועל להתחייבויות לתשלום מצד החייב, משפחתו או שכניו, גם כאשר לא יעוקל דבר

בתביעות של עובדים בגין למשל  –ע המשפטי משמעותי גם במקרים של מיצוי יכולות הכנסה הסיו

, או ייצוג בהליכים משפטיים אחרים שיכולים להוביל לתוספת הכנסות לאדם. הפרת חקיקת מגן

אשר בפועל אינן יכולות למצות את זכויותיהן כך, נמנעת הגישה לערכאות מאוכלוסיות מוחלשות, 

 חשופות לתביעות אך בלא יכולת שימוש "התקפית" בכלי המשפטי. נותרות בכל דרך אחרת, והן 

  הנחות בארנונה ושירותים נוספים

                                                            
  . מהמשכורת, במשכורות נמוכות %20חוק הגנת השכר מאפשר עיקול של עד  7
 %20- מהנושים מיוצגים במערכת, בעוד רק כ %80-הנתונים במערכת האכיפה והגבייה מראים באופן שיטתי, כי כ 8

  מהחייבים מיוצגים. 
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של אוכלוסיות החיות בעוני. זאת, אף שהרשויות מהווים נתח ניכר מחובותיהם חובות ארנונה 

עם זאת, רשויות רבות תולות את הזכות  9נרחבות למי שנמצא "נזקק".מוסמכות להעניק הנחות 

ת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, היינו סכום הכנסה הנמוך לקבלת הנחה משמעותית בקבל

  משמעותית מהסכום הנדרש לקיום בכבוד על מחשבון חריס. 

משפחה כך למשל  –ם סכומים שנחשבים להכנסות גבוהות יקבלו הנחות מינוריות מי שמרוויחי

על פי  10בלבד. %40תהא זכאית להנחה של עד  ₪ 8,600נפשות שהכנסותיה עומדות על  5בת 

בכבוד. בבת על מנת להתקיים  ₪ 13,604-מחשבון חריס משפחה כזו המתגוררת במרכז נזקקת ל

  . ארנונה ₪ 1,260-מ' בלבד כ 60ים תשלם משפחה כזו על דירה של 

מתן הנחות נסמך על קבלת קצבה מהמוסד לביטוח , וברוב תאגידי המים גם בחברת החשמל

משפחות המכניסות מעט מעל הסכום המזכה בקצבה, מאבדות את הזכאות להנחה לאומי. 

  . יםמלא לשלם חשבונותונאלצות 

  סכומי התמיכה הניתניםשקלול מחשבון חריס ב

 "דיסריגרד"וה קצבאות ביטוח לאומי

קצבת הבטחת הכנסה ניתנת למי שאינו בעל הכנסה כלל, ומתייצב באופן קבוע בלשכת התעסוקה 

לשם בחינת מיצוי כושר ההשתכרות שלו (היינו, שאינו "בוחר" שלא לעבוד אלא שאינו יכול 

שמצליחים לעבוד אך משתכרים שכר לצד קצבה זו משולמת קצבת השלמת הכנסה למי לעבוד). 

נוסחה הקרויה "דיסריגרד" לשם הפחתת סכומי המשכורת מסכומי הקצבה, , תוך שימוש בנמוך

  עד לאיפוס הזכאות לקצבה. 

  הקצבאות סכומי

מי שנמצא זכאי לקצבה, מקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית, ממנה מופחתים דמי 

 שהמוסד לביטוח לאומי השתכנעמי סכומי הקצבה, הניתנים כזכור לבריאות באופן אוטומטי. 

 3,373, עומדים על סך של שאין להם כל הכנסה אחרת ושאין להם אפשרות להתפרנס באופן אחר

 3-בעלות שני הורים ולמשפחות  ₪ 2,897או סך של ילדים ומעלה,  3למשפחות חד הוריות עם  ₪

  ים סכום הקצבה אינו מתעדכן). ילדים ומעלה (מעל שלושה ילד

                                                            
   1993- תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"גראו  9

 שם, תוספת ראשונה  10
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אף שנושא זה לא לובן עד סופו, בית המשפט העליון קיבל לפני מספר שנים את הטענה, כי קצבת 

כך, נקבע בפסק המרכיב המרכזי בתמיכת המדינה לאוכלוסיות מוחלשות. הבטחת הכנסה הינה 

   11דין סאלח חסן:

גמלת הבטחת הכנסה הניתנת לפי החוק היא אמנם רק אחד מהמנגנונים "

המבטיחים את ההגנה על זכותו של האדם לקיום בכבוד, אך יחד עם זאת, יש 

לה מקום מרכזי בהגנה על הזכות. כגמלה מחליפת הכנסה, נועדה היא לאפשר 

לזכאים לה לרכוש את הדרוש להם לצורך מחייתם הבסיסית והמינימאלית. 

העדר אמצעי אחר, כגון תלושי קנייה או אספקה ישירה של מצרכים חיוניים, ב

אין לה תחליף. חיוניותה וחשיבותה כה גדולה, עד שספק בעיני אם אין לה 

  ."השלכה גם על הגנה ושמירה על זכויות אדם אחרות, כגון הזכות לחיים

על  ₪ 11,829-נזקקת ל על פי מחשבון חריס, משפחה חד הורית של אם ושלושה ילדים קטינים

 כשלישגמלת הבטחת הכנסה לה זכאית משפחה כזו מהווה אם כן מנת להתקיים בכבוד. 

דיור לו זכאית בהסיוע גם בהוספת מההכנסות שהמשפחה נזקקת להם לשם מחייה בכבוד. 

במקרים שבהם המשפחה נמצאה זכאית לדיור ציבורי  ₪ 2,500משפחה כזו (העומד על מקסימום 

על חיסכון של שכר הדירה במקרים של מגורים בדיור ציבורי), ונמצאת ברשימת הממתינים, או 

וויתור על שירותים חיוניים לצד כניסה המשפחה עומדת בפני תקציב בלתי אפשרי, המחייב 

גם אם בסופו של התהליך תגיע המשפחה לחדלות פירעון ותוכל חובות הולכים ומעמיקים. ל

משלמת בדרך מחיר כבד ביותר: שחיקת רשתות למחוק את החובות ו"להתחיל מחדש", היא 

 –פגיעה בילדים  ;(בשל לקיחת הלוואות בלא יכולת החזר)התמיכה המשפחתיות והקהילתיות 

הגעת מעקלים הביתה בנוכחות הילדים, ביכולת הדאגה לבריאותם בביקור הסדיר בבית הספר, ב

פגיעה בבריאות נוכח נוכח התנאים השוררים בו; ולעיתים במעורבות בהליכי הוצאה מהבית 

(עד שהן נהיות אקוטיות), ועוד היעדר יכולת לפנות זמן או משאבים חומריים לטיפול בבעיות 

. זאת בלא לאחור, ו"פתיחת דף חדש" אינה מרפאה אותםמחירים אלה אינם ניתנים להשגה ועוד. 

להתייחס לכך שהדף החדש הניתן למשפחות אלה, בלא פתרון תשתיתי, הינו אך זמני, עד לצבירת 

   החובות ההכרחית העתידית. 

  הדיסריגרד מערכת

לכאורה, המדינה מעדיפה "עזרה עצמית" על פני תלות במדינה ובשל כך מצהירה כי היא מעודדת 

הסתמך על תעסוקה ומבכרת תמיכה במי שמתאמצים לצאת לעבוד על פני מי ש"נוח להם" ל

הכנסה מעבודה לא תקוזז באופן אוטומאטי לשם כך נוצר מנגנון הדיסריגרד הקובע כי קצבאות. 

אלא מעל סכום מסוים, כך לה זכאי האדם היוצא לעבודה,  ("שקל לשקל") מסכום הקצבה

                                                            
 ) 28.2.12(ניתן ביום סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי  10662/04בג"ץ  11
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וכל אדם לעבוד ועדיין לקבל קצבה, מתוך תקווה שבכך יווצר תמריץ שבעבודות בשכר נמוך י

  ליציאה לעבודה על מנת להגדיל את ההכנסה העומדת לרשות המשפחה. 

השכר במשק, מנגנון עם זאת נוכח הסכומים העולים ממחשבון חריס ונוכח גובה הקצבאות, לצד 

ים כבירים לצאת לעבודה חרף מאמצהדיסריגרד הקיים כיום מותיר משפחות רבות בעוני, 

אי מיצוי סנקציות בגין העובדה כי המאמצים הנובעים הן מרצונם של אנשים לעבוד והן נוכח (

   . כרות חמורות)תשכושר ה

, אינה זכאית עוד לקצבה ₪ 5,300המרוויחה ילדים קטינים  4- כך, משפחה של שני הורים ו

על מנת  ₪ 14,880-משפחה כזו נזקקת לבהתאם למחשבון חריס,  מהמוסד לביטוח לאומי.

מלאות בשכר צריכים ההורים אם כך לעבוד בשלוש משרות מצב הקיים היום בלהתקיים בכבוד. 

ברי כי הורים הממצים את כושר רף ההכנסות הנדרש. להגיע בקושי לעל מנת  ,מינימום

ההשתכרות שלהם ועובדים "רק" בשתי משרות מלאות כל אחד (זאת בלא צורך לבחון את המחיר 

, אינם שהם משלמים על ההיעדרות הארוכה מהבית ועל הצורך במיקור חוץ של הטיפול בילדיהם)

כחי הם אינם וזכאים לסיוע מהמדינה, אך במצב הנו "להחזיק את הראש מעל המים"יכולים 

  מקבלים אותה. 

שכאשר נשללת קצבת התמריץ ליציאה לעבודה רק נשחק כאשר מוסיפים למשוואה את העובדה 

למשל  –נשללות הנחות והטבות שונות התלויות בקבלת קצבה הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה 

בארנונה, הנחות , (שאינה תלויה בהכנסה בגובה מסוים אלא בקבלת קצבה) זכאות לדיור ציבורי

     חשמל, מים, חינוך ועוד. 

  בדיור  סיוע

שסכומי הסיוע לא התעדכנו  אלא 12זכאים לדיור ציבורי זכאים לסיוע בשכר דירה.גם מי שאינם 

במצב . , ועד אלפי שקלים בודדיםוכיום הם עומדים על מאות שקלים למשפחהלמעלה מעשור, 

לקצבת הבטחת הכנסה הופכת לטענה כזה הטענה של המדינה בדבר "רשת תמיכה" הנוספת 

שני המרכיבים המשמעותיים לתמיכת המדינה הינם קצבת הקיום מהמוסד לביטוח בעלמא. 

  לאומי והסיוע בדיור. 

 ₪ 1,470 ילדים, מקבלת 4שאינה זכאית לקצבה, כמו המשפחה שתוארה לעיל בעלת כיום משפחה 

שכירות בעיר גדולה באזור המרכז . ₪ 6,059- , אם הם משתכרים ביחד פחות מסיוע בשכר דירה

כאמור, המשפחה אינה זכאית לקצבת הבטחת הכנסה, פי ארבע מסכום זה. עולה בממוצע 

או לצד הנחות ( היא סכום זה מהמדינההיחידה שהם מקבלים המשמעותית ולמעשה התמיכה 

בכבוד. גם לשם קיום מהסכום שעל המשפחה לגייס  עשיריתהטבות מינוריות). סכום זה מהווה 

       למחצית הסכום הנדרש להם לשם קיום בכבוד.  , הם אינם מגיעיםלאחר תוספת שכרם

                                                            
  נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה  08/04בהתאם לנוהל  12
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  מחשבון חריס בדיני העבודהשקלול 

 מס הכנסה שלילי

מאפשרת המדינה קבלת "מס הכנסה שלילי", או מענק עבודה. על מנת לתמרץ יציאה לעבודה 

 ₪ 2,000-המכניסות מעל סכום מסוים (כמדובר בסכום כסף המוענק למי שעובדים במשרות 

מענק העבודה ). ₪ 6,158בחודש בממוצע) אך עדיין מאפשרות הכנסה נמוכה (עד לסכום של 

  שנתיים.   ₪ 5,000- כמאות שקלים בחודש, ובסה"כ עד למאפשר קבלת 

אך היא אינה מספיקה לשם קיום תוספת זו יכולה להיות משמעותית ביותר למי שחיים בעוני, 

מרוויח כשליש או כרבע , ₪ 4,500בכבוד. נוכח מחשבון חריס ברי, כי מי שעובד בשכר של 

כתלות בשאלה האם גם בן/בת הזוג עובדים באותו מההכנסות הנדרשות לקיום בכבוד למשפחתו (

אפשר תשלום בחודש יכולה ל ₪ 300-. תוספת של כמענק העבודה)ה המשפיעה על סוגי –השכר 

אך היא אינה מהווה שינוי  מים או קניית חשמל במונה נטען למשך חלק מהחודש, חשבון

באופן שימנע ממנה כניסה משמעותי בתקציב המשפחה ואינה יכולה לאפשר לה חיים בכבוד 

    לחובות, על כל המשתמע מכך. 

 שכר מינימום

המרוויחים שכר מינימום כפי שהוצג לעיל בהקשרים אחרים, משפחה שבה שני הורים מפרנסים 

בתחום זה, ובפרט ברי, כי אינה מצליחה להתקיים בכבוד בהתאם למחשבון חריס. למשרה מלאה, 

העומדים למול הרצון לאפשר כאשר מדובר במעסיקים פרטיים, ישנם שיקולים אחרים 

לאוכלוסיות מוחלשות להתקיים בכבוד, אך ניתן לבחור אפשרויות תמריצים להעלאת שכר 

באם יבחר לתגמל כך שהמעסיק יקבל הטבות (במס או בדרכים אחרות) המינימום באופן וולנטרי, 

  את עובדיו ולאפשר להם קיום בכבוד. 

יום בכבוד. החיים בבוץ הטובעני של החובות לאפשר לעובדיהם קגם למעסיקים יש אינטרס 

מאפשרים לעובדים שהייה בעבודה ב"ראש שקט" ובתקציב הבלתי אפשרי של העוני כיום אינם 

כך למשל מההסתבכות בחובות. שימוש בזמן העבודה לשם פתרון בעיות הנובעות ומחייבים 

מעסיקים מקבלים הועל, עובדים נאלצים להפסיד ימי עבודה לשם התייצבות בלשכות ההוצאה לפ

והעובדים טרודים להיחשף לבעיות משפטיות באם לא יצייתו לעיקולים, הוראות עיקול ועלולים 

 ואינם מרוכזים בעבודה. 

  הגנת השכר

סכום זה , ישנו סכום המוגן מעיקול, העברה או שעבוד. (א)8בהתאם לחוק הגנת השכר, סעיף 

מסכום  80%-צבה, או לזכאי העובד לו היה זכאי לקשלה היה אמור להיות שווה לקצבת הקיום 
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גובה הקצבאות, ברי כי הצמדת הסכום נוכח האמור לעיל ביחס ל. הנמוך מבין השניים)משכורתו (

  בניסיון להתקיים בכבוד. לקצבת הקיום אינו מועיל לעובדים המוגן מעיקול 

, המצויה בחובות, תקבל ₪ 6,000מהכנסת אחד ההורים בסך שמתפרנסת ילדים  3בת כך, משפחה 

לשם תשלום מזון,  –מסכום זה ואמורה להתקיים מהמשכורת,  ₪ 3,370- בסופו של יום כ

שירותים חיוניים, השלמת דיור (נוכח סכומי הסיוע בדיור האמורים), וכן לשם תשלום צו 

מצב אבסורדי זה מוביל להעמקת תשלומים אם ברצונה להסיר את העיקול בחודשים הבאים. 

כאשר העיקול על המשכורת הינו אחד האמצעים הראשונים הננקטים על  –סתבכות בחובות הה

וכאשר לשם הגעה לפתרון ולהסרת העיקול נדרש לרוב תשלום ראשון (או ידי נושים ובאי כוחם, 

  יותר) של צו התשלומים המבוקש מההוצאה לפועל. 

מעבר לכך, הסכום המוגן מעיקול אינו משפיע על חישוב המשכורת "ברוטו". במצב זה ונוכח 

הסכום בוחנות את השכר ברוטו ולא את השכר הזמין למשפחה, מרבית המערכות העובדה כי 

   ההולך ומטביע את המשפחה בעוני וחובות. טיפה בים המוגן בחוק מהווה 

  סיכום

כאמור לעיל, דוח חריס אפשר, לראשונה במדינה ישראל, תחילתו של שיח משמעותי באשר לזכות 

. ברי, 2016לקיום בכבוד. כעת ניתן לדון האם אמנם ניתנת הגנה לזכות חוקתית זו בישראל בשנת 

כי ישנן דרכים שונות להתמודד עם הסכום שנקבע בחישובי הועדה והעולה מהשימוש במחשבונים 

על בסיסה. דרך אחת היא טיפול בהוצאות וביוקר המחייה, באופן שיאפשר להתקיים  שהוקמו

  בכבוד באמצעות הכנסה פנויה נמוכה מזו הנדרשת כיום. 

לצד זאת, וכל עוד לא ננקטים צעדים משמעותיים בכיוון זה, יש בתוצאות הדיון בועדת חריס 

ומה: הזכות לקיום בכבוד אינה ובמחשבונים שהוקמו מכוחה כדי להשמיע מסקנה מהדהדת ועג

נשמרת כיום בישראל. היא אינה נגישה למאות אלפים המתקיימים בעוני, ושלהם אין כל אפשרות 

יציאה מהעוני ולכן היא נותרת אות מתה על הנייר. כלל ההשקעה בתמיכה מצד המדינה 

הנדרש  באוכלוסיות מוחלשות החיות בעוני אינה מגיעה במקרים רבים לכדי מחצית הסכום

למשפחות המתקיימות בעוני כיום. מצב זה מוביל לכניסה הכרחית למעגל חובות, על שלל הבעיות 

שאנו מכירים הנלוות לכניסה כזו, שהיציאה ממנו קשה עד בלתי אפשרית וגוררת מחירים בלתי 

  הפיכים. 

בכבוד. על המדינה להיחלץ לטפל באוכלוסיות אלה, ולאפשר הגנה משמעותית על הזכות לקיום 

בין באמצעות הרחבת מעגל הזכאים, הרחבת התמריצים ליציאה לעבודה, הגנה משמעותית על 

עובדים בשכר נמוך כולל אפשרות למיצוי זכויות בהליך משפטי, או הגדלת סכומי הסיוע. הצעדים 

שפורטו במסמך זה אינם הצעדים היחידים האפשריים. אין אנו טוענים כי יש לנקוט בכולם כאחד 

בת אחת. אלא שהמדינה אינה נוקטת באף אחד מהם, והתמונה העולה מההשוואה בין המדד וב
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שאומץ על ידי המדינה ב"ידה" האחת כמי שאחראית על שיקום כלכלי ובין התנהלותה ב"ידה" 

  השניה כמי שאחראית על תמיכה ורווחת אוכלוסיות החיות בעוני עגומה ופסימית ביותר.    

                               

  רימר, עו"ד-יעל כהן                    

  ,המחלקה המשפטית, עמותת ידיד

רכזת המועדון המשפטי לקידום זכויות 

חברתיות של אוכלוסיות מיעוטות - כלכליות

  הזדמנויות

  

  


