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 דמי אבטלה לעצמאים –יקון חוק הביטוח הלאומי ת

 

 עיקרי החוק ·

מבקשת לאפשר מתן  2015–לעצמאיים), התשע"הדמי אבטלה  –הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון 

דמי אבטלה לעצמאים שסגרו את העסק ונכנסו למעגל האבטלה, זכות שהייתה שמורה עד עכשיו 

עצמאי שיתבסס על  ביטוחלשכירים לא מועסקים בלבד. ביטוח אבטלה לעצמאים יתקיים כענף 

 קרן אבטלה מיועדת שתוקם לשם כך. 

ון לעצמאים ובכך לעודד הקמה של עסקים קטנים, בידיעה כי מטרת החוק היא לספק רשת בטח

 ההשלכות של סגירת העסק לא יהיו אקוטיות כבעבר. 

 

 תמצית חוות הדעת ·

היות וועדת השרים לחקיקה הודיעה כי במושב הבא תוגש לכנסת  הצעת חוק ממשלתית הוחלט 

 להמתין ולפרסם את חוות הדעת המלאה לאחר פרסום ההצעה הממשלתית.

 וות דעת זו כוללת את עיקרי הנקודות שיש לשים לב אליהן לקראת החקיקה בנושא.ח

מחד, המדד הערכי מכיר בכך שהצעת החוק להחלת דמי אבטלה לעצמאים, חשובה מנקודת 

המבט של הנעת הפעילות הכלכלית במשק הישראלי. הידיעה כי בסוף הדרך עצמאי יקבל דמי 

עודד הקמה של יותר עסקים קטנים, שפוטנציאלית יהפכו אבטלה, מהווה רשת ביטחון עבורו ות

לבינוניים וגדולים. בנוסף לכך, המדד מעודד ערבות הדדית בין אזרחי המדינה, וביטוח אבטלה 

 לעצמאים, כמו לשכירים, תואם לערכי המדד.

אך אליה וקוץ בה: הצעת החוק אמנם תעודד הקמה של עסקים, אך מנגד היא כופה את הרחבת 

דמי הביטוח הלאומי על כל העצמאים, גם אלה שלא מבקשים ביטוח אבטלה. בנוסף, לא  תשלום

ברור שישנו צורך אקוטי בעידוד הקמה של עסקים זעירים וקטנים בישראל. ההצעה אף מתעלמת 

מההבחנה בין עצמאים בעלי עסק לעצמאים פרילנסרים, תופעה שמתרחבת בשנים האחרונות 

 ומודולריות בשוק העבודה בישראל.ומאפשרת גמישות תעסוקתית 

 לדון נמשיך הגשתה ועד הממשלתית החוק להצעת ממתינים אנחנו הכרעה. כאן אין לעיל, כאמור

 ברור. הטעונים הנושאים את ולברר בנושא
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 הטכניים. הפרטים וברור המציאות של מלאה בהבנה תלויה הערכית השאלה רבים, במקרים כמו

 בחוות שהועלו ברור הטעונות לנקודות התייחסות תהיה ממשלתיתה החוק בהצעת כי מקווים אנו

 זו. דעת

 

 פרטי הצעת החוק ·

הצעות חוק המבקשות לבטח אבטלה של עצמאים הונחו על שולחן הכנסת כבר בכנסת  .א

), ומאז בכל כנסת, על ידי חברי כנסת שונים. חוות הדעת סוקרת 2001-1999עשרה (-החמש

), חברי 'כולנו', שאושרה על ידי 666/20/רועי פולקמן (פ את הצעת החוק של חה"כ אלי כהן

עברה קריאה טרומית במליאת  01/07/2015-, וב28/06/2015ועדת השרים לחקיקה בתאריך 

הכנסת. ועדת השרים לחקיקה ביקשה מחברי הכנסת המציעים להמתין להצעת חוק 

ית להצעת ממשלתית שתגיש הממשלה בנושא ולצרף את הצעתם לאחר הקריאה הטרומ

חוק הממשלתית. בשל כך, סביר להניח שהצעת החוק הממשלתית תתבסס על הנוסח 

 הזה של הצעת החוק, גם בשל היות מציעיה חברי הקואליציה.

), 670/20הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת העשרים גם על ידי חה"כ מיקי לוי (פ/ .ב

רוזנטל  מיקי לוי, מיקי זנדברג, תמר וזין,ר מיכל ,'פריג עיסאווי גלאון, זהבה גילאון, אילן

 ).773/20) וסופה לנדבר וחמאד עמאר (פ/1221/20(פ/

 יד במשלח או בעסק תקופה באותה שעסק ההגדרה של עובד עצמאי לפי החוק היא "מי .ג

 בחברה". שליטה בעל תקופה באותה שהיה מי או כעובד שלא

בחוק הביטוח  170מוצע (סעיף הפרשה לדמי אבטלה מחושבת באחוזים מהשכר היומי המ .ד

). בנוגע לדמי אבטלה לעצמאי, הצעת החוק מגדירה 1995-הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה

 החודשים וארבעה עשרים של בתקופה ההכנסה לפי הממוצע יחושב היומי כי השכר

סגירת העסק. זאת לעומת, דמי אבטלה  לפני אבטלה ביטוח דמי שולמו שבעדם האחרונים

שבו  חודש מחושבים על פי ששת החודשים האחרונים לפני הפיטורין. עבורלשכירים ש

 מינימום. שכר לפי הממוצע היומי השכר יחושב, לעובד לא היו הכנסות

 המזערי הזמן החוק מגביל קבלת דמי אבטלה לשלוש תקופות במהלך החיים. פרק .ה

 .יםשנ משלוש יפחת לא אחריה הבאה לזו אחת תקופה בין אבטלה דמי לתשלום

שעצמאים  העלאת גובה ההפרשה לביטוח לאומיהקמת קרן אבטלה לעצמאים תגרור  .ו

 יחויבו בה. הסמכות לקבוע מה יהיה גובה ההפרשה נתונה בידי שר הרווחה.

 

 



 

93 

 

 )2015( המדד הערכי, מושב קיץ תשע"ה

 www.BeTzedek.co.ilאתר העמותה:  03-5317921 ) טלפון:ע"ר( עמותה למדיניות יהודית בצדק!

 רקע ·

מציין בהערת אגב בפרק שעוסק בשינויי  2014הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי בשנת 

וב יחלו לחוקק מתן דמי אבטלה לעצמאים וזאת מפני , כי הוא מעריך שבקר2014חקיקה לשנת 

 משתתפים"לפרילאנסרים ( הביקוש מאוד וגדל העבודה בשוק שינויים חלו האחרונות ש"בשנים

 העובדים בין הקשר הציבורי במגזר וגם העסקי במגזר גם לפיכך. עסקיות חברות ) מצד"חופשיים

 ".מעביד-עובד יחסי ועל עבודה הסכמי על ופחות פחות מבוסס להיות נהפך למעסיקים

 בנוגע למצב האם יש צורך בשינוי חקיקתי לעידוד יזמות והקמת עסקים קטנים? דו"ח תקופתי

מספק נתונים על מצבם  44שיזם משרד הכלכלה 2013-2014 בישראל והבינוניים הקטנים העסקים

ועסקים) בישראל. בשנת מ 19-5מועסקים) ובינוניים ( 4-1מועסקים), קטנים ( 0של העסקים זעירים (

מהתוצר המקומי של ישראל (זעירים  49%, עסקים זעירים עד בינוניים היו אחראים ביחד על 2012

עובדים  0-9, עסקים בהם מועסקים OECD-). בהשוואה למדינות ה16%ובינוניים  13%, קטנים 20%

ממוצע במדינות ב 21.4%מהתרומה לתוצר של המגזר העסקי בישראל, לעומת  26.1%אחראים על 

מהתרומה לתוצר של המגזר  6.5%עובדים אחראים על  10-19. עסקים בהם מועסקים OECD-ה

. מה שמלמד על תרומה גדולה יותר של OECD-בממוצע במדינות ה 7.1%העסקי בישראל, לעומת 

 .OECD-עסקים זעירים וקטנים לתמ"ג של ישראל, מאשר הממוצע במדינות ה

ממספר  33%), עסקים קטנים מרכיבים 54.1%עסקים זעירים ( רוב העסקים במשק הם של

עובדים מרכיבים  0-9, עסקים בהם מועסקים OECD-. בהשוואה למדינות ה10%העסקים ובינוניים 

. עסקים שמעסיקים OECD-בממוצע במדינות ה 90.79%ממספר העסקים בישראל, לעומת  92.32%

. ללמדנו שמספר OECD-בממוצע במדינות ה 4.78%בישראל, לעומת  3.82%עובדים מרכיבים  10-19

 .OECD-העסקים הזעירים והקטנים בישראל גדול מהממוצע במדינות ה

ומובא בדו"ח של  2014בסקר שערכה הסוכנות לעסקים בינוניים וקטנים ברבעון הראשון של שנת 

ל כוונתם מהעסקים הצהירו ע 25%משרד הכלכלה, נשאלו עסקים בדבר כוונתם לסגור את העסק. 

). בפילוח לפי גודל העסק, 2013בסקר הקודם (שנערך בשנת  9%לסגור את העסק, וזאת לעומת 

היו עסקים  31%מועסקים),  0-4מהמשיבים כי ברצונם לסגור את העסק היו עסקים זעירים ( 61%

ירת מועסקים ומעלה). בין העילות שצויינו לסג 20עסקים בינוניים ( 6%מועסקים), ו 5-19קטנים (

). מהנתונים אפשר להסיק 11%) ובירוקרטיה (12%), מימון ואשראי (59%העסק היו רווחיות (

שהקמת עסק זעיר מלווה בחוסר יציבות וחשש מתמיד לקיימות העסק. עם זאת, מדובר בסקר 

 שמבוסס על הצהרות המשיבים, ולכן יש לקחת אותו בערבון מוגבל במידת מה.

                                         
44 2014.aspx-israel2013-http://sba.economy.gov.il/about/researches/pages/sba 
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-בין אורך , מחקרGEMקירה של המשק הישראלי במסגרת מחקר דו"ח משרד הכלכלה כולל גם ס

 בארץ היזמות תהליך את כלכלית. המחקר מאפיין וצמיחה יזמות של שנתי-רב השוואתי לאומי

 והשאיפות התפיסות ,הפעילות ברמת מדינות בין הבדלים יש שלביו, בוחן אם כל על ובעולם

 2013 שנת של שונות. במחקר מדינות בין היזמות ובאופי בהיקף לשוני הגורמים היזמיות ומזהה את

 נתונים בולטים שעלו בסקר: .מדינות 67 השתתפו

 10%ל 2012-ב 6.5%מ 2013) עלה בשנת TEAבהתהוות ( צעירים עסקים של היזמות שיעור ·

חדשנות' (המחקר מחלק את המדינות -, מקום חמישי בין הכלכלות 'מונעות2013-ב

חדשנות', שם נמצאות -יעילות' ו'מונעות-קטור', 'מונעותפ-הנסקרות לכלכלות 'מונעות

 הכלכלות המפותחות).

-ב 5.9%-ל 2012-ב 4.0%-עלה מ, )EBשנים ( 3.5 מעל שקיימים הוותיקים העסקים שיעור ·

2013. 

 המשיכו מהעסקים 1.6%-ו, האחרונים החודשים 12-ב מהעסקים 4.8% נסגרו 2013 בשנת ·

 כי נמצא שבה, 2012 שנת לעומת עלייה חלה אלו ניםנתו בשני. בעלות אחרת תחת לפעול

 בעלות תחת המשיכו מהעסקים 1.5%-ו, החודשים האחרונים 12-ב נסגרו מהעסקים 4.0%

 .אחרת

במחקר של  31%-כי יש הזדמנויות עסקיות בישראל. מ 64-18 גילאי באמון של עלייה חלה ·

 . 2013-ב 46.5%-ל 2012שנת 

 ולנהל להקים שלהם האישיים והכישורים המיומנויות שלהם את בתפיסה גם עלייה חלה ·

 הערכה עם המפותחות המדינות בין הקודמות המחקר בשנות ישראל נמצאה .חדש עסק

 ומטה בינונית כוללת יזמות ברמת נתמכה זו הערכה .ומיומנויות כישורים של נמוכה עצמית

 .GEM במחקר המפותחות המדינות לשאר בהשוואה

 בשנת יזמות) עלתה למעכבי הנחשבים הגורמים (אחד יזמי כישלוןמ בישראל הפחד רמת ·

. מבין משיבים אשר מצפים לפתוח עסק בשלוש השנים הקרובות 53.3%-ל 41.7%-מ 2013

 מדינות. 67 מבין הפחד מכישלון ברמת והגבוה השישי במקום ממוקמת ישראל

 היזם בבעלות חדש עסק הקמת כי בישראל סבורים הבוגרת מהאוכלוסייה 61%-ל קרוב ·

 מדינות. 67 בין 39-ה במקום ישראל את ממקם זה ממצא. מוערך מסלול קריירה היא

במצב החוק הקיים היום, עצמאים אינם זכאים לדמי אבטלה, וזאת לעומת שכירים הזכאים לביטוח 

זה. עם זאת, יצוין כי דמי הביטוח הלאומי לשכירים (הפרשות עובד + מעביד) הינם גבוהים יותר 

 דרך כלל מדמי הביטוח הלאומי לעצמאים, כמפורט בטבלה:ב
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הפרשת מעביד  הפרשת עובד שכיר הפרשת עצמאי חלק השכר

 לשכיר

מההכנסה  60%עד 

 הממוצעת במשק

6.72% 0.4% 3.45% 

מההכנסה  60%מעל 

הממוצעת במשק 

ועד למקסימום 

ההכנסה החייבת 

)43,240 ₪( 

11.23% 7% 7.25% 

צמאים מפרישים שיעור נמוך יותר לעומת הפרשות השכירים (מעביד ועובד) כך, ניתן לראות שהע

כאשר ההנחה הפשוטה היא שעלות הביטוח הלאומי היא חלק מעלות שכרו של העובד מבחינת 

המעביד ועל כן מנוכה משכרו, בדומה לניכוי משכר עצמאי. כאמור, כשם שהתשלומים גבוהים יותר, 

ינם זכאים לחלק מהזכויות הביטוחיות של השכירים ובראשן דמי העצמאים א –גם הזכויות שונות 

אבטלה ופשיטות רגל. בנוסף, ישנו שוני בתנאי העצמאים אל מול השכירים בענפים נוספים 

ימי מחלה). לא מצאנו מחקר נגיש המנסה למדוד מהם סך התקבולים של המבוטחים  –(לדוגמא 

ם, על מנת לאמת או לשלול את היותם בעלי השכירים אל מול סך ההפרשות שמפרישים העצמאי

 זכויות יתר או חסר בדמי הביטוח הלאומי אל מול השכירים.

סוקר את מצבם של העצמאים בישראל בכל הנוגע  2014הדוח השנתי של הביטוח הלאומי לשנת 

 336,365(השנה האחרונה המוזכרת בדוח), פעלו בישראל  2011בשנת  45לקבלת דמי אבטלה.

) מתוכם נסגרו במהלך השנה הזאת. הצעת החוק מבקשת לטפל 12%-עסקים (כ 42,045עצמאים. 

-החודשים שלפני סגירתם, מה שמצמצם את המספר הנ"ל ל 24רק בעסקים שהיו קיימים במהלך 

מהעצמאים נעשים שכירים אחרי סגירת העסק שפתחו, ולכן  17%עסקים. הדוח מציין כי  31,888

שלפי  26,467פוטנציאלי לקבלת דמי אבטלה, כך שנותרנו עם הם מנוכים ממספר העצמאים ה

 .2011החוק יהיו זכאים לקבלת דמי אבטלה בשנת 

מדובר היה  2011על המספר הזה יש להוסיף את מספר בעלי החברה שסגרו את חברתם. בשנת 

בעלי חברות בניכוי מי שנעשו שכירים. סך הכל הזכאים לדמי אבטלה בממוצע לחודש  2,905-ב

                                         
 ,2014הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי  45

http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2014/Pages/default.aspx 
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מסך העצמאים, לעומת שיעור הבלתי מועסקים מקרב  2.45%-מדובר ב. 9,962היה  2011שנת ב

 .מתוכם קיבלו דמי אבטלה מסך השכירים) %2.3( %5.746היה  2011השכירים שבשנת 

 24לחודש. מתוכם, עצמאים מעל  ₪ 7,164הייתה  2011ההכנסה הממוצעת של עצמאים בשנת 

, אבל 2011בשנת  ₪ 14,000חודש. בעלי חברות הכניסו בממוצע ל ₪ 4,896חודשים הכניסו בממוצע 

. הדוח מציין כי דמי האבטלה 2011הדוח לא מציין כמה הכניסו בממוצע בעלי חברות שנסגרו בשנת 

, מה שאומר שגודל קרן ₪ 162.9הממוצעים המשוערים ליום עבור עצמאים ובעלי חברות עומדים על 

 מליון ש"ח לערך. 409האבטחה היעודית צריך לעמוד על 

בראשות אברהם צרפתי, המליצה על  2005יש לציין שוועדה שכינס המוסד לביטוח לאומי בשנת 

כפי שהצעת החוק מבקשת  24חודשי אכשרה לפני קבלת דמי אבטלה עבור עצמאים, ולא  20

 לחוקק.

 

 השפעה תקציבית ·

החוק. היא כן מתייחסת הצעת החוק לא מתייחסת להשלכות התקציביות על תקציב המדינה של 

לסמכות של השר לקבוע את שיעור דמי הביטוח החודשיים החדשים שעצמאים יאלצו לשלם 

מעתה ובדברי ההסבר היא מרחיבה מעט בנוגע הקמת קרן אבטלה ייעודית לשם כך, שתהווה 

 לבחון מבקשים האוצר צוין כי במשרד The Marker47המקור למימון דמי האבטלה. בכתבה בעיתון 

 .אחרת בדרך או לאומי לביטוח במוסד שתוקם מיוחדת מקרן ישולמו לעצמאים האבטלה דמי אם

כמצויין בפרק הרקע, המוסד לביטוח לאומי מעריך שעלות הקמה של קרן אבטלה לעצמאים תהיה 

מסך ההכנסות של המבוטחים העתידיים של הקרן  1.01%, מה שמהווה ₪ 408,973,476

ת של עצמאים ובעלי חברות). מחברי הדוח השנתי לא ממליצים הכנסו ₪ 40,676,626,320(

מפורשות מהו שיעור ההפרשה המדויק, אלא מבקשים לוודא שההחלטה לא תפגע באיתנות 

 הפיננסית של המוסד.

דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) "ניתוח סוגיית ביטוח אבטלה לעצמאים ובחינת 

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של  2007בשנת האפשרות להנהיגו בישראל" שהוגש 

 בהון ראשונימזכיר היבט נוסף להקמת קרן האבטלה יעודית לעצמאים והוא הצורך  48הכנסת,

להקמת הקרן. הקמת ענף האבטחה במוסד לביטוח הלאומי בשנות השבעים לווה בשלוש שנים 

 2011בטלה בשנת המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, מקבלי דמי א 46
 שם 47
אליעזר שוורץ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "ניתוח סוגיית ביטוח אבטלה לעצמאים ובחינת  48

 2007האפשרות להנהיגו בישראל" הוגש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, 
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, בור כסף להפעלת הענףשל הפרשה ממשכורת השכירים בלי קבלת דמי אבטלה, רק בשביל לצ

הפך לגרעוני ענף השכירים עם השנים וזוהי גם הדרך הצפויה להקמת ענף האבטחה לעצמאים. 

כאשר בין השאר ישנה טענה  ונטען כי ענפים אחרים של הביטוח הלאומי תרמו להשרדותו,

כבר כיום הם  ,טענה זאת לפי .שהעצמאים מסבסדים את ענף האבטלה שאינם זכאים לו

ים בעקיפין ובאופן חלקי במימון ענף אבטלה, ולכן אין לשלול מהם לחלוטין את הזכות משתתפ

כי בכל מקרה רוב ענפי  נמסר האוצר במימון. ממשרדלקבל דמי אבטלה בטענה שלא השתתפו 

 מהשתתפות מגיע המוסד של השוטף מהתקציב המוסד לביטוח לאומי הם גירעוניים, וחלק ניכר

 .האבטלה ענף במימון העצמאים משתתפים כי הבטענ ממש ואין, המדינה

על כך נעיר כי המשמעות שהתקציב מגיע מהשתתפות המדינה היא בדיוק השתתפות של 

 העצמאים במימון ענף האבטלה דרך כספי המיסים.

אם כן, ההשלכות הצפויות על תקציב המדינה ו/או תקציב הביטוח הלאומי תלויות במידת הסיבסוד 

בין תשלומי העצמאים לזכויותיהם, אל מול זכויותיהם לאחר הקמת החוק, ככל  הצולב הקיים כיום

שתוקם הקרן הייעודית. בנוסף, ישנו צורך במימון ראשוני של הקרן (חלף או בנוסף להפקדות 

למימון ראשוני), וכן  ₪מיל'  100-150ההערכה היא של  -הראשוניות עד ליישום בפועל של הביטוח

ימון הגרעוני של הקרן, כפי שמבוצע כיום בענפים אחרים של הביטוח הלאומי ייתכן ויהיה צורך במ

 שאינם מכסים את עצמם.

 

 פיזיבליות אכיפה ·

במידה ודמי האבטלה ימומנו על ידי עליה בדמי הביטוח הלאומי שעל עצמאים לשלם, נראה שאין 

ת מצד חשש לקושי באכיפת הצעת החוק, זאת במיוחד לאור חששם של העצמאים מסנקציו

 רשויות המס. ייתכנו בעיות אכיפה מצד הבעיות המעשיות הכרוכות בהצעת החוק, ראו להלן.

 

 דעות בעד ונגד הנהגת דמי אבטלה לעצמאים ·

 בעד הנהגת דמי האבטלה:

על פי דברי ההסבר להצעת  –הנעת הפעילות הכלכלית במשק ועידוד פתיחת עסקים  .1

ישראל לקבל את ההחלטה לפתוח  החוק, החוק יפתח רשת בטחון שתקל על תושבי

 כספי בסיכון לרוב כרוכה קטן עסק עסקים עצמאיים. כפי שנכתב בהצעת החוק: "פתיחת

 נאלץ שהעצמאי במקרה. העסק הצלחת לגבי ודאות בחוסר וכן הראשונים ההשקעה

 אם נמוכות מהכנסות לרוב סובל הוא, לטמיון מהשקעתו ניכר חלק יורד העסק את לסגור
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 בתקופה בטחון רשת היעדר עם להתמודד ונאלץ העסק לסגירת שקדמה פהבתקו בכלל

 צמיחה מנוע מהווים הקטנים העסקים. אבטלה לדמי זכאי אינו שכן העסק סגירת שלאחר

 לעודד המדינה על ומשכך יחסית גבוהה במהירות תעסוקה מקומות ומייצרים משמעותי

 של במקרה אבטלה דמי ותבדמ ביטחון רשת להם ולתת קטנים עסקים לפתוח יזמים

דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) מציין שעסקים קטנים  49".העסק סגירת

יוצרים מקומות עבודה במשק, ומניעים דינמיות וחדשנות בכלכלה, בגלל יכולת ההסתגלות 

 המהירה לתנאים משתנים המהירה שלהם.

הרקע מלמדים כי  נתונים שהובאו בפרק – צמצום החשש והפחד בהקמת עסק חדש .2

מבין המשיבים אשר מצפים לפתוח עסק  53.3%בישראל ישנו פחד להקים עסק חדש, 

בשלוש השנים הקרובות דיווחו על פחד מכשלון, מקום שישי מבין כל מדינות הסקר. צעד 

כמו החלת דמי אבטלה לעצמאים יכול לסייע להפיג את החשש הסובייקטיבי מפני כשלון 

המרחפת באוויר שעסקים חדשים נידונים לכישלון. אם כי ראוי  ולהחליש את המוסכמה

 להזכיר כי לפעמים הפחד הזה דווקא בריא ומונע הקמת עסקים לא כלכליים.

ייתכן כי סקטור העצמאים מממן היום  – ביטול אפלייתם של העצמאים אל מול השכירים .3

עקב השוני בתנאים  את סקטור השכירים עקב אי זכאותו לביטוח אבטלה ופשיטת רגל, וכן

לגבי זכויות נוספות. לכאורה אין צדק באפליה שכזאת, במיוחד כאשר היא אינה מעודדת 

יוזמה ועצמאיות הכרוכים בפתיחת עסק. אפליה שכזאת יוצרת העדפה שאינה מוצדקת 

כלכלית ומוסרית להעסקה כשכיר חלף העסקה כעצמאי. כאמור, השאלה האם אפליה כזו 

 ה במחלוקת.קיימת או לא שנוי

 

 נגד הנהגת דמי האבטלה:

עצמאי שכבר פתח עסק, שתוצאותיו העסקיות מדשדשות,  –עידוד סגירת עסקים קיימים  .1

עלול להחליט לסגור אותו, בידיעה שהוא עומד לקבל דמי אבטלה גם אם לא יפעיל אותו. 

לייה ניכרה ע 2014כך ייתכן ויעדיף לסגור את עסקו במקום לגרום להתאוששותו. בשנת 

). 2013בשנת  9%מהעסקים הצהירו על כוונה כזאת, מול  25%בכוונה לסגירת עסק פעיל (

 החוק. העסק לסגירת אחד מספר כגורם הרווחיות את הציגו מהנשאלים 59%, בנוסף

דוח מרכז  .האבטלה דמי לביטוח ההפרשה הגדלת בשל רווחיהם את להוריד צפוי החדש

 סגירת לפני לקשיים שנקלע לעצמאי לסייע "עדיף המחקר והמידע של הכנסת מוסיף כי

 לקשיים שנקלע לעצמאי יאפשר מוקדם סיוע. מובטל כשהוא, מעשה לאחר מאשר העסק

                                         
 )666/20(פ/ 2015–דמי אבטלה לעצמאיים), התשע"ה –הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון  49
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 כלל על חיובית כלכלית השפעה להיות עשויה ולכך, העסק את להפעיל להמשיך כלכליים

ציין כי המשק" בדברי ההסבר להצעת החוק אין התייחסות להצעה משלימה בנושא זה, נ

 מנגנונים בסגנון זה קיימים בשוק, למשל הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים.

כפי שהובא בפרק הרקע, מצב העסקים הזעירים והקטנים  –אין בעיה שצריך לתקן  .2

. התרומה של העסקים הקטנים בישראל OECD-בישראל הוא יחסית טוב לעומת כלכלות ה

), ושיעור העסקים הקטנים 21.4%מול  26.1%ה (לתוצר המקומי הגולמי היא יחסית גבוה

שמובא בפרק, שיעור היזמות  GEM. גם במחקר OECD-ב 90.79מול  92.32%בישראל הוא 

של עסקים צעירים בישראל הוא בין הגבוהים במדינות המפותחות. לאור זאת, אין צורך 

ת בעסקים אקוטי לעודד הקמה של עסקים זעירים חדשים, כיוון שישראל גם כך משופע

 כאלה.

 וסכומי השכר רמת, בשכירים דוח הממ"מ מציין כי כשמדובר –פתח למניפולציות והונאות  .3

 גם'. וכו שכר להסכמי ברורה בהתאם בצורה נקבעים לאומי לביטוח למוסד התשלומים

. זה בנושא ברורים ויש כללים, הישירה בשליטתם לא רבים במקרים היא העבודה הפסקת

 על רמת כך ועקב( השכר רמת על הן שליטה כלל בדרך יש, זאת לעומת, לעצמאים

 פתיחת. למובטלים ולהפוך העסק את לסגור מתי ההחלטה על והן שלהם) המיסוי

 הן, ההטבה של לרעה לניצול להביא עלולה אבטלה דמי לקבל עצמאים האפשרות של

 ניצול. בטליםלמו שיינתנו התנאים קביעת מבחינת והן עצמאי של מובטל ההגדרה מבחינת

 מוצדקות ולא גבוהות ולעלויות רצויה בלתי עסקים להביא לסגירת עלול ההטבה של לרעה

 למשק.

ניצול לרעה עשוי להיות למשל סגירה רשמית של העסק ופתיחתו מחדש תחת שם אחר בידי בן 

 משפחה אחר על מנת לקבל את דמי האבטלה.

לדון בפיסיבליות של ההצעה, בנושאים לצורך קיום הצעת החוק יש צורך  – בעיות מעשיות .4

הבאים, כדוגמא: דוח הממ"מ מעלה את סוגיית הוולונטריות של ההפרשה לקרן האבטלה. 

ביטוחי,  כיסוי של בעיה להתעורר במידה וההצטרפות תהיה על בסיס וולונטרי עלולה

 היותל יותר הגבוה הסיכון בעלי העצמאים המצטרפים יהיו רוב זה במקרה כי שסביר משום

. העצמאים אוכלוסיית לכלל בהשוואה הכנסה נמוכה בעלי יהיו אלה רוב פי-ועל, מובטלים

 בסיס על אותה להנהיג יש מבחינה ביטוחית יעילה תהיה כזאת שתוכנית כדי, לפיכך

מי יוגדר בדיוק כ"עובד עצמאי" ו"מובטל  –מחייב. בנוסף, ישנן בעיות בהגדרות החוק 

תשלום שיופרש בהינתן שליטת העצמאים בהכנסות העסק, מה עצמאי", מה יהיה שיעור ה

תהיה תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה כך שלא תנוצל לרעה ע"י עצמאים המתכננים 

מראש לסגור את העסק, וכן מהי העבודה המתאימה שיהיה על המובטלים העצמאיים 
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עה לקבל על עצמם במשך תקופת האבטלה (על פי חוק אם יש סירוב לעבודת הצ

 מתאימה יש שלילה מסוימת של דמי האבטלה).

כפי הנראה, המודל שייבחר הינו ביטוח אבטלה באופן קוגנטי  – ביטוח קבוצתי בכפייה .5

(מחייב). כך, המדינה תכפה על בעלי העסקים לבטח את עצמם, מבלי להתחשב 

טוח על בהעדפותיהם האישיות לגבי רכישת הביטוח אל מול הסיכון . בנוסף, גביית דמי בי

פי רמת ההכנסה יוצרת בעצם מיסוי נוסף על בעלי השכבות הגבוהות, כאשר מנגד פרמיית 

הביטוח שלהם אמורה להיות נמוכה יותר, כך שיווצר כאן סיבסוד צולב של בעלי העסקים 

 המבוססים לבעלי העסקים הקטנים שעלולים להיסגר. 

אורך העשור האחרון מתנגד להחלת דמי ) לעיל, משרד האוצר באופן עקבי ל3) ו (2בשל סיבות (

אבטלה לעצמאים. הוא סבור שהחוק ינוצל לרעה על ידי העצמאים, מכיוון שיש להם שליטה מלאה 

על סגירת העסק שלהם ועל הדיווח על הכנסותיהם. משרד האוצר המליץ בעבר לסייע לעסקים 

לי. עם זאת, כיום נראה קטנים לפני קבלת ההחלטה לסגור את העסק באמצעות ייעוץ וסיוע כלכ

שישנה נכונות של משרד האוצר והביטוח הלאומי לכונן דמי אבטלה לעצמאים, כאשר גם לה"ב 

("לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל") תומכת בהצעה. לעומת לה"ב, ארגון עצמאים אחר 

העצמאים  בשם "עצמאים עושים שינוי" מתנגד להצעת החוק מכיוון שהוא יגדיל את נטל המס על

 ויספק בטחון סוציאלי מצומצם רק לקבוצה קטנה יחסית מהם.

 

 התאמה לערכי המדד ·

 אחריות ,חירות של היהודיים הערכים לאורמבקש למדוד את הצעת החוק הנוכחית  הערכי המדד

 אלא החוק, הצעת נגד או בעד תפסוק לא הדעת חוות בהתחלה, שציינו כפי .הדדית וערבות אישית

 לדיון: ודותנק כמה תציע

 תקל החוק הצעת היזמות, ועידוד בישראל החופשי השוק החירות, ערך של המבט מנקודת ·

 בהקמת מכשלון פחד ישנו בישראל שצוין, כפי עסקית. יזמות ותזרז עסקים פתיחת על

 כי סבורים אנו זאת, עם התהליך. על שיקל פקטור להיות יכול אבטלה וביטוח עסק

 במקרה ומוכחים. ברורים שוק כשלי הוכחו כאשר רק שותלהיע צריכה במשק התערבות

 והקטנים הזעירים העסקים מספר בישראל, מוכח שוק כשל שמתרחש בטוח לא הזה,

 מהממוצע גדול ואף רצון משביע הוא בישראל העסקים במפת תופסים שהם והנתח

 .OECD-ה במדינות

 מוצר ולהציע להיכנס צריכה המדינה השוק, בכשל לטפל שכדי ברור לא כך, על נוסף ·

 בשוק המוצר את להציע ביטוח חברות תעודד שהמדינה היא אחרת אלטרנטיבה משלה.


