 26במאי2019 ,
שלום רב,

הנדון :הפסקת הפגיעה בקצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה
אנו פונים אליכם בבקשה כי תפעלו במושב הקרוב של הכנסת ל תיקון העיוות הקיים כיום בחוק ביטוח לאומי,
המביא להפחתה דרמטית של קצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה.
העיוות של חוק ביטוח לאומי
 .1היקף הישראלים המגיעים לגיל פרישה וממשיכים לעבוד אחיו זינק בעשור האחרון .האילוץ הכלכלי הוא מרכיב
חשוב בהחלטה זו ,לצד רצון להישאר פעיל :אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני ,ורבים מצליחים להימנע
מעוני רק בזכות עבודה.
 .2כיום ,לפי סעיף  245לחוק ביטוח לאומי ,בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל "( 70הגיל המותנה") ,הכנסה מעבודה
מביאה לקיצוץ הקצבה ואף לביטולה בפועל :קצבת הזקנה מופחתת בהיקף של  60%מהכנסה מעבודה מעל
 5,850ש"ח .המדיניות הנוכחית מפלה נגד אנשים עובדים :בעלי הכנסות גבוהות ממקורות אחרים כמו
פנסיה ,נכסים או הון ,מקבלים קצבה מלאה ! ולא משנה מה גובה ההכנסות שלהם.
 .3מדיניות זו משפיעה על כ 400-אלף :כ  300-אלף נשים בין גילאי  ,62-70וכ 90-אלף גברים בגילאי .67-70
השפעת העיוות
 .4קיצוץ הקצבה מהווה תמריץ שלילי לעבודה כיוון שהוא פועל כמו מס הכנסה שולי ,שמגיע במצטבר עד
 .93%כאשר פחות אנשים יוצאים לעבודה ,המשק כולו נפגע ,במיוחד כאשר האנשים בהם מדובר הם בעלי
יכולת ומוכנות גבוהה לעבוד .התוצאה היא שפחות מס משולם למדינה  ,חלק מהאנשים שעובדים עוברים לעבוד
ב״שחור״ ,וחלק נשארים בבית ,מה שמשפיע על מצבם הנפשי והבריאותי.
 .5הפגיעה היא בקבוצה של אנשים שרבים מהם נשענים על עבודה כהכנסתם העיקרית או היחידה .בקרב
אנשים מעל גיל הפרישה ועד גיל  70ל 40%-אין בכלל הכנסות מפנסיה או מעבודה .ל  30%-נוספים ישנן
הכנסות מפנסיה או מעבודה של עד  6,000שקלים .כלומר ,לרוב בני הגיל השלישי יש צורך אמיתי בעבודה.
הפתרון המוצע  :ביטול קיזוז קצבאות הזקנה
 .6כדי לצמצם את הפגיעה בתעסוקה וברמת החיים של העובדים ב"גיל המותנה" ,ולהגביר את יעילות המדיניות
בנושא הקצבאות ,אנו מציעים לבטל את קיזוז קצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה .להערכתנו ,עלות ביטול
הקיזוז לקופת המדינה עומדת על כ 800-מיליון שקל לשנה .יחד עם זאת ,היא תביא לגידול משמעותי בתוצר
ובהכנסות המדינה ממסים ומדמי ביטוח לאומי.
 .7למיטב ידיעתנו ,מבדיקה שנערכה במשרד ה אוצר ,ההערכה היא כי התוצר יגדל בכמליארד וחצי שקלים בשנה,
כיוון שיותר אנשים בגיל זה יעבדו ובשכר גבוה יותר ,ותקבולי המדינה ממיסוי ומדמי ביטוח לאומי יגיעו ל400-
מיליון שקל בשנה .כך שתיקון העיוות למעשה יעלה רק  400מיליון שקל לקופת המדינה ,ויאפשר תיקון
עיוות שי שפיע לטובה על רווחתם של אנשים בגיל השלישי ועל הכלכלה והצמיחה הישראלית בכללותה.
נודה להתגייסותך לקידום תיקון החקיקה האמור .אנו לרשותכם לכל שאלה וצורך.

בכבוד רב,
ריבי בלר
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