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כותרת :אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון "חרוב" ,חבר
הועד המנהל של המועצה לשלום הילד:
רפאל אישרן :שלום לאשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב ,חבר הועד
המנהל של המועצה לשלום הילד ,ערב טוב .יש לנו את אשר בן
אריה? יש לנו אותו על קו הטלפון? לא .אנחנו מנסים לראות כיצד
רואים את הצעדים הכלכלים הללו ואם ההתכווננות אל קצבאות
הילדים .אשר בן אריה נמצא אתנו על הקו? כן.
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :שלום.
רפאל אישרן :או ,עכשיו אנחנו שומעים אותך .שלום וערב טוב.
הדיון שלנו היום סביב התוכנית הכלכלית כמו שהיא מוצגת
בקווים כלכלים לוקח אותנו גם אל סעיף אחד שמה שנקרא
העלה את חמתם של חברי הכנסת החרדים והוא הקיצוץ
בקצבאות הילדים .אתם אמונים על רווחתו של הילד ,על שלומו
של הילד וגם עוסקים בנושאים כלכלים

גם בשאלות של מימון

מאיפה ולאן .כשאתם שומעים את התוכנית הכלכלית של יאיר
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לפיד עם ההתכווננות גם בין השאר אל קצבאות הילדים אתם
חושבים שבקיצוץ הזה באמת יאיר לפיד יצליח להגיע לאיזה שהוא
 ,לאיזה שהוא מצב שבו ילדי ישראל יוכלו להתקיים או שתהיה
פגיעה שתביא לפחות חלק מהאוכלוסייה  ,פגיעה בילדים לפגיעה
קשה?
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :תראה ,אני מעבר לפגיעה הקשה
שתהיה אני צריך להבהיר כמה מושגים שחלק מהאנשים אינם
מבינים בהם .קצבאות ילדים לא נועדו לסייע לילדים עניים.
קצבאות ילדים במדינת ישראל הם תוצאה של ועדה של כלכלן
עמד בראשה פרופ' חיים בן שחר שהמירה את הזיכוי במס הכנסה
למשפחות עובדות עם ילדים בקצבאות ילדים .קצבאות ילדים זה
בעצם היום המנגנון היחיד שבו מדינת ישראל מכירה בגודל
המשפחה לצורך חלוקת הכנסות .כשאנחנו מדברים על חלוקת
הכנסות על מערכת של ביטחון סוציאלי מדברים על לקחת
מעשירים ולתת לעניים ,זה חלוקה אנכית אבל יש גם חלוקה
אופקית ששני אנשים שעובדים באותה עבודה יבוא לידי ביטוי
גודל משפחתם באיזה שהוא התאמה.
רפאל אישרן :כן
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :ולכן מה עושות קצבאות ילדים?
הם לא לוקחות מהעשירים ומחלקות לעניים .הם לוקחות ממי
שאין לו ילדים ונותנים למי שיש לו ילדים .זה איזה שהוא ביטוי
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של החברה הישראלית לדאגה לילדיה.
רפאל אישרן :כן
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :ברגע שמקצצים את זה
ומבטלים את זה

ולא מחזירים לא נקודות זיכוי מס אנחנו נהפוך

להיות המדינה היחידה בכל האו.אי.סי.די .שכבר היום הרמה של
קצבאות הילדים שלנו היא נמוכה מהממוצע באו.אי.סי.די.
רפאל אישרן :כן
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :אנחנו נהפוך להיות בסוף
המדינה היחידה שבה לא מתחשבים בגודל משפחה.
רפאל אישרן :כן אבל אתה יודע ,אתה מדבר על הפילוסופיה
שמאחורי קצבאות הילדים
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :לא ,אני מדבר על הפרקטיקה.
רפאל אישרן :בפרקטיקה יש משפחות בישראל שהקצבה הזו היא
מאפשרת להן להתקיים .השאלה היא
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :אל"ף ,גם היום הקצבה כבר לא
מאפשרת להתקיים אבל שתי משפחות עם שני ילדים זה בכלל לא
קשור  ,שתי משפחות של שני זוגות שאחד ילדיו גדלו ועזבו את
הבית וחיים בזכות עצמם והשני מגדל ילדים צעירים והם עובדים
באותה עבודה .המטרה של קצבאות ילדים היא להראות שהמדינה
משתתפת בנטל גידול הילדים ברמה הפרקטית .זה לא מממן את
גידול הילדים ,זה לא פותר את בעיות המצוקה .זה לא תחליף
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לתשלומי סעד ולכן גם כל הטענות שאומרות תתנו את זה לפי
מצב כלכלי הן אינן נכונות.
רפאל אישרן :כן
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :זה לא רמה פילוסופית .זה רמה
פרקטית לחלוטין .האם אנחנו כחברה מוכנים להביע תמיכה
בילדים או לא? מה הקשר למידת  ,לדתו של הילד או לדתו של
אביו או לעיסוקו של אביו או לעיסוקה של אמו? אין שום קשר.
רפאל אישרן :אז זו באמת הפילוסופיה שאתה מציג מאחורי
הדברים .אני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר יאיר לפיד ,השר ,
שר האוצר על הפילוסופיה שלו ,כיצד הוא רואה את העניין של
רווחת הילדים והדברים שאמר לפיד אתמול מדברים על כך
שהאחריות על פרנסת הילדים לא נופלת על כתפי המדינה אלא
על כתפי ההורים .נשמע את הדברים ונתייחס אליהם מיד .הנה.
שר האוצר יאיר לפיד :אני רוצה להזכיר לך עוד דבר .הגוף
שאחראי לפרנס ילדים נקרא ההורים שלהם .להביא ילד לעולם
הזה זו אחריות כבדה ואתה צריך להביא ילדים לעולם הזה לא
מתוך הנחה שאנשים אחרים יפרנסו אותם אלא מתוך הנחה שזו
חובתך לפרנס את ילדיך.
רפאל אישרן :אז יש חובה על האדם לפרנס את ילדיו אבל גם
על המדינה יש חובה לסייע לילדים אם יש אינטרס כזה ברמה
הפילוסופית כדי שבאמת יהיו יותר ילדים במדינת ישראל.
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אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :תראה ,אני עוד פעם .יש פה
ערבוב .צר לי שאני מתעקש לא להתחבר .אל"ף ,אני לא מסכים,
אני יכול להסכים עם מה שיאיר לפיד אמר ,עוד פעם  ,זה לא
קשור לקצבאות ילדים בכלל .קצבאות ילדים לא נועדו לעודד
ילודה וקיצוץ בקצבאות ילדים לא הפחית ילודה .הנתונים מראים
שזה לא נכון וגידול בקצבאות ילדים לא מעודד ילודה .ואם
מישהו רוצה להפחית ילודה אז יודעים איך לעשות את זה .על
מנת להפחית ילודה צריך לתמוך בהשכלת נשים .זה המשתנה
היחיד שמפחית ילודה לרוחב כל מדינות העולם וזה לא קשור
לקצבאות ילדים.
רפאל אישרן :אולי כאן דווקא רוצים להגביר ילודה ,לא להפחית
ילודה.
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :אני לא אומר שאני רוצה
להגביר ולא רוצה להפחית .לא מגבירים ומפחיתים ילודה באמצעות
תמריצים כספים .ילד זה לא מוצר שקונים או משקיעים בו על
מנת להרוויח עוד כסף .ילד או משפחה שיש בה יותר נפשות
במערכת חלוקת ההכנסות צריכה לקחת בחשבון את הילדים
ולסייע לאותה משפחה לגדל את ילדיה .קצבאות הילדים מעולם
לא גרמו לילודה ולא מנעו ילודה ואם מישהו חושב שהוא יוסיף
 50שקל לקצבת ילדים או ישאיר אותה את הסכום הנוכחי ולא
יצמצם אותה זה יוביל לגידול ילודה זה גם לא יקרה ואם הוא
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יצמצם אותה זה לא יקטין את הילודה .זה לא קשור אחד לשני
בכלל .זו סתם מן טענה פופוליסטית שאין בינה שום קשר .צודק
יאיר לפיד כל אדם שרוצה לגדל ילדים צריך לנסות ולפרנס אותם
בכוחות עצמו .אם הוא לא מצריך לפרנס אותם צריך לדאוג לו
לא באמצעות קצבאות ילדים .יש שירותי רווחה ,יש לשכת סעד.
רפאל אישרן :בסדר גמור .זו תפיסת עולם והיא מוצגת והיא
לגיטימית .אני רוצה לשאול אותך מה לדעתך או כפי שאתם
רואים במועצה לשלום הילד ,מה לדעתך יהיה צעד שיהיה גם
מצד אחד אפקטיבי ,זאת אומרת יחסוך כסף למדינה ,מצד שני
לא יביא לפגיעה במטרות כמו שאתה מציג אותם ,לא בתמיכה
בגידול ילדים אלא בהכרה ובהבנה שהמדינה גם כן משתתפת
איכשהו בגידול הילד?
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :תראה ,אני אתן לך למשל
דוגמה ,שהייתה גם מסתדרת יפה עם האידיאולוגיה לכאורה של
יאיר לפיד אם הוא באמת היה רוצה לסייע לזוגות צעירים
ולמשפחות לא בהכרח מרובות ילדים .למה שלא נהפוך את
הפירמידה של קצבאות ילדים? למה שהילד הראשון לא יקבל יותר
מהילד השני? עכשיו ,אני אגיד לך למה זה הגיוני .זה הגיוני אל"ף
כי אתה לא יכול להגיע לילד השני בלי הראשון ,זה עניין של
מתמטיקה ולכן המשפחות עם יותר ילדים לא יפגעו ובי"ת הזוגות
הצעירים צריכים את העזרה הרבה יותר בילד הראשון כי אז הם
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בתחילת דרכם והם לא מבוססים וקשה להם יותר והכל .אז תאר
לך שמדינת ישראל הייתה באה ואומרת אני עכשיו בכלל הופכת
את הפירמידה .אני נותנת לילד הראשון יותר וכל ילד נוסף אני
נותנת קצת פחות כי כבר ההורים התבססו בעבודה והם כבר יש
להם עזרה  .זאת למשל אידיאולוגיה שבעולם הזה היא לא
אידיאולוגיה ,פרקטיקה  ,בעולם מתחילים לדבר עליה והנה הייתה
משדרת מסר ואומרת אני רוצה לעזור לזוגות צעירים בתחילת
דרכם ,אני רוצה לעודד אותם .הייתה יכולה המדינה להגיד תשמעו
את קצבאות ילדים אני משאירה כמו שהיא .עכשיו אני רוצה גם
לעודד יציאה לעבודה אז על מעבר לקצבאות ילדים אני גם נותנת
זיכוי מס לכל מי שעובד בעבור ילדיו כתמריץ נוסף לצאת לעבודה
אבל פה לא עושים לא את זה ולא את זה .פה משתמשים פה
בטענות פופוליסטיות שאינן בכלל ממין העניין בשביל לפגוע לצערי
הרב בשני מגזרים מאוד ספציפים .הרי זה לא נעשה ,אנחנו לא
תמימים ,אנחנו יודעים למה זה קורה .זה נעשה כי למישהו יש
אג'נדה לפגוע בחברה החרדית ובחברה הערבית.
רפאל אישרן :או  ,אז זה בדיוק העניין שזה לא לגמרי במקרה.
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :לכן אני לא מוכן להיכנס
לטיעונים האלה .זה לא קשור לעוני וזה לא קשור לכלום .אתם
רוצים לפגוע בחברה החרדית והערבית אז תגידו את זה וגם אז
או תלכו לשיטה שאני אמרתי קודם ,תגידו הילד הראשון מקבל
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 400שקלים לחודש והילד השני מקבל  300והשלישי  200ומהרביעי
ומעלה זה יהיה  100לילד .יש לזה הגיון משפחתי ,יש לזה היגיון
כלכלי ,יש לזה היגיון של מה שאתם רוצים אבל לא עושים את
זה .דרך אגב ,גם בקיצוץ הקודם שאמרו שמקצצים בגלל חוק
אלפרט והגידול בקצבאות הילדים החמישי והשישי לא קיצצו רק
את הקצבאות של הילד החמישי והשישי ,קיצצו גם של הילד
הראשון מהתחלה.
רפאל אישרן :כן
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :אז אני לא יכול להתווכח עם
טענות שהן אינן ממין העניין .אני יכול להגיד את עמדתי .ממה
זה נוצר ,מה ההיסטוריה של זה ומה צריך לעשות עם זה.
רפאל אישרן :אז אם מדברים על היסטוריה ,כמו שאתה מכיר את
הדיונים הכלכלים בדרך כלל סביב זמן אישור התקציב  ,אתה
רואה שהתוכנית הזו באמת תקרום עור וגידים או שאנחנו נמצא
את עצמנו בסוף המהלך איפה שהוא באמצע?
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :אני חושב שהיא תשא עור
וגידים .מאוד חושש כי הממשלה הנוכחית היא ממשלה ימנית
כלכלית קיצונית ואין בה כמעט מרכיבים עם תפיסות עולם
חברתיות ,לא של שמאל חברתי ,אני לא מערבב את זה כרגע עם
שמאל וימין מדיני
רפאל אישרן :כן
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אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :ולא של אנשים שבאמת אמונים
על תפיסות סוציאליסטיות ואני חושש והם גם אנשים שחלקם כבר
הוכיחו בעבר שהם יודעים להיות כוחנים

שהם רוצים .אני מאוד

חושש שהתוכנית תקרום עור וגידים ואני מאוד חושש שנהיה
המדינה היחידה שבה לא יהיה ביטוי לגודל משפחה.
רפאל אישרן :אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב וחבר הועד המנהל
של המועצה לשלום הילד ,תודה רבה לך על הדברים הללו.
אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב :תודה לכם.
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