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  ז"ד אב תשס" רביעי כיום 
 2007 אוגוסט 08 

  
  לכבוד

  אהוד ברק.) מיל(ל "רא
  ר מפלגת העבודה"שר הביטחון ויו

  הקריה
  תל אביב

  
  

  , אהוד שלום
  
  
  

  2008הצעת המחליטים של משרד האוצר בנושא תקציב המדינה לשנת  :הנדון

  

ליטים שהוצגה לפני מספר על הצעת המחביום ראשון הקרוב לקראת הדיון וההצבעה הצפויה בממשלה 
  .שעליהן יש לתת את הדעת בעת ההצבעה, ברצוני להעלות מספר נקודות עקרוניות, ימים

 219 הצעות מחליטים שמתפרשות על פני 370-הממשלה עתידה להצביע במהלך יום אחד על כ, ראשית
ולטעמי לא ניתן ,  לידי השרים שבוע בלבד לפני קיום ההצבעההחוברת הצעת המחליטים הגיע. עמודים

הצעת . לקיים עליהן הצבעה מושכלתוללמוד את הרפורמות מרחיקות הלכת שמוצעות במסמך זה לעומקן 
אף יותר מאלה שהוצגו השלכות חמורות וסעיפיה בעלי , שנה שעברהמההיקפה במחליטים זו כמעט כפולה 

נדמה שהלקח של , כנסת בשנה שעברהבלמרות המגמה לצמצום חוק ההסדרים שהחלה . בשנה שעברה
בהצבעת השרים על הצעת מחליטים שהשלכות . לא נלמד כלל, משרד האוצר לגבי אופן התנהלות דמוקרטי

יש לעשות הכל כדי לצמצם את מספר . סעיפיה לא ברורים כל צרכם יש פגם מהותי בהליך הדמוקרטי
  .הסעיפים בהצעה זו

מפלגת : ממשלהים קואליציוניים עם שותפות ב הסכמבהצעה זו ישנה פגיעה עקרונית חמורה בשני, שנית
ההפרה הבוטה בהסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה נוגעת לדחיית הפעימה הקרובה . ס"העבודה וש

וכן לדחיית תחולת חוק עובדי הקבלן בשלוש שנים , 2009לתחילת שנת , שנה וחודשבשכר המינימום ב
הפרות בוטות של ההסכמים . של החוק מתוכנומשמעות דחייה זו היא עיקור מוחלט (!). תמימות

  . הקואליציוניים יש לדחות על הסף

חוק הרשויות , חוק ערי ואזורי פיתוחבהם ,  חוקיםחמישהבהצעת המחליטים מבוטלים במחי יד , שלישית
-חוק חינוך חובה לשתיים, חוק החשמל המוזל למעוטי יכולת, )העברת תשלומים מהמדינה(המקומיות 
ונדחית , וחוק הקמת בית חולים באשדוד) כ מלכיאור"ח, שניזום על ידי חברנו לסיעה( לימוד עשרה שנות

כמו ). חוק לימודים ארוך וחוק השאלת ספרי לימוד, חוק עובדי קבלן( חוקים נוספים שלושהתחולתם של 
ל מוחלט התנהלות זו של פקידי האוצר מצביעה על זלזו.  חוק הפיצוי לנפגעי פוליוומעוקר מתוכנ, כן

  .בה התקבלו חוקים אלה באופן דמוקרטי ושקוף, הכנסתבעיקרון הריבונות של 

, לאור קיצוץ הרוחב הצפוי.  אינה חקוקה בסלע1.7%-הגדלת ההוצאה התקציבית דווקא ב, רביעית
יש להגדיל את ההוצאה , הקיצוצים הפרטניים במשרדים והירידה המתמשכת בשירותי הממשלה לאזרח

  . ולא כפי שדורש האוצר, 2.5%-התקציבית ב

צפוי קיצוץ עמוק בתקציב , אף על פי שאין אזכור מפורש של הצעות מחליטים שנוגעות לתרבות, חמישית
, עלינו לעמוד על המשמר ולמנוע קיצוץ זה. 2007בנוסף לקיצוצים נוספים שנערכו במהלך שנת , התרבות

  . שעלול לגרום לחיסולם של מוסדות התרבות בישראל

- וחדץ נחר להן באופןתנגדלה, הן בממשלה והן בכנסת, מפלגת העבודהעל ש, מספר הצעות מחליטיםלן לה
  . משמעי
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  מערכת הרווחהב ופגיעות בשכבות המוחלשות

  92' עמ(המשך ההפרטה של המעונות לחוסים .( 

 198' עמ( בשנה נוספת 4%-הארכת הקיצוץ בקצבאות הביטוח הלאומי ב .( 

  דווקא בשנה שבה צפוי מדד גבוה יחסית , הביטוח הלאומי ואי הצמדתן למדדהקפאת כל קצבאות
 ). 199' עמ(

  נקבע שתיגרע , 2005על פי חוק ההסדרים לשנת התקציב ). 174' עמ(גביית מס בריאות מעקרות בית
לאור העובדה . נקודת זיכוי אחת מבן זוגה של עקרת הבית על מנת לממן את מס הבריאות שלה

 .הטלת מס זה תגרום לגבייה כפולה מעקרות הבית, ין אזכור של השבת נקודת הזיכוישבסעיף זה א

 ח מתקציב משרד השיכון " מלש320תוך קיצוץ , צמצום הזכאויות להלוואה מסובסדת לרכישת דירה
 ).104' עמ (15%וקיצוץ תקציב ההלוואות הניתנות בשיעור של ) 101' עמ(

 ג-ו' וביטול הזכאות באזורי עדיפות לאומית ב', ת לאומית אצמצום ההלוואות לזכאים באזורי עדיפו ,'
משמעות סעיף זה היא פגיעה קשה ). 102' עמ(ח בתקציב משרד השיכון " מלש102תוך קיצוץ 

שיכולות , אקונומית-וביטול התמריצים למעבר אוכלוסיות חזקות סוציו, בהתיישבות בפריפריה
 .להפריח את הכלכלה המקומית

  הממשלה במחירי המים המותפלים וכתוצאה מכך העלאת תעריפי המים לצרכן הפסקת תמיכת
, עתידה לפגוע בכל אזרחי במדינה, העלאה במחירי מוצר כה בסיסי כמו מים). 30' עמ (10%-הביתי ב

 . ובראש ובראשונה בשכבות המוחלשות

  18לי של וצמצום הזכאות לשירות מינימ, ח בתקציב הקרן לחיילים משוחררים" מלש50קיצוץ 
 ). 151' עמ(חודשים 

 דבר שדן אותם לעבודות , ע לעידוד מדענים עולים"הקפאת קליטת משתתפים חדשים לתכנית קמ
 ). 99' עמ(כפיים למרות תרומתם הפוטנציאלית לקידום המדע והמחקר בישראל 

  פגיעה בעולים החדשים באמצעות ביטול המענק לרכישת מכשירים חשמל לעולים ממדינות מזרח
סכום כסף התחלתי , מעצם הגדרתו, שדורש, ובמקומו הענקת פטור ממס, אירופה ודרום אמריקה

 ). 100' עמ(גם אם במחיר מוזל , לרכישת אותם מכשירי חשמל

 גם אם נקבעה , טרטור בעלי נכות כתוצאה מתאונת עבודה על ידי זימונם מדי שנה לרופא תעסוקתי
 . )173' עמ(להם נכות לתקופה ארוכה יותר 

  בתואנה שממילא הוקצו , ח מבסיס התקציב של המשרד לפיתוח הגליל והנגב" מלש43קיצוץ
בפועל מדובר בתכניות ). 167' עמ(תקציבים במסגרת התכנית לשיקום הצפון והתכנית לתמיכה בנגב 

 . בעוד שהקיצוץ בבסיס התקציב ישפיע על תקציבי המשרד בשנים הבאות, הוק-אד

 שיש חשש שתפעל לצמצום הסבסוד והפיקוח , תתפות נציגים מהאוצרהקמת ועדת מחירים בהש
 ).181' עמ(הממשלתי על מוצרי יסוד ושירותים בסיסיים 

  אם הרשלנות , תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי נגד קופות החולים ובתי החוליםהגשת מניעת
מדובר בסבסוד של ). 79' עמ(ל על קצבאות "הרפואית שנגרמה הביאה להגדלת הוצאות המוסד לבט

 .אירועי רשלנות רפואית במערכת הבריאות על ידי המוסד לביטוח לאומי
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  חינוך

 ויחדל מלתמוך , יסודיים-נקבע שמשרד החינוך יגדיר תכנית ליבה ללימודים על, צ"בעקבות פסיקת בג
הקיימת רק לבתי " חלוקת העוגה"ש הייתה צ שהוג"מטרת הבג. בבתי ספר שאינם עומדים בתכנית זו

הצעת משרד האוצר ". עוגה"ובכך להגדיל את חלקו של כל בית ספר ב, ספר שעומדים בתכנית הליבה
ומאידך גיסא מקוצצים , מחד גיסא נדרש משרד החינוך לקבוע תכנית ליבה: בנושא מהווה לעג לרש

 ).54' עמ(בתי ספר שלא יעמדו בתכנית זו בהצפויה ח מתקציבו לאור הפסקת התמיכות " מיליון ש60

  איש 230מדובר על פיטורי . במהלך שלוש שנים,  מהמפקחים במשרד30%תכנית פיטורים מקיפה של 
  ). 55' עמ(

  בריאות

 הצעה זו של משרד האוצר באה לבטא את ). 86' עמ (0.9%- וב2008 בשנת 1.2%-עדכון סל הבריאות ב
ומשמעות ,  מדי שנה1.7%-1.8%אולם האוכלוסיה גדלה בקצב של . הגידול באוכלוסיה ואת הזדקנותה

 . סעיף זה היא צמצום השירותים הרפואיים לאזרחים

 במטרה למנוע מבתי החולים , קיצוץ בתעריפי האשפוז שמשולמים על ידי קופות החולים לבתי החולים
במיוחד לאור , חיםמדובר בפגיעה בשירותים הרפואיים לאזר). 67' עמ(לעודד אשפוזים ארוכים 

יחד עמו ישנה . קצר באופן משמעותי ממדינות אירופההעובדה שמשך האשפוז הממוצע בישראל 
בעוד שעל פי נתוני משרד , )72' עמ (הקפאה של מספר מיטות האשפוז בבתי החולים הממשלתיים

 . רק בבתי החולים הממשלתייםמיטות אשפוז בטיפול נמרץ  250-חסרות כ, הבריאות

 71' עמ( יחידה אחת מתוך שש יחידות להשתלות כליה בבתי החולים הממשלתיים סגירת.( 

 אם הדבר , הפסקת מתן אישורים לבתי החולים הממשלתיים להקמת יחידות מחקריות או טיפוליות
 . )71' עמ (כרוך בתוספת עובדים

 יבים בהתאם שמירה וניקיון בבתי החולים הממשלתיים וקיצוץ התקצ, מיקור חוץ של שירותי מטבח
תיתכן פגיעה , ולאור הניסיון של העברת שירותים למיקור חוץ, מדובר בפיטורי מאות עובדים). 71' עמ(

 . קשה בתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן שיגויסו

 72' עמ(ופיטורי עובדים כתוצאה מהאיחוד , איחוד מעבדות בריאות הציבור בתל אביב ובאבו כביר.( 

 שאף על פי ששר הבריאות איננו , יש לציין. )72' עמ (2007א אוישו בשנת של, קיצוץ מאה משרות תקן
אין סיבה שכתוצאה מכשל . שירותי הבריאות בישראל הם נחלת הציבור כולו, איש מפלגת העבודה

 . תהיה פגיעה בשירותים שניתנים לאזרח, איוש משרות אלהבהמשרד 

 באמצעות העברת ניהולם לחברות מנהלות החלת שיקולים כלכליים על ניהול בתי חולים ממשלתיים 
גם הגברת הבקרה , יחד עמו. יש חשש שסעיף זה יביא לפגיעה בשירותים הרפואיים לאזרחים). 80' עמ(

 ).  91' עמ(של החשב הכללי באוצר על תקציבי בתי החולים הממשלתיים 

   והפרטות כלכלה,תעסוקה

 עבודהמשלא נותרה לעובדי המרכז, שקעותבעקבות הקיצוץ המסיבי בתקציב המענקים של מרכז הה  ,
טענת משרד האוצר היא כי לאור . )49' עמ (ת"משרד התמב ם עובדי25מבקש כעת האוצר לפטר 

ניתן לצמצם , ההעדפה הברורה של המעסיקים לבחור במסלול המיסוי שמטופל על ידי רשות המסים
והמינהלים המקצועיים במשרד פיטורי עובדי מרכז ההשקעות . ת"את תקני כח האדם במשרד התמ

עוד לפני שהתקיים דיון מקיף , חוק עידוד השקעות הוןמסלול המענקים בעלול לסתום את הגולל על 
 ).בעיקר מענקים והטבות מס(ורציני על התמהיל הנכון של מרכיבי החוק 

 מבלי לספק חלופות לעידוד ההכשרה וההשמה של, ת"סגירת שלושה מרכזי הכשרה של משרד התמ 
 ). 93' עמ(הבוגרים 



  

  הכנסת
 כ אורית נוקד"ח

     02-6408913:   פקס02-6408424.  טל91950ירושלים  , קריית בן גוריון, הכנסת
  03-6925318פקס , 03-6925353/9' טל, תל אביב, 13י 'ליאונרדו דה וינצ, ועה הקיבוציתבית התנ

 oritn@knesset.gov.il: ל"דוא

4

 העלאת , צמצום מכסות העובדים הזרים, חיזוק מדיניות רדיפת העובדים הזרים הבלתי חוקיים
הגדלת אפשרויות "כל הצעדים הללו מופיעים תחת הכותרת ). 95' עמ(אגרות למעסיקי עובדים זרים 

והם עתידים , יםמבלי שניתן כל תמרוץ למעסיקים להעסיק עובדים ישראל, "התעסוקה של ישראלים
 . לעמוד בפני שוקת שבורה

 "175' עמ(תהליכי הפיטורים וההליכים המשמעתיים נגד עובדי מדינה " ייעול .( 

 המוסד לביטוח לאומי והכנסת , הרשויות המקומיות, קיצוץ תקציבי השכר של כל משרדי הממשלה
 .2011עד שנת , באחוז אחד מדי שנה

 הכוללות שלילת הזכות , )177' עמ(ת של חברות ממשלתיות פגיעה קשה בזכויות העובדים בהפרטו
  . לפיצויי פיטורין ופגיעה בתנאי הפנסיה

  מגזר המיעוטים

 סיוע אף הקצאת תכנית מרחיקת לכת להגברת הפיקוח על הבנייה הבלתי חוקית תוך מתן כלים ו
יעוטים כתוצאה חלק ניכר מהבנייה הבלתי חוקית נמצא במגזר המ). 111' עמ(משטרתי במידת הצורך 

בציבור רחב  מדובר בפגיעה .מהיעדר תכניות פיתוח להתמודדות עם הגידול הדמוגרפי של מגזר זה
 . שנפגע לאורך השנים ממדיניות הממשלות לדורותיהן

  פיתוח תשתיות וחקלאות, רשויות מקומיות

  על ידי , ססותמבולסבסוד הרשויות המקומיות החלשות על ידי הרשויות המקומיות לא ברורה תכנית
 . )114' עמ (הקמת קרן שתמומן מגביית הארנונה ברשויות החזקות

 ח מתקציב פיתוח התחבורה " מלש150וקיצוץ , דחיית הגדלת תקציב הרשות לבטיחות בדרכים
 ). 140' עמ(ותקציב משרד התחבורה 

  סיסי תוך הפרטת שירות ממשלתי ב, למיקור חוץ) 100מוקד (העברת מוקד החירום של המשטרה
 100-תוך קיצוץ של למעלה מ, ל והפחתת מכסות הפרישה"סגירת תזמורת צה, ופיטורי שוטרים

 ). 158' עמ(ח "מלש

 160' עמ(תוך פיטורי המאבטחים , סגירת היחידה לאבטחת התחבורה הציבורית.( 

 145' עמ(רפורמות במשק הלול וביטול הפטור מהסדר כובל , קיצוץ בתקציב חוק עידוד הון בחקלאות .(
שפוגעות בתחרותיות של החקלאות הישראלית בשווקים הבינלאומיים ועלולות , סדרה של רפורמות

 . לגרום להתמוטטות משקים חקלאיים

  ח מתקציב הקרן לניקיון לתקציב " מלש30קיצוץ בתקציב המשרד להגנת הסביבה על ידי העברת
  . השוטף של המשרד

  
  .רובה להוצאת הגזרות הללו מהצעת המחליטיםעל שרינו לפעול במסגרת ישיבת הממשלה הק

    
  ,בברכה

  
  

  אורית נוקד 
  

  
  שרי מפלגת העבודה  : העתקים

  חברי הכנסת מסיעת העבודה  


