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1 לקראת קריאה ראשונה– 2007חוק ההסדרים 

 2007הסתייגויות לחוק ההסדרים 

כפי שהונח על שולחן הכנסת לקראת קריאה ראשונה

השלכותפירוט הסעיףסעיף

ביטוח לאומי: 'פרק ב

)א) (1. (2

)ב) (1. (2

ביטוח לאומי באמצעות הצמדתן למדד בשנים האי עדכון קצבאות 
2007 ,2008 ,2009.

בעקבות , כיום. ות השונותבשנים האחרונות בוצעו קיצוצים נרחבים בקצבא
.  מאוכלוסיית ישראל נמצאים מתחת לקו העוני34%-כ, הקיצוצים

 וצפוי לעלות עד 2.4%- ב2006ספטמבר -מדד המחירים לצרכן עלה בחודשים ינואר
. בקצבאות3%-אי הצמדת הקצבאות למדד פירושה שחיקה נוספת של כ. סוף השנה

. לחוק ההסדרים24בסעיף ע שוב יש לשים לב לכך שאי עדכון הקצבאות מופי

.סעיף זה מנוגד להסכם הקואליציוני בין מפלגת קדימה למפלגת העבודה. התנגדל: המלצה

2) .2(

2) .3(

רק  דמי אבטלה ישולמו :28-פגיעה בזכאות בדמי אבטלה לבני פחות מ
 יום מתוך 540בתנאי ששולמו דמי ביטוח לאומי לתקופה של 

 יום 540 יום מתוך 360לעומת (ם שקדמו השנתיים ושלושה חודשי
)הקודמים

פגיעה פוגעים  28שעוסקים בהגבלת הזכאות למובטלים מתחת לגיל כל הסעיפים 
מצד . באזורים שבהם אין הרבה הזדמנויות תעסוקה, משמעותית בעיקר בפריפריה

 כפי שניתן יהיה לראות .עודדת בצורה משמעותית את התעסוקההממשלה לא מ, שני
שנותן עדיפות , אף רוצה לבטל את חוק ערי ואזורי פיתוחהממשלה ,  המסמך הזהבסוף

.תממשלתיומשמעותית מבחינת השקעות 

:28עבור מובטל מתחת לגיל )4. (2

 יום מתחילת החודש שבו 14כל עבודה תיחשב כמתאימה אם עברו 
-ב,  בינואר10-אם אדם הפך למובטל ב, לדוגמה(התחילה האבטלה 
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.) הוא יצטרך לקחת כל עבודה שתוצע לו בינואר15

:35 ומתחת לגיל 28עבור מובטל מעל גיל 

 יום מתחילת החודש שבו 60כל עבודה תיחשב כמתאימה אם עברו 
.התחילה האבטלה

.בכל מקרה מדובר רק בעבודות שכר מינימום ומעלה

. מהזכאות2/3 יעמדו על 28דמי האבטלה למי שמתחת לגיל )א) (5. (2

 25 – 25תקופת הזכאות המקסימלית לדמי אבטלה עד גיל .1)ב) (5 (.2
.) היום50במקום (יום 

 25תקופת הזכאות המקסימלית לדמי אבטלה מעל גיל .1
.) היום100במקום ( יום 50 – 28ומתחת לגיל 

 המועדפת לחיילים את מענק העבודהכוללים  ל"הנכל הסעיפים )6. (2
משוחררים לחישוב דמי האבטלה

הפגיעה בו קצת , שאם הסעיף בכל זאת יישאר בחוק ההסדרים, יש לציין. 28- לכל הסעיפים שמקטינים את הזכאות לבני פחות מלהתנגד :המלצה
.מצטמצמת בכך שמענקי חיילים משוחררים ייחשבו כחלק מהשכר לחישוב דמי האבטלה
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2) .7 (

)ג. (3

)א. (4

)ב. (4

:3- ל2-צול רמות גמלאות הסיעוד מפי

הגבלת גמלת הסיעוד במקום : הקטנת הקטגוריה התחתונה.1
" + זקוק לעזרת הזולת רוב שעות היום"ל" זקוק להשגחה"

.קצבת יחיד רגילה מ91%- ל93%-קיצוץ הגמלה מ

תלוי במידה רבה מאוד בעזרת : "ת קטגוריה אמצעיתהגדר.2
 145% –" ות היממהיום רוב שע-רוב פעולות היום... הזולת

.) בהשוואה לקטגוריה הגבוהה כיום5%הקטנה של (

בכל שעות : "הגדלת שיעור הגמלה לקטגוריה העליונה.3
- ב154%- ל150%-והעלאת שיעור הגמלה מ" היממה
.2009- ב168%- ובסוף ל2008- ב159%, 2007

ת כרגע ישנן שתי מדרגו. מדובר בתכנית בעייתית ביותר לצמצום גמלאות הסיעוד
 –והגבוהה , הנמוכה לאנשים שזקוקים להשגחה רוב שעות היום, לגמלאות סיעוד

. לאנשים שזקוקים לסיוע בכל פעולות היומיום כל שעות היממה

מטרת הפיצול היא להעביר את . הסעיף הזה מציע לפצל את שתי הרמות לשלוש רמות
ך כסף כמה שיותר אנשים מהקטגוריה הגבוהה לקטגוריה האמצעית וכך לחסו

. בגמלאות

אולם , לכאורה השינוי הזה אמור היה להיטיב עם אלה שנשארו בקטגוריה הגבוהה
. שנים3ה שלהם תהיה מדורגת ותימשך העלאת הגמל

.להתנגד: המלצה

לגמלת סיעוד ח למי שמגיש תביעה חוזרת " ש199הטלת אגרה בסך )8. (2
שלא מוצמדות , בניגוד לקצבאות. בטווח חצי שנה מהדחייה האחרונה

. וצמד למדדיסכום האגרה , למדד

.סכום האגרה יוחזר אם התביעה תתברר כמוצדקת

דווקא .  שיפגע בנכים וקשישים עניים,ל"למי שמגיש תביעה חוזרת לבט" עונש"
 שהוצאותיהם על טיפולים רפואיים גבוהות מאוד ועל כן זקוקים ,החלשים ביותר
ח רק כדי להגיש שוב תביעה לגמלת " ש200ם של יידרשו להוציא סכו, לעזרה מיוחדת

וסביר , החזרת סכום האגרה אם התביעה התבררה כמוצדקת היא לעג לרש. סיעוד
.  להניח שתבוא באיחור רב אחרי קבלת האישור לגמלה

.להתנגד: המלצה
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כעבודות מוכרות בתי מלאכה ובתחנות דלק ב, תעשייהעבודות בביטול )10. (2
.למענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים

ולאור ההקפאה של החלטות ועדת וינוגרד לגבי שכר , אחרי מלחמת לבנון השנייה
.  שהמדינה יכולה לספק להםסיועהחיילים זקוקים לכל , הלימוד באוניברסיטאות

.להתנגד: המלצה

מסגרת שיקומית ל נההופב רק למי ש"צמצום הפטורים מתכנית מהל)1. (5
שבו , בניגוד למצב הקודם(התכנית באזור שלו הפעלת לפני תחילת 

אם אדם הופנה למסגרת שיקומית תוך כדי הפעלת התכנית באזור 
).ב" הוא היה פטור מהשתתפות בתכנית מהל–מגוריו 

דרישה להגיע ללשכת : ב היא תכנית תובענית ביותר מבחינת לוחות זמנים"תכנית מהל
יזומה תמורת קצבה שסכומה לא מגיע " התנדבות", ת מספר פעמים בשבועהתכני

דרישה להשתתף במסגרת שיקומית תוך כדי השתתפות בתכנית . לשכר מינימום ועוד
.ב תפגע קשות באזרחים הללו"מהל

.להתנגד: המלצה

חישוב הזכאות להבטחת הכנסה גם לפי הכנסת הילדים שסמוכים על )2. (5
.בל הקצבהשולחנו של מק

בדרך כלל לחודשים ספורים , משכר מינימוםקטנה הכנסתם של קטינים מעבודה 
הכללת הכנסתם , כאשר מדובר בילדים שנשרו מבית הספר ויצאו לעבודה. בשנה

והישארותם ללא , בזכאות המשפחה להבטחת הכנסה תעודד דווקא את הפסקת עבודתם
.מסגרת

.להתנגד: המלצה
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 על מנת להרחיב ח"ש 25,000אפשרות להחזיק רכב ישן ששוויו עד )3. (5
כל (מבלי לפגוע בזכאות בהבטחת הכנסה , את אפשרויות התעסוקה

ותוך הגבלה שיש , עוד למקבל הקצבה או למי מבני ביתו אין רכב נוסף
 כמן -ח " ש1,000או לקשיש , ח" ש1,250לו הכנסה של לפחות 

.) באמת יכול להרשות לעצמו להחזיק רכבהוכחה שהוא

מכיוון שרכב פרטי במקרים רבים הוא התנאי היחיד לכך שמקבל הקצבה יוכל לעבוד 
ושלילת קצבת הבטחת ההכנסה מונעת ממנו להחזיק רכב , לפחות במשרה חלקית

שייטיב עם נתמכי קצבאות , מדובר בתיקון עיוות היסטורי,  לעבוד–וכתוצאה מכך 
.בבעלותם רכב ישןשמחזיקים 

. וכן בכפוף להסתייגות בנוגע להכנסת קשיש; בכפוף להתעלמות משווי הרכב במקרה של שימוש ברכב ולא בבעלות עליו, לתמוך: המלצה

ל מקשישים "אי שלילת קצבת הבטחת הכנסה לחודש הנוכחות בחו)4. (5
 ימים 44-וששוהים במצטבר פחות מ,  פעמים בשנה3ל "שיוצאים לחו

.בשנה

, הקשישים אינם מהווים כבר חלק מכוח העבודה. מדובר בתיקון עיוות היסטורי, שוב
קשישים רבים , במקביל. ל אינה מהווה מכשול למציאת עבודה"ולכן יציאתם לחו

. בעוד משפחותיהם נותרו שם, הגיעו ממדינות חבר העמים במסגרת חוק השבות
א מתקיימים מקצבת זקנה וקצבת קשישים אלה בדרך כלל אינם מקבלים פנסיה אל

התיקון המוצע יאפשר . ולכן סביר להניח שלא מדובר בטיולי מותרות, הבטחת הכנסה
להם לצאת מהארץ לביקורים משפחתיים לתקופה קצובה מבלי שתישלל זכאותם 

.לקצבה

.לתמוך: המלצה

7 .

8 .

9 .

חת ת, הסדרת העברת סמכויות לכתיבת מרשמי תרופות  לאחיות
. צמוד של הרופאיםיקוחפ

מבלי לפגוע , מטרת הסעיף להקל את העומס על הרופאים ולייעל את השירות לחולים
.באיכות הטיפול הרפואי
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.  אזרחים באזור אשדוד220,000-בית החולים באשדוד אמור לשרת אוכלוסיה של כביטול חוק הקמת בית חולים באשדוד. 10
בהם ועדה משותפת למשרד הבריאות , ספר גופיםנחיצות בית החולים הוכרה על ידי מ

המאמץ של משרד האוצר לבטל את חוק הקמת בית החולים נובע . ולמשרד האוצר
 דקות 30במרחק ( שבית החולים קפלן ברחובות טענהב, משיקולים כלכליים גרידא

יכולים לספק את )  דקות נסיעה25במרחק (ובית החולים ברזילי באשקלון ) נסיעה
במקרים של רפואה , ראשית: טענה זו בעייתית משתי סיבות. ם הנדרשיםהשירותי

 להיות עניין של חיים השל דקות ספורות יכולבאיחור הגעה לבית חולים , דחופה
נסיעה . האוכלוסייה באשדוד היא בחלקה הגדול אוכלוסייה ענייה, שנית. ומוות

עלת עלות כלכלית בתחבורה ציבורית לשני בתי חולים אלה מהווה השחתת זמן וב
.בלתי מבוטלת

. להתנגד: המלצה

, הגדלת הסכומים שמעבירה המדינה לבתי החולים עבור יום אשפוז.11
.עבור יולדות ועבור פגים

שבו המדינה משפה את בתי החולים על מספר החולים , מדובר בסעיף חיובי, על פניו
 תביעות על רשלנות ועל העובדה שבתקופה האחרונה מוגשות יותר, שהולך וגדל

.דבר שמכניס את בתי החולים למצוקה תקציבית, רפואית

הטלת חיסיון על הדיונים בוועדת המומחים מאפשרת -אי, לטענת משרד האוצר.הטלת חיסיון על כל הדיונים בוועדת המומחים בנושא נפגעי גזזת)1. (12
פטומים מהם סובלים לאנשים גישה חופשית למידע על הקשר שבין טיפולי הגזזת לסימ

הטלת חיסיון תמנע . ולהגשת תביעות סרק לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, החולים כיום
.את זליגת המידע הזה ותצמצם את מספר התביעות

12) .2(

12) .3(

ובכל ,  שנים4קביעת תקופת התיישנות לתביעה של נפגעי גזזת של 
.1.1.2011-מקרה לא מוקדם מ

שנותיה הראשונות של מדינת ישראל ואף במחנות הסוכנות מחלת הגזזת טופלה ב
 בהקרנות רדיואקטיביות על ראשיהם של הילדים החולים במחלה ואף ל" בחוהיהודית

השפעות ההקרנות שונות . 15כטיפול מונע בכל הילדים העולים ממדינות ערב עד גיל 
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צם היום כתוצאה מההקרנות מתפתחות עד ע) בעיקר סרטן(והמחלות , מאדם לאדם
ואינה , מטופלים/המדינה אינה יכולה להתנער מאחריותה לסבל שנגרם לחולים. הזה

.יכולה להגביל את תחולת החוק

.להתנגד: המלצה

הגבלת הסכום שמעבירות קופות החולים לבתי החולים עבור אשפוז . 13
. ח" מיליון ש103 פחות 0.8%המבוטחים בהן לתוספת קבועה של 

קרה של הסכומים שמעבירות קופות החולים עבור אשפוז המבוטחים כיום קבועה ת
הגידול הטבעי של . 0.8%-התקרה הזאת מתעדכנת מדי שנה ב. שלהן בבתי החולים

 מלכתחילה סכום העדכון אינו מספק את צרכי 1.8% עומד על האוכלוסייה
 ח מדי" מיליון ש103-משרד האוצר מבקש לצמצם את הסכום הזה ב. האוכלוסייה

בטענה שבתי החולים יקבלו את הכספים המגיעים להם באמצעות הגדלת הסכום , שנה
הקטנת התקרה הזאת עלולה לגרום לקיצוץ במספר ימי האשפוז , בפועל. בסעיף אחר

 .שקופות החולים מממנות עבור המטופלים שלהן ולפגוע באיכות הטיפול הרפואי

.להתנגד: המלצה

14) .1(

14) .3(

14) .4(

ולכן יש לדון בו במסגרת חקיקה רגילה , סעיף זה מאוד רחב ומרחיק לכת בהשפעותיו.אגוד קופות החוליםת
שמאושר בלחץ של זמן ומבלי ללמוד את הנושא ולהבין , ולא במסגרת חוק ההסדרים

.את ההשלכות

.להעביר לחקיקה רגילה, למחוק מחוק ההסדרים: המלצה

קופות חולים וספקי , הגבלת סכומי הפיצויים במקרה של תביעות בין בתי חולים.בין נותני שירותים רפואייםהסדרת תביעות פיצויים )2. (14
.שירותים רפואיים
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-הגבלה של הקמת מרפאת קופת חולים אחת ביישוב שבו פחות מ)5. (14
 10,000-ושתי מרפאות ביישוב שבו פחות מ,  תושבים5,000

פק שירותים גם לחברי הקופות המרפאה תהיה מחויבת לס. תושבים
.האחרות באותו יישוב

לסעיף זה עלולה להיות השפעה על איכות השירותים הרפואיים ועל התארכות התורים 
.לחברי קופות החולים להן אין מרפאות ביישוב

.להתנגד: המלצה
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16 .

17 .

18.

הסיעוד והתעשייה , אותהסדרת העסקת העובדים הזרים בענף החקל
לעובדים הזרים תהיה אפשרות לעבור . דרך לשכות פרטיות מורשות

. ממעסיק למעסיק ומלשכה ללשכה

הלשכה תהיה אחראית גם על פיקוח על חוקי העבודה כלפי העובדים 
.הזרים

צ שהסדר הכבילה בין עובד למעביד יחיד היא "ההסדרה מתבצעת בעקבות פסיקת בג
.בלתי מידתית בזכויות האדם של העובד הזרפגיעה יסודית ו

.לתמוך: המלצה

19.

20.

21.

הקפאת הגמלאות והתגמולים לפי החוקים הבאים למרות המנגנונים 
:לעדכון הסכומים שמופיעים בחוקים עצמם

)תגמולים ושיקום(חוק הנכים .1

)תגמולים ושיקום(חוק משפחות חיילים שנספו במערכה .2

יםחוק נכי רדיפות הנאצ.3

חוק נכי המלחמה בנאצים.4

. כפי שהחוקים קובעים, הצמדה של הקצבאות והגמלאות לפי החוקים הללו למדד-אי
. בגמלאות הללו3%-מדובר בשחיקה של כ

 כל הגמלאות והקצבאות כאילו הייתה  יעודכנו2008יש לציין שלפי סעיף זה בתחילת 
אולם עדיין תהיה , )חתכלומר יתבצע עדכון של שנתיים בבת א (2007הצמדה במהלך 

.2007פגיעה משמעותית בשנת 

.להתנגד: המלצה
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. בסל3%-שחיקה ריאלית של כ. הצמדה למדד של סל הקליטה-אי.הקפאת סל הקליטה.22

 כל הגמלאות והקצבאות כאילו הייתה  יעודכנו2008יש לציין שלפי סעיף זה בתחילת 
אולם עדיין תהיה , )כלומר יתבצע עדכון של שנתיים בבת אחת (2007הצמדה במהלך 

.2007פגיעה משמעותית בשנת 

. להתנגד: המלצה

 3%-שחיקה ריאלית של כ. הצמדת סכום הפיצויים לפי חוק נפגעי גזזת למדד-אי.הקפאת סכום הפיצויים לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת. 23
.בפיצויים

 כל הפיצויים כאילו הייתה הצמדה  יעודכנו2008תחילת יש לציין שלפי סעיף זה ב
אולם עדיין תהיה פגיעה , )כלומר יתבצע עדכון של שנתיים בבת אחת (2007במהלך 

.2007משמעותית בשנת 

. להתנגד: המלצה

שארת יחד עם ה. הצמדת קצבאות הביטוח הלאומי למדד-אי: סעיף שחוזר על עצמו.הקפאת קצבאות הביטוח הלאומי.24
 7%מדובר בקיצוץ של , 2002 שחל על הקצבאות עוד משנת 4%הקיצוץ של 

.בקצבאות

 כל הגמלאות והקצבאות כאילו הייתה  יעודכנו2008יש לציין שלפי סעיף זה בתחילת 
אולם עדיין תהיה , )כלומר יתבצע עדכון של שנתיים בבת אחת (2007הצמדה במהלך 

). 1 (2 סותר את הנאמר בסעיף  עדכון זה.2007פגיעה משמעותית בשנת 
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.להתנגד: המלצה

.  בגמלה3%-שחיקה ריאלית של כ. הצמדת גמלת הניידות למדד-אי.הקפאת גמלת ניידות.25

במהלך מלאות כאילו הייתה הצמדה  יעודכנו הג2008יש לציין שלפי סעיף זה בתחילת 
תהיה פגיעה אולם עדיין , )כלומר יתבצע עדכון של שנתיים בבת אחת (2007

.2007משמעותית בשנת 

. להתנגד: המלצה

סיום ההפרשה לפנסיה של שוטרים וסוהרים מהמשכורת העלאת גיל .27
.מדורגבאופן 

העלאת גיל סיום ההפרשה לפנסיה של אנשי קבע מהמשכורת באופן .28
. מדורג

29) .1 (
)א(

29) .1 (
)ב(

29) .3(

ת ייכנסו לקופת גמל למטרת הכספים שמופקדים לפנסיה תקציבי
.פנסיה ולא לתקציב הכללי של הארגון

סעיף שבא להסדיר את ההפקדות לפנסיה תקציבית בנפרד מהתקציב השוטף של 
יצבור ריבית ויעמוד לרשותם ברגע , כדי שכספם של המבוטחים לא ייפגע, המשרד

. הפרישה ללא קשר במצבו הכלכלי של הגוף המשלם

29) .1 (
)ג(

חר שגם עובדים שמבוטחים בפנסיה תקציבית חויבו בהפרשות ל
בסעיף הזה נקבע , )גם אם נמוכות מאשר פנסיה צוברת(לפנסיה 

.ל"כנ
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שהכספים שמופרשים יירשמו על שמו של העובד ולא ייכנסו למאגר )2. (29
עם פרישתו או . ויממנו את הפנסיה של עובדים אחרים, כללי
רק אם נפטר ואין לו שאירים ו, הכספים ישולמו לו או לשאיריו,מותו

. יעברו לקופת פנסיה כללית ויממנו פנסיה של עובדים אחרים–

32) .1(

39.

ניתן יהיה לקזז הפסדים של עסק ממשכורת של שכיר אם העסק נסגר 
).אבל לא מההכנסה של בן זוגו(

 4-ח ל" מלש2- מ46העלאת הפטור ממס הכנסה על תרומות לפי סעיף )2. (32
.ח"מלש

סעיף שיעודד תרומות גבוהות יותר פטורות ממס מגופים עסקיים לעמותות ולארגונים 
. חברתיים

.לתמוך: המלצה

אפשרות לשערך מחדש שומת נישום שהורשע לפי חוק מס ערך מוסף )3. (32
. ולא רק לפי חוק מס הכנסה

, מס הכנסההמצב החוקי קבע ששומה שנקבעה לנישום שהורשע על העלמת , עד כה
סעיף זה קובע שגם . ולכן יש לפתוח אותה לבחינה מחודשת, היא כנראה לא נכונה

מכיוון שהכנסותיו לא (הרשעה על העלמת מס ערך מוסף מעידה על שומה לא נכונה 
ולכן גם בעקבות הרשעה על חוק מס ערך מוסף יש לפתוח את , )דווחו בצורה מלאה

. השומה לביקורת

. לתמוך: המלצה

אם פקיד השומה חושב שבין , העלאת מקדמות המס של עצמאים)4. (32
, ח" או של חצי מלש20%המקדמה לבין התשלום הסופי יש פער של 

. לפי הקטן ביניהם

עוסקים עצמאיים ועסקים . מדובר בפגיעה קשה בציבור העצמאים הקטנים והבינוניים
בסוף שנת .  שנת המסנדרשים לשלם חלק ממס ההכנסה באמצעות מקדמה בתחילת

. המס נערך חישוב מלא של הכנסותיהם ואז הם נדרשים לשלם את היתרה
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ח בין המקדמה " ויותר או של חצי מיליון ש20%הסעיף קובע שאם נוצר פער של 
מכיוון שהמקדמה משולמת . יש להעלות את המקדמה, המוערכת לבין התשלום בפועל

.קציה קשה כלפי העוסקים הקטניםמדובר בסנ, לפני שההכנסות נכנסו בפועל

הפיכה להוראת קבע של הפטור ממס על השכרת דירת מגורים עד . 33
.ח"ש 3,830לסכום של 

בסעיף . הפטור ממס למשכירי דירות עד לסכום הקבוע עד עתה היה הוראה מתחדשת
,מוצע להפוך את הפטור להוראה קבועה

.לתמוך: המלצה

התחרות ולאור מצבה הקשה של החקלאות ו, בהעדר תמריצים להעסקת עובדים זרים.18%- ל10%-זרים מהעלאת המס על עובדים . 34
העלאת מס המעסיקים כמעט פי שניים עלולה להוות מכה , ל" חקלאית מחועם תוצרת

.אנושה לחקלאות בישראל

. להתנגד: המלצה

.שינוי אופן החישוב של מס הקנייה שמוטל על סיגריות. 35

36.

37.

הסדרת יציאת דלק וטובין אחרים והכנסתם לשטחי הרשות 
.הפלסטינית

והפסקת , החלת מס על עתודות סיכון מיוחדות של חברות ביטוח.38
.השימוש בעתודות האלה כסוג של מקלטי מס
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

: החלת פקודת המסים והגבייה על

חוק , חוק החברות, חוק המים, חוק עובדים זרים,  ירייהחוק כלי
.פקודת בעלי החיים, העמותות

החלת אפשרות גבייה נוחה יותר על מספר אגרות שעד כה גבייתן נעשתה באמצעות 
. הגשת תביעות מסורבלת בבית המשפט

46) .1(

46) .2(

ומינוי מפקח , הפרטת מעבדת אישור ציוד הקצה במשרד התקשורת
מטעם המשרד על המעבדות הללו

הסדרת התשתיות להקמת רדיו דיגיטלי)3. (46

46) .4(

46) .5(

46) .6(

46) .7(

47.

.העלאת הקנסות על זכייני תקשורת שמפירים את הוראות החוק

לה עם משרד אם החברה שיתפה פעו: סייגים להטלת הקנסות
התקשורת בתיקון הליקויים

במקום בבית משפט (הערעור יתבצע בבית הדין לעניינים מנהליים 
)השלום עד כה

זכייני הטלוויזיה והרדיו זוכים במכרזים על סמך הצעות שהם מגישים בנוגע להפקות 
אחרי הזכייה במכרז הם מפעילים לחצים על המועצה . תשלום ליוצרים ועוד, מקור

הענישה על , במקביל. רי כבלים ולוויין ומועצת הרשות השנייה לקבל הקלותלשידו
ובמקרים רבים משתלם להם יותר לשלם את הקנסות על , הפרות היא מאוד מקלה

. ההפרות ולהמשיך להפר את תנאי המכרז

, סעיפים אלה נועדו להעלות בצורה משמעותית את הקנסות על הפרות ההסכמים
.  כדאיות כלכלית דווקא לעמוד בסיכומים אלהוליצור מצב שבו תהיה
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48 .

49.

ביטול הסובסידיות והתמיכות למפיקי מים עצמאיים שהובלת המים 
. אליהם מחברת מקורות יקרה פי כמה מאשר שאיבה עצמאית

שבגלל המחיר הגבוה של הולכת , המצב כיום הוא שישנם מקומות ספציפיים בארץ
מכסת השאיבה שלהם . רשאים להפיק את המים לצרכיהם בעצמם, מים של מקורות

, ) פחות–בשנה שחונה ,  יותר–בשנה ברוכה (נקבעת לפי מצב משק המים בכל שנה 
עד עכשיו המדינה סבסדה . ואת יתר המים הם צריכים לרכוש ממקורות במחיר גבוה
גביית היטל הפקה על המים לפחות באופן חלקי את רכישת המים ממקורות באמצעות 

.  על ידי מענקים על המים שמובלים אליהם–ומצד שני , שהם מפיקים מצד אחד
. ובשנים שחונות הסובסידיה הזאת הצילה אותם, בשנים ברוכות לא הייתה בעיה

מכיוון שכרגע יש יותר שנים . מה שמוצע בסעיף הזה הוא שהסובסידיה הזאת תבוטל
, המשמעות היא שהם ייאלצו לרכוש יותר מים ממקורות, תשחונות מאשר שנים ברוכו

.הדבר יפגע בחקלאים באזורים אלה. אבל לא יקבלו על זה החזר מהמדינה

, באמצעות סעיף זה מבקשת הממשלה לייעל את מנגנון אספקת המים ושירותי הביוב.הקמת תאגידי מים וביוב לכמה רשויות מקומיות.50
שלאחר התאגוד ינחו את החברות הללו , עם זאת, נהיש סכ. ולשפר את התשתית

העלאת מחירים ופגיעה בשירותים למעוטי יכולת שאינם שיביאו לעקרונות כלכליים 
יש להסדיר ברגולציה מחמירה את נושא אספקת המים . מסוגלים לשלם את המחיר

. למעוטי יכולת כשירות בסיסי לאזרחים

51.

52.

. המשך לסעיף הקודם.קמת התאגידיםהסדרת חקיקה להיטלי מים ולה

רשם ההוצאה לפועל : שינוי שמות הפונקציונרים בהוצאה לפועל)1. (53
.ומנהל לשכת ההוצאה לפועל

פגע קשות תאולם , כל הרפורמה בהוצאה לפועל עתידה להקל במידת מה על החייבים
סת עורכי לאור העובדה שהשוק מוצף כעת בעורכי דין ופרנ. בהכנסות עורכי הדין

ועל כן יש להוציאו מחוק , יש לבחון את כל נושא הרפורמה בצורה מקיפה, הדין נפגעת
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. ההסדרים ולהעבירו בחקיקה רגילה

אולם אצל חייבים שמצבם . הסעיף הזה אמנם ימנע הברחת נכסים בעקבות האזהרה. אפשרות לעשות עיקול לפני מסירת האזהרה)2. (53
. קול של מיטלטלין ללא התראהיתאפשר עי, הכלכלי רעוע

53) .3(

53) .4(

53) .5(

הקמת לשכת , הפרדת לשכות ההוצאה לפועל מבית משפט השלום
מינוי נשיא להוצאה לפועל בדומה , בכל מחוז) אחת או יותר(פ "הוצל

.לנשיא בית משפט השלום

פ או למי שעובד "פ למנהל ההוצל"האצלת סמכויות מראש ההוצל)6. (53
. שנים3פ שהוא עורך דין ועובד בה מעל "כת ההוצלבמער

אפשר יהיה לחייב אותו , אם נמצאה תלונה מוצדקת נגד בעל אישור)7. (53
.ומעמד החיוב יהיה כמעמד פסק דין, בהוצאות ההליך

ד והמתנה "פ מיד עם קבלת פסה"מניעת האפשרות לפתוח תיק הוצל)8. (53
לתת לחייב אפשרות לשלם את ) טאו כקביעת בית המשפ( יום 30של 

.הסעיף הזה לא חל על מזונות. החוב

53) .9 (
)א(

הוא יוכל לפעול נגד , פ" הרחבת הסמכויות של רשם ההוצללאור
' ר(החייב רק אם הוגדר שהחייב מודע להליכים שמופעלים נגדו 

).הסעיף הבא

בגלל שהם לא כדי למנוע התחמקות חייבים מנקיטת הליכים נגדם ) 9. (53
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פ שלהם תיתפס "כל פעולה שהם עושים בתיק ההוצל, מגיעים לדיונים)ב(
.כאילו שהם קיבלו את האזהרה
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פ במקרה של בקשה "הרחבת המידע שצריך להיות בידי לשכת ההוצל)10. (53
, גובה ההכנסה ומקורותיה, נכסים:  את החוב בתשלומיםשלםל

חתימה על טופס ויתור כן יציאות מהמדינה וכתובתו וה, הוצאותיו
.סודיות

ניתן יהיה לדרוש מגופים , אם החייב לא חתם על טופס ויתור סודיות)11. (53
: שונים מידע עליו במקרים הבאים

מתנהל נגדו הליך מזורז.1

 חודשים ממתן 3ח ועברו מעל " ש2000-הוא חייב יותר מ.2
האזהרה

. מאז מתן האזהרה חודשים6-עברו יותר מ.3

אלא אם ועדת החוקה של , פ ולא לזוכה"המידע יעבור לרשם ההוצל
.הכנסת באישור שר המשפטים תאפשר העברת חלק מהמידע לזוכה

רק אחרי שהאזהרה הוגשה ורק אחרי : הגבלה על נקיטת הליכים)12. (53
ורק אחרי שהזוכה שילם , שחלף פרק הזמן המינימלי לנקיטת הליכים

.ל האגרות הנדרשותאת כ

שמשולם על ידי , מוגדר כתעריף מינימלישל הזוכה שכר הטרחה )13. (53
שר המשפטים יקבע .  יותר ממנוללכרך ובפועל גובים בדהחייב 

ואם לא ייקבע תעריף , ד"ט בתיאום עם לשכת עוה"תעריף קבוע לשכ
 התעריף המינימלי היום יהיה התעריף הקבוע ולא ניתן יהיה –כזה 

.הסעיף הזה עתיד לפגוע בפרנסת עורכי הדין ולהיטיב עם החייבים
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.תעריף גבוה יותרלגבות 

53) .14(

53) .17(

53) .21(

53) .23(

פ בדרך של המרצה לבית " לחוק ההוצל19ביטול ערעור לפי סעיף 
ש "הערעור יתבצע בבימ. ותיקון תקנות חלופיות, משפט השלום

.השלום

:ח" ש30,000-ל גבייה מקוצר לחובות מתחת להקמת מסלו)15. (53

. פ תטפל בזה עבורו"ולשכת ההוצל, הזוכה לא יידרש לפעול בתיק
לעיקול כספים וזכויות שנמצאות בידי , ההליכים יוגבלו לעיקול רכב

ניתן עדיין יהיה לבצע עיקולים על סמך מידע שנמצא בידי . צד שלישי
.הזוכה

הזוכה לא יהיה , פ"י לשכת ההוצלבגלל שרוב הפעילות תבוצע על יד
פ בהחלטה מינהלית "ניתן יהיה לסגור תיק הוצל. ד"ט עו"זכאי לשכ

. אם עוקלו כל הנכסים המותרים

כולל , מותר יהיה לפתוח את התיק מחדש במסלול מקוצר אחרי שנה
באישור שר (אפשרות להימנע מהצורך למסור שוב אזהרה לחייב 

).המשפטים וועדת החוקה בכנסת

כי מדובר בנתח , המסלול המקוצר הוא שזוכה למירב ההתנגדות של לשכת עורכי הדין
.די מרכזי מההכנסה שלהם

לא יעוקלו נכסים שהוצאות העיקול והאחסנה שלהם יותר יקרות )16. (53
.מאשר הכסף שייכנס ממכירתם
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ת גג מכירת נכס ממושכן תגן על הזוכים ככה שהם לא ייוותרו בלי קור)18. (53
. ד שלהם בנכס"ויוסדר שכ

.החלת חוק ההוצאה לפועל גם על קופות גמל)19. (53

במקרה של תיק מזונות אפשר יהיה להטיל עיקול מתחדש על נכס אחד )20. (53
.או על כלל נכסי החייב

שבסופו של דבר ביטוח לאומי , כי ההערכות על תשלומי מזונות, סעיף ממש מבורך
חובות המזונות עומדים על מעל . ח" ש מיליארד2-ייבים מגיעות למשלם במקום הח

.ח" מיליארד ש20

ואת הכספים , סיוע של משרד השיכוןכספי אסור יהיה לעקל )22. (53
לגבי עיקולים קטנים . המינימליים שנדרשים לקיום של חייב מזונות

צריך יהיה לציין מה בדיוק : שמצטברים בסופו של דבר לעיקול גדול
.מעוקל ומה לא

. ח"צמצום האפשרות לאסור אדם רק אם החוב שלו מעל חצי מיליון ש)25. (53
: על ידי רשם ההוצאה לפועלחמורות פחותהטלת מגבלות , עם זאת

הגבלת החייב כאילו שפיזר , עיכוב יציאה מהארץ, קבלת דרכון-אי
הגבלת בייסוד , הגבלה בהנפקת כרטיסי אשראי, קים ללא כיסוי'צ

אלא אם התאגיד הוא מעורב בהליך והחייב  (פיטורים מתאגיד, חברות
למעט (הגבלה בקבלת רשיון נהיגה , )הוא או מייסד או בעל עניין

מקרה שבו בשלילת רשיון הנהיגה תהיה פגיעה משמעותית בכושר 
, או אם הוא עצמו, ולכן ביכולתו להחזיר את החוב, ההשתכרות שלו

).או בן משפחה שלו נכה
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גבלות האלה לא יוטלו אלא אם יוכח שהחייב משתמט מהחוב והחוב הה
או אם מדובר בחוב מזונות שלא במסגרת הליך ; ח" ש2,000הוא מעל 

.ל"גבייה של בט

. יום אחרי המצאת אזהרה לחייב14ההגבלה תיכנס לתוקף 

ובוודאי לא לפני ,  חודשים אחרי המצאת אזהרה4-הגבלת צו הבאה ל)28. (53
. אזהרההמצאת

בכל המקרים שבהם בוטלה האפשרות של רשם ההוצאה לפועל )29. (53
ניתן יהיה להכריז עליו כמשתמט ואז , להורות על מאסר החובות

. להפעיל עליו את כל הסנקציות שרשומות למעלה

:הגדרת המקרים שבהם ניתן לאסור אדם על חוב)30. (53

אחרי שלפחות נעשה , הרק אם היה צו הבא, ח"מעל חצי מיליון ש
 24-ניתן יהיה לאסור אדם רק ל, כמו כן. ניסיון לעשות חקירת יכולת

.פ"שעות לפני הבאה בפני רשם הוצל

ולא חצי (ח " ש100,000-מגביל את הסכום למאסר על חייבי מזונות ל)31. (53
).ח בחוב רגיל"מליון ש

כתב + יר של החייב וקובע שנדרש תצה, דן בבקשה לאיחוד תיקים)32. (53
.ויתור על סודיות

חלוקת הכספים בין הזוכים השונים תהיה מסכום מינימלי כדי לא )33. (53
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שגורמים למעמסה על , ס שקלים בודדים לכל זוכה"קים ע'לחלק צ
.פ"בינתיים הסכומים יצטברו בקופת ההוצל. המערכת
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 זוכים שונים תהיה תוך מתן עדיפות לזוכים שהם חלוקת כסף בין)34. (53
פעילים בתיק על פני זוכים שרק יושבים ומחכים שהכסף ייכנס תודות 

.לפעילותם של זוכים אחרים

.פ יעבור לבית משפט השלום"ערעור על החלטות רשם הוצל)35. (53

על שמעמיסים , ח" ש500- מתחת לשטרותמניעת אפשרות לגבות )36. (53
.ט ואגרות" את החוב באמצעות שכיםמערכת ומנפחה

.הקלות מנהליות על הגשת תביעות שלא ניתן להגישן במסלול מקוצר)37. (53

 לבית משפט השלום ונפסק ח"ש 500-אם הוגש שטר בסכום הנמוך מ)38. (53
.ט"לא יחול עליו שכ, פ"ד רק כדי שניתן יהיה לפתוח תיק הוצל"פס

ט אם אפשר היה להגיש את השטר ישירות "כלא יחול ש, בנוסף
אלא אם התביעה התקבלה במעמד שני הצדדים או , להוצאה לפועל

במעמד צד אחד ולא בוטלה במעמד שני הצדדים

.הסעיף הזה ייטיב עם החייבים ויפגע בעורכי הדין, שוב

.הפרת ההגבלות שהוטלו על חייב תהיה עבירה על החוק)39. (53

ראוי שהרפורמה תיבחן . היא עתידה להיטיב עם החייבים אבל לפגוע בפרנסה של עורכי הדין. מאוד מורכבתבהוצאה לפועל היא רמה הרפו: המלצה
. יש להוציאה מחוק ההסדרים ולהעבירה בחקיקה רגילה. ולא במסגרת חוק ההסדרים, על ידי הוועדה הרלוונטית לעומק
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אונת דרכים גם לכאלה תשלום פיצויים על ת-הוספת הגבלה לאי.54
.פ"שרשיונם נשלל בגלל חוב הוצל

.קים ללא כיסוי'הגדרה נוספת של לקוח מוגבל בדומה למפזר צ. 55

ח " ש500דחיית התחולה של הסעיף לגבי שטרות מתחת לסכום של . 57
.רק לשטרות שבוצעו אחרי שהחוק נכנס לתוקף

יתן היה להגישן ישירות ט לתביעות שהוגשו ושנ"דחיית ביטול שכה.58
.פ למשך שנתיים"ללשכת ההוצל

.הסעיף קצת ממזער את הפגיעה בעורכי הדין לתקופה של שנתיים

59) .1(

59) .2(

:הסדר כובל לתוצרת חקלאית

שמנוצל , הסרת הפטור מהסדר כובל על ידי המשווקים הסיטונאיים
. לרעה על ידי רשתות הקמעונאיות

שלהן אין , אולם הוא פוגע בחקלאים, מודד עם הבעיה הזאתמדובר בסעיף שמנסה להת
שמעתה ייאסר עליהן לרכוש תוצרת , קמעונאיות אלא רק חנויות מפעל" רשתות"

מדובר בפגיעה ). קיבוץ(שהוא בדרך כלל החקלאי מאותו יישוב , מהסיטונאי שלהן
.שאחד ממקורות ההכנסה שלהם הוא שיווק ישיר של תוצרת, קשה בחקלאים

.להתנגד: המלצה

ובין חברות תעופה , בין חברות תעופה ישראליותביטול ההסדר הכובל )3. (59
כדי לעודד את התחרות ביניהן , ישראליות לחברות תעופה זרות

.לאותם יעדים

הסייג הוא ששר התחבורה ושר החוץ בהתייעצות עם שר האוצר יוכלו 
היה פגיעה אם המחיר יפטור מהסדר כובל לקבוע שהסדר מסוים 

.מסחריים עם מדינה אחרת-ביחסי החוץ הכלכליים
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התעריפים ייקבעו לפי תנאי . הסדרת הפעילות והמחירים של גז טבעי. 60
.הרשיון ועל ידי המועצה לענייני משק הגז הטבעי

, ג" מהתמ3%- ל2008 עד 2005הגבלה של תקרת הגרעון בשנים )1. (61
.1%- הפחתה ל– 2009-ומ

.להתנגד: צההמל

61) .2(

61) .3(

61) .4(

תוך התחשבות , 1.7%-הגדלת הגידול בהוצאה הממשלתית מדי שנה ל
.בגודל הגרעון

 תוספת של – בגלל הוצאות המלחמה ותכנית ההינתקות 2007בשנת 
 2008-וב, )3.8%כ "סה( למלחמה 1.6%- להינתקות ו0.5%

).2.7%כ "סה (1%בתוספת של 

. לתמוך: המלצה

62.

63.

64.

.הפרטת החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות

הסדרת פרסום הצווים לפיקוח על מחירים במספר עיתונים יומיים . 65
.כולל עיתונות בערבית
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-כון יכולה לסייע בקידום פרויקטים של פינויהעברת הסמכויות מהממשלה לשר השי.הסמכה של שר השיכון לבצע הכרזות על מתחמי פינוי בינוי. 66
. בינוי והתחדשות עירונית

. במסגרת הפרויקטים יש להקפיד על יחס הוגן בתושבים המקוריים של האזור, עם זאת

שבו יאוחדו פיטורים , מסלול פיטורים מהיר בשירות הממשלתי.67
:מנהליים ופיטורים משמעתיים

שה מחדל או מעשה שבית משפט שימוע לעובד גם במקרים שבהם נע
.הערעור יתבצע אצל נציב שירות המדינה. יכול לדון בהם

הוא פוגע בביטחון התעסוקתי של עובדי , ראשית: סעיף זה פוגע בעובדים משתי סיבות
לאור , דבר זה בעייתי מכיוון שבשוק העבודה בישראל. הממשלה והמגזר הציבורי

עלולים , ית בפיתוח מקומות תעסוקההאבטלה הגבוהה והיעדר השקעה משמעות
. להיפלט ממעגל העבודה עובדים רבים

מבחינה מנהלתית מדובר בתהליך האצלת סמכויות שראשו בנציב שירות , שנית
המדינה אולם בסופו של דבר נותרות בידי המנהלים במשרדים השונים סמכויות רבות 

.שעלולות לפגוע בעובדי המשרדים

.להתנגד: המלצה

ניתן יהיה להחליט עם קיום , אחד מחברי ועדת השימוע נעדראם גם  .68
שימוע לפני פיטורין אם ראש ההרכב סבר שזה לא פוגע בזכויות 

.המועמד לפיטורין

.המשך לסעיף הקודם
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69 .

70 .

, להערכת משרד האוצר. הטלת תשלום מלא עבור בחינות הבגרות
.  שנים3 לכל תלמיד לאורך ח" ש500-400-מדובר ב

חוקית שנקט משרד החינוך עבור בחינות -סעיף זה בא להסדיר את הגבייה הבלתי
על פני שלוש שנות נפרשים גם כאשר הם , ח" ש500-400סכומים של . הבגרות

הטלת . מהווים לעתים מחסום בלתי עביר עבור משפחות נזקקות, בחינות הבגרות
תגרום לירידה משמעותית בזכאות לתעודת בגרות בקרב התשלום על התלמידים 

.אוכלוסיות מוחלשות ובפריפריה

. להתנגד: המלצה

71.

72.

צמצום הפיצויים לנפגעי פעילות איבה רק אם הפעולה כוונה נגד 
 רק אם מדובר בתושב ישראל –ל "ואם מדובר בפיגוע בחו, ישראל

)ולא רק אזרח ישראלי(

 15הבאה בחוק שכר מינימום בתמורה לתוספת של דחיית הפעימה .73
.ח לשכר"ש

סעיף זה מהווה הפרה בוטה של ההסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה למפלגת 
ח מהווה לעג לרש על כך שיחול עיכוב של חמישה חודשים " ש15 תוספת של .קדימה

.בהחלת העלאת שכר המינימום

. להתנגד: המלצה

, 4%ל והבטחת הכנסה של "צוץ על קצבאות בטהמשך הקפאת הקי. 74
.למעט גמלאות סיעוד

סעיף זה מהווה הפרה בוטה של ההסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה למפלגת 
 7%-מדובר בקיצוץ כולל של כ, הצמדתן למדד-יחד עם הקפאת הקצבאות ואי. קדימה

.בקצבאות והגמלאות למיניהן

.להתנגד: המלצה



כנסת ישראל 
כ אורית נוקד" ח

28 לקראת קריאה ראשונה– 2007חוק ההסדרים 

השלכותסעיףפירוט הסעיף

של אנשים שנמצאים באזור של תכנית " ההתנדבות"הארכת תקופת ה)1. (75
אבל רק אם , ) הקיימים4-בנוסף ל( חודשים נוספים 4-ב ב"מהל

. התקבלה הסכמתו בכתב

אחד המנגנונים הבעייתיים ביותר בתכנית היא שבמסגרת ההכשרה לשוק העבודה 
 במשך שעות ארוכות אצל מעסיקים "להתנדב"מכריחים את המשתתפים בתכנית 

מתנדבים מקבלים קצבת /בתמורה העובדים. שאינם משלמים לעובדים שכר מינימום
עובדות רבות מתלוננות , במקביל. הבטחת הכנסה שנמוכה בהרבה משכר מינימום

התכנית אינה , שלמרות שהתכנית אמורה לתת מענה לחוסר יכולתן לטפל בילדיהן
. פתרונות אחרים לילדיםמציעה מעונות יום או 

תוך פגיעה , תפגע עוד יותר באנשים שמשתתפים בתכנית" ההתנדבות"הכפלת תקופת 
ביכולתם לחנך את ילדיהם ובחוקי העבודה שלא נאכפים , בכושר ההשתכרות שלהם

". התנדבות"משום שמדובר ב

. להתנגד: המלצה

נו למסגרת ב גם עם אנשים שהופ"חזרה על החלת תכנית מהל)2. (75
. שיקומית לאחר הפעלת התכנית

.להתנגד: המלצה
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קובע העברת מענקי איזון , 2007 בינואר 1-שאמור היה להיכנס לתוקף ב, החוק.ביטול חוק ערי ואזורי פיתוח.76
ואות הלו, פטור ממס מעסיקים, עידוד השקעות הון, הנחות בארנונה לתושבים, נדיבים

, מסובסדות לאנשים שעוברים ליישובים הללו והשתתפות בתשלום חשבונות שוטפים
בבתי , במעונות יום, חינוך חינם בגני ילדים, מענקים למשפחות עולים, הלוואות דיור

עדיפות בהקצאות מענקים , סיוע לחינוך בלתי פורמלי, מלגות ללימודי טכנולוגיה, ספר
.ת"מלהכשרות מקצועיות של משרד הת

. מדובר בפגיעה קשה ביותר בפריפריה בשם החיסכון הכלכלי

.להתנגד: המלצה

).העברת תשלומים מהמדינה(ביטול חוק הרשויות המקומיות . 77

החוק קובע שיש להעביר את הכספים של המדינה לרשויות המקומיות 
 7עבור השירותים שהם צריכים לספק לאזרחים מטעם המדינה עד 

. בכל חודש

רשות מקומית מעניקה שירותי לתושבים שהמדינה אמורה להעניק ומקבלת ממנה 
. מתקציבה50%-תשלומים שמגיעים לפעמים ל

מטרת קביעת התאריך היא להעביר את הכספים כך שהרשויות המקומיות יוכלו לשלם 
.  משכורות ותשלומי ספקים בזמן

יות המקומיות לעבור ביטול זה עלול לשמש כשוט של משרד האוצר לאילוץ הרשו
.כתנאי לקבלת הכספים) פיטורין וצמצומים" (תהליכי הבראה"

.להתנגד: המלצה


