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מדי שנה מוגש לממשלה מסמך ארוך, הנקרא "מחליטים". מן המסמך הזה נגזרים, לאחר מכן, חוק 
התקציב וחוק ההסדרים. חוק ההסדרים מהווה בידי משרד האוצר כלי על מנת להעביר בחקיקה 

מהירה חוקים שונים, חלקם אינם קשורים לתקציב המדינה, וחלקם מגלמים בתוכם שינויים מהותיים 
ורפורמות שצריך להקדיש להם את הזמן לדיון מעמיק ולא באמצעות החקיקה המהירה שמחייב 

תקציב המדינה. 

אנו דורשים להוציא ממסמך המחליטים את הנושאים אשר

* אינם קשורים כלל לתקציב המדינה לשנת התקציב הבאה. 
* מהווים רפורמה או שינוי מהותי ומצריכים דיון מסודר ומעמיק בממשלה ובכנסת ולא ראויים לעבור 
בחקיקה מהירה. גם אם נושאים אלה קשורים לתקציב 2013-2014 יש לאפשר תהליך חקיקה אשר 

משקף את חשיבותם. 
* ביטול חוקים שחוקקה הכנסת. 

* חוק ההסדרים הוא מסלול בלתי ראוי ודרישתנו היא שנושאים רבים אלו, יעברו מסלול חקיקה רגיל 
ובזמן סביר.

כל הנושאים האלו צריכים להידחות לדיון מעמיק, ונפרד מתקציב המדינה,
ואנו דורשים להפריד אותם מדיוני תקציב 2013-2014!

מצורף ניתוח של כלל מסמך המחליטים ובתוכו פירוט ההערות מול כל סעיף רלבנטי. אנו מגישים 
להלן את ההסתייגויות שלנו ממסמך המחליטים לתקציב 2013-2014 בהתאם לקריטריונים אשר 
ציינו לעיל , ומבקשים כי תפעלו להוצאת הסעיפים הללו ממסמך המחליטים, חוק התקציב וחוק 

ההסדרים.

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים כולל את הארגונים הבאים:
האגודה לזכויות האזרח, כן לזקן, קואליציית ארגוני החולים למען הזכות לבריאות, שומרי משפט - רבנים למען זכויות 

האדם, שתיל

האגודה לזכויות החולה שמוליק בן יעקב

האגודה לזכויות האזרח עו”ד דבי גילד-חיו

כן לזקן עו”ד יפעת סולל

שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם הרב עדית לב

שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם ניצן תנעמי

שתיל שי צ‘רפנוב

בכבוד רב,
בשם פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים

לפרטים נוספים
 tenamibn@gmail.com 054-6798002 ,ניצן תנעמי, שומרי משפט

debbie@acri.org.il , 052-8282444 ,עו”ד דבי גילד-חיו, האגודה לזכויות האזרח
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כותרת במסמך כותרת עלעמודים
האוצר

קשר לתקציב סיכום הנושא
המדינה

הערות וההמלצות

31-33 ,13

הגדלת שיעורי 
ההשתתפות 
בכח העבודה

תוכנית יוצאים 
לעבודה

החזרת תוכנית ויסקונסין 
שנדחתה על ידי הכנסת, עם 

שינויים קלים:
שלילת קצבה תאושר על ידי 
עובד מדינה. שירותים תומכי 
עבודה יעברו בחוק, אך יהיו 
רשות. מלכ"ר יוכל להפעיל 

את התוכנית

קשור לתקציב 
המדינה

התוכנית היא רפורמה מהותית 
בטיפול באנשים החיים בעוני 

אשר אינם עובדים, או עובדים 
חלקית. רפורמה זו הינה 

שנוייה במחלוקת, ונדחתה כבר 
על ידי הכנסת. 

יש לדחות את הנושא לדיון 
מעמיק ונפרד מהתקציב. 

34-37 ,14

עידוד תעסוקת שני 
בני הזוג באמצעות 
סבסוד מעונות יום

סבסוד מעון יום יותנה בכך 
ששני ההורים עובדים, ולא 
כמו המצב היום בו כאשר 

האם עובדת היא זכאית 
לסבסוד בהתאם למבחן 

הכנסה ומספר שעות עבודה. 

קשור לתקציב 
המדינה

כיום, אישה עובדת המרוויחה 
שכר נמוך מקבלת סבסוד 

במעון יום ללא תלות בתעסוקת 
בן זוגה. על פי ההצעה הנוכחית 
הסיוע יותנה בתעסוקת בן הזוג, 

ונשים יתקשו לצאת לעבודה, 
ושיעור ההשתתפות בשוק 

התעסוקה יקטן. 

38-39 ,14
מיצוי כושר 

השתכרות כתנאי 
להנחה בארנונה על 
פי מבחן ההכנסה. 

על מנת לקבל הנחות 
בארנונה כל הבוגרים במשק 

הבית יצטרכו לעבוד. 

קשור לתקציב 
המדינה

משפחות החיות בעוני יתקשו 
לקבל את ההנחות. 

40-44 ,14

העלאת 
רמת הפיריון 
של המשק 

הישראלי

חיזוק לימודי היסוד 
ומערכת החינוך 

הרשמית

לימודי ליבה ובחינות מיצ"ב 
יהיו תנאי לקבלת מימון 

מהמדינה. 

אין קשר ישיר, 
מכיוון שעודפי 

התקציב שיווצרו 
יופנו לטובת 

העמקת לימודי 
היסוד והבסיס 

בחברה החרדית

מדובר ברפורמה בדרך שבה 
מתקצבת מדינת ישראל 

מוסדות חינוך חרדיים, יש 
לדחות את הנושא לדיון 
מעמיק ונפרד מהתקציב.

45-47 ,15

פרוגרסיביות 
בהעברות 

ממשלתיות 
לרשויות המקומיות 

השתתפות המדינה בשירותי 
עזר לחינוך (כמו עוזרות גננות, 
שרתים, מזכירות, פסיכולוגיות, 

הסעות) תעשה באופן 
פרוגרסבי, במקום באופן אחיד 

כיום. רשויות חזקות יקבלו 
פחות, ורשויות חלשות יקבלו 

יותר. השינוי יעשה במתווה יורד

קשור לתקציב 
המדינה 

48-52 ,15
ייעול ההקצאה 

של משאב התדר 
וקידום טכנולוגיות 
מתקדמות בסלולר

העברת תדרים סלולרים 
מהצבא לטובת שימוש אזרחי, 

וגביית אגרה מהצבא על 
התדרים בהם הוא משתמש

קשור לתקציב 
המדינה

53-55 ,15

הסרת חסמים בפני 
קידום מערכות 
הסעה להמונים

הקלות בהפקעות, הקלות 
בחוק תכנון הבנייה ועוד 

היבטים שיקלו על הקמת 
מערכות הסעת המונים (כמו 

הרכבת הקלה)

זוהי רפורמה מוצעת בחוק לא קשור לתקציב
התכנון והבנייה. יש לדחות 

את הנושא לדיון מעמיק ונפרד 
מהתקציב.

56-59 ,16

קידום תעשיית 
מדעי החיים

הסדרת הניסויים הרפואיים 
בבני אדם

קשור לתקציב, 
אך המקורות 

התקציבים טרם 
זוהו והושארו 
להחלטת שר 

האוצר והבריאות

רפורמה מהותית שיש לדון 
בה באופן מעמיק ונפרד 

מהתקציב. מעבר לכך, למרות 
שיש להצעה זו השלכות 

תקציביות הן לא מפורטות ולא 
ידועות בשעה שבה מתבקשת 

הממשלה להחליט. 

60-61 ,16
חיזוק הקשרים 

הכלכליים עם סין, 
הודו וברזיל

גיבוש מודלים ופיתוח כלים 
מקצועיים לפיתוח הקשרים 

בין חברות ישראליות 
לשווקים בסין, הודו וברזיל. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

62-66 ,17

הגברת 
התחרותיות 

והפחתת יוקר 
המחייה

הרחבת היצע 
שידורי הטלויזיה 

בישראל

הוספת ערוצים בתשלום 
לעידן פלוס. העברת המעקב 

אחר תמלוגי רישיונות השידור 
לועדת הכספים בכנסת, 

במקום ועדת כלכלה כיום.
יצירת חבילת ערוצים צרה.

התחלת המהלך להפרטת עידן פלוס. 

לא קשור לתקציב 
המדינה. 

מדובר בצעדים שמהווים 
רפורמה בשוק הטלוויזיה וראוי 
לחוקק בנפרד מהתקציב, תוך 

דיון מעמיק. 
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כותרת במסמך כותרת עלעמודים
האוצר

קשר לתקציב סיכום הנושא
המדינה

הערות וההמלצות

67-68 ,17
הרחבת סמכויות 
שרת התקשורת 
לצורך יישום שוק 
סיטונאי בתקשורת

הגדלת התחרות בתחום 
תשתיות האינטרנט על ידי 

הגדלת הרגולציה

לא קשור לתקציב 
המדינה

המשך רפורמה בתחום 
תשתיות האינטרנט, ראוי 

לחוקק בנפרד מהתקציב, תוך 
דיון מעמיק. 

70-72 ,18
יישום המלצות 

ועדת המזון
שינוי והגברת הרגולציה בשוק 

המזון הקמונאי.
הקלות ברגולציה על ייבוא מזון.

לא קשור לתקציב 
המדינה. 

רפורמה שראוי לחוקק בנפרד 
מהתקציב, תוך דיון מעמיק. 

73-74 ,18
שיפור וייעול מבנה 
התמיכות במגזר 

החקלאי

הקמת צוות לבדיקת כשלים 
בתחום התמיכה בענף 

החקלאות.

לא קשור לתקציב 
המדינה. 

75-76 ,19
שיפור מדיניות 

התקינה
שינויים בחקיקה בהקשר 

לתקינה עבור מוצרים 
מיובאים

לא קשור לתקציב 
המדינה. 

הצעה לשינוי מהותי בתקינה 
עבור מוצרים מיובאים, ראוי 

לחוקק בנפרד מהתקציב, תוך 
דיון מעמיק. 

77-84 ,20

ייעול המגזר 
הציבורי, משק 

המים

ייעול מקטע 
החלוקה במשק 

המים והביוב העירוני

הקמת 15 חברות אזוריות 
הכוללים מספר רשויות 

במקום תאגידי מים של רשות 
מקומית אחת. 

קביעת תמריצים וסנקציות 
לרשויות שלא מתאגדות. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

מדובר בשינוי נוסף בתחום 
תיאגוד המים, שראוי להעביר 

בנפרד מהתקציב ותוך דיון 
מעמיק. 

85-86 ,20
הסדרת המרחב 

הכפרי במשק המים 
והביוב

הסדרת רגולציה לתחום 
הקולחין.

הסדרת התעריפים לצרכן 
הבית במרחב הכפרי. 

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

מדובר ברפורמה בתחום 
הקולחין, וראוי להעביר בנפרד 

מהתקציב, תוך דיון מעמיק. 

87-88
הסדרת המרחב 
העירוני במשק 

המים והביוב

המשך הקמת תאגידי המים, 
והגדרת סנקציות לרשויות 

שלא הקימו תאגיד

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

מדובר בהמשך רפורמה שהיה 
ראוי להעביר בנפרד מהתקציב, 

תוך דיון מעמיק.

89-90 ,21
תחבורה 
ציבורית

אכיפת נסיעת 
רכב פרטי בנתיבי 

התחבורה הציבורית

הסמכת הרשות המקומית 
לאכוף איסור נסיעת רכב 

פרטי בנתיב תחבורה ציבורית 
באמצעות מצלמות. 

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

העברת סמכויות אכיפה לידי 
הרשויות המקומיות. 

91-92 ,21
עידוד השימוש 

בתחבורה הציבורית 
בקרב עובדים 

מינוי ועדה בין משרדית 
שתסייע למעסיקים להפחית 

את השימוש ברכב פרטי בעת 
נסיעה לעבודה. 

השפעה מינורית 
על תקציב 

המדינה. 

93-95 ,22

קביעת כללי בריאות
התחשבנות

הקופות תוגבלנה ברכישת 
שירותים מבי"ח פרטי עד 

1.2% מעבר לרכש ב- 2013

אין השפעה על 
תקציב המדינה

יביא להגדלת העומס על 
בתיה"ח הציבוריים ולהגדלת 

תור ההמתנה. יש לשפר את 
המערכת הציבורית לפני שפוגעים 

במערכת הפרטית. מעבר לכך, 
מביא לפגיעה בשב"ן (מושלם) 
של הקופות שתסיט מבוטחים 
לרכוש פוליסות ביטוח פרטיות

קביעת כללי 
התחשבנות

יקבעו כללי התחשבנות בין 
הקופות לבתיה"ח

השפעה חלקית 
על התקציב

הנושא עדיין בגיבוש ולכן לא 
ניתן להביע עמדה

קביעת כללי 
התחשבנות

חיוב מטפלים עצמאיים 
הפועלים במתקני בתיה"ח 

(ציבורי ופרטי) לגבות תשלום 
רק באמצעות ביה"ח

אין השפעה על 
תקציב המדינה

לא ברור האם ומה ההשפעה 
על המטופלים

קביעת כללי 
התחשבנות

איסור על משרד הבריאות 
לנהל מו"מ מרוכז בשם של 

יותר משני בתי חולים

אין השפעה על 
תקציב המדינה

לא ברור האם ומה ההשפעה 
על המטופלים

96-99 ,22

תיקון מנגנוני עדכון 
המחירים במערכת 

הבריאות

קביעת נוסחה מעודכנת 
לעדכון תעריפי בתי החולים

השפעה חלקית 
על התקציב

התשלומים שיועברו לקופות 
ולבתי החולים לא יעודכנו בהתאם 
לעלויות התשומות והגידול בהיקף 
המבוטחים ועלולים להביא אותם 
לגרעון, מצב העלול לפגוע ברמת 

השירות למטופלים.
ראוי היה כי וועדה ציבורית של 

כלכלנים ואנשי מקצוע, תקבע את 
מנגנון ההצמדה על מנת להבטיח 

כי התשלום שיקבלו הקופות 
ישקף את ההתייקרויות. 
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כותרת במסמך כותרת עלעמודים
האוצר

קשר לתקציב סיכום הנושא
המדינה

הערות וההמלצות

100 ,23

שקיפות בתקציבי חינוך
החינוך

המשך רפורמה בהבנייה 
מחדש של דרך הצגת המידע 
על תשומות החינוך המגיעות 
מהגופים הציבוריים (רשויות 

ובעלויות חינוך). לא כולל 
תשלומי הורים. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

101- ,24
104

גמלת סיעוד ביטוח לאומי
למעסיקי עובדים 

זרים

הרחבת הפיילוט שאיפשר 
בחירה בין קבלת גימלה בעין 
לבין תשלום מופחת ב- 20% 
למעסיקי עובדים זרים בסיעוד. 
מי שיכל לקבל קיצבה כאמור 
ב- 2014 – יוכל רק לקבלה 

בכסף ולא בעין.
הוספת 50% לתשלום 

החודשי ללשכות הפרטיות, 
בהן חייב להרשם כל עובד זר 

בסיעוד וכל מטופל סיעודי.

קשור לתקציב 
המדינה – קיצוץ 

של 20% 
מהתשלום 

שהאוצר מוציא 
על גימלה.

חיוב המטופלים הסיעודיים לקבל 
כסף במקום שירות בעין יביא 
לשחיקת הקיצבה לאורך זמן.
מוסיפים דרישה של ביקורי 
עו"ס, אולם גם היום ובעבר, 

הלשכות הפרטיות היו מחוייבות 
בביקורים של עו"ס, אולם לא 
עשו כן. זוהי תוספת גבוהה 

עבור אפס שירותים למטופל 
הסיעודי, שממילא נדרש לממן 

מכיסו הפרטי את הטיפול בו.

105
רשויות 
מקומיות

אשכול רשויות 
מקומיות

עידוד רשויות מקומיות 
קטנות לשיתוף פעולה אזורי 
בתחום השירותים והפיתוח. 

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

106 ,25

שינויי הקצאת 
הכסף לשמירת 

הניקיון

למשך חמש שנים רשויות 
חלשות יוכלו להשתמש 

בכספי קרן שמירת הניקיון 
להטמנת פסולת.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה 
יביא לאישור הממשלה תכנית 

להסדרת הטיפול בפסולת 
ופסולת בנין ברשויות חלשות. 

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

ראוי היה להביא את כל 
מרכיבי החקיקה ביחד.

107 ,25

הסדרת מנגנון 
התשלומים של 
הסדר מותנה 
לועדה מקומית

תשלום שנקבע בהסדר 
מותנה לוועדה המקומית 

לתכנון ובנייה ישולם ישירות 
לוועדה ולא דרך הרשות 

לאכיפה וגבייה. 

קשור לתקציב 
המדינה.

חיסכון בהקמת מנגנון 
תשלומים מסורבל. 

108- ,25
110

שירותי דת
איחוד מועצות 

דתיות
איחוד מועצות דתיות, והקמת 

מועצות דתיות אזוריות.
הגבלת כהונת רב עיר עד גיל 70

קשור לתקציב 
המדינה. 

מדובר ברפורמה בשירותי הדת, 
וראוי היה להביא אותה לדיון 

מעמיק בנפרד מתקציב המדינה. 

111 ,26
מינוי ממונים 

מקצועיים כמועצות 
דתיות

הקמת צוות שיבדוק את 
האפשרות להחליף את 

המועצות הדתיות בממונים 
מקצועיים. 

אין קשר לתקציב 
המדינה. 

112- ,26
114

מערכת 
המשפט

ייעול ההליך 
השיפוטי בבתי 

המשפט

הרחבת סמכויות הרשמים, 
עד לסכום של 75000. 

בעלי דין יוכלו לקבל הודעות 
דרך "נט המשפט". 

הטלת אגרות על כל הליכי 
הביניים, והפחתת אגרת 

פתיחת תיק. כולל בין השאר 
אגרות על כל הליכי ביניים.

 
התראה תשלח בדואר רשום 

עם אישור מסירה. לחייב 
מיוצג יהיו אפשרויות שליחה 

נוספות. 

קשור לתקציב 
המדינה, חיסכון 

של 5 עד 10 
מיליון ש"ח.

הרשמים לא שייכים לבתי 
המשפט, אלא לרשות האכיפה 

והגבייה, הגדלת סמכותם מכרסמת 
בסמכות בתי המשפט, מעבר לכך 
כבר היום הם נמצאים בעומס בלתי 

נסבל. 
הטלת האגרות על הליכי הביניים 

תהיה פגיעה קשה בנגישות 
למשפט של אוכלוסיות חלשות. 

וכן זה יגרור עלות למערכת 
המשפט –כל בקשת דחייה במקום 

בפקס/דואר צריך יהיה להגיע 
לפקיד ולפקיד בגזברות- עומס על 
המזכירות ועל עוה"ד ולפיכך יצריך 

עוד כח אדם. 
השינוי בשליחת התראות מגדיל 

את היתרון למי שמיוצג על ידי עו"ד. 
פגיעה נוספת באנשים החיים בעוני. 

השינויים המוצעים הם בעלי 
משמעות רבה עבור חייבים, ובעיקר 
חייבים החיים בעוני, ראוי היה להביא 
אותם לדין מעמיק בנפרד מתקציב 

המדינה.
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115- ,26
116

ייעול הליכי 
פשיטת רגל

הוזלת העלויות לבקשת 
פשיטת הרגל, וביטול 

חובת הפרסום בעיתונות 
על פשיטת רגל. 

אין קשר 
לתקציב 
המדינה 

ההצעה תקל על חייבים 
החיים בעוני להגיש 

בקשה לפשיטת רגל. 

117 ,27

תעשיות 
ביטחוניות

שינוי הגדרת 
"מתקן ביטחוני" 

בחוק התכנון 
והבנייה 

הסדרת הרישוי למבנים 
שנבנו עבור מפעלים 
ביטחוניים, ללא היתר 
בנייה אזרחי, ולאחר 

הפרטת המפעל הופכים 
לבלתי חוקיים. 

אין קשר 
לתקציב 
המדינה 

118 ,26

הנפקת 20% 
ממניות רפאל 

והתעשייה 
האווירית

המשך הפרטת תעשייה 
אווירית והתחלת 

הפרטת רפאל, מכירת 
20% או יותר מהון 

החברות הללו. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

120- ,27
123

ייעול הרגולציה רגולציה
והפחתת הנטל 

הבירוקרטי

רפורמה בתחום 
הרגולציה הממשלתית, 

שתכלול בין השאר 
ועדת שרים לענייני 

רגולציה, הקמת פורום 
רגולטורים ועוד. 

לא קשור 
לתקציב 
המדינה. 

מדובר ברפורמה 
משמעותית באחד 

התחומים החשובים 
לפעילות הממשלה. נושא 
צריך להיות מוגש בנפרד 
מתקציב המדינה, ולזכות 

לדיון מעמיק. 
 

 124- ,28
125

שיפור וייעול 
הליכי עשיית 

עסקים בישראל

הארכת פעילותה של 
הועדה לשיפור וייעול 
הליכי עשיית עסקים 

עד סוף 2015, והגדרת 
משימותיה. 

אין קשר 
לתקציב 

המדינה, מכיוון 
שלא מוגשת 

תוכנית עבודה. 
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126- ,28
136

העמקת 
הגבייה

אישרור החלטות 
ממשלה קודמות 

לצמצום הגרעון

העברת הצ"ח מס 74. 
השוואה וייעול הליכי גבייה, 
דיווח וענישה בין חוקי המס 
השונים ע"י קביעת סמכויות 

רוחביות לגורמי האכיפה, 
כולל רשות המיסים (למשל 
עיכוב החזרי מס) במטרה 

להיאבק בהון השחור 
והתחמקות מתשלום מס 
(עפ"י המלצות טרכטנברג)

יישור קו בין סעיפי עבירה 
בפקודות והחוקים הרלוונטיים

גלגול חברות- מניעת 
התחמקות מתשלום חובות 
ע"י העברת פעילות חברה 

לחברה אחרת שבעליהן 
קשורים זה לזה משפחתית 

או אותם בעלים

העברה ישירה של מידע בין 
הרשות לאיסור הלבנת הון 

לרשות המיסים בישראל

צמצום אפשרות הערעור על 
תשלום מס והרחבת היכולת 

לקיזוז מס. 

מניעת השימוש באילת 
כ"מעבר" לסחורות לארץ ואי 

תשלום מעמ עליהן 

מתן סמכות לרשות המיסים 
להטיל מגבלות על חייבי מס

ובכלל זה הגבלת חייב 
בקבלת דרכון ורשיון נהיגה

הטלת אגרה אחידה על 
שימוש במערכת שירות 

עיבודים ממוכנים של האוצר 

בחוק מיסוי רווחי נפט 
(פועל יוצא של שישינסקי)- 

סנקציות על אי תשלום 
מקדמות

קשור לתקציב 
המדינה

כלל הנושאים המועלים 
בפרק זה מהווים רפורמה 

בדרך גביית המיסים ומשנים 
משמעותית את הכוח שיש 

בידי גופי האכיפה השונים. לכן, 
יש לדון ברצינות רבה ולעומק 

בהשלכות של שינויים אלו 
(שמפורטים להלן). בפרק זה 
צריך לדון לעומק וברצינות, 

וללא צמידות לתקציב המדינה. 

העברת מידע בין גופים 
ממשלתיים חייבת להיעשות 

בזהירות המירבית ותיקון 
חקיקה מסוג זה חייב לעבור 

דיון רציני ותחת עינו הפקוחה 
של המחוקק מחשש לזליגת 
מידע אישי על אנשים שעלול 
לפגוע בהם. אין מקומו בחוק 
ההסדרים שאינו מאפשר דיון 
מעמיק. קיים חשש לפגיעה 

בצנעת הפרט

במתן אפשרות לרשות 
המיסים להטיל מגבלות 

קיים חשש מפגיעה בזכויות 
החייבים. חובה בדיון מעמיק 

מחשש לפגיעה בצנעת הפרט, 
חופש התנועה וזכויות האדם

מתן סמכויות לפקידי שומה 
להטיל מגבלות על חייבים כמו 
הוצאת דרכון ורשיון נהיגה שהן 
הגבלות על חופש התנועה של 
החייב- יש צורך בדיון מעמיק 

בכך ופיקוח של הכנסת

צמצום האפשרות לערער על 
תשלום מס בחלוקת מהווה 
פגיעה באפשרות הדיון סביב 
הוגנות המס ועמידת גבייתו 

בסטנדרט שקובע החוק. 
צמצום האפשרות הזאת 

דורשת דיון מעמיק שכן ערעור 
על החלטות מנהליות היא 
זכות בסיסית בדמוקרטיה

137- ,28
138

צעדים נוספים 
למלחמה בהון 

השחור

דיווח של חלפני כספים 
ונקודות change לרשות 

המיסים

מאבק בתכנון מס- פתיחת 
רשימת תכנוני המס, דיווח 

על קבלת ייעוץ מס מקצועי 
והטלת סנקציות על תכנון 

מס

אדם או חברה שיוציאו 
חשבונית מס כאשר אסור 
להם, או ימסרו מידע לא 
מדוייק יקבלו קנס כספי 
מרשות המיסים במקום 

ההליך הפלילי הקיים כיום. 

הרחבת הענישה סביב תכנוני 
מס.

קשור לתקציב 
המדינה
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139- ,28
141

צעדים נוספים 
להגברת אכיפת 

דיני המס

צמצום האפשרות לחמוק 
מתשלום בלו ע"י יצרני דלק

שינויים שונים בשיעור הפחת 
לרכבים. 

ביטול ועדות ערר והעברת 
סמכות העירעור לבית 

המשפט המחוזי. 

תיקון עיוותי מס בקרן 
נאמנות. 

יבוטל הליך הערעור על 
הגדלת המקדמות על ידי 

פקיד השומה. 

קשור לתקציב 
המדינה

-142- ,28
147

צעדים נוספים 
לצמצום היקף 

העלמות המיסים 
בישראל

שינויים נרחבים במודל 
המיסוי לחברה המוגדרת 
משפחתית שמצמצמים 

אפשרות לתכנון מס וביטול 
מנגנון "חברה שקופה" 

שטרם נכנס לתוקף. 

קשור לתקציב 
המדינה

המשמעות של שינויים 
במנגנוני חברה שקופה וחברה 

משפחתית היא הכבדת נטל 
המס בחלק ניכר מהמקרים על 

עסקים קטנים ובינוניים

148- ,29
150

צעדים נוספים 
להעמקת הגבייה 

הממשלתית

חיוב ערב צד ג לתשלומי מס 
של נישום במקרה של דחיית 
תשלום באותם כללים החלים 

על הנישום עצמו

מתן סמכות ללא עוררין 
לעקל רכב של חייב במס 

שחובו לא ניתן לערעור

קביעת תקופת התיישנות 
לבקשה להחזר מעמ של 5 

שנים

הנפקת תווי שי וקופונים 
תחשב מעתה כחלק ממחיר 
עסקה של בעל עסק ותחויב 

במס

הפעלת סנקציות על ידי פקיד 
השומה במקרה ולא שולמו 

המקדמות בזמן. 

על מנת להתמודד עם 
תופעת רכבים שמוחזקים ע"י 

אנשי קש- במקום "לרשום 
בעיקול" יהיה אפשר לתפוש 

את הרכב באופן פיזי.

קשור לתקציב 
המדינה

צעד שעלול לעודד ערבים 
פוטנציאליים לא לחתום 

ערבות. צעד שחייב הסברה 
לציבור שלא יכיר היטב את 

החוק שמעמדו המשפטי יהיה 
כמו של חייב אם תשלום המס 

שנדחה לא ישולם

151- ,29
152

צעדים נוספים 
לשיפור באיסוף 
המידע והדיווח 
לרשות המיסים

הגדלת חובת הדיווח 
והפרטים המדווחים למע"מ 

מעוסק שמחזורו 2.5 מלש"ח 
ל1.5 מלש"ח

החלה של חובת דיווח מקוון 
כמעט מלא על חברות ולא 

רק על יחידים, כולל קנס על 
מי שלא עושה כן

חובת דיווח על מעביד 
שהפסיק להעסיק עובדים. 

קשור לתקציב 
המדינה
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153- ,29
154

תיקונים והתאמות 
בפקודת מס 

הכנסה

שינוי הסדר המס כאשר 
מנפיקים אג"ח שפירעונן 

מובטח על ידי תזרים 
מזומנים צפוי ומוגדר. (עסקת 

איגוח ממונית)

הגדרת אירוע מס כאשר 
נעשים שינויי מבנה באמצעות 

שותפויות

קשור לתקציב 
המדינה

155- ,29
158

תיקונים והתאמות 
נוספים בחוק הבלו

הסדרת תחום ייצור הדלק 
הפיקוח על מתקני דלק וייצור 

דלק והרחבת תשלום הבלו 
בתעשייה. כולל מס בלו על 

בתי זיקוק. 

במסגרת האכיפה של הבלו 
מוצע להתאים לסדרי הדין 

המקובלים בפקודת סדר הדין 
הפלילי

קשור לתקציב 
המדינה

תפיסת חפצים והפניה לסדר 
הדין הפלילי בנושא דורשת 

דיון מעמיק בחוק שכן מדובר 
בפגיעה קשה בזכות הקניין

159- ,29
168

צעדים נוספים 
בתחום מיסוי בין 

לאומי

שינוי במיסוי הנאמנויות 
השונות והסדרת התחום.
 בדגש- נאמנות של יוצר 

תושב חוץ שרווחיה מופקים 
בארץ ושנהנה ממנה תושב 

ישראל תחויב במס

ביטול הפטור לעולים חדשים 
ואזרחים חוזרים ממיסוי על 
רווח שמקורו בחו"ל למשך 

10 שנים. כולל הסדרת תחום 
דיבידנדים ומכירת ניירות ערך 

ע"י עולים/חוזרים

לקבוע ששיעור המס על 
חברה זרה הנשלטת ע"י 

ישראלי יעמוד על 15%

הסדרת נושא חברות זרות 
הנשלטות בידי ישראלים 

ומיסוי שלהן 

קשור לתקציב 
המדינה

ביטול פטור משמעותי לעולים 
ואזרחים חוזרים משמעותו יכול 

להגיע למיסוי רב שמושתת 
על עולים וחוזרים ועלול להוות 

חסם מפני עלייה/חזרה

169- ,29
170

תיקונים והתאמות 
בפקודת המכס

לאפשר לרשות המסים 
לדרוש מידע לגבי מכס כמו 

במע"מ

שינוי בניהול המכס – הסדרת 
תחום הדיווח והגשת מידע 

על מטען מהאוויר ומהיבשה 
בדומה למתרחש בים. 

עיגול סכומי המכס לסכום 
העגול הקרוב. חצי יעוגל 

כלפי מעלה

קשור לתקציב 
המדינה

171
התכנסות 
למסגרות 
פיסקליות

קיצוץ 5 מיליוני ש"ח תשתיות לאומיות
מפעילות המדען הראשי 
במשרד האנרגיה והמים

קשור לתקציב 
המדינה

172

קיצוץ 50 מיליון ש"ח מים
מתקציב הפיתוח של רשות 

המים לשנת 2013. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ של 

60 מיליון ש"ח 
מתקציב הרשות 

ל- 2014, 4 מיליון 
ש"ח מתקציב 
ההסברה של 
רשות המים.

בעמוד 80 של מסמך 
המחליטים מתואר הכשל 

המבני במשק המים העירוני, 
שאופיין במחסור בהשקעות 

חמור במשק המים, ואילו 
בעמוד 172 מקוצץ תקציב 

רשות המים. 
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173

ביטול תוכנית שיקום חקלאות
תשתיות ביישובים כפריים. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 50 מיליון 
בשנת 2013, 

ו100 מיליון ש"ח 
ב- 2014. 

174

האטה בקצב 
המענקים למיכון 

במתווה להעסקת 
עובדים זרים 

בחקלאות

התאמת תקציב המענקים 
לחקלאים על צמצום העסקת 
עובדים זרים בחקלאות לקצב 

ביצוע ההסכם. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

175-176

הפחתות בתקציב תחבורה
התחבורה

דחיית ביצוע פרויקטים של 
כבישים בינעירוניים, עירוניים, 

קווי רכבת ועוד.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 390 מיליון 

ש"ח ב 2013 ועוד 
990 מיליון ש"ח 

ב- 2014. 

פגיעה בפריפריה ובנגישות 
שלה למרכז הארץ. 

177-178
בישראל תיירות תיירות

שיווק תקציב של 
הפחתה

קיצוץ של 15 מיליוני ש"ח 
בתקציב שיווק תיירות פנים

קשור לתקציב 
המדינה

179-180

התוכנית הלאומית מו"פ 
לפיתוח טכנולוגיות 

המקטינות את 
השימוש העולמי 

בנפט

קיצוץ הסכום המוקדש 
לתוכנית. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 330 מיליון 

ש"ח בשנים 
2013-2020

181-182

שינוי מבנה קצבת ביטוח לאומי
ילדים

הפחתת קצבת הילדים 
והקפאתה על 140 ש"ח עד 

סוף 2014. 
בעלי הכנסות גבוהות לא 
יקבלו את קצבת הילדים. 

קשור לתקציב 
המדינה, בשנת 

2013 יקוצצו 975 
מיליון ש"ח, בשנת 
2014 יקוצצו שני 

מיליארד. 

קיצוץ זה, יחס עם צעדים 
נוספים, ייפגע בילדים רבים. על 

פי הערכות ביטוח לאומי עוד 
כ- 50,000 ילדים ירדו מתחת 

לקו העוני. 

183
עדכון תעריפי 

קבורה
מעבר לתעריף אחיד לגופי 

הקבורה, אשר ייקבע 
בשיעורים שונים בהתאם 

לגיל הנפטר. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 45 מיליון 

ש"ח.

184

קבלת תשלומי פיצויים בגין תיקון חוק הגזזת
נזקי העבר תוגבל לתקופה 

של 12 חודשים למועד 
הגשת התביעה

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 47 מיליון 
ש"ח בשנה. 

הרעת המצב הקיים בו 
ההתיישנות הייתה תקפה 

מ- 1995 או מתחילת אחוזי 
הנכות הרפואית. מדובר 

בפגיעה קשה בחולי הגזזת 
שהמדינה בחרה לפצות 

אותם, וכעת נלקח מהם חלק 
משמעותי מהפיצוי. 

185-186

אדם שנפגע וזכה בתביעה הסכם שיבוב
כנגד מי שפגע בו (המזיק) 

זכאי לפיצוי. המזיק יכול 
לנכות מהסכום את 

הקצבאות שמגיעות לאדם 
בשל אותה פגיעה, אך 

הוא לא חייב לדווח על כך 
לביטוח לאומי. כתוצאה 

מכך הסכומים המנוכים לא 
מגיעים לא לידי הנפגע ולא 

לידי המל"ל. מוצע לקבוע 
כי המזיק יהיה חייב לדווח 

למל"ל על הניכוי. 

קשור לתקציב 
המדינה, המל"ל 
צפוי לתוספת 

הכנסה של 100 
מיליון ש"ח. 

187

עצירת טיפולי בריאות
שיניים לילדים. 

ביטול הרחבת הכיסוי בסל 
הבריאות לטיפולי שיניים 

משמרים לגילאי 12 עד 14. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ של 
40 מיליון ש"ח ב- 
2013, ו 80 מיליון 

ש"ח ב- 2014. 

המשמעות היא פגיעה 
משמעותית ביכולת של 

משפחות החיות בעוני לשמור 
על בריאות השיניים של 

ילדיהם. 
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188

ייעול מערך 
ההשתתפויות 

עצמיות

העלאת דמי ההשתתפות 
העצמית של המבוטחים 

בסכום של 200 מיליון ש"ח 
וקיצוץ מקביל בכספים 

המועברים מתקציב המדינה. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 100 מיליון 

ש"ח, ובשנת 
2014 קיצוץ של 
200 מיליון ש"ח. 

פגיעה משמעותית במשפחות 
שלא יוכלו להרשות לעצמם 

לקבל טיפול רפואי עקב 
התשלום הנדרש מהן – כבר 
כיום עולים נתונים כי 15%-

20% מוותרים על טיפול רפואי 
עקב הדרישה לתשלום הנוכחי.

189-191

התאמות בתקציב חינוך
משרד החינוך

צהרונים יינתנו רק לשלושת 
האשכולות החברתיים-

כלכליים הנמוכים. 
סבסוד אמהות המשתלבות 
במעגל התעסוקה יהיה רק 

באשכול הרביעי, ולילדים 
בגילאי שנתיים ותשע ועד 

סוף כיתה ב'
קיצוץ במוסדות לימוד 

תורניים
הפחתת מספר שעות 

הפיצול בכיתות ב'. 
דחיית יום לימודים ארוך 

בחמש שנים.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ ב- 
2013: 625 מיליון 

ש"ח
ב- 2014: 585 

מיליון ש"ח.

מערכת החינוך הישראלית 
נמצאת במשבר מזה מספר 

שנים, קיצוץ כה עמוק בחינוך 
עלול לגרום לפגיעה קשה 

בתלמידים. 

192

פנים ורשויות 
מקומיות

הפחתות בתקציב 
משרד הפנים 

קיצוץ של 100 מליון ש"ח 
במשרד הפנים בשנת 2013, 

המקורות ייקבעו ע"י שר 
הפנים ושר האוצר. 

וקיצוץ בפרס שר הפנים, 
מימון קריות חינוך ומענקי 

פיתוח. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 144 מיליון 

ש"ח, משנת 
2014 יקוצצו 76 

מיליון ש"ח. 

193

הגברת היציבות 
התקציבית בשלטון 

המקומי

יש למצוא מקור תקציבי 
להנחות מארנונה לפני 
האישור של ההנחות. 

ביטול שורה של פטורים 
בארנונה: לבתי כנסת, לבתי 

קברות, לבתי ספר שדה, 
למפעלים שמעסיקים בעלי 

מוגבלויות, לנכי נפש בקהילה, 
ועוד, הגבלת פטור מארנונה 

לאזרחים ותיקים, ועוד. 

קשור לתקציב 
המדינה

ביטול הפטור לאנשים החיים 
בעוני ייפגע בהם קשות. 

196-198

הפחתת תקציב 
ההוצאות לבחירות 
לכנסת ולרשויות 
המקומיות ומימון 

מפלגות שוטף

קיצוץ של 25% ביחידת 
המימון למפלגות. 

הפחתה של 25% במימון 
לבחירות לרשויות המקומיות. 

ביטול משלוח הודעה לבוחר 
בדואר, ופתיחת מוקדי מידע 

טלפוני ואינטרנטי במקום.
צמצום שכרם של מזכירי 

קלפיות. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

199

צמצום מתקן 
השהייה למסתננים

צמצום מתקן השהייה 
למסתננים, בעקבות הקמת 

הגדר בגבול מצריים. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 1.8 מיליון 

ש"ח. 

יש לוודא שהקיצוץ אכן יתמקד 
בצמצום מספר מקומות 

הכליאה הפנויים לקליטת 
מבקשי מקלט ולא החמרת 

התנאים, הקשים ממילא, בהם 
כלואים כיום 2400 מבקשי 
מקלט תחת החוק למניעת 

הסתננות. 

202 - 200

התאמות תקציביות בינוי ושיכון
בתחום הסיוע בדיור

צמצום הלוואות לדיור, ביטול 
תוכנית המענקים בפריפריה.

שינוי קריטריונים בסיוע 
לרכישת דירה, תוך הוספת 
מבחנה הכנסה, מיצוי כושר 

השתכרות ושירות צבאי. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 30 מיליון 

ש"ח ב- 2013, 
ו- 30 מיליון ש"ח 

ב- 2014. 

הצעה זו פוגעת בהטבות 
לפריפריה, ויש בה חשש 

לפגיעה באוכלוסיית הנכים. 

203
התאמות תקציביות 

בתחום הפיתוח
קיצוץ בתקציב חיזוק מבני 
ציבור מפני רעידות אדמה.

קשור לתקציב 
המדינה
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204

הארכת תוקף 
החלטות רוחביות

הארכת זמן הביצוע של 
התכנית הרב שנתית לפיתוח 

והעצמה ישובים דרוזים 
וצ'רקסים והתוכנית הרב 
שנתית לפיתוח והעצמת 
יישובי הבדואים בצפון עד 

2017, תוך שמירה על 
מסגרת התקציב. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 37 מיליון 

ש"ח. 

משמעות ההחלטה היא ביצוע 
איטי של החלטות ממשלה 

שבאו לטפל בפערים גדולים 
ומשמעותיים בקרב האוכלוסייה 

הדרוזית, צ'רקסית והבדואית. 

205
מועצות אזוריות ישתתפו משרתים בקודש

במימון שכרם של רבנים 
ואנשי דת בשיעור של 40%, 

כמו רשויות מקומיות. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 

בתקציב של 43 
מליוני ש"ח. 

206
תקציב פעילות 

החטיבה 
להתיישבות

קיצוץ בתקציב החטיבה 
להתיישבות. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 30 מיליון 

ש"ח. 

207

הקצאה יעילה ביטחון פנים
בתקצוב מערכת 
קשר רדיו לאומי

מימון הקמת מערכת הקשר 
הלאומית יבוא מתוך תקציב 
המגיבים הראשוניים: רשות 

הכבאות, פיקוד העורף, מד"א 
והגנת הסביבה. 

קשור לתקציב 
המדינה. קיצוץ 
של 150 מיליון 

ש"ח בשנים 
 .2013-2015

209

סגירת בתי משפט בבית סגירת בתי משפטבתי המשפט
שאן, נהריה ועפולה. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 10 מיליון 

ש"ח. 

משמעות סעיף זה הוא 
פגיעה חמורה בפריפריה 

ובנגישות למשפט של קבוצות 
מוחלשות. פגיעה זו גדולה 
אף יותר בהתחשב בקשיי 

התחבורה הציבורית בפריפריה. 

210
משרד ראש 

הממשלה
עודפי תקציב 
במשרד ראש 

הממשלה וביחידות 
הסמך

קיצוץ מעודפי תקציב במשרד 
ראש הממשלה. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 50 

מיליוני ש"ח .

211
הפחתה בתקציב 

הפיתוח של 
המועצה לביטחון 

לאומי (מל"ל)

 קיצוץ בתקציב המועצה 
לביטחון לאומי

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 

של 5 מליוני ש"ח

212
עדכון מודל החלפת משרד האוצר

הרכבים בממשלה
החלפת רכבים ממשלתיים 
אחת לחמש שנים במקום 

אחת לארבע.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 10 מליון 

ש"ח.

213-214

ייצוג המדינה 
בחו"ל

מיקוד המשאבים 
בנציגויות נבחרות 
של המדינה בחו"ל

סגירת נציגויות של משרד 
החוץ והתיירות בחו"ל.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 

של 28,000 אלפי 
ש"ח מתקציב 
משרד החוץ 

2014. קיצוץ של 
8500 אלפי ש"ח 
מתקציב משרד 

התירות. 

215
הפחתה בתקציב כללי

הפרסום הממשלתי
קיצוץ של 10% בתקציב 
לפ"מ,שמתחלקים בין כל 

המשרדים.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 

של 15,283 אלפי 
ש"ח. 

216

הפחתה בתקציב 
האבטחה במשרדי 

הממשלה

הפחתת הוצאות האבטחה של 
משרדי הממשלה ב- 20%.

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 

של סה"כ 53,295 
אלפי ש"ח. 
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217-222

התייעלות במשרדי 
הממשלה

קיצוץ 127 תקני כוח אדם 
ותקציבים ב: 

נתיב,
המשרד לאזרחים ותיקים

משרד ההסברה
משרד לנושאים אסטרטגים
סגירת לשכת סגנית השר 
הממונה על תחום מעמד 

האישה. 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל, 

משרד האנרגיה והמים.
איחוד מטות משרד להגנת 
העורף ומשרד התקשורת.

משרד לשירותי דת.

קשור לתקציב 
המדינה, סה"כ 

קיצוץ של 75.3 
בשנת 2013, 

ו- 10 מיליון ש"ח 
בשנת 2014. 

223
הפחתה בתקציב 

הנסיעות לחו"ל של 
הממשלה

קיצוץ בתקציב הנסיעות של 
עובדי הממשלה. 

קשור לתקציב 
המדינה, קיצוץ 
של 25 מיליון 

ש"ח

224-226

התאמות במנגנון 
ההשקעה של 

הכספים המנוהלים 
על ידי האפוטרופוס 

הכללי.

העברת כספים לפיקדון 
אצל המדינה לטובת מיזמים 

בתחומי החינוך, הבריאות, 
ועוד. 

קשור לתקציב 
המדינה

228 - 227

עדכון והתאמות מקרו
בשכר ובמנגוני 
החזר הוצאות 
לנושאי משרה 

ברשויות השלטון

קיצוץ של 10% בשכר של 
נושאי משרה ציבורית: ראשי 
מועצות, רבני ערים, בקשה 
לכנסת לקיצוץ דומה, ועוד. 

קשור לתקציב 
המדינה

 230 – 229
הפחתת הגדלות 
שירות למשרתי 
כוחות הביטחון 

בפנסיה תקציבית

הגבלות על הגדלת פנסיה 
תקציבית בשנים הקרובות 

לפרישה בקרב שוטרים וחיילי 
קבע. 

קשור לתקציב 
המדינה

231-233

צמצום כח האדם 
והפחתת הוצאות 

השכר במשרדי 
הממשלה

קיצוץ תקנים של 1%, בשנת 
2013 ו-2014. 

הפחתת השעות הנוספות ב- 
10% עד סוף 2015. 

צמצום והקפאת תקנים בכל 
משרדי הממשלה עד סוף 

 .2015
הסדרת נוהל לקליטת עובדים 

במקרים חריגים.
הפחתת מספר העובדים, היקף 

השעות הנוספות והקפאת 
קליטת עובדים בביטוח לאומי, 

שירות התעסוקה ומשרד 
מבקר המדינה. 

קשור לתקציב 
המדינה

234

דחיית יישום הגנת הסביבה
התוכנית הלאומית 
להפחתת פליטות 

גזי חממה. 

דחיית כל התוכנית בשלוש 
שנים.

קשור לתקציב 
המדינה
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כותרת במסמך כותרת עלעמודים
האוצר

קשר לתקציב סיכום הנושא
המדינה

הערות וההמלצות

שינויים פיסקליים מסים235 - 240
וחוקי עידוד

העלאת מס הכנסה ב- 1.5%, 
מ-2014. 

העלאת מס החברות ב- 1%, 
ל- 26%, מ- 2014. 

העלאת שיעור המע"מ ל- 18%. 
הקפאת נקודות הזיכוי ב- 

 .2014
ביטול נקודת הזיכוי למי שסיים 

תואר אקדמי. 
ביטול הפטור מרווח הון 

לתושב חוץ. 
פטור ממע"מ בתיירות יבוטל.

ביטול הפחתת מס חברות על 
חברות מועדפות.

העלאת שיעור המס על דיבידנד 
שאינו בחוק עידוד השקעות הון 

ל- 20%. 
עצירת מתווה הפחתת 

המכסים ב- 2014. 
הגדלת המכס ומס קנייה על 

מוצרי יוקרה. 

קשור לתקציב 
המדינה, סה"כ 
צפויה תוספת 

הכנסה של 10.35 
מילארד ש"ח.

241-244

שינוי מודל הטבות 
מס בחיסכון 

הפנסיוני

שינוי המודל לזיכוי למס בשל 
הפקדה לחיסכון פנסיוני. על 

פי הסבר האוצר חוסכים 
שמרוויחים עד 15,000 ש"ח 

לא ייפגעו. 

קשור לתקציב 
המדינה, תוספת 
של 1.2 מילארד 

ש"ח. 

245-246

התאמות בגביית 
מס בריאות ודמי 

ביטוח לאומי

ביטול הפטור בביטוח לאומי 
ומס בריאות לעקרות הבית 

וגביית 162 ש"ח בחודש. 
עקרות הבית תהפוכנה 

למשתכרות לעניין נכות, 
זקנה ושארים. 

השינוי יחול רק על מי 
שנולדה החל 1/1/1964

קשור לתקציב 
המדינה, תוספת 
של 450 מיליון 
ש"ח לבריאות, 

ו225 מליון ש"ח 
לביטוח לאומי. 

יש להפריד בין תשלום דמי 
ביטוח לאומי (המקנה זכויות 
נוספות לעקרות בית לעומת 
המצב הנוכחי) לבין תשלום 

מס הבריאות. ביטוח בריאות 
הוא חוק סוציאלי ולכן התשלום 

עבורו חייב להיות לפי רמת 
ההכנסה דהיינו התשלום יהיה 
לפי רמת ההכנסה ומי שאין 
לו הכנסה פטור מתשלום - 
ההחלטה פוגעת באוכלוסיה 

חלשה שאינה עובדת

250 - 247

שינויים במערכת 
המס – חוק מיסוי 

מקרקעין

שינוי במס שבח, ביטול 
פטורים לתושבי חוץ ועוד. 

הטלת מס רכישה על אדם 
שרוכש דירה והייתה לו דירה 

בעבר. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

הטלת מס הרכישה תפגע בכל 
מי שרכש דירה קטנה, ועם 

הגידול במשפחה ביקש להחליף 
לדירה גדולה יותר. הדבר לא 

סביר, ואף מעודד רכישת דירות 
גדולות מעבר ליכולת הרוכשים. 

פירוט העלאות 250
מיסים

הצגה בטבלה של העלאות 
המיסים שפורטו קודם לכן. 

קשור לתקציב 
המדינה. 

252

חקיקה הצריכה תקציב
תקציב

הצעת חוק פרטית שעלותה 
50 מיליון ש"ח, והממשלה 
מתנגדת לה, תתקבל ברוב 

מוחלט, 61 ח"כ לפחות. 

קשור לתקציב 
המדינה

הצעת החוק משנה את האופן 
שבו מתקבלות החלטות על 

חקיקה פרטית בכנסת. ראוי כי 
נושא זה יועלה לדיון מעמיק, 

בנפרד מתקציב המדינה. 

253
הצעת תקציב 
המדינה לשנים 
2013 ו- 2014

קשור לתקציב סיכום פרטים טכניים שונים. 
המדינה

254

הקמת ועדת שרים שתחליט יישום החלטות
על הדברים שלא הוחלטו 

במסמך זה. בועדה יהיו חברים 
שרת המשפטים, שר האוצר, 

שר הפנים, שר התקשורת 
והגנת העורף, שר הכלכלה, 

ושר המדע והטכנולוגיה והחלל. 

קשור לתקציב 
המדינה

255
תכנית תקציב רב 

שנתית 2013-2015
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