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  2008הצעת מחליטים לעקרונות התקציב וחוק ההסדרים לשנת  :הנדון
  

  

שעתידה להפוך להחלטת ממשלה , ת הצעת המחליטיםוטיוטאחת מלפני מספר ימים הגיעה לידי 

במהלך מאמצי להשיג את טיוטת המסמך על מנת להתחיל . 2008והצעת חוק ההסדרים לשנת 

במסגרתה , ההסתרה של משרד האוצר התברר לי שמדיניות,  בכנסתלהתכונן לדיוני התקציב

חלה גם על ,  זמן קצר לפני ההצבעות במליאה ובוועדותהצעות המשרד מגיעות לידי חברי הכנסת

די שרינו לא היה ולו עותק אחד של הסתבר לי שבי ,מבירורים שערכתי. יתר השרים בממשלה

של הרחבה ולאף אחד מהם לא הייתה היכולת להתבונן בתמונה ,  המלאההצעת המחליטים

של משרד האוצר " הפרד ומשול"מדיניות ה. הרפורמות המוצעות במסגרת הצעת המחליטים

זאת במקום לקיים דיון ממצה , הופכת את השרים לשתדלנים של קהלי היעד של משרדיהם

על כך , נוספו לכך הטענות שנשמעו בתקשורת. ומערכתי על מכלול השינויים המבניים המוצעים

ללא תיאום עם המשרד , שחלק מסעיפי הצעת המחליטים נכתבו על ידי פקידי משרד האוצר

  . הרלוונטי

כאילו משרד האוצר מתייחס הן לממשלה והן לכנסת , מקריאת הטיוטה עצמה עולה התחושה

תחילתו של התהליך הייתה . שנה שעברה החל מהלך של צמצום חוק ההסדריםב. כאל מטרד

באישור בקריאה טרומית של הצעת החוק שהגשתי לצמצום חוק ההסדרים ולקיום הדיונים 

ושלאחר עיכוב של כשמונה וחצי חודשים יעלה לראשונה להכנה  (בסעיפיו בוועדות הרלוונטיות

פיצול המסיבי של סעיפי חוק ההסדרים ובחלוקת נטל  ב–המשכו ; )לקריאה ראשונה בשבוע הבא

שוב מופיע סעיף ביטול . כאילו דבר לא נעשה, והנה השנה. הגיונית יותר בין ועדות הכנסת השונות

 וחוק מתן הנחות לשכבות המוחלשות  חוק פיצוי נפגעי פוליו;חוק הקמת בית החולים באשדוד

ויתר הצעת המחליטים ; ים מתוכנםעוקרמ,  רק לאחרונה בכנסתושהתקבל, בצריכת החשמל

להן שום אין ש, מורכבת מרפורמות מקיפות ובעלות השלכה מרחיקת לכת על דמותה של המדינה

  . נגיעה לתקציב

עליהן יסכים משרד , "עזים"אנו מתבשרים כי בהצעת המחליטים מסתתרות הרבה , כמדי שנה

אולם איננו . חוסר נכונות לויתורים בסעיפים שמהווים מבחינתו קו אדוםתוך , האוצר לוותר

קיים את דיוני התקציב כאילו היו במדינה דמוקרטית אין מקום ל. עוסקים פה במשק חי
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שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים כפי בוודאי לא כאשר מדובר ב, התמקחות בין תגרנים בשוק

קיצוצים מסיביים במערכת מצאתי במסמך , רפרוף קצררק ב. שהם באים לידי ביטוי בהצעה זו

,  הממלכתיהפרטת החינוך, המשך ריקון חוק בריאות ממלכתי מתוכנו, הבריאות הציבורית

, התנערות נוספת של הממשלה מאחריותה לחיזוק השכבות המוחלשות והוצאתן ממעגל העוני

עות אכיפה נמרצת של היהודים באמצ-אזרחים הלאפגיעה ב, המשך הפרטת שירותי הרווחה

בעוד הממשלה לא עושה ולו מאמץ מינימלי לסייע לאזרחים אלה להתמודד עם  (עבירות בנייה

 שצפויים שינויים במערכת המשפט, פגיעה הולכת ומעמיקה במגזר החקלאי, )הגידול הדמוגרפי

 עובדי ייעול תהליכי פיטורים בקרב, הפרטת מוקד החירום של המשטרה, לפגוע בזכויות עובדים

ואפילו ניסיון לסתום את הגולל על , בחינה מחדש של מגנוני הסבסוד של מוצרי יסוד, מדינה

  .הקמת מערכות הסעת המונים על ידי הטלת חלק ממימונן על הרשויות המקומיות

                
, דמוקרטית-מדובר בהצעה אנטי. אל לנו לטעות במכבסת המילים שבה רצופה הצעת המחליטים

יא מהכוח אל הפועל מדיניות שבינה לבין העקרונות עליהם מושתתת מפלגת שמטרתה להוצ

כולי תקווה שבקרוב נעגן בחקיקה את החובה לכלול בחוק ההסדרים רק . העבודה אין ולא כלום

שמבחינה , עלינו לוודא שהצעות, בינתיים. נושאים שקשורים באופן ישיר לחוק התקציב

ייוותרו מחוץ לחוק , חברי מפלגת העבודה, ובלות עלינופרוצדורלית ומבחינה מהותית אינן מק

  . 2008ההסדרים לשנת 
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 חברי לשכת מפלגת העבודה: העתק


