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כנסת ישראל
שלי יחימוביץ'
סימוכין01056507:
ירושלים ,ט"ז בתמוז ,התשס"ז
 02יולי 2007
לשרים ולחברי הכנסת של סיעת העבודה שלום,

להלן כמה הערות מקדימות כלליות לקראת תחילת הדיונים
בממשלה על תקציב :2008
שיעור הגבלת ההוצאה התקציבית היא העניין הראשון ,הבסיסי והדחוף שעל מפלגת
העבודה להיאבק עליו.
נקבע כי בשנים  2007ואילך סכום ההוצאה הממשלתית לא יעלה ביותר מ 1.7%-מסכום
ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה .מדובר בתוספת של כארבעה מיליארד שקלים,
והיא אינה תוספת של ממש משום שהיא חופפת את הגידול באוכלוסיה.
עד  2007היתה העלייה בשיעור של  1%בלבד ,העלייה ל 1.7%-היא הישג משמעותי של
מפלגת העבודה במו"מ הקואליציוני שהיה אחרי הבחירות ,מה שמראה שמגבלת ההוצאה
אינה דבר קדוש ואפשר להשפיע עליה .כך למשל הוחלט כבר לגבי  2008כי מעבר ל1.7%-
תהיה תוספת נפרדת של  1%לצרכי ביטחון ,במעין "קופסא" נפרדת.
בשיטת ה"קופסאות" נעשה שימוש נרחב גם ב ,2007-כשבסופו של יום ,אחרי שהאוצר הילך
עלינו אימים הוא עצמו הביא לגידול של  1.7) 3.8%הקבוע  1.6 +קופסא לביטחון 0.5 +
קופסא להתנתקות( וראו זה פלא שום דבר לא התמוטט.
 1.7אינו מספר קדוש ,ועל מפלגת העבודה להיאבק כדי להגדילו .רק כך יימנע קיצוץ בתקציב
שמשמעו פגיעה אנושה וחוזרת בציבור .אם קופסא למלחמה זה בסדר ,למה לא קופסא
לחינוך? לרווחה? למעונות לגיל הרך? לרפואה מונעת? להכשרה מקצועית לתעשייה?
לאכיפת חוקי עבודה שתחלץ מאות אלפים מעוני?
הטייס האוטומטי
האוצר ,כידוע ,מכין את הצעת התקציב תוך שהוא מבצע ניחושים והשערות בדבר ההכנסות
הצפויות ובדבר הצרכים שיתעוררו .זו בוודאי לא נוסחא מדעית .כדי לצמצם ככל האפשר את
טווח הטעויות ,משתמש האוצר בכמה אמצעים ,ובהם שיטת הטייס האוטומטי ,הכולל את כל
ההתחייבויות שתקציב המדינה צריך לענות עליהן .מרכיבי הטייס האוטומטי הם בין היתר:
החזר חובות ,התחייבויות פנסיוניות ,הרשאה להתחייב משנים קודמות ,גידול האוכלוסייה
והזדקנותה ,סל הבריאות ,תוספת לתקציב הביטחון ,סיוע לניצולי שואה ,שנת שמיטה ,ביצוע
חוקים והבטחות שלטוניות והסכמי שכר במגזר הציבורי.
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כמה ציטוטים מן העיתונות בנוגע למרכיבי הטייס האוטומטי:
עפ"י מסמך שהועבר למשרד הבריאות ,האוצר מתכנן שינויים גדולים בשיטת עדכון סל הבריאות ב-
 .2008התקציב שיוקצה לתוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל ב 2008-יהיה  200מיליון שקל
בלבד .מנגד ,באוצר מתכננים קיצוצים עקיפים בתקציבי הקופות .אלה ייאלצו לספוג קיצוץ של כ350-
מיליון שקל בתקציבן בשל סעיף במסמך הקובע כי הסכום שהן נדרשות להחזיר למדינה בגין
התשלומים העצמיים שהן גובות מהמבוטחים יגדל מ 5.38%-ל 6.62%-מעלות הסל .עלות הסל
מסתכמת כיום בכ 24-מיליארד שקל) .הארץ(29.6.07 ,

עופר עיני" :ההסתדרות אינה דורשת מקברניטי האוצר אלא לעמוד בחישובים שהם בעצמם ערכו לגבי
שחיקת השכר .בשנת  2006עודכן שכר ראש הממשלה והשרים ,שהם גם עובדי המגזר הציבורי ,בכ-
 .11%כלומר האוצר חישב ומצא את הנתון לגבי שחיקת השכר ,אז מדוע לא לתת לעובדים בשכר
הנמוך יותר את מה שקיבלו העובדים בשכר הגבוה?" )אתר ההסתדרות ,יוני (2007
קובי הבר" :לא נסכים לכל תוספת שכר ריאלית .תוספת שכר של אחוז בודד למגזר הציבורי משמעה
 800מיליון שקל .אין בתקציב כספים לנושא זה .ההסתדרות צריכה לזכור כי כל תוספת לשכר במגזר
הציבורי תבוא על חשבון דברים אחרים בסדרי העדיפויות של הממשלה ,בריאות ,רווחה ,ביטחון וכד'"
)הארץ(28.6.07 ,

משרד האוצר כבר קבע כיצד תעשה ההתאמה בין הטייס האוטומטי לבין מגבלת
ההוצאה – קיצוץ של  9מיליארד  ₪במשרדי הממשלה
מתוך" :תקציב  2008הוא הקשה ביותר בעשור" ,הארץ28.6.07 ,

הטייס האוטומטי מחייב הגדלה של תקציב השנה הבאה ב 13-מיליארד שקל בהשוואה לתקציב השנה.
בשנים האחרונות הטיס האוטומטי היה הרבה יותר צנוע.
איך מגיעים ל 13-מיליארד שקל? ועדת ברודט לתקציב הביטחון דרשה להגדיל את תקציב הביטחון
בשנה הבאה ,בבסיס ,ב 3-מיליארד שקל; עלות הרפורמה בחינוך היא  2.7מיליארד שקל; ועלות
הרפורמה הרב שנתית במע"צ תהיה ב 2008-כמיליארד שקל .לזה יש להוסיף את עלות הבחירות
המונציפליות שייערכו בשנה הבאה ) 0.4מיליארד שקל( ,חוק הפוליו ) 0.4מיליארד שקל( ,הסדר קרנות
הפנסיה ,ההסדרים הקואליציונים )חוק שכר מינימום ,ההסכמים עם ש"ס( ועוד.
לפי חוק ,תקציב הוצאות הממשלה ב 2008-יכול להיות גדול מהתקציב המקביל ב 2007-בעד ,1.7%
כלומר ב 4-מיליארד שקל .לפיכך בתקציב  2008חסרים  9מיליארד שקל  -ומכאן שעל הממשלה לקצץ
בתקציב השנה הבאה  9מיליארד שקל .לדברי הבר ,אגף התקציבים יציג לאוצר ולממשלה הצעה
שמגיעה לקיצוץ של  9מיליארד שקל .ההצעה תכלול כנראה תוספת תקציב פחות גדולה לביטחון ,פריסת
תוכניות רב שנתיות יקרות לאורך יותר שנים ,קיצוצים נקודתיים בתקציבי משרדי הממשלה וקיצוץ שווה
בתקציבי כל משרדי הממשלה.
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שרי העבודה צריכים לתבוע עוד לפני תחילת הדיונים לדעת בדיוק ממה מורכב הטייס
האוטומטי ,לרבות מספרים ,כדי שנוכל להצביע על הפרזות ,הטעיות ואי דיוקים )וכבר
מהקדימונים שמפזר האוצר עולה שיש הרבה כאלה( .כמו כן :מה הפער בין הטייס לבין
התקציב? מי יחליט איך תיעשה ההתאמה ,הפקידים או הממשלה?
הממשלה ,ועדת הכספים והכנסת מקבלות החלטה ארוזה וסגורה של האוצר ולא יכולות
להתערב בהחלטות הדרמטיות ביותר ,כמו האם בכלל יש צורך בקיצוץ ובאילו סעיפים
הוא יעשה.
צד ההכנסה לחוד ,צד ההוצאה לחוד
עודף הכנסות לבדו אינו מאפשר הגדלת ההוצאה התקציבית ,אבל הוא בהחלט מהווה
הצדקה לחקיקה ראשית בדבר הגדלת ההוצאה התקציבית .השנה נרשמו כבר עודפים של כ-
 15מיליארד שקלים המורכבים מתת ביצוע ומעודפי גביה )!( אשר אין סיבה שמקצתם לא
ייועדו למטרות של הקטנת הפערים בחברה הישראלית וימנעו את הקיצוץ המסוכן המתוכנן
בתקציב.
בפועל האוצר מתעקש להעביר את מלוא הסכום להפחתת ההכנסות ממסים או להקטנת
החוב הלאומי .גם שתי מטרות אלה אינן קדושות ובוודאי שאינן בלעדיות.
הטבות המס
על פי חוק יסודות התקציב" ,חוק תקציב שנתי יכלול תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל
הטבות מסים".
אומדן הטבות המס לשנת  31.6 - 2007מיליארד !₪
הטבת מס היא הוצאה תקציבית לכל דבר ,אבל האצבע על הענקתה קלה מאוד :צריך לאשר
אותה פעם אחת והיא נשארת לנצח ,בלי שום דיון על היעילות שבהשגת המטרה שלשמה
היא נועדה ובלי דיון על עלותה.
ככל שהמשכורת והרכוש גדולים יותר כך אדם נהנה יותר מהטבות המס .ככל שאתה עני
יותר – הטבת מס אינה נוגעת לך כלל וכלל .לתת עוד למי שיש לו ,תוך פגיעה תמידית
בשרותי רווחה ,בריאות ,חינוך ,בטחון פנים – זו נוסחא בדוקה להגדלת הפערים בחברה.
ככל שמגבלת ההוצאה התקציבית קשיחה יותר ,כך נוצר תמריץ גדול יותר להשיג מטרות
כלכליות או חברתיות בדרך של הטבת מס במקום בדרך של הוצאה ישירה .זהו מילכוד
מסוכן.
חובה לפיכך ,לקראת דיוני התקציב ,לקיים דיון על מכלול הטבות המס ,המטרות שלשמן
נועדו והדרך היעילה להשיג אותן.
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הצבת יעדים חברתיים בתקציב
במסגרת ה"אג'נדה כלכלית חברתית לישראל" ,שפרסם משרד ראש הממשלה ,מוצע לקבוע
שני יעדים כמותיים תלת-שנתיים ,אשר יצטרפו ליעדים המאקרו-כלכליים הקיימים )יעד
האינפלציה ויעד הגרעון(.
 .1צמצום תחולת העוני בקרב משפחות בישראל לשיעור של  17.2%עד לסוף שנת .2010
 .2הגדלת שיעור התעסוקה בגילאים  25עד  64ל 71%-עד לסוף שנת .2010
להשגת היעדים הוצעו שבעה כלי מדיניות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עידוד הפריון והחדשנות בתעשיות המסורתיות ובשירותים
טיפול במוקדי עוני  -חרדים ומיעוטים
הקניית כלים פרטניים להשתלבות בתעסוקה
מס הכנסה שלילי
אכיפת חוקי עבודה
צמצום נוסף במספר העובדים הזרים
ייעול מערך הקצבאות והעצמת שירותי הרווחה

כל זה יפה וטוב אבל חסר כל ערך ואפילו מהווה אחיזת עיניים אם לא תוצג עלותם של
הכלים האלה והסעיפים התקציביים בהצעת התקציב הנוגעים ליישומם .יש לדרוש
מהאוצר פירוט של הנ"ל.
חוק ההסדרים
חוק ההסדרים הוא אסופה מקרית של רפורמות מרחיקות לכת מחד ,והקפאת חוקים חיוניים
וחשובים מאידך .בכל מקרה החוק הוא אנטי דמוקרטי :הוא מונע דיון עמוק על הרפורמות,
הוא קובר חוקים שנחקקו בעמל של שנים וברוב מוחלט ,והוא נכפה על הח"כים בחבילה
אחת מפלצתית שאין קשר בין רכיביה )בחוק ההסדרים האחרון הרימו השרים של העבודה
ואח"כ רוב הח"כים שלנו את ידם בעד קיצוץ של  4%בקצבאות נכי רדיפות הנאצים! וזו רק
דוגמא אחת ,יש עשרות(.
בית המשפט העליון ,היועצים המשפטיים לממשלה לדורותיהם ,היועצים המשפטיים של
הכנסת ,יושבי ראש הכנסת וחברי הכנסת מכל סיעות הבית מתחו ביקורת נוקבת על חוק
ההסדרים ועל היותו חוק עוקף דמוקרטיה.
לו היינו עומדים על שלנו באמת יכולנו להטביע את חותמנו ולבטל כליל את חוק
ההסדרים  .2008באין ,לצערי ,תובנה של עוצמת הנזק של חוק ההסדרים מחד ,ותעוזה
הדרושה לביטולו מאידך ,עלינו להיערך ליירט כל סעיף של החוק הגורם נזק לעובדים,
המקדם הפרטה ,והפוגע באוכלוסיות מוחלשות ובמעמד הביניים.
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הקפאת תקנים בשרות הציבורי
החלטה  488של הממשלה מספטמבר " 2006הקטנת מרכיב השכר בתקציב המדינה"
)בהמשך להחלטת ממשלה מיולי  2002ומאפריל  ,2003ללמדנו על מקורות ההשראה,
סילבן שלום ובנימין נתניהו( ,מורה להקפיא קליטת עובדים חדשים במשרדי הממשלה,
בביטוח הלאומי וברשויות המקומיות עד  31בדצמבר .2008
משמעות ההחלטה :אם עובדת סוציאלית בדימונה ,הכורעת תחת עומס פונים במצוקה יוצאת
לפנסיה – אין לה מחליף .אחות בבית חולים ממשלתי יוצאת לחופשת לידה – אין לה מחליף.
ילדה נאנסת בידי אביה ומתלוננת – תישאר בבית חודשים ארוכים ,לא תיגבה ממנה עדות
והיא תמשיך להיאנס – כי יש הקפאה בקבלת חוקרי ילדים .הדוגמאות עוד רבות וכולן בלתי
נסבלות .ביטול ההחלטה הנואלת הזאת הוא משימה ראשונה במעלה .ולא רק בגלל החלשים
ביותר הסובלים ממנה קשות ,אלא גם משום שמשמעות ההחלטה היא הפסקה מוחלטת של
העסקה ישירה במשרדי ממשלה ,מעבר מוחלט להעסקה באמצעות קבלנים ,ופגיעה
קשה בכוח המאורגן של העובדים .אסור להסכים לזה.

האם להיבלע בתוך הציניות נטולת עולם הערכים של אולמרט ושל קדימה ,ולהצביע שוב
בעד תקציב שבפועל הוא תקציב נתניהו ,או האם לפעול ברוח ערכי תנועת העבודה? זו
לא רק בחירה מוסרית-כלכלית ,אלא גם בחירה פוליטית מעשית בין שתי אופציות:
להתמסמס ולהימעך בתוך ממשלה לא טובה בלשון המעטה ,או להיות אופציה שלטונית.

בברכה,
שלי יחימוביץ' ועמית בן-צור

* ניתוח מפורט של התקציב ושל חוק ההסדרים יעשו בנפרד כשיתחילו הטיוטות להגיע.
* בהכנת המסמך הסתייענו בשני מסמכים שהכינה היועצת הכלכלית של ועדת הכספים,
סמדר אלחנני.
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