הכנסת
ח"כ אורית נוקד
יום שלישי י"ד אלול תשס"ז
 28אוגוסט 2007
חברים וחברות יקרים,
השבוע פורסמו החלטות הממשלה שנוגעות לתקציב ולחוק ההסדרים לשנת  .2008בהמשך למכתב
שהגשתי לפני כשלושה שבועות ליו"ר המפלגה ,הח"כים וחברי הלשכה ,אני מצרפת לעיונכם את עיקרי
ההחלטות שהתקבלו .החלטות אלה יונחו על שולחן הכנסת בסוף חודש ספטמבר.
ראשית ,יש לציין שבהשוואה להצעת המחליטים ,שכללה כ 370-סעיפים ,מספר ההחלטות שהתקבלו לא
הצטמצם באופן משמעותי ורוב הגזירות שהופיעו בהצעת המחליטים נותרו בעינן.
לאחרונה אימצה הממשלה את היעדים הרב שנתיים למדיניות חברתית-כלכלית של המועצה הלאומית
לכלכלה ,שפועלת תחת משרד ראש הממשלה .מטרת היעדים הייתה צמצום העוני ,בין השאר באמצעות
עידוד התעסוקה .המדד המרכזי שהוגדר לבחינת הצלחת התכנית היה יעד תעסוקה – יעד שהצעתי אותו
כבר בשנה שעברה לקראת הדיונים לשנת  .2007מטרת היעד להגדיר את אחוז הגידול במספר המועסקים
מדי שנה .למרות שהממשלה אימצה מדיניות זו ,ההחלטות שהתקבלו אינן מתייחסות למדיניות זו ואף
סותרות אותה.
אחד הנושאים שחרוטים על דגל מפלגת העבודה הינו הדאגה לקשישים .אם יתקבלו מספר הצעות החוק
שאושרו לקריאה ראשונה ,בהן גם הצעת חוק שהגשתי ,להעלאת קצבת הזקנה ,צפויה הקצבה לעלות
לשיעור של  20%מהשכר הממוצע במשק ,בהתאם להסכם הקואליציוני שנחתם עם מפלגת העבודה.
במקביל ,בהחלטות הממשלה נקבע ששר הרווחה והשר לענייני גמלאים יכינו הצעה ממשלתית מקיפה
בנושא .כל הצעדים הללו מייצגים את מחויבותנו לדאוג לוותיקינו.
יחד עם שלוש הרגליים המסורתיות של מפלגת העבודה – רווחה ,חינוך וביטחון – אני סבורה שעלינו
לדאוג גם לנושאים נוספים ולציבורים נוספים .הקיצוצים הנרחבים בתקציבי התרבות הביאו לאיום
סגירת מוסדות תרבות מרכזיים ,צמצום הפעילות בהם או הקפאתה .התרבות היא ערך ונכס ,ששומר על
לכידות החברה ועל זהותה .עלינו לפעול להגדלת התקציבים לגופים אלה.
למרות שבהחלטות הממשלה אין התייחסות ישירה למסקנות ועדת שוחט לבחינת ההשכלה הגבוהה ,יש
להמשיך לפעול לטובת הסטודנטים .עלינו להבטיח שהנגישות להשכלה גבוהה לא תצטמצם ותהפוך
להשכלה לעשירים בלבד ,ולוודא שהבטחות הממשלה לסטודנטים במסגרת ועדת שוחט יתקיימו במלואן.
לא ברור מהחלטות הממשלה ומהצעת התקציב האם תוקצב מיגון בתי החולים בצפון בכלל ובבית החולים
רמב"ם בפרט.
אשמח לשמוע את הערותיכם למסמך זה ,ולשמור עמכם על קשר רציף באמצעות דואר אלקטרוני:
 .oritn@knesset.gov.ilאתם מוזמנים לשלוח אלי את כתובתכם.
אני רוצה לאחל לכם ולבני משפחתכם שנה טובה ,שנת בריאות ,שנה שבה תגשימו את כל משאלותיכם.
אתכם תמיד,
אורית נוקד
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הכנסת
ח"כ אורית נוקד

עיקרי הגזירות בהחלטות הממשלה לקראת תקציב 2008
פגיעות בשכבות המוחלשות ובמערכת הרווחה


המשך ההפרטה של המעונות לחוסים )החלטה .(2209



החלטה )שמספרה  (2269שכוללת סל של גזירות:


דחיית הפעימה הבאה בחוק שכר המינימום בשבעה חודשים – מדצמבר  2007ליולי .2008



הארכת הקיצוץ בקצבאות הביטוח הלאומי ב 4%-בשנה נוספת.



הקפאת כל קצבאות הביטוח הלאומי ואי הצמדתן למדד ,דווקא בשנה שבה צפוי מדד גבוה
יחסית.



גביית מס בריאות מעקרות בית .על פי חוק ההסדרים לשנת התקציב  ,2005נקבע שתיגרע
נקודת זיכוי אחת מבן זוגה של עקרת הבית על מנת לממן את מס הבריאות שלה .לאור העובדה
שבסעיף זה אין אזכור של השבת נקודת הזיכוי ,הטלת מס זה תגרום לגבייה כפולה מעקרות
הבית.



החלת תשלום ביטוח לאומי גם על נפגעי תאונות עבודה ונשים בחופשת לידה.



צמצום הזכאויות להלוואה מסובסדת לרכישת דירה )החלטה .(2212



הפסקת תמיכת הממשלה במחירי המים המותפלים וכתוצאה מכך העלאת תעריפי המים לצרכן
הביתי ב) 10%-החלטה  .(2184על פי חישוב שנערך בידי כלכלנים שמסייעים לי ,מחיר המים
המותפלים זול לאין ערוך מנתוני משרד האוצר ,ועל כן אין שום סיבה להטיל את העלויות הללו על
הצרכנים.



קיצוץ  50מיליון ש"ח בתקציב הקרן לחיילים משוחררים ,וצמצום הזכאות לשירות מינימלי של 18
חודשים )החלטה .(2235



קיצוץ  43מיליון ש"ח מבסיס התקציב של המשרד לפיתוח הגליל והנגב ,בתואנה שממילא הוקצו
תקציבים במסגרת התכנית לשיקום הצפון והתכנית לתמיכה בנגב )החלטה  .(2244בפועל מדובר
בתכניות אד-הוק ,בעוד שהקיצוץ בבסיס התקציב ישפיע על תקציבי המשרד בשנים הבאות.



מניעת הגשת תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי נגד קופות החולים ובתי החולים ,אם
הרשלנות הרפואית שנגרמה הביאה להגדלת הוצאות המוסד לבט"ל על קצבאות )החלטה .(2269
מדובר בסבסוד של אירועי רשלנות רפואית במערכת הבריאות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
ההחלטה אף מאפשרת לקזז את סכומי הפיצויים מהקצבאות שמגיעות לנפגעים.

חינוך


תכנית פיטורים מקיפה של  30%מהמפקחים במשרד ,במהלך שלוש שנים .מדובר על פיטורי  230איש
)החלטה .(2194

בריאות


עדכון סל הבריאות ב 0.6%-בשנת  ,2008ב 1.2%-בשנת  2009וב 0.9%-בשנת ) 2009החלטה .(2207
הצעה זו של משרד האוצר באה לבטא את הגידול באוכלוסיה ואת הזדקנותה .אולם האוכלוסיה
גדלה בקצב של  1.8%-1.7%מדי שנה ,ומשמעות סעיף זה היא צמצום השירותים הרפואיים
לאזרחים.
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הכנסת
ח"כ אורית נוקד
קיצוץ בתעריפי האשפוז שמשולמים על ידי קופות החולים לבתי החולים ,במטרה למנוע מבתי
החולים לעודד אשפוזים ארוכים )החלטה  .(2199מדובר בפגיעה בשירותים הרפואיים לאזרחים,
במיוחד לאור העובדה שמשך האשפוז הממוצע בישראל קצר באופן משמעותי ממדינות אירופה .יחד
עמו ישנה הקפאה של מספר מיטות האשפוז בבתי החולים הממשלתיים ואי הקמת מחלקות או
יחידות טיפול חדשות )החלטה  ,(2200בעוד שעל פי נתוני משרד הבריאות ,חסרות כ 250-מיטות
אשפוז בטיפול נמרץ רק בבתי החולים הממשלתיים.
החלת שיקולים כלכליים על ניהול בתי חולים ממשלתיים באמצעות העברת ניהולם לחברות מנהלות
)החלטה  .(2203יש חשש שסעיף זה יביא לפגיעה בשירותים הרפואיים לאזרחים.

תעסוקה ,כלכלה והפרטות


צעדים הפוכים למדיניות הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ,שעתידים לפגוע בעיקר בנשים:


סגירת שלושה מרכזי הכשרה של משרד התמ"ת )החלטה .(2210



דחייה בשנה של הגדלת התקציב לסבסוד מעונות יום )החלטה .(2269



הרחבת הפעילות נגד העובדים הזרים הבלתי חוקיים ומעסיקיהם ,צמצום מכסות העובדים הזרים,
העלאת אגרות למעסיקי עובדים זרים )החלטה  .(2211כל הצעדים הללו מופיעים תחת הכותרת
"הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלים" ,מבלי שניתן כל תמרוץ למעסיקים להעסיק עובדים
ישראלים ,והם עתידים לעמוד בפני שוקת שבורה.



"ייעול" תהליכי הפיטורים וההליכים המשמעתיים נגד עובדי מדינה )החלטה .(2251



קיצוץ תקציבי השכר של כל משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות ,המוסד לביטוח לאומי והכנסת
באחוז אחד מדי שנה ,עד שנת ) 2011החלטה .(2272



פגיעה קשה בזכויות העובדים בהפרטות של חברות ממשלתיות )החלטה  ,(2252הכוללות שלילת
הזכות לפיצויי פיטורין ופגיעה בתנאי הפנסיה.

מגזר המיעוטים


תכנית מרחיקת לכת להגברת הפיקוח על הבנייה הבלתי חוקית תוך מתן כלים ואף הקצאת סיוע
משטרתי במידת הצורך )החלטה  .(2216חלק ניכר מהבנייה הבלתי חוקית נמצא במגזר המיעוטים
כתוצאה מהיעדר תכניות פיתוח להתמודדות עם הגידול הדמוגרפי של מגזר זה .מדובר בפגיעה
בציבור רחב שנפגע לאורך השנים ממדיניות הממשלות לדורותיהן.

רשויות מקומיות ,פיתוח תשתיות וחקלאות


מניעת קיצוץ  150מיליון ש"ח תקציב הרשות לבטיחות בדרכים ,תוך קיצוץ התקציב מסעיף אחר
במשרד התחבורה.



בחינת העברת מוקד החירום של המשטרה )מוקד  (100למיקור חוץ ,תוך הפרטת שירות ממשלתי
בסיסי ופיטורי שוטרים ,וקיצוץ  35מלש"ח )החלטה .(2237



סגירת היחידה לאבטחת התחבורה הציבורית ,תוך פיטורי המאבטחים )החלטה .(2238



קיצוץ  30מיליון ש"ח בתקציב המשרד להגנת הסביבה.

הכנסת ,קריית בן גוריון ,ירושלים  91950טל 02-6408424 .פקס02-6408913 :
בית התנועה הקיבוצית ,ליאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב ,טל'  ,03-6925353/9פקס 03-6925318
דוא"לoritn@knesset.gov.il :

3

