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פורום הארגונים החברתיים – לצדק חברתי
מתווה להשקעה לקראת סדר יום כלכלי חברתי חדש
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ
לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות ,הצדק ,השלום לאור חזונם
של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל
דת ,גזע ומין"
מתוך מגילת העצמאות

חזון
בעת הקמתה של מדינת ישראל עמדו ִמלות החזון של מגילת העצמאות :חירות ,צדק ,שלום ,שוויון זכויות
חברתי ומדיני גמור ללא הבדל דת ,גזע ומין לנגד עיני מקימיה ,נציגי כלל האוכלוסיות והפלגים .מלים אלו
היו חומר הבניין של ברית שהציעה מדינת ישראל הצעירה לאזרחיה החדשים .בזכות ברית זו שגשגה
וצמחה מדינת ישראל .היא התעלתה כְּ נס מודרני למרות התנאים הקשים ,כלכלתה נבנתה ,יכולותיה גברו,
אוכלוסייתה גדלה .צמיחתה הגבוהה לאין שיעור הפכה מקור להערצה ולפליאה ברחבי העולם.
למרבה הצער ,מזה כמה עשורים בוחרות כל ממשלות ישראל השונות לנקוט מדיניות כלכלית של הפרטה
שלוחת רסן המאדירה את השוק החופשי .מדיניות כלכלית זו ,המוצגת על-ידי מוביליה ומנהיגיה כמדע
מדויק וככורח המציאות ,הפכה את החיים היומיומיים שלנו ,של רוב הולך וגדל של אזרחי המדינה,
למלחמת הישרדות על האפשרות להתקיים בכבוד .בכל יום שעובר נשחק שכרנו וביטחוננו האישי מתערער.
הגענו למצב שאנו ,אנשים עובדים ,יצרניים ,היוצאים לעבוד מדי יום ,איננו יכולים עוד להבטיח כי נצליח
להעניק לילדינו בסיסים לחיים ראויים :חינוך ראוי ,טיפול רפואי הולם ,ביטחון אישי וקורת גג .מצב בו
נכים ,קשישים וחולים לא מקבלים סיוע ועזרה חיוניות לה הם נזקקים כדי להתקיים .במקביל אנו רואים
כיצד מדיניות זו מעשירה מעטים המהלכים בינינו ,בין חולינו ,זקנינו וילדינו ,שכיסיהם תפוחים מממון
הולך ורב .האם המדינה שאנו אוהבים ,מגנים על גבולותיה ,שכלכלתה פרחה בזיעתנו ובזיעת הורינו ,האם
המדינה שבזכותנו היא קיימת ועתידה המובטח הוא מעשה ידינו נטשה אותנו? לא! ממשלותיה ושליטיה
נטשו אותנו.
אין מדובר בתופעה חולפת וקצרת מועד ,אלא בהפרתה הבוטה ,המתמשכת והחד-צדדית של הברית
ההיסטורית שנכרתה בערש לידתה של מדינתנו ,ברית אשר הבטיחה את צדקת דרכה של מדינת ישראל
ואת עצם קיומה.
בימי הקיץ החמים הללו יצאנו לרחובות ,מאות אלפי ישראלים ,כדי לומר אחד לשני ולמדינת ישראל כולה
שאנחנו אוהבים אותה בכל לבנו ושלא נוותר עליה .החלטנו להילחם על עתידנו ועל עתידה של המדינה
בחירוף נפש ובלב מלא אהבה .איננו מקבלים את האמירה שאי-אפשר אחרת ,שזו כלכלה נכונה .כלכלה
שבה אין לאנשים עתיד אינה נכונה ,לא משנה מה יגידו .מטרתה של הכלכלה לשרת את אזרחי המדינה,
אותנו .יצאנו לרחובות כדי לומר לכולם שאין לנו מדינה אחרת .אין לנו עם אחר .כאן ביתנו ,כאן עתידנו.
לא נוותר על החלום.
במאהלים ובהפגנות במהלך השבועות האחרונים התגלה מחדש כל הטוב שבחברה הישראלית .הערבות
ההדדית ,העידוד ,הנכונות להוות מנהיגות אחראת ואמיתית הקושרת את עתידה שלה בעתיד המדינה כולה
– כל אלה הם רק סנוניות המבשרות על כל מה שביכולתה של מדינת ישראל להיות.
אנו ,אזרחי ישראל ,תובעים היום לחדש את הברית בין האזרח הישראלי למדינתו .ברית המבטיחה לכל
אדם חירויות אזרחיות בסיסיות .ברית המבטיחה לאזרח צדק ,שוויון וביטחון תעסוקתי ואישי .רעיון זה
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לא הומצא היום .אלו הם יסודותיה הערכיים והמוסריים של מדינת ישראל .זוהי חברת המופת שבשמה
קמה הציונות ועל אף שנדחקה עשרות שנים ,הנה היא שבה ועולה ,היא כאן כעוף החול הקם ויוצא מחדש
למעופו.
למובילי המדיניות אנו אומרים – תם עידן השוק הפרוע ,התחרות ההרסנית והטיפוס ,האחד על גבו של
האחר ועל חשבונו של האחר .אנחנו מחזירים אלינו את המושכות ,וכצעד ראשון לא נסתפק בעוד פשרות.
אנחנו דורשים שינוי השיטה לבצע תיקונים מבניים היסטוריים אשר יביאו לצמצום פערים בחברה
הישראלית ולביסוס סולידריות חברית הראויה למדינת ישראל.
הברית שאנו תובעים בין האזרח והמדינה מורכבת מהנקודות הבאות:


צמצום הפערים במדינת ישראל – חברתיים ,כלכליים ,מגדריים ולאומיים  -לרמה נמוכה ויצירת
לכידות חברתית הנחוצה לשם קיום המדינה;



תיקון עיקרי השיטה הכלכלית כך שיתאפשר תקצוב ראוי ומספק לצורכי היסוד של אזרחי המדינה;



צמצום יוקר המחיה ,הגעה לתעסוקה מלאה והוגנת ופיקוח ממשלתי על מוצרי יסוד;



מתן עדיפות ברורה לפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינה בהשקעת תשומת הלב השלטונית
והקצאת משאבים ותשתיות; 



טיפול בצרכיהם החיוניים ומתן עדיפות לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות במדינה בדגש על נכים,
קשישים וחולים;



השקעת המדינה באזרחיה בתחומי החינוך ,הבריאות והביטחון האישי ועוד ופתרון אמיתי של צרכים
חיוניים בתחומי דיור ,תחבורה ,תשתיות ציבוריות ועוד באמצעות התערבות ממשלתית;

מתוך אחריות על החברה הישראלית נתחיל היום בצעדה ארוכה שתחילתה בצעדים ראשונים חיוניים
ומדודים שיהוו יסודות בדרך לכינונה של מדינת וחברה צודקת וטובה יותר.
במדינה וחברה כזו אחראית המדינה לממש את זכויותיו הבסיסיות של כל אזרח .זו מדינה שבה כל אזרח
זכאי לחינוך איכותי ,לדיור במחיר הוגן ,לשירותי רפואה מתקדמים שאינם תלויים במצבו הכלכלי
ולתעסוקה המכבדת את בעליה ולא מנצלת אותם .במדינה ובחברה כזו לא חושש האזרח להזדקן .במדינה
ובחברה כזו מתחלק נטל המסים באופן הוגן בין האזרחים ,ושירותי המדינה הבסיסיים אינם נתונים
בבעלותם של בעלי הון ,אלא בידיה הדואגות של המדינה.
אנו דורשים ויודעים כי העשייה חייבת להתחיל באופן מיידי ,וראשיתה בשינוי השיטה .אולם ברור לנו כי
רבות העוולות שחייבים לטפל בהן וכי נזקים של שנים רבות לא ניתנים לתיקון בחודש וגם לא בשנה .אנו
נדרשים להתמסר למאבק ארוך וצודק לתיקונה של המדיניות הכלכלית-חברתית ,וכך נעשה.
החזון המוצג כאן אינו יכול להיות שלם בלא שתעקוב אותו תוכנית מעשית למימושו והגשמתו .לא נעשה
מלאכתנו נאמנה אם לא נפרוט לפרוטות את הצעדים הנדרשים לטעמנו .אנו מפרטים במסמך זה תוכנית
פעולה שמטרתה :בניית מסגרות וכלים כלכליים במסגרת כלכלת ישראל ,שיתאמו את החזון המוצג כאן
וישרתו אותו .אנו מתחילים כאן ,בהצגת מסמך זה ,בתהליך ארוך טווח בו נבחן ונעקוב אחר יישום
ההחלטות והצעות ,המפורטות בתוכנית פעולה זו.
התוכנית המוצעת כאן והמפורטת נחלקת לשני מרכיבים:


שינוי עיקרי המדיניות הכלכלית הנוהגת במדינת ישראל ,יעדיה ומדדי הצלחתה ,כך שיווצרו
בסיסים ומקורות לכלכלה שמטרתה :צדק חברתי.
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פירוט השינויים הנדרשים בתחומי ההוצאה הציבורית למען מתן מענה אמיתי וארוך טווח לצרכי
היסוד של אזרחי מדינת ישראל.

סעיפי התוכנית המפורטת:
א.

שינוי השיטה


שינוי המדיניות התקציבית הכוללת



שינוי תמהיל המיסוי המייצר פערים

ב.

השקעה בדיור

ג.

השקעה בחינוך

ד.

השקעה בבריאות

ה.

העסקה הוגנת

ו.

השקעה בביטחון אישי ובביטחון סוציאלי לאזרח
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תוכנית פעולה מפורטת
.1

שינוי השיטה – המצב אליו הידרדרה החברה הישראלית ואליו הידרדרו שירותי המדינה השונים שאנו
כאזרחיה זכאים לקבל ממנה נובע קודם כל ממדיניות מכוונת של יבוש וחוסר תקצוב של כלל השירותים
שעל הענקתם אמונה מדינת ישראל לאזרחיה .מבצעי המדיניות עשו זאת בתואנה שקרית שאין כסף
ובסגידה למדיניות כלכלית חד צדדית וקיצונית .החלק השני והמטריד יותר בשיטה זו היה הגברת המיסוי
העקיף המכביד והמרושש את רוב רובם של אזרחי המדינה ,זאת במקביל לדבקות קנאית בהורדות המס
הישיר ובהפרטת השירותים ,הטבה המכוונת להעשרתו של מיעוט עשיר.
בסעיף זה מרוכזים כלל הסעיפים המכוונים לשינוי השיטה .סעיף זה הוא היחיד המייצר מקורות
משמעותיים לטובת מימון כלל תביעותיהם הצודקות של אזרחי ישראל למימוש זכויותיהם החברתיות.
משום כך כלל הדרישות בסעיף זה הינן מיידיות ,וזאת בניגוד לסעיפים אחרים בהם הפרדנו בין דרישות
מיידיות לעתידיות.
שינוי המדיניות התקציבית הכוללת

1.1

לצד קביעת מסגרת התקציב ויעד האינפלציה בממשלה ,ייקבעו יעדים מדידים
(מדד ג'יני) לצמצום העוני ,והפערים הכלכליים-חברתיים .מדד הג'יני ירד עד
לרמה של  0.30תוך שלוש שנים.

1.2

הגדלת ההוצאה הציבורית על שירותים חברתיים ואזרחיים באופן משמעותי – כיום ישראל
מהלך שיביא לעליה בהכנסות ולצמצום הוצאות בטווח הארוך
40% OECD

1.3

על מנת לשמור על יציבות כלכלת ישראל יש לאפשר המשך ירידת יחס חוב תוצר
אך זאת תוך האטת קצב הירידה מהמתווה הקיים .זאת ,למעט בשנות האטה
בהן חיוני שיתאפשר לגייס מקורות לתקציב המדינה

1.4

עודפי הגבייה ממסים החל משנת  2011וכן עודפי הגבייה משנת  ,2010שהופנו
להחזר החוב (מעבר להחזר שהוגדר בתכנון תקציב המדינה) יופנו לטובת
תשתיות חד פעמיות המצויות בתקציב המדינה ונוספות ככל שיתאפשרו :הקמת
מבנים ,כיתות ,תשתיות תחבורה וכיו"ב

1.5

פתיחת התקציב הדו-שנתי לשנים  2012 -2011והכנסת שינויים בהתאם למתווה הצעדים שיונהגו בעקבות
המתווה המוצע דורשים
הכולל.
של
מיידיות
התאמות
ולא
המדינה
תקציב
פתרונות בתקציב .2013

1.6

ביטול חוק ההסדרים

1.7

הפסקת כלל תהליכי ההפרטה עד להקמת ועדת בדיקה בעלת סמכויות לבחינת
התהליך והתוצאות הכוללות של מדיניות ההפרטה עד כה (יושם דגש לבחינה
מחדש של הפרטת מקרקעי ישראל ,בתשתיות כגון הפרטת רכבת ישראל,
הנמלים ותהליכי הפרטה בתחום החינוך והרווחה).

1.8

פגיעה בקשר הון שלטון – החלת תקופת צינון של  3שנים לפחות בין עבודה
במשרדי הממשלה הכלכליים למעבר בעבודה בחברה פרטית שבענייניה טיפל
עובד המדינה בעת עבודתו

1.9

חיזוק הרשות המרכזית להגבלים עסקיים על ידי הוספת סמכויות גם מהרשות
לניירות ערך לצורך מניעת "פירמידות שליטה" והגבלת אחזקות צולבות

 1.10הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה.

;31.8%

הגדלת התקציב על ידי
העלאת שיעור ההשתתפות
בשוק העבודה בדגש על
אוכלוסיות בהן שיעור
ההשתתפות נמוך מהממוצע
במשק
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שינוי תמהיל המיסוי המייצר פערים
1.11

ביטול מתווה הורדת המס הישיר על עבודה

ביטול מתווה הירידה
המתוכנן של הורדת מס
הכנסה לכל מדרגות המס

1.12

העלאת מס החברות בשיעור של 4%

תבחן הטלת מס חברות
דיפרנציאלי לפי הפרמטרים
הבאים :גודל תעסוקה,
יצוא ופריפריאליות

1.13

ביטול התקרה על גביית מס הבריאות ודמי הביטוח הלאומי

ביטול התקרה יבסס מערך
פרוגרסיבי יותר של נשיאה
בנטל הבריאות ומערך
הרווחה הציבורי בישראל

1.14

השקעות
קרן
השוואת התמלוגים מכלל אוצרות הטבע של מדינת ישראל לאלו הקבועים הקמת
בסקטור הגז והנפט .הקמת קרן אוצרות טבע שהכנסותיה ישמשו להוצאות לאומית שתהיה מעוגנת
ומוגנת בחוק ,ואליה יוזרמו
תקציביות בתחומי החברה בלבד ובתוך אותה שנת כספים.
המדינה
הכנסות
כל
מאוצרות הטבע של ישראל
ללא יוצא מן הכלל .קרן זו
תשקיע  -בנוסף לתקציבי
המדינה הרגילים ולא
במקומם  -אך ורק בקידום
רפורמה חברתית גורפת
במערכות החינוך ,הבריאות
והרווחה ,באיכות חיי כל
האזרחים המבוגרים ,בהגנה
על הסביבה ובתשתיות
תחבורה ציבורית.

1.15

יצירת מדרגת מס על הכנסה שנתית הגבוהה ממיליון שקלים בשיעור של .60%

1.16

הפחתת המע"מ בשיעור של  3%עד להגעה לרמה ממוצעת של  ,13%תוך הפיכתו המטרה היא להגיע למע"מ
ממוצע של  13%תוך העלאת
לדיפרנציאלי
המע"מ על מוצרי מותרות
מעבר לכך ,תשלום על מים וחשמל לא ימוסה במע"מ
והורדה קלה במע"מ על
רגילים
צריכה
מוצרי
והורדה משמעותית במע"מ
על מוצרי יסוד

1.17

הפחתת מס הבלו

1.18

החלת מס הכנסה על כלל ההכנסה ,לרבות רווח הון

הפרט ימוסה על כלל
הכנסתו :מעבודה והון
(דיבידנדים ,ריבית ,רווח
מניות ושכירות)

1.19

החלת מס עזבון פרוגרסיבי וכן מס מתנות

מדרגת המס הנמוכה ביותר
תהיה בשיעור של  10%על
עיזבון/מתנה העולה על 3
מיליון  ₪ו 6-מיליון  ₪לזוג

1.20

הגדרה מחודשת והחזרת פיקוח מחירים ממשלתי על מוצרי יסוד

הגדרת מוצרי יסוד מחדש
(דוגמא :תחליפי חלב)
והחזרת הפיקוח על מחירי
מוצרים אלו

1.21

בחינה מחודשת של שטחי השיפוט בפריפריה כך שיצומצמו הפערים בהכנסות
5
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השקעה בדיור – דיור הוא זכות בסיסית של אזרחי המדינה .המצב בשנים האחרונות בשוק הדיור מוכיח
יותר מכל שהתנהלות של היעדר פיקוח של המדינה ומעורבות בשוק החופשי מייצרת אסון חברתי
וסביבתי .יש לאפשר לאנשים לרכוש דירה ולבנות בית בישראל .יש לאפשר לאנשים לשכור דירה לפני
קניית הבית במחירים המאפשרים רמת חיים נאותה.
דרישות מיידיות

 2.1הורדת מחירי הדירות:
 ביטול חוק הוד"לים וחיזוק מערך התכנון תוך הרחבת סמכויות רשויות מקומיות
לפעול בתחום הדיור.
 עיגון הזכות לדיור בר השגה בבעלות ובשכירות בחקיקה ראשית עד סיום מושב
החורף של הכנסת 2011-2012
 ביטול הקפאת חוק הדיור הציבורי התשנ"ט 1998 -לרבות שימוש בכספים שניגבו
ממכירת הדירות לטובת בניית דירות חדשות ותחזוקת הדירות הקיימות ,בין השאר
ייבנו יחידות דיור המותאמות לאוכלוסיה מבוגרת
 שיטת שיווק הקרקעות תשונה לשיטת המחיר למשתכן ,בהפעלת מכרזים לפי שיטה
זו יבוצע נטרול חלקי של מחיר הקרקע בתנאי שההנחה תגולגל לקונה ,זכאות לקניית
דירות בתכנית זו תהיה תחת קריטריונים ברורים כל עוד זו הדירה הראשונה
והיחידה של המבקשים לרכוש.
 הגדלת תקציבי הסיוע למשכנתאות במשרד הבינוי והשיכון (מרכיבי מענקים וסבסוד
ריבית) לגודל כפי שהיה לפני כעשור (בשנת  .)2001הריבית הממוצעת תעמוד על שיעור
של  50%מגובה הריבית על המשכנתאות בשוק .הסיוע יוקצה באופן אוניברסלי
לרוכשי דירה ראשונה ללא מבחן הכנסה ,על פי קריטריונים שיקבעו.
 2.2הורדת מחירי השכירות:







הגדלת תקציבי הסיוע בשכ"ד של משרד הבינוי והשיכון לגובה שהיה לפני כעשור
(בשנת  ,)2001והרחבת הסיוע לאוכלוסיות נוספות מאלו הזכאיות לו כיום ,לצד
העמקת גובה הסיוע .מבחן הזכאות המינימאלי ללא קריטריון הכנסה (למעט תקרת
הכנסה) יקנה זכאות ל ₪ 1000-לחודש.
קידום חקיקה ייעודית להגנה על משכירי ושוכרי דירות מפני חוסר איזון בשוק הדיור
על פי מתווה הצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר ,התש"ע–.2010
בניית  10,000יח"ד במעונות וכפרי סטודנטים לרבות בפריפריה הגיאוגרפית
והחברתית
הגדלת המיסוי והאכיפה על דירות תושבי חוץ" ,דירות רפאים" ,קרקעות מאושרות
ודירות שהוסבו למשרדים באיזור המרכז
קביעת מחירון ממשלתי לשכירות ומיסוי משמעותי על גבייה חורגת ממנו

 2.3דיור בפריפריה ולאוכלוסיות נדרשות:






הקצאת  5,000מגרשים של חצי דונם בעיירות הפיתוח ובערים בהנחה של  50%בעלות
הקרקע בנגב ובגליל
סיבסוד  80%מעליות הפיתוח במגרשים הנ"ל.
הפעלת מודל מחיר למשתכן עם אופציות שכירות בשלב א' ורכישה בשלב ב' עם קיזוז
שכ"ד.
ניהול הבנייה בידי מלכ"ר

דרישות עתידיות
2.4

מיצוי תהליכי התחדשות עירונית ופינוי בינוי במרכזי הערים
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מעונות הסטודנטים
ייבנו במימון המדינה
על קרקעות שיוענקו
ללא עלות ,תוך  3שנים.
ההשקעה הראשונית
למדינה
תוחזר
באמצעות התקבולים
משכר דירה בתהליך
הדרגתי.
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השקעה בחינוך – החינוך הוא זכות בסיסית של אזרח במדינת ישראל ,יתרה מכך ,מהווה החינוך תחום
קריטי בו ניתן לצמצם פערים חברתיים ,פערים כלכליים ,פערים מגדריים ,פערים מרחביים גיאוגרפיים .על
הממשלה ליצור מערכת חינוך ציבורית שתעניק רמת חינוך מיטבית לכלל ילדי מדינת ישראל .המערכת
תופעל בצורה שוויונית תוך צמצום הפערים ובלימת תהליכי ההפרטה שנוצרו בה בשנים האחרונות בכלל
כך תעמוד ההוצאה הפרטית על חינוך על השיעור הממוצע בקרב מדינות ה  17.4%( OECDבOECD-
לעומת  23.3%בישראל).
דרישות מיידיות

 3.1החלת חוק חינוך חינם החל מסיום חופשת הלידה ועד סיום התיכון

תהליך זה דורש
תשתיות
הקמת
רבות וגיוס כוח אדם
מסיבי ועל כן ייעשה
בהדרגה על פני
מספר שנים

 3.2הקטנת מספר התלמידים בכיתה כך שיעמוד על הממוצע במדינות ה21.4 ,OECD-
תלמידים בכיתה ,בדגש על כלל זרמי החינוך

תהליך זה דורש
בינוי אלפי כיתות
ייעשה
כן
ועל
בהדרגה על פני
מספר שנים

 3.3יצירת תקצוב דיפרנציאלי בהתאם לאשכולות סוציו-אקונומיים תוך דגש על פריפריה
חברתית וגאוגרפית בין תקציבי החינוך ברשויות שיחולק על פי שכונות

תקציבים
העברת
החינוך
ממשרד
בהתאם
תיקבע
הסוציו-
לאשכול
אקונומי של הרשות
שהרשות
(ככל
סוציו
משאשכול
אקונומי נמוך יותר,
כך יגדל חלקה
בתקציב)

 3.4ביטול תשלומי הורים – ועדת לנגרמן (דרך ביטוח לאומי – העלאה של  0.1%של הביטוח
הלאומי או על ידי מס מיוחד)

ביטול התשלומים
כפוף לתקצוב מלא
של צרכי בתי הספר
שנגרעו מתחום זה

דרישות עתידיות
 3.5חיזוק מעמד המורים באמצעות התאמת השכר ביחס לתמ"ג לנפש לרמה הממוצעת בקרב
מדינות הOECD -
 3.6הפעלת מערך יום לימודים ארוך עד השעה  ,16:00והחלת חוק ארוחה יומית לתלמיד
(התשס"ה )2005
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השקעה בבריאות – האחריות על בריאות אזרחי המדינה מוטלת על מדינת ישראל .על מערכת הבריאות
לתת מענה ראוי ומוכוון לצרכי הרפואה של כלל האזרחים לאורך כל חייהם ,מיום היוולדם ועד מותם.
מימוש אחריות זו תתבצע על ידי השקעה ממשלתית שיוויונית ומקיפה בתשתיות בריאותיות ובמכשור בכל
רחבי הארץ ובאותה רמה .בפרט תתמקד ההשקעה בצמצום פערים שנוצרו בין אזורים שונים בארץ .היחס
בין ההוצאה הפרטית לזו הציבורית במערכת הבריאות יצטמצם עד ליחס הממוצע במדינות הOECD-
(בישראל 46% :פרטי 54% ,ציבורי; ב 23% :OECD-פרטי 77% ,ציבורי)
דרישות מיידיות:

4.1

4.2

4.3

4.4

תוספת של מיטות ,ומכשור רפואי בכל רחבי הארץ בדגש על הפריפריה ,עד להגעה על ידי הוספת 2000
לרמה הממוצעת במדינות ה.OECD-
מיטות מעבר להחלטת
הממשלה ,ומכשור רפואי
בכל רחבי הארץ ,בדגש
הפריפריה
על
הגיאוגרפית .ללא הטלת
מימון על אורגנים של
הממשלה (קופות חולים
ובתי חולים)
הפחתת ההשתתפויות העצמיות במערכת הבריאות .והטלת
תקרה
הציבוריתמיסוי משמעותי על תרופות:
הרפואה הפרטית ,כספי המיסוי יעברו לתמיכה ברפואה
לחולים
משפחתית
כרוניים (בהתאם להצעת
תקרת
תיקון
חוק
תשלום לחולים כרוניים
 ;)17/197/2ביטול של
עצמיות
השתתפויות
בשירותי מניעה; הפחתת
עצמיות
השתתפויות
ואשפוז סיעודי מורכב.
יצירת מערך ביטוח סיעודי ראוי על ידי המדינה הכולל בין
היתר .,הגדלת שעות מימון הסעיף יעשה על
לסיוע
הזכאית
הסיעוד למבוטח בשיעור של  50%והרחבת האוכלוסיות
ידי קרן ממשלתית
בביטוח הלאומי אשר
תמומן באופן פרוגרסיבי
( 0.1%מהשכר במדרגה
הנמוכה ,ו 0.5%-מהשכר
במדרגה הגבוהה).
יצירת תוכנית לאומית לחינוך לבריאות ,אשר תכלול התייחסות לתחומי החינוך,
התזונה ,מערך טיפות חלב וזיהוי ומניעת מחלות .התכנית תגובש בשיתוף המשרדים
הממשלתיים הרלבנטיים

דרישות עתידיות:
 4.5גיבוש תכנית לאומית להקטנת הפערים בבריאות תוך בחינת כלל המשתנים (עוני ,מיקום
גיאוגרפי ,מוצא ,מעמד סוציו אקונומי וכיו"ב)
 4.6הגדלה קבועה של סל הבריאות ויצירת מנגנון עדכון קבוע של הסל בהתאם לגידול
האוכלוסייה והזדקנותה ,ופיתוח טכנולוגיות חדשות
 4.7הכנסת טיפולי שיניים לסל הבריאות באופן מלא
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העסקה הוגנת – כוח העבודה השכיר הוא הכוח המקיים את כלכלתה של המדינה .במדינת ישראל נכון
להיום יותר מ 68%-מהשכירים מרוויחים שכר של פחות מ .₪ 8,000-זהו שכר שלא מאפשר מימון הוצאות
מחיה וצרכים בסיסיים .נקודה זו קשורה קשר הדוק לכך שאין רצפה אמיתית לשכר העבודה ,משום
שאכיפת חוקי העבודה בארץ איננה מתקיימת במלואה .לכך מתווסף החוסר במרכזי תעסוקה ממשלתיים
משמעותיים בפריפריה וחמור מכל ,יצירתה של אוכלוסייה גדולה ונרחבת של עובדי קבלן המועסקים
ברובם על ידי הממשלה .מצב זה מביא לפגיעה בזכויות היסוד של אזרחי המדינה ,לכבוד וחירות וחופש
תעסוקתי.
דרישות מיידיות

 5.1תוספת של  300תקנים לאגף אכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
– בדגש על אכיפת חוקי המגן לרבות חוקים הנוגעים לשוויון בשכר ובתנאי ההעסקה בין נשים
לגברים.

מזה תוספת של
פקחים
250
מלאה
במשרה
לפיקוח על אכיפת
העבודה
חוקי
ותוספת של 50
לחיזוק
תקנים
המטה של האגף
חוקי
לאכיפת
העבודה במשרד
התמ"ת

תקנים
 5.2התחייבות הממשלה לביטול העסקת עובדי קבלן או באמצעות ספקי שירותים במגזר הוספת
הדרגתית למצבת
הציבורי הרחב (כולל משרדי הממשלה ,רשויות מקומיות ,וגופים סמי ממשלתיים)
כוח האדם של
המגזר הציבורי עד
לביטול מלא של
ההעסקה
באמצעות חברות
קבלן ושירותים
 5.3הקמת מרכזי תעסוקה ממשלתיים בירושלים ,בגליל ובנגב

ברוח החלטת
ממשלה מס' 1832

דרישות עתידיות
 5.4העלאת שכר המינימום ל 60%-מהשכר הממוצע במשק ,עדכונו הקבוע והצמדתו לפריון
המשק
 5.5עידוד התאגדות עובדים בארגונים יציגים באמצעות חקיקה
 5.6הארכת חופשת הלידה לחצי שנה בתשלום מלא
 5.7הגדלת מספר ימי החופש הקבועים בחוק והשוואתם לממוצע מדינות הOECD-
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צמצום הפער בין
ימי החופשה
המנדטוריים של
מבוגרים עובדים
לבין ימי החופשה
לילדים –  20ימי
חופשה שנתיים
בדומה לממוצע
הOECD -
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השקעה בביטחון אישי ובביטחון סוציאלי לאזרח – בטחון אישי ,הגנה מאסונות טבע ,עזרה
סוציאלית ותחבורה נגישה הינם זכויות בסיס של כל אזרח בחברה המודרנית ותנאים לקיום בכבוד .מדובר
בתחומים שאין השוק הפרטי יכול לדאוג להם בצורה איכותית עקב היותם לא רווחיים ממהותם .משום
כך ההחלטה המוסרית היא שמירה על זכויות אלו בצורה בלעדית על ידי מדינת ישראל .על המדינה לערוב
במשאביה לקיום זכויות אלו ועמידה עליהן.
דרישות מיידיות:

 6.1קביעת תקני לכוחות המשטרה והכבאות בהתאם למקובל במדינות הOECD-
 6.2הוזלת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור של .50%
 6.3הרחבת מערך התחבורה הציבורית בפריפריה הגיאוגרפית והוזלתו
 6.4הגברת הפיקוח על מערך התחבורה הציבורית והנגשת המידע לאזרחים
 6.5להחזיר את אחריות וערבות המדינה על חלק מהחסכונות הפנסיוניים:
 .1הממשלה צריכה לרגל גל הירידות הצפוי להבטיח רשת ביטחון לפנסיה של
הגמלאים לפי רמת המחירים של ינואר 2011
 .2הממשלה צריכה למשוך את כספי הפנסיה אל מחוץ לשוק (בעיקר בתקופות
גיאות) ולנתב אותם להשקעה במדינה באמצעות אג"ח מיועדות ובאמצעות
השקעה בפרוייקטי  BOTכאשר המדינה תיקח עליה את הסיכון.
דרישות עתידיות
6.6

העלאת שכרם של העובדים הסוציאליים ב 40%-והעלאת מספרם ב( 10%-והפסקת
העסקתם באמצעות עובדי קבלן)

6.7

חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה למניעת אסון המוני במקרה של רעידת אדמה תוך
תיקון וישום תמ"א  38כך שהבנייה בפריפריה תסובסד

6.8

הגדלה משמעותית של קצבאות הזקנה והנכות

6.9

עידוד קואופרציה
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