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את חוק ההסדרים עכשיו!

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים

ניתוח מסמך 
המחליטים/2015

2015  ספטמבר 



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 אלו קשורים לתקציב 2015 יש לאפשר   •

תהליך חקיקה אשר משקף את חשיבותם.
ביטול חוקים שחוקקה הכנסת.  •

חוק ההסדרים הוא מסלול בלתי ראוי. דרישתנו היא שנושאים רבים אלו, אשר צריכים להידון בצורה מעמיקה בנפרד מתקציב המדינה, יופרדו מדיוני תקציב 2015 ויעברו מסלול 
חקיקה רגיל בזמן סביר שיאפשר דיון ציבורי שקוף. 

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים רואה לנכון לברך על תהליכי צמצום היקף מסמך המחליטים, אולם מגנה את פרסומו המאוחר, באופן שלא מאפשר לממשלה ולציבור 
הרחב לקיים למידה ודיון מעמיקים בתוכן המסמך. 

אנו רואים לנכון להתריע כי בחלק מהסעיפים מגולמת פגיעה באוכלוסיות מוחלשות בישראל, ובעיקר באוכלוסיות החיות בעוני, באופן שאינו הולם את הצהרות הממשלה באשר 
ליעדיו לתקציב 2015. 

מצורף ניתוח של כלל מסמך המחליטים ובתוכו פירוט ההערות מול כל סעיף רלוונטי. אנו מגישים להלן את ההסתייגויות שלנו ממסמך המחליטים לתקציב 2015 באופן כללי, 
סעיפים אשר עומדים בקריטריונים אשר צויינו לעיל יצויין במפורש “לא לחוק ההסדרים בעמודת “הערות והמלצות”.  אנו מבקשים כי תפעלו להוצאת הסעיפים הללו ממסמך 

המחליטים, חוק התקציב וחוק ההסדרים, וכי תשקלו הוצאת סעיפים נוספים על פי משמעותם. 

בברכה,

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים

לפרטים נוספים
rhreco@rhr.israel.net 050-2110673  ,הרב עדית לב, שומרי משפט

giyoraw@shatil.nif.org.il  052-6534574  ,גיורא ואלה, שתי”ל

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים
 האגודה לזכויות החולה  |  שומרי משפט – רבנים לזכויות האדם  |  כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים   

האגודה לזכויות האזרח  |  צוות האסטרטגיה - תנועת המחאה  |  שתי”ל 
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שינוי במגבלת ההוצאה 
ובתוואי הפחתת הגירעון 

לשנים 2015 עד2020 
1

הפחתת הגירעון והגדרת תוספת 
חוץ תקציבית

 הגדרת הגירעון בתקציב המדינה עד 
לשנת 2020. הגדלת תקציב המדינה 

לשנת 2015 באופן חד פעמי למטרות 
מימון מבצע צוק איתן (קופסא)

הגדרת הגירעון לשנת 2015 קשורה 
ישירות לתקציב המדינה שעומד לדיון.

הגירעון לשנת 2016 והלאה לא רלוונטי 
לתקציב המדינה ולא צריך להיות מאושר 

ללא דיון מקיף על כלל הפרמטרים של 
אותם תקציבים

2

הגדרת כלל ההוצאה, על רקע 
ביטול העלאת שיעורי מס 

ההכנסה והגדלת הפרשות 
מעסיקים לביטוח לאומי בשנת 

התקציב 2014  

הפחתת 3.7 מיליארד מתקציב המדינה 
בעקבות ביטול העלאת  המיסים שתוכננה 

לשנת 2013 

קשור לתקציב המדינה – קיצוץ של 
 3.7 מיליארד מתקציב המדינה בעקבות 

החלטות ממשלה קודמות

מומלץ לבחון מחדש את ההחלטה 
שנתקבלה וביטולה, דבר שיגדיל את 

תקציב המדינה. 

 3

 שינוי בהגדרות הההקצבות 
לענפי ביטוח לאומי.

הכסף שביטוח לאומי גובה מתחלק על פי 
חוק ביטוח לאומי לענפים השונים. בדו“ח 

האקטוארי של ביטוח לאומי משנת 2013  
נאמר כי החלוקה לענפים לא עובדת והיא 

חסרת משמעות

ראוי היה לתקן את הבעייתיות שבמבנה קשור לתקציב המדינה
חלוקת התקציב לענפים באופן יסודי, ולא 

ליצור טלאי

4

מוצעים סעיפים שונים שמטרתם לקצר קיצור הליך החקיקה של החוק. 
את הליך חקיקת התקציב. סעיפים ד’ וה’ 
הם המטרידים ביותר מכיוון שהם מגבילים 

את הדיון הציבורי ואת יכולת הכנסת 
לעשות את עבודת הפיקוח על הממשלה 

באופן משמעותי.

סעיפים אלו מציגים דרך פעולה שסותרת לא קשור לתקציב המדינה
את התפיסה הדמוקרטית, ולא ראוי כי 

הם יתקבלו על ידי ממשלת ישראל. 

12-17

הסדרת התקציב המועבר 
לקרן קיימת לישראל לטובת 

פיתוח ודיור 
1

כספים הנכנסים לקק“ל יועברו 
לסעיף תקציבי ייעודי, ויוכפפו 

לחוק יסודות התקציב

אחוז גדול מהכספים הנכנסים לקק“ל 
יהפכו להיות חלק מתקציב המדינה, 
ההחלטה על השימוש בהם תתקבל 

בממשלה יחד עם קק“ל. 
 במידה וקק“ל לא תעביר את הכסף 

יקוצצו הפטורים שלה ממס

לא לחוק ההסדרים. מדובר ברפורמה קשור לתקציב המדינה
מקיפה בקק”ל, וראוי היה להביא אותה 

לדיון מעמיק בנפרד מתקציב המדינה.
הצורך בדיון נפרד מתעצם לנוכח החשש 
שתיווצר קופה תקציבית בלתי מפוקחת, 

בניהול משרד רוה”מ, שתהווה מעקף 
לתקציב המדינה

2
קיצוץ מילארד ש“ח בתקציבי המשרדים קיצוץ בתקציבי המשרדים

לשנת 2015, תחת ההנחה שהכסף 
יושלם מהכספים שקק“ל תעביר

הסעיפים (1) ו-(2) כרוכים זה בזהקשור לתקציב המדינה

18

התאמות בתקציב הפיתוח 
של משרד התחבורה 

והעברת פרויקט כביש 
 16למימון וביצוע בשיתוף 

1-2המגזר הפרטי

העברת פרויקט של כביש16  
למימון וביצוע פרטי

 העברת סלילת כביש) 16 בין מוצא 
  (B.O.T לחברה פרטית) לירושלים

לא לחוק ההסדרים. קשור לתקציב המדינה
החלטה בדבר העברת פיתוח תשתיות 

לגורם פרטי, צריכה לעבור הליך חקיקה 
מסודר בו תנתן הזדמנות לעמוד על 

הבעיות שעלולה הפרטה כזו ליצור, מה 
המשמעויות ארוכות הטווח על ציבור 

הנוסעים, מהן ההטבות שניתנות לחברה 
הפרטית וכיו“ב
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התאמה בתקציב השוטף 
של משרד התחבורה

1-2

קיצוץ של 25 מליון ש“ח מבסיס התקציב קיצוץ בתקציב משרד התחבורה
הרשות הלאומית לדרכים, והעברת עד 7  

מליון ש“ח למשרד לביטחון פנים להפעלת 
הפרויקט לאכיפה אלקטרונית אוטומטית 

בכבישים

מוצע לקצץ החל משנת 2015 והלאה קשור לתקציב המדינה
מתקציב הרשות הלאומית, מה שעלול 

לפגוע בפעילותה. 

20-21

תמלוגי רשות שדות התעופה

1-2

מיסוי נוסף על הכנסות רשות 
שדות התעופה

בשנים 2015-2017 תשלם רשות 
שדות התעופה מס נוסף של12.5%  

מהכנסותיה .הכסף ישולם בבת אחת 
בשנת 2015 ע“ס 37.5%  מההכנסות 

שאינן מאגרות. עד לסוף התקופה יגובש 
המשך יישום מבנה תמלוגים זה

הגבייה מראש של הכספים לשנים קשור לתקציב המדינה
2015-2107 עלולה ליצור חסר תקציבי 

בשנים 2016 ו-2017

22-23
תחבורה ציבורית עבור כוחות 

1-4הביטחון
שינוי מודל ההתחשבנות בין 

גופי הבטחון וחברות התחבורה 
הציבורית

מעבר מתשלום סכום גדול, ללא מעקב 
אחר מספר הנסיעות לתשלום על פי 

מספר הנסיעות בפועל

קשור לתקציב המדינה - הפחתת 10  
מליון ₪ מבסיס התקציב

24

גיוס איגרות חוב על ידי חברת 
רכבת ישראל בע“מ

1-3

גיוס שני מילארד ש“ח לתקציב 
הפיתוח של הרכבת באיגרות חוב 

על חשבון הפחתה בהתאם של 
הסכום מתקציב המדינה

גיוס אג“ח בשוק ההון על סך מיליארד ₪ 
בשנת 2015 ומיליארד ₪ בשנת 2016   

(סה“כ שני מיליארד ₪), תוך הפחתת 
הסכום בהתאמה מתקציב הפיתוח 

במשרד התחבורה. משמעו חוב לרכבת 
שלא היה לפני כן, ללא הגדרת התנאים 

לקיומו של חוב שכזה. 

קשור לתקציב המדינה - הפחתת 
מליארד ₪ מתקציב 2015 ומליארד ₪   

מתקציב 2016 

לא לחוק ההסדרים.
מדובר בחלק מרפורמה משמעותית 

בתחום התחברה, וראוי להביא אותה לדיון 
מעמיק בנפרד מתקציב המדינה. 

25-26

הפחתה בפרמיות הביטוח 
של קנט עבור המדינה 

והחקלאים

הנחה בתשלום לקרן לביטוח 
ניזקי טבע בחקלאות  “קנט“

החברה צברה עתודות מספקות, ועל פי 
בדיקת משרד האוצר היא יציבה. החברה 
משנה את התמחור של הפרמיות שלה, 

ותבצע החזרים למדינה ולחקלאים על 
סבסוד צולב שהיא גבתה.

הפחתה חד פעמית של 50 מליון ש“ח קשור לתקציב המדינה
בתקציב משרד החקלאות

27

הפחתה בתקציב משרד 
הבינוי והשיכון

קיצוץ בתקציב משרד הבינוי 
והשיכון

קיצוץ של 16 מליון ₪ מבסיס תקציב 
המשרד. 

מכיוון שלא מפורט אילו תוכניות ופעולות קשור לתקציב המדינה
של המשרד יקוצצו אי אפשר להגיב על 

ההשלכות של קיצוץ זה. 
חשוב לזכור שלמשרד הבינוי והשיכון 

תפקיד חברתי חשוב לאנשים החיים בעוני 
ויש לוודא שהקיצוץ לא יפגע בהם

28
החלטה בדבר החלת חישוב 

לינארי מוטב גם על שבח 
אינפלציוני

אבדן הכנסות ממיסים של עד  
 40 מליון ₪ 

תיקון לקונה בסעיף מתן הפטור ממס 
שבח על מכירת דירה יחידה, אשר לא פטר 

ממס על שבח אינפלציוני

נועד להקל על משפרי דיורקשור לתקציב המדינה

29

שינוי בחוק מיסוי מקרקעין 
מס רכישה

החלת המיסוי המוגדל על מס 
רכישה של דירה שאינה דירה 

ראשונה מהוראה שעה לחקיקה 
קבועה

קשור לתקציב המדינהתוספת קבועה של 200 מליון ₪ לתקציב.



כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציב המדינהסיכום הנושאכותרתסעיף

5

30

הפחתה בתקציב המשרד 
לשירותי דת הקמת מבני דת

קיצוץ בתקציב להקמת מבני דת 
חדשים

הפסקת התמיכה של המשרד לשירותי 
דת בהקמת מבני דת בשכונות ותיקות

קיצוץ של 25 מליון ₪  מבסיס תקציב קשור לתקציב המדינה
ההוצאה של המשרד.

המשמעות היא שהמדינה מתנערת מעוד 
שירות שעד היום סיפקה  לאזרחיה

31
הפחתת מענקים ייחודים 

לרשויות ביהודה ושומרון
הפחתת סכום הפיצוי הכלכלי 

שניתן בעבר על הקפאת בנייה 
בהתנחלויות

מדובר בפיצוי שניתן בשנים קודמות כפיצוי 
על הקפאת הבנייה בהתנחלויות, שיופחת 

ב-3.6 מליון ₪ 

קשור לתקציב המדינה – חיסכון של 3.6  
מליון ₪ לבסיס התקציב

32
הפחתת תקציב המשרד 

לענייני ירושלים והתפוצות
קיצוץ בתקציב המשרד לענייני 

ירושלים והתפוצות
קיצוץ של 13.7 מליון ש“ח מבסיס 

התקציב של המשרד
מכיוון שלא מפורט אילו תוכניות ופעולות קשור לתקציב המדינה

של המשרד יקוצצו אי אפשר להגיב על 
ההשלכות של קיצוץ זה

33

תיקון החלטת ממשלה 
להגברת הביטחון האישי 

ולפיתוח כלכלי חברתי 
בירושלים

1-2

השקעה בביטחון אישי ובפיתוח 
מזרח ירושלים

דחיית יישום החלטת הממשלה מסוף יוני 
2014 להשקיע בביטחון אישי, תשתיות, 

ופיתוח חברתי וכלכלי במזרח ירושלים. 
יישום התוכנית נדחה ל-2016 חסכון 

בהוצאות של 25 מליון ₪ בתקציב 2015 

מכיוון שלא מפורטות התכניות והפעילות קשור לתקציב המדינה
של ההשקעה שתקוצץ, לרבות האם 

ישנה כוונה להשקיע בתושבי ירושלים 
המזרחית, אי אפשר להגיב על ההשלכות 

של קיצוץ זה

34

העברת תשלומים מהמדינה 
לרשויות

דחיית יישום סעיף 5 לחוק 
הרשויות המקומיות

מאז 2004 נדחה יישום סעיף 5 שמחייב 
את המדינה לשלם לרשויות המקומית 

במועדים קבועים, ללא גמישות

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב המדינה 
מדובר בהטליית חוק שחוקק על ידי 

הכנסת מזה עשר שנים. ראוי היה 
שממשלת ישראל לא תתערב בחקיקה 
ראשית של הכנסת דרך תקציב המדינה

35

המרת מזומן בהרשאה 
להתחייב בקרן לשמירת 

הניקיון

העברת מחצית מכספי הקרן אל 
תקציב המדינה

בשל הצטברות כספים בקרן מוצע 
שמחצית הכספים יועברו לתקציב השוטף 
תמורת התחיבות של האוצר לשמירה על 

תפקוד קרן הניקיון

לא לחוק ההסדרים. מדובר בקרן קשור לתקציב המדינה
שהוקמה בחוק, כדי שתשמש ליעדים 

מוגדרים כקופה סגורה המנוהלת במשרד 
להגנת הסביבה. משמעות הסעיף הוא 

הכנסת יד האוצר אל תוך הקרן והתערבות 
בלתי סבירה. יש להעביר להליך חקיקה 

רגיל, שיבחן מדוע הכספים לא הוצאו 
והאם צריך להגביל את הסכום המקסימלי 

שיצטבר בקרן.

36

מימון תחזוקת ים המלח יועבר הפחתה בתקציבי ים המלח
מהמדינה אל המפעלים, המלונות 

והמועצה האיזורית

כיום 39% ממומן על ידי המפעלים. מוצע 
שכל שאר המימון יעשה על ידי המלונות 

והמועצה האיזורית. התנהלו מגעים, שלא 
הבשילו להסכם ועל כן מובא בחקיקה

קשור לתקציב המדינה - חיסכון של 10  
מיליון ש“ח מתקציב המדינה

לא לחוק ההסדרים. העברת אחריות 
מהמדינה אל גופים מוניציפליים ופרטיים, 

אינה צריכה להעשות כחלק מחוק 
ההסדרים – מחייבת הליכי חקיקה 

מסודרים
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39

דחייה לחמש שנים  של הפעלת דחיית חוק יום חינוך ארוך
חוק יום לימודים ארוך

דחיית החוק משמעה: מעמסה נוספת על 
ההורים למימון צהרונים או מטפלים 

בניגוד לעמדה מוצהרת של הממשלה 
לגבי הרחבת מעגל המועסקים במשק. 

דחיית החוק תפגע ביכולת של נשים רבות 
להשתלב כשוות בתעסוקה ותגביר את 

חוסר השוויון המגדרי

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
חוק יום לימודים ארוך נחקק ב-1997  

ומאז הוא מוטלה בחוקי ההסדרים. 
ראוי היה שממשלת ישראל לא תתערב 

בחקיקה ראשית של הכנסת דרך תקציב 
המדינה 

40-41

מסגרות לימודיות בשעות 
אחר הצהריים

1-2

הוספת תשלומי הורים לצהרונים 
באשכולות1-3   

ממשלת ישראל הקימה צהרונים במימון 
מלא לאשכולות 1-3 בעקבות ועדת 

טרכטנברג. הצעה זו מבטלת את המימון 
המלא ומאפשרת לגבות מהורים 60 ש“ח 

בחודש לילד

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
השינוי המוצע מהווה פגיעה ישירה 

באנשים החיים בעוני והזקוקים לסיוע 
הגדול ביותר של המדינה, ובמעמד הבינוני 

הקורס תחת העול הכלכלי, ראוי היה 
למצוא חלופות שלא יפגעו דווקא בהם

3
 הרחבת הצהרונים בירושלים פעילות צהרונים בירושלים

לכיתות א'-ב'
קשור לתקציב המדינה

42

שינוי שיעורי השתתפות 
המדינה בקיום מוסדות חינוך 

רשמיים
1-2

הקטנת השתתפות הממשלה 
בעלות קיום מוסדות החינוך 
והקטנת עלות ההשתתפות 

בהסעת התלמידים

הקטנת השתתפות הממשלה בתקציב 
באופן גורף לכל הרשויות תפגע בעיקר 
ברשויות השייכות לאשכולות הנמוכים, 

ותגרום לפגיעה בתחזוקת מבנים ובתנאי 
הלמידה, צמצום משמעותי בעוזרי הוראה, 

וצפוייה פגיעה בתלמידי החינוך המיוחד 
(שנזקקים להסעות)

צפוייה פגיעה ברשויות השייכות קשור לתקציב המדינה
לאשכולות הנמוכים ובתלמידי החינוך 

המיוחד

43-44
חיזוק לימודי היסוד ומערכת 
1-4החינוך הרשמית-ממלכתית

התנאים להכרה במוסד מוכר 
שאינו רישמי

במקום להפעיל את החוק כנקבע, הוצאת 
הוראות שעה למשך שנתיים

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב המדינה
לא קשור לתקציב המדינה. 

44-49

הטלת היטלים מתיירות 
רפואית ומבתי חולים פרטיים 

ועדכון סל שירותי הבריאות
1.א.

היטל על כל הכנסה של נותן שירותים היטל על תיירות מרפא
רפואיים מתיירות רפואית ובלבד ששעורו 
לא יפחת מסך של 15% מסך כל הכנסה 

מתיירות רפואית. לכאורה, היטל זה ישמש 
לתקצוב תוכנית לקיצור תורים במערכת 

הציבורית

קשור לתקציב המדינה, לכאורה מקור 
הכנסה של 60 מליון ₪  

לא לחוק ההסדרים. 
ההצעה לא תפתור את בעיית התורים 

בבתי החולים, והפתרון הנדרש הוא 
הגדלת תקציבי בתי החולים

1.ב.

ביטול פטור ממע“מ על תירות 
מרפא

ביטול הטבת המס לגבי אשפוז של תייר 
בבית חולים שמשמעותו ביטול הפטור 

שהיה ממע“מ. הסיבה נובעת מכך 
שהגידול המשמעותי בהיקף השירותים 

הרפואיים הניתנים לתיירים הביא למספר 
השפעות שליליות על מערכת הבריאות. 

משום כך, אין עוד מקום לעודד שירות 
רפואי לתיירים בדרך של מתן הטבה של 

“שיעור מס אפס“

קשור לתקציב המדינה, לכאורה מקור 
הכנסה של 30 מליון ₪  

לא לחוק ההסדרים. תחילת יישום 
מע“מ במערכת הבריאות
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היטלים על כלל הכנסות של 
בתי החולים הפרטיים 

1.ג.

היטלים על הכנסות של בתי 
חולים פרטיים

קביעת היטל על כל הכנסה של בית חולים 
כללי פרטי משירותי בריאות הכלולים בסל 

הבריאות ומשירותים נוספים שיקבעו, 
העולים על תקרות הכנסות

קשור לתקציב המדינה - לכאורה מקור 
הכנסה של 40 מליון₪  

לא לחוק ההסדרים.
על מנת לפטור את בעית הזמינות יש 

לשפר את הזמינות במערכת הציבורית 
ושיפור זה יוריד באופן אוטומטי את היקף 

הפניות למערכת הפרטית, ולא לפנות 
לפתרונות עקיפים. הנושא מחייב דיון 

מעמיק עם כל הגורמים המעורבים. 

1.ד.-ו.

איסור על מוסד רפואי לאפשר בתחומו איסור קבלת תשלום על ידי מטפל
מכירת שירות רפואי שלא באמצעות 
המוסד, דהיינו ,אסור למטפל לקבל 

 תשלום ישירות מהמטופל אלא 
באמצעות המוסד הרפואי

לא קשור ישירות לתקציב המדינה, אך 
תלוי בסעיפים הקודמים

עדכון סל שירותי הבריאות

5

שיעור עדכון  בסיס עלות סל שירותי שיעור עדכון סל הבריאות
הבריאות שבאחריות הקופות, בשל גידול 
דמוגרפי, (גידול האכולוסיה והזדקנותה), 

יהיה בהתאם לשיעור גידול האוכלוסיה 
בפועל

קשור לתקציב המדינה - הגדלת הוצאות 
המדינה לטובת תקציב הקופות בסך של 

כ-250 מליון ₪  

ההצעה מהווה  שיפור חלקי בתקצוב סל 
התרופות. מועצת הבריאות (שהיא גוף 
העל המייעץ לשרת הבריאות) המליצה 

לשרת הבריאות, כי המנגנון שיקבע בחוק 
לעדכון דמוגרפי של עלות סל שירותי 

הבריאות, יעודכן מדי שנה בהתאם 
למלוא שיעור הגידול במספר הנפשות 

המתוקננות בשנה הקודמת, דהיינו יקח 
בחשבון גם את הזדקנות האוכלוסיה 

שכן לגיל השפעה משמעותית על היקף 
הוצאות הקופות. התחשבנות בשל 

התייעלות הקופות תיעשה, ככל שיידרש, 
שלא מסגרת סעיף זה בחוק

50-51

שינוי מועד החלפת הרכב 
בקצבת ניידות

שינוי מועד החלפת הרכב בקצבת 
ניידות

הארכה של שנה במועדי הזכאות 
להחלפת רכב או אביזרים נלווים לרכב 

עבור מוגבלי ניידות המוכרים ע“י המוסד 
לביטוח הלאומי או ע“י משרד הבטחון. 

המשמעות היא פגיעה קשה ביכולתם של 
הנכים להחליף את הרכב, או להשתמש בו 

בשל הצורך לממן באופן פרטי את אביזרי 
הניידות.

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב 
פגיעה נוספת בזכויות נכים בביטוח 

הלאומי. גם כיום הזכויות בתחום הניידות 
אינן מספיקות ,והשינוי המוצע יביא 

לירידת ערך ולקושי בהחלפת הרכבים, 
ובתחזוקת אביזרי הניידות. 

52

טיפול בתופעת ההסתננות 
והגדלת אפשרויות 

התעסוקה של ישראלים

היטלי העסקה על העסקת 
״מסתננים״

הטלת היטלים בגובה של 10% יותר 
מההיטלים שעל העסקת עובדים זרים

לא לחוק ההסדרים. מדיניות הממשלה קשור לתקציב המדינה
בעניין מבקשי המקלט והמכונים 

״מסתננים״ צריכה להעשות בדרך 
מסודרת בחקיקה המאפשרת ביקורת 

ציבורית ושמיעת הגורמים השונים



כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציב המדינהסיכום הנושאכותרתסעיף

8

54-55

מיקוד ענפי עבודה מועדפת

1

שינוי חוק ביטוח לאומי - ביטול 
עבודה בתחנות דלק כעבודה 

מועדפת

שינוי של חוק ביטוח לאומי כך שעבודה 
בתחנות דלק לא תהיה עבודה מועדפת

קשור לתקציב המדינה – חסכון של 25  
מליון ₪ מתקציב המדינה

לא לחוק ההסדרים.
שינוי של חוק ביטוח לאומי בנושא הנוגע 
לרווחתם של כ 15,230-אנשים כל שנה 

(לפי דברי ההסבר להחלטה) דורש דיון 
נפרד וציבורי. 

2

שינוי חוק ביטוח לאומי - ביטול 
אבטחה במתקנים של עבודה 

מועדפת (אתרי תעשייה או אתרי 
בנייה) כעבודה מועדפת

שינוי של חוק ביטוח לאומי כך שייקבע 
במפורש שאבטחה במקומות עבודה 
שעונים על דרישת מועדפת לא תיתן 

זכאות למענק.
השינוי בא לבטל פסיקה של בית הדין 

הארצי לעבודה לפיה גם אבטחה במתקן 
של מועדפת מזכה במענק.

קשור לתקציב המדינה – חסכון של 14  
מליון ₪ בשנה

לא לחוק ההסדרים.
מדובר בשינוי מהותי בחוק קיים, לאחר 
דיון בבית המשפט. דיון שכזה יש לקיים 

בכנסת ובהליך חקיקה רגיל.

קשור לתקציב המדינההתיקון לא רטרואקטיבי3

56-57

 תעדוף שירות לאומי של 
אנשים עם מוגבלות

1-2

שילוב בעלי מוגבלויות בשירות 
לאומי

הגדלת כמות משרתי שירות לאומי מקרב 
בעלי מוגבלויות, וצמצום הכנסות מפעילים 

שלוקחים שכר גבוה והוצאות גבוהות 
לעצמם

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב המדינה
לא צריך להיות חלק מחוק התקציב

58

ביצוע התאמות בתקופת 
האכשרה הנדרשת מצעירים 

לצורך קבלת דמי אבטלה

הגדלת תקופת העבודה לצורך 
זכאות לקבלת דמי אבטלה

הזכאות לדמי אבטלה למי שטרם מלאו לו   
30 תהיה למי שעבדו לפחות 24 חודשים 

מתוך 30 החודשים האחרונים, הזכאות 
לדמי אבטלה עבור בני הגילאים 30-35  
תהיה למי שעבדו 18חודשים מתוך 24  

החודשים האחרונים.

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
צמצום נוסף בזכאות לדמי אבטלה, באופן 
שפוגע באוכלוסיות חלשות, בעיקר באיזורי 

מצוקה, בהם האפשרות לשמר מקום 
עבודה לתקופות ארוכות קטנה

59

התאמת גובה האגרה 
להנפקת דרכון

1-2

התאמת גובה האגרה להנפקת 
דרכון

מס עקיף בגלל עודף עלויות של הנפקת 
דרכונים בשנים האחרונות. ההצעה 

מעודדת להנפיק דרכון במרשתת ובכך 
להמנע מתוספת כוח אדם. התוספת 

אינה מובטחת, מכיוון שאם יצליח העידוד 
להנפקת דרכון במרשתת לא תתקבל 

תוספת תקציב. 

קשור לתקציב המדינה - תוספת 
משוערת של 70 מליון ₪. מדובר במס 

עקיף חדש

לא לחוק ההסדרים.
תיתכן פגיעה בכוח האדם בלשכות מנהל 

האוכלוסין אם הציבור יעבור להנפקה 
במרשתת. בנוסף, צפויה פגיעה כלכלית 

באוכלוסיות אשר להן חסמים כלכליים או 
תרבותיים בשימוש באינטרנט ובטכנולוגיה. 
יש לשקול להחריג אוכלוסיות אלו מהעלות 

המוגדלת

60

הוספת הסכמה לקביעת 
אגרות בפקודת האגודות 

השיתופיות

קביעת אגרות לפעולות רשם 
האגודות השיתופיות

עד היום רישום אגודה שיתופית ופעולות 
אחרות של הרשם נעשו בלא תשלום 

אגרות, מוצע לאפשר גביית אגרות. גובה 
האגרות יקבע על ידי ועדה בין משרדית 

באישור שר האוצר

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
קביעת סכומי האגרות צריכה להעשות 

ע“י ועדת כנסת, שיכולה לבחון את הנושא 
באופן ראוי ושקוף

61

התוכנית הלאומית לפיתוח 
טכנולוגיות המקטינות את 

השימוש העולמי בנפט 
בתחבורה ולחיזוק תעשיות 

עתירות ידע בתחום

קיצוץ בפיתוח טכנולוגיות 
לאנרגיות מתחדשות

להקטין ל-50 מליון ₪ את כל התקציב 
לפיתוח טכנלוגיות עד לשנת 2020 

מכיוון שלא מפורט אילו תוכניות ופעולות קשור לתקציב המדינה
יקוצצו אי אפשר להגיב על ההשלכות של 

קיצוץ זה
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62-64

מימון השתתפות ישראל 
בתכנית המסגרת השמינית 

של האיחוד האירופי

1-2

חלוקת הוצאות המימון של דמי 
ההשתתפות של מדינת ישראל 
בתכנית המסגרת השמינית של 

האיחוד האירופי (להלן: תכנית 
המסגרת)

הנהגת עיקרון "הנהנה-משלם:“
עד כה הוצאות המימון הוטלו בעיקר על 
משרד המדע על לשכת המדען הראשי, 

ועל הועדה לתכנון ולתקצוב (ות“ת) שליד 
המועצה להשכלה גבוהה. מניתוח של 
האופן בו חולקו התקבולים, ההשכלה 

הגבוהה נהנתה מכ-70% מהם וכן ענפי 
החקלאות, החינוך הבריאות,התחבורה 

ועוד.
לכן מוצע לשנות את חלוקת המימון כך 

שהות“ת יממנו את הפרויקט באחוז 
יותר גבוה 50% (מהמימון) ביחס למשרד 
המדע ולשכת המדען הראשי. וכן משרד 
החקלאות, הבריאות, החינוך, הכלכלה, 

התחבורה והמשרד לביטחון פנים ישתתפו 
ביחד בסה“כ 5% מתוך המימון

הקלה תקציבית על המשרדים: משרד קשור לתקציב המדינה
המדע ולשכת המדען הראשית והכבדת 
הנטל על משרדים בעלי אחריות ישירה 

על רווחה והתפתחות חברתית כמו 
גם תעשייתית וטכנולוגית כמו הות“ת, 

החינוך, התחבורה וכו. 

בעקבות הגידול בהיקף התוכנית 
ובתנודתיות היורו תכנית המסגרת 

השמינית נעשתה יקרה יותר מזו שקדמה 
לה ובכך מעלה את עלות מימון הפרויקט 

בכ 215-מיליון יורו, אולם עובדה זו לא 
מצוינת בסיכום ההחלטה כהשלכה 

תקציבית 

3

חלוקה עתידית של הוצאות 
המימון

בעוד שלוש שנים, אחוז ההשתתפות 
של משרדי החקלאות, הבריאות, החינוך, 

הכלכלה, התחבורה והמשרד לביטחון 
פנים במימון תכנית המסגרת יהיה גבוהה 

מ-5%.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב המדינה
לא ברור למה אי אפשר לדון מחדש 
בחלוקת הוצאות המימון גם בתכנון 

התקציב הבא ,במיוחד כאשר מדובר 
בנסיון חלוקה חדש שתוצאותיו עוד לא 

ברורות לנו.

65

הפחתת השתתפות האוצר 
במימון תכנית לחיזור מבנים

צמצום הסכום המוקנה לחיזוק 
מבני ציבור בשנים 2015-2016  

אי יישום החלטות הממשלה בנושא חיזוק 
מבני ציבור מפני רעידות אדמה הביאו לאי 

מימוש התקציב. ההחלטה בסעיף היא 
להפחית את סכום התוספת.

לאתר את החסמים שגורמים לאי מימוש קשור לתקציב המדינה
התקציב ולטפל בהם, במקום לקצץ 

בתקציב

66

משרדי ממשלה – המשרד 
לשיתוף פעולה איזורי, משרד 

ראש הממשלה והמשרד 
לאזרחים ותיקים

1-4

סגירת המשרד לשיתוף פעולה 
איזורי וקיצוץ 20 מליון ₪ בתקציב 

המשרד לאזרחים ותיקים ו-60 
מליון ₪ בתקציב משרד ראש 

הממשלה

המשרד לאזרחים ותיקים לא מבצע 
בעצמו, אלא מעביר תקציבים לענייני 
גימלאים במשרדים האחרים. לטענת 
האוצר, זו פעילות בלתי יעילה, אולם 

אין בצידה תוספת לתחום זה במשרדים 
האחרים, לכן מדובר למעשה בקיצוץ 

של 20 מליון ₪ בפעולות למען אזרחים 
וותיקים

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
מכיוון שלא מפורט אילו תוכניות ופעולות 
של המשרדים יקוצצו אי אפשר להגיב על 
ההשלכות של קיצוץ זה. עם זאת, חשוב 

להדגיש כי אנו מתריעים כנגד פגיעה 
באוכלוסיית הקשישים בישראל לאור 

קיצוץ של 20 מליון ₪ בתקציב המשרד

69

השוואת תנאי העסקתם של 
ספורטאים חוץ לספורטאים 

ישראלים

ביטול הטבות מס מיוחדות 
לספורטאים זרים

הנחייה לשר האוצר לבטל את תקנות מס 
הכנסה שמעניקות הטבות מס מיוחדות 

לספורטאים זרים.

קשור לתקציב המדינה - אומדן חסכון 
של 15 מליון ₪

צמצום ההפליה בין ספורטאים זרים 
לספורטאים ישראלים (עלויות השכר 

עם הטבות מס הן נמוכות יותר וכך יש 
למעסיק יותר תמריץ לשכור אותם)
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70

כלל רב שנתי לכח אדם 
במשרדי הממשלה

1-16

קיצוץ של 2% בשיא כח האדם 
בכל משרדי הממשלה בכל שנה.

הפחתה של מספר העובדים 
במוסד לביטוח לאומי. 

הפחתה במספר העובדים 
בשירות התעסוקה

רוב העובדים במשרדי הממשלה נותנים 
שירות לציבור. מדובר בפגיעה קשה 

בזכויות האזרחים.
צמצום כח האדם במוסד לביטוח לאומי, 
אשר גם היום סובל ממחסור חמור בכח 

אדם. 
גם בשירות התעסוקה יש מחסור בכוח 

אדם

פגיעה קשה בעיקר באוכלוסיות קשור לתקציב המדינה
מוחלשות, אשר נזקקות לקבל שירות 

מהמדינה, בעיקר מביטוח לאומי ומשירות 
התעסוקה

75-78

הפחתת הוצאות השכר 
במשרדי הממשלה

1-7

הפחתת הוצאות השכר במשרדי 
הממשלה

הקטנת גודל הממשלה דרך שכר תקינה 
 והטבות וגידולן העתידי.

סעיף 1. הפחתה של 278 תקנים רגילים 
ו-922 תקני עובדי קבלן, וחסכון של 324 

 וחצי מיליון ₪ מתקציב המדינה.
סעיף 2. הפחתה של 30% בשעות 

הנוספות בשירות הציבורי, למעט בתי 
חולים רגילים גריאטריים ופסיכיאטריים. 

אם יש הסכם קיבוצי שכופה שעות 
נוספות - להוריד את העלות מתקציב 

המשרד השוטף. 
סעיף 3. הדרישה לאישור בפה אחד של 

שכר עידוד במקום הצבעה רגילה מרמזת 
כי האוצר מתנגד לחלק מההחלטות 

 המתקבלות וכך הוא יוכל למנוע אותן. 
סעיף 4. הפעלת לחץ על ההסתדרות, 

לקביעת אמות מידה לשכר עידוד. במידה 
ולא יקרה העובדים יאבדו פרמיה באופן 

הדרגתי.
סעיף 5. פגיעה בסמכות נציב שירות 

המדינה לבצע שינוי תקני כח אדם. כיום 
סמכותו מוגבלת ל-2%. מוצע להקפיא 

סמכותו עד 2016.  
סעיף 6. עוסק בהוצאות נסיעה של 

העובדים - קיצוץ ממקסימום של 1300 
₪ בחודש לפי הסכם לכל המשק, 

למקסימום  520 ₪ לפי צו ההרחבה 
(26.4 ₪ ליום). יפגע בעובדים רחוקים 

מהעבודה ללא הסעה. 
סעיף 10. כל מה שמנוגד להסכם קיבוצי 

חתום לא יקרה

קשור לתקציב המדינה .כל ההחלטה על 
סעיפיה היא פגיעה בעובדים, הפחתת 
תקנים של עובדים בתקן ועובדי קבלן, 

והטבות שלהם ממקום העבודה במטרה 
לחסוך כסף בתקציב

לכאורה יחסוך 324 מיליון ₪ לממשלה 
מהפחתת התקנים, ואולי יותר מביטול 

ההטבות האחרות .אם לא יקרה, יתחייב 
קיצוץ אחר בתקציב המדינה. למעשה זהו 

סוג של העלאת מס על עובדי המדינה. 
ישנה סבירות שעובדי קבלן ייפגעו יותר 
כי לא חלים עליהם הגנות של עובדים 

מאורגנים. 
ההיבט המשפטי בסימן שאלה, בגלל 

שבחלקו מדובר בהסכמים חתומים
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79-80

הפחתת הוצאות ההדרכה 
במשרדי הממשלה

1

הנחיית נציב שירות המדינה להתקין צמצום הגדרת פעילויות ההדרכה
הנחיות בתקשי“ר לפיהן רק ימי הדרכה 
ורווחה שיזם הנציב או המנהל הכללי או 
ימים שמתחייבים מהסכם קיבוצי תקף 

ייחשבו כימי היעדרות בשכר. 

אמור להביא לחיסכון כתוצאה מאי קשור לתקציב המדינה
תשלום על ימי היעדרות בשכר.

במסמך אין שום אומדן לחיסכון זה.

2
הפחתת 15% אחוז מתקציבי 
ההדרכה של משרדי הממשלה

 קשור לתקציב המדינה - חסכון של 
כ- 9 מליון ₪ 

מכיוון שלא מפורט אילו תוכניות יקוצצו אי 
אפשר להגיב על ההשלכות של קיצוץ זה

81-82
הפחתה בתקציב הפרסום 

הממשלתי
הפחתת הוצאות כ-50% 

מההוצאות התקציביות על 
פרסום

הפחתה של 50% בהוצאה על פירסום של 
משרדי הממשלה, לעומת התקציב שהיה 

להם בשנת התקציב הקודמת

קשור לתקציב המדינה - חסכון צפוי של 
 93 מליון ₪ 

סבירות לפגיעה עקיפה בהנגשת מידע 
לציבור.

83

צעדים למלחמה בהון 
השחור, להעמקת הגבייה 

ולסגירת פרצות מס
1-8

דיווח של כל מי שמוגדר תושב 
ישראל כברירת מחדל.

מיסוי נהנה בן 25 ומעלה. מיסוי 
חברת בית

מיסוי פיצויי פיטורים וכל תשלום 
במסגרת סיום יחסי עבודה או 

התקשרות

מיסוי של פיצויי הפיטורים כהכנסה הוא 
הטלת מס על מי שמשתכר מתחת 

ל-10,000 ₪ בחודש, שכן הסכומים 
שמעבר לזה ממוסים כבר היום

לא לחוק ההסדרים. מדובר במס על לא קשור לתקציב המדינה
מעמד הביניים ואנשים החיים בעוני, 

באופן שפוגע בעובדים ברגעיהם החלשים 
ביותר

86-89

שינויים בהטבות במס 
ההכנסה לתושבי ישובים -   

קביעת מסלולי הטבות

1-3

הגדרת היקף הזכאויות להטבות 
במס הכנסה לתושבי ישובים לפי 

מסלולי הטבות

קביעת הטבות במס הכנסה בגובה 5-9%, 
בהתאם להחלטת הממשלה, 1340 על פי 
קריטריונים של אשכול פריפריאלי, אשכול 
כלכלי-חברתי וקרבה מגבול. בנוסף, ישנה 

החרגה של אילת ומענק הטבה נוספת 
לישובים בקרבה לגבול עם מדינה ללא 

הסכם שלום או לרצועת עזה, ולישובים 
עירוניים במחוז דרום

ישנה תוספת הטבות מס מעבר להחלטת קשור לתקציב המדינה
הממשלה 1340. יש לשים לב כי החלטה  

1340 חלה רק על ישובים המוכרים ע“י 
המדינה - פגיעה פוטנציאלית בתושבים 

שאינם יהודים

86-894-6

הגדרת הזכאות לאישור תושבות 
לצורך קבלת ההטבה

דורש אישור תושבות מהרשות המקומית 
לממש הזכאות, תלוי בתשלום ארנונה 

ומציב בעיה בפני ישובים בהם גביית 
הארנונה נמצאת באחוז מיצוי נמוך. 

הכפייה לתשלום ארנונה כדי לקבל זכאות 
יוצרת חסם לקבלת ההטבה מאחר 

שהישובים הללו סובלים לרוב מאי השקעה 
ופיתוח תעשייתי ועסקי בתחומם. 

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה
יש לקיים דיון מעמיק בסוגיה במסגרת 
ועדת כנסת. ההחלטה לא עברה בשנה 

שעברה וכעת ישנו נסיון נוסף. 
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7-9

מספר הישובים הזכאים הוכפל בשנה יישום מדורג של החלת ההטבה
האחרונה ולכן מוצע לפרוס את ההחלה 

מ- 2016 ועד 2018, כשרק בשנה 
האחרונה יגיע ליישום מלא. בינתיים 

היישובים החדשים יקבלו זיכוי של 1%, 
ומוצע לא לפגוע ב-5 יישובים שנפלטו 
ויחזרו מחדש לרשימה בשנת התקציב 

הבאה, וב-3 ישובים דרוזיים שעליהן נסוב 
הבג“צ. סעיף 8 מאפשר חריגה של עד 70  

מליון ₪ מהאיזון התקציבי בשנת 2015  
לטובת ישובים שיזכו לראשונה להטבה-  
מתיחס לסעיף 2 לעיל ולתכנית שאישרה 
הממשלה (בכפוף לקיצוץ רוחבי) לפיצוי 

תושבי הדרום לאחר צוק איתן

קשור לתקציב המדינה – מתיר הוצאה 
נוספת של עד 70 מליון₪ 

לא לחוק ההסדרים.
ההוצאה התקציבית ב 2015-לא גדולה 

במיוחד, כי נדחתה תחולת המפה 
החדשה לשנים 2016-2018 באופן 

מדורג, כך שרק ב 2018-יגיעו למיצוי מלא 
של בין 5-9% זיכוי במס לתושבי פריפריה, 

קרובי גבול ואשכול חברתי. ניתן להעביר 
גם בחקיקה רגילה

90-93

אימוץ המלצות הוועדה 
לבחינה מגדרית של תקציב 

 המדינה בישראל 
(להלן: הוועדה)

1

החלה מדורגת של חובת ניתוח 
מגדרי של תקציב על משרדי 

הממשלה השונים.

עד סוף שנת 2014 יגיש כל משרד תכנית 
עבודה לניתוח המגדרי.

הניתוח המגדרי בתקציב המדינה יושלם 
בצורה מדורגת עד ל 100%בתקציב 

 2018 ואילך. אותו ניתוח מגדרי (ובאותה 
הדרגתיות) יונהג גם לגבי מדיניות המס 
(המנתח - מינהל הכנסות המדינה) וכן 
לגבי ערבויות שהמדינה מעניקה לגופים 

שונים והתקשרויות אותן היא מנהלת 
(המנתח – אגף החשב הכללי).

הושמטה מההחלטה המלצת הוועדה 
שנציבות המדינה תקיים ימי הכשרה 

והדרכה לגורמי מפתח במשרדי הממשלה 
ביישום הניתוח המגדרי.

לא לחוק ההסדרים.קשור חלקית
לא ברור אם יש ליישום המסקנות עלות 

תקציבית (הכנת תכנית ניתוח ואז שעות 
עבודה וכ“א שמיוחד לניתוח.) 

מדובר ברפורמה מבורכת שנוגעת לאופן 
ניתוח התקציב, אולם ללא המלצות 

על אופן חלוקת התקציב עצמו. ייתכן 
שתשפיע בעקיפין בעתיד באופן תודעתי 
על מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה.
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הניתוח המגדרי שהכינו המשרדים יהווה פרסום הניתוחים המגדריים
חלק מהצעת התקציב המוגשת לכנסת 

("החוברות הכחולות").

ב-30 באפריל בכל שנה יוצג דו“ח הניתוח 
המגדרי של כל משרד ע“י המנהל הכללי.

החל מ - 2017 הרשות לקידום 
מעמד האישה תרכז את כלל הדו“חות 

המשרדיים לכדי דו“ח אחד ותפרסם אותו 
באתר האינטרנט שלה

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב המדינה



כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציב המדינהסיכום הנושאכותרתסעיף

13

עריכה: גיורא ואלה

כתיבה: אורי אלדר, שמוליק בן יעקב, עו"ד בקי כהן-קשת, בר לאודון, 
הרב עדית לב, עו"ד יפעת סולל, נתן שקרצ'י.
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המלצות נוספות - בקרה על 
יישום ההמלצה

תוקם ועדת היגוי בראשות סגן ממונה על 
התקציבים ומנכ“ל הרשות לקידום מעמד 
האישה, מנכ“ל של משרד ממשלתי ונציג 

ציבור יהיו חברים בה. 

פרסום מדריך ממשלתי לניתוח מגדרי: 
דרך אגף התקציבים בסיוע משרד ראש 

הממשלה.

מדי שנה הרשות לקידום מעמד האישה 
תעניק מלגות לחוקרים בתחומים 

רלוונטיים לנושא הניתוח המגדרי

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב המדינה

94
הצעת תקציב המדינה לשנת 

20151,3-4
סיכום פרטים טכניים שונים וסמכויות שר 

האוצר
קשור לתקציב המדינה

2

הקפאה נומינלית של תקציב 
המדינה

לאור השנים הרבות שעברו מעת קבלת קשור לתקציב המדינהאישרור של החלטה משנת 2003 
ההחלטה הראשונית ראוי היה לערוך דיון 
מעמיק בהשלכותיה והאם ראוי להאריך 

אותה

95
יישום החלטות

1-5
הסדרה של דרכי קבלת ההחלטות בהמשך דרכי קבלת החלטות

הדיון על תקציב המדינה
קשור לתקציב המדינה

96
תכנית תקציב רב שנתית 

2016-2019
קשור לתקציב המדינהסיכום התקציב


