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�. בגלל הגידול בסכו� המוקדש להחזר חובותא� זאת בעיקר , התקציב הכולל גדל אמנ
 2003 לשנת 2001בהינת� העובדה שבי� שנת . הסכו� שנותר לפעילות קט�, לעומת זאת

פירוש הדבר ירידה משמעותית בתקציב , 4%תגדל אוכלוסיית ישראל בקרוב לשיעור של 
  . הפעולה לתושב

            ....חלק� של התקציבי� החברתיי� בתקציב המדינה מצוי בירידהחלק� של התקציבי� החברתיי� בתקציב המדינה מצוי בירידהחלק� של התקציבי� החברתיי� בתקציב המדינה מצוי בירידהחלק� של התקציבי� החברתיי� בתקציב המדינה מצוי בירידה. . . . 2222

התוצאה היא . 2001 נמוכי� ריאלית משהיו בשנת 2003תקציבי החינו� והבריאות לשנת 
תו� הרחבת הפערי� בי� אלה המסוגלי� לשל� מכיס� , העברת נטל המימו� אל הציבור

�  .עבור שירותי חינו� ובריאות ובי� אלה שאינ� מסוגלי� לשל
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את , כמוב�, ירידה זו משקפת. 13.6% יש ירידה ריאלית של 2003 לשנת 2002בי� שנת 
ובמיוחד בקצבת , הקיצוצי� הדרסטיי� שנעשו בשני� האחרונות בכל מער� הקצבאות

  .הבטחת הכנסה ובדמי אבטלה

        . . . . תקציבי הפיתוח בירידהתקציבי הפיתוח בירידהתקציבי הפיתוח בירידהתקציבי הפיתוח בירידה. . . . 4444

י הפיתוח של המשרדי� תקציב, למרות הדיבורי� הרמי� אודות השקעות גדלות בתשתיות
  . השוני� מצוי בירידה מתמשכת

בהשוואה , 7%בשיעור של , אמנ�,  גדל2003תקציב הפיתוח של תשתיות תחבורה לשנת 
  ;א� אי� זה הגידול המשמעותי שבו מתגאי� אנשי האוצר, 2002לשנת 

  ; 2001 משהיה בשנת 38% נמו� בשיעור של 2003תקציב הפיתוח של משרד החינו� לשנת 

  . 2001 משהיה בשנת 50% נמו� בשיעור של 2003תקציב הפיתוח של משרד הבריאות לשנת 
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וכמחסו� אחרו� בפני משבר , "אי� ברירה"א( שהוא מתואר השכ� והערב כתקציב של 
  . התקציב מעביר כס( מעניי� לעשירי�, פיננסי

צעד המיטיב בעיקר ע� בעלי , שיעור השולי של מס הכנסה הממשלה הורידה את ה,ראשית
שהכנסותיו אמורות היו , הוטל מס על רווחי הו�, במקביל. ח ומעלה" ש15,000הכנסות של 

א� כיוו� שהמס שהוטל על רווחי הו� הוא . לכסות את ההפסדי� מהורדת המס השולי
ח " מכיל מיליארד ש2003 תקציב -- התוצאה . לא יהיה בו כדי לכסות את ההפסדי�, נמו�

 כל הישראלי� מממני� -- במלי� אחרות . לצור� כיסוי ההפסד מהורדת המס השולי
  . תוספת הכנסה לעשירו� העליו�

היא העלתה , בה בשעה שהממשלה הורידה את מס ההכנסה בעיקר לבעלי שכר גבוה, שנית
  .אשר ע� עשירי�המקשה ע� מעוטי הכנסה יותר מ, שהוא מס רגרסיבי, מ"את המע

 בה בשעה שהממשלה העניקה תוספת נטו שתגיע ע� השלמת הרפורמה לסכו� ,שלישית
היא קיצצה בכל הקצבאות של , ח בחודש ומעלה לבעלי הכנסות גבוהות" ש2,000של 

הלוח שלהל� מציג את . ות הבטחת הכנסה/ובמיוחד ע� מקבלי, המוסד לביטוח לאומי
  . לצד ההטבות במס לבעלי שכר גבוה, מהות חד הוריותהפגיעות בקצבת הבטחת הכנסה לא
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2003 2008 

1,500 4,795 3,360 1,435        

2,500 5,195 3,784 1,411        

3,500 5,595 4,208 1,387        

4,500 5,995 4,632 1,363        

         10,000 160 301 

         15,000 200 839 

         25,000 200 2,062 

         50,000 200 3,394 

         100,000 200 3,894 

         200,000 200 4,894 
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