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הצעת תקציב המדינה לשנת  :2005מבט מגדרי

תקציב המדינה לשנת  2005אינו טוב מקודמיו .יש בו קיצו של  6.3מיליארד  .א נוסי
את הקיצו הזה לשבעת הקיצוצי שכבר בוצעו מאז  ,2001נגיע לקיצו כולל הקרוב ל"60
מיליארד  )נומינלית( " סכו משמעותי ,כאשר תקציב המדינה לשנת ) 2005ללא החזר
חוב וריבית( מסתכ בכ" 170.3מיליארד .
תקציב  2005וחוק ההסדרי משקפי היטב את הגישה הניאו"ליברלית של הממשלה :יש
בה ,מצד אחד ,החזרי מס בעיקר לשכירי בדרגות השכר הגבוהות והורדה של מס
החברות ודמי ביטוח לאומי שמשלמי המעסיקי ,ומצד שני ,קיצוצי בשירותי
החברתיי וברשת הביטחו) הסוציאלי ,שינויי מבניי במוסד לביטוח לאומי ובמערכת
הבריאות.

הורדות מס לבעלי שכר גבוה ולמעסיקים
אחת הבעיות המרכזיות של הצעת התקציב לשנת  2005היא ,שהממשלה ,אשר בידה
האחת ממשיכה לקצ בשירותי החברתיי וברשת הביטחו) הסוציאלי ,נותנת ,בידה
השנייה ,מתנה כספית גדולה לבעלי שכר גבוה ,באמצעות קיצו המסי שעליו המליצה
ועדת רבינובי .הרפורמה ,שהחלה ב" ,2003והיתה אמורה להגיע להשלמה ב" ,2008הואצה
על ידי שר האוצר בנימי) נתניהו ,ועתה היא תושל ב" .2006שכירי בעלי שכר של 25,000
 לחודש ומעלה ,יקבלו החזרי מס חודשיי של   2,000ומעלה.
מעט אזרחי בכלל ,ועוד מעט נשי ,מתענייני בנושא בעל חשיבות עליונה :המסי.
המיסוי איננו סוגיה שהישראלי והישראליות מתחבטי בה ,וזאת למרות שרמת המיסוי
קובעת ,במידה רבה ,את רמת הפעילות הממשלתית .האידיאולוגיה של הממשלה הנוכחית
– ושל זאת שקדמה לה – היא להוריד ה) את רמת המיסוי וה) את רמת הפעילות של
משרדי הממשלה.
א אנו חפצות בשירותי חינו ,ושירותי בריאות טובי לכל ,א אנו חפצות ברשת ביטחו)
סוציאלי הראויה לשמה ,א אנו חפצות בפעילות מחקר ופיתוח שתעודד פעילות כלכלית,
אנו חייבות לדאוג שלמדינה יהיו האמצעי להפעיל שירותי ופעולות אלה .עיקר המימו)
בא ממיסוי.
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תקציב  2005ממשי ,את המגמה של הורדת מסי .הורדת מס הכנסה ,בעיקר למקבלי

הכנסות גבוהות ,יוביל בשני  2004ו" 2005להפסד של כ" 8מיליארד  בהכנסות הממשלה
ממסי.
רוב המרוויחי מההפסד הזה ה גברי .מי שכבר קיבלו וימשיכו לקבל "מתנה" בצורת
הפחתת הדרגתית נדיבה במס הכנסה ה מקבלי שכר של מעל   20,000לחודש6.4% .
מהשכירי ,שהיוו  64,175גברי בשנת  ,2002ייהנה מהפחתת מס נדיבה כזאת ,בשעה
שרק  0.9%מהשכירות ,שהיוו  8,917נשי בשנת ) 2002בנדלק (193 :2004 ,תיזכנה למתנה
כה נדיבה.

ראוי שנשי תדרושנה מהממשלה ומהכנסת להקפיא את המש ,ביצוע מתנת מס למקבלי
הכנסות גבוהות ולייעד את הכס שייחס ,לשירותי החברה.

שינויים מבניים
הצעת התקציב לשנת  2005וחוק ההסדרי כוללי שלושה שינויי מבניי בעלי השלכות
מרחיקות לכת על הנשי בישראל.

 .1עירעור יסודות המימון של המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי ,שנועד להבטיח לישראלי רשת ביטחו) ,שתאפשר לה לקיי
אורח חיי סביר ג בעת אבטלה ,בעת פגיעה בעבודה או בעת זקנה ,עומד בארבע השני
האחרונות תחת מתקפה מתמשכת .הממשלה עורכת קיצו אחרי קיצו במער ,הקצבאות
של המוסד לביטוח לאומי ,למרות שבמרבית המקרי ,מדובר בכספי שישראלי
וישראליות הפרישו משכר במטרה מפורשת שהכספי ישמשו לה רשת ביטחו) לעת
הצור.,
א מדובר בזקנה ,באבטלה ,בלידה או בסיעוד ,הנשי ה) ה"קליינטיות" החשובות ביותר
של המוסד לביטוח לאומי :ה) מהוות רוב בקרב מקבלי קצבת זקנה ושארי ,בקרב מקבלי
דמי אבטלה ובקרב מקבלי גמלת סיעוד .ועל מענק לידה ודמי לידה אי) צור ,לדבר.
רוב הישראלי ה בעלי עניי) בשימור יסודותיו של המוסד לביטוח לאומי .רשת הביטחו)
שמוסד זה פורס היא חשובה לכל תושבי המדינה .היא חשובה במיוחד לנשי.
כאשר הממשלה מערערת את יסודות המימו) של המוסד לביטוח לאומי ,היא מערערת את
הביטחו) של תושביה ,ובמיוחד את הביטחו) של הנשי.
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במסגרת הצעת התקציב והצעת חוק ההסדרי לשנת  ,2005הממשלה מבקשת לצמצ
את השתתפות המעסיקי בדמי ביטוח לאומי שה משלמי עבור עובדיה,
מ" 5.93%משכר העובד/ת ל" ,4.43%וזאת בשלושה שלבי .פירוש הדבר ,כאשר יושל
התהלי :,אובד) הכנסות למוסד לביטוח לאומי של כ" 3.2מיליארד  לשנה.
בעבר ,כאשר הממשלה הפחיתה את דמי הביטוח הלאומי שבה חייבי המעסיקי,
היא נתנה לביטוח הלאומי פיצוי מקופת המדינה ,שנקרא "שיפוי" .לא כ ,הפע:
הפע ,הממשלה מבטיחה להעניק למוסד לביטוח לאומי פיצוי מקופת האוצר ,שלא
יכסה את מלוא ההפסדי של המוסד ,ויהיה רק זמני .הפיצוי החלקי יינת) ב"הוראת
שעה" לשני  2005ו" .2006בשנת  ,2007אפשר יהיה לבטל אותו .אזי יהיה ההפסד
לרשת הביטחו) הסוציאלי  5.3מיליארד  לשנה.

צרי ,לומר כי הפחתת דמי הביטוח הלאומי המוטלי על המעסיק אינו נושא הקשור
באופ) ישיר לתקציב המדינה .מדובר בשינוי מבני שמטרתו להיטיב ע המעסיקי
בישראל ,ומ) הראוי היה להביאו לכנסת כהצעת חוק רגילה ,שתזכה לדיו) נאות בוועדות
הרלבנטיות .מרגע ששינוי זה נקשר לתקציב המדינה ,באמצעות חוק ההסדרי ,הוא פוגע
בהליכי החקיקה ובמעמדה של הכנסת כריבו) .מבחינה זאת ,מדובר בהלי ,בלתי"
דמוקרטי ,שכ) ההלי ,של אישור תקציב המדינה אינו מאפשר דיו) רציני בנושא כה כבד
וכה רציני .סביר להניח כי רוב חברי הכנסת שיצביעו עבור השינוי לא יבינו אותו עד תו.

הנשי צריכות להתגייס לשמור על המוסד לביטוח לאומי ,על מנת שהמוסד לביטוח
לאומי יוכל לשמור עליה).

 .2הקמת קופת חולים חמישית ,שתפעל למטרת רווח
הניסיו) שנצבר בעול מראה ,כי קופות הפועלות למטרת רווח ) (1גורמות להוצאות
מיותרות ,ו") (2נוטות "לגרו את השמנת" ,דהיינו ,לפנות למבוטחי צעירי ,בריאי
ובעלי הכנסה גבוהה – שה "זולי" יותר ,כי ה אינ צורכי שירותי רבי ,וכאשר
ה צורכי ,נית) לגבות מה כספי רבי יותר.
קופת חולי למטרת רווח ,א תאושר על ידי הכנסת בדיו) על תקציב המדינה לשנת ,2005
תערער את אושיות קופות החולי הקיימות ,שכ) היא תמשו ,מה) חברי "זולי"
ותשאיר את הקופות הציבוריות ע החברי ה"יקרי" .אזי ייווצרו שני סוגי קופת
חולי ,אחת המשרת את העשירי ושנייה המשרת את העניי.
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ייתכ) עוד ,כי קופות החולי מכבי ומאוחדת תחלטנה לפעול א ה) למטרת רווח.
ולא זאת בלבד .כניסת קופת חולי למטרת רווח למערכת הבריאות הציבורית תחשו את
ישראל לדרישות ,במסגרת הסכמי הסחר הבינלאומיי בתחו השירותי )הסכמי גאטס(,
לפתוח את מערכת הבריאות הציבורית שלה לתאגידי בינלאומיי.
מה לא טוב בזה? התשובה היא שהנגישות לשירותי בריאות היא זכות חברתית בסיסית
ולא מוצר צריכה שאפשר ג להסתדר בלעדיו .שירותי בריאות ,כמוה שירותי חינו,
ורווחה ,ה טובי) ציבוריי שהממשלה חייבת לדאוג לאספקת לאזרחיה .וטובי)
ציבוריי ,טוב שיסופקו על"ידי גופי ללא מטרות רווח ,כדי שבראש מעייניה תעמוד,
במקרה של שירותי בריאות ,בריאות האזרחי והאזרחיות – כל האזרחי והאזרחיות –
ולא הרווח של בעלי המניות.
נשות ישראל צריכות להיות מודאגות מ) ההצעה להקי קופת חולי למטרת רווח ,וזאת
משני טעמי :ראשית ,נשי ה) רוב המועסקות במערכת הבריאות הציבורית וההפרטה
תפגע בתנאי העסקת); שנית ,נשי זקוקות למערכת הבריאות יותר מגברי ,בגלל שה)
יולדות ,בגלל שה) סובלות יותר ממחלות כרוניות ובגלל שתוחלת החיי שלה) ארוכה
יותר :מי שמגיעה לגיל  75צורכת שירותי בריאות בעלות הגבוהה פי  7מזו של גילאי
צעירי יותר.

נשי צריכות להתגייס כדי לשמור את מערכת הבריאות כמערכת ציבורית המעניקה
שירותי בריאות לכל ,ללא שו קשר ליכולת לשל.

 .3פגיעה בשירותי בריאות מונעים – "טיפת חלב"
ב" ,15.8.2004החליטה הממשלה להעביר לקופות החולי  150מיליו)  על פני שלוש
שני 50 ,מיליו)  בכל שנה ,כדי שהקופות יפעילו את השירות המונע לנשי הרות,
לתינוקות ולילדי בית ספר ,בכ" 20יישובי .הדבר תואר כ"פיילוט".
מטרת ההחלטה היא לבצע בשקט את מה שלא הצליחו לבצע באופ) גלוי :לסגור את
תחנות "טיפות חלב" ,הפועלות במסגרת האג לבריאות הציבור של משרד הבריאות,
ולהעביר את השירות כולו לקופות החולי.
העילה להעברת השירות היא "התייעלות" – לתת את אותו השירות בפחות כס .השאיפה
היא לכנס תחת קורת גג אחת ,זו של קופות החולי ,את כל שירותי הבריאות הניתני
במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי .הרעיו) נשמע הגיוני ,אול קיימות כמה סיבות
טובות לא לשנות את השירות שנותנות תחנות "טיפת חלב" .סיבה אחת היא ,שהשירות
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פועל טוב ומשיג תוצאות טובות .סיבה שנייה היא ,שב"טיפת חלב" הטיפול המונע לנשי
ותינוקות בריאי הוא בסדר עדיפות ראשו) ומוטב שיישאר כ ;,לעומת זאת ,בקופות
החולי ניצב בראש סול העדיפויות הטיפול בילדי ומבוגרי חולי .א הטיפול המונע
יינת) יחד ע הטיפול בחולי ,סביר להניח שהטיפול המונע יידחק לשוליי ויסבול מחוסר
תשומת לב וחוסר משאבי .סיבה שלישית היא ,שהשירות של "טיפת חלב" ,המופעל לרוב
) (80%על"ידי משרד הבריאות ,הנו שירות זול ,המסתכ )ב" (2005בכ" 2%מתקציב משרד
הבריאות – כ" 298מיליו)  ,במחירי שוטפי.
חטיבת אחיות בריאות הציבור מתנגדת ל"פיילוט" שתוכנ) על"ידי משרד האוצר .האחיות
רואות בו מעשה מירמה ,שמטרתו להעביר את השירות כולו לקופות החולי .ג איגוד
רופאי בריאות הציבור ,ההסתדרות הרפואית בישראל ומשרד הבריאות מתנגדי .נראה כי
משרד האוצר כופ את ידו של שר הבריאות כדי שיסכי לערו" ,פיילוט".

ראוי שנשי תצטרפנה למאבק של אחיות בריאות הציבור ושל רופאי בריאות הציבור כדי
לשמור על "טיפל חלב" כשירות ייחודי באחריות משרד הבריאות.

הקיצוצים בתקציבים החברתיים
על התקציבי החברתיי נית) לומר ,כי במידה רבה ה תקציבי נשי ,וזאת משלוש
סיבות:
) (1נשי ה) רוב בקרב המועסקי בשירותי החברתיי;
) (2נשי ה) רוב בקרב המשתמשי בשירותי החברתיי ,במיוחד שירותי הבריאות
והרווחה;
) (3נשי ה) רוב בקרב האחראי להשגת שירותי חינו ,,בריאות ורווחה עבור בני
המשפחה.
תקציבי החברה מהווי רק כ" 30%מתקציב המדינה .בידיעה כי תשלו החובות נוטל כ"
 36%מ) התקציב ,החלק הגדול הנותר הוא תקציב הביטחו) ,התופס כ" 20%מתקציב
המדינה .יש מקו לטעו) ,כי תקציב הביטחו) של ישראל גדול ממה שנדרש כיו ,וכי חלק
מ) ההוצאות בו מנופחות .תקציב הביטחו) הגדול אינו מאפשר להרחיב את התקציבי
החברתיי .תקציב הביטחו) הוא תקציב גברי ,בעיקרו .מ) הראוי שנשי ייאבקו לשינוי
המאז) בי) ביטחו) ובי) חברה.
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התפלגות תקציב המדינה לשנת 2005
במחירי  ,2003במיליארדי  ₪ובאחוזים מתוך סך כל תקציב המדינה

ביטחון20.1% ,
 53.1מיליארד ₪

ממשל ומינהל5.2% ,
 13.8מיליארד ₪

החזר חובות וריבית36% ,
 94.1מיליארד ₪

כלכלה ומשק9% ,
 23.4מיליארד ₪

שירותי חברה30% ,
 80.0מיליארד ₪

מקור :משרד האוצר ,תקציב המדינה ,הצעה לשנת  ,2005עיקרי התקציב ,אוקטובר .2004
הערה :החלוקה שלנו מעט שונה מזו של משרד האוצר

כדאי לזכור :כאשר מקצצי בתקציבי חברה ,מקצצי בתקציבי שמיועדי ,בצורה זו
או אחרת ,לנשי.
 כאשר מקצצי את שירותי החברה ,מקצצי במשרות של נשי ,או ,לחלופי) ,גורמי
לכ ,שנשי מועסקות בתנאי גרועי יותר.
 כאשר מקצצי בשירותי חברה ,מקצצי בשירותי המיועדי לנשי.
 כאשר מקצצי בשירותי חברה ,מקצצי בכושר ההשתכרות של נשי או בשעות הפנאי
שלה) .זאת מכיוו) שבמקרה של טיפול שבני המשפחה זקוקי לו א ,אינ מקבלי בגלל
העדר תקציבי בשירותי החברה ,האישה במשפחה היא ברירת המחדל :היא זאת שתעניק
את הטיפול.
תקציבי חברה ה ג תקציבי האמורי להטיב ע קבוצות מקופחות :חינו ,אוניברסלי,
חינ ,אמור להעניק רמה גבוהה של חינו ,לכל התושבי ,כולל אלה שיד אינה משגת
שירותי בתשלו .ביטוח בריאות לכל אמור להעניק רמה טובה של בריאות לכל
התושבי ,ג אלה שיד אינה משגת שירותי בריאות בתשלו .כמוב) ,שירותי רווחה
אמורי להתמודד ע בעיות המונעות מתושבי להגשי את עצמ :שירותי ניידות
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לאנשי ע מוגבלויות ,מקלטי לנשי מוכות ,מרכזי סיוע לקורבנות תקיפה מינית,
מעונות לנערות במצוקה ,גמלת סיעוד לא/נשי ע בעיות בתפקוד היו"יו ,הכשרה
מקצועית לא/נשי שחסרי כישורי רלוונטיי לשוק העבודה.

הצעת התקציב לשנת  2005והשירותים החברתיים
בנוגע לתקציבי חברה ,תקציב המדינה לשנת  2005ממשי ,את מגמת הקיצוצי של
התקציבי שקדמו לו .להל) נסקור נושאי נבחרי.

 .1חינוך
הסעי המשמעותי ביותר בתקציב משרד החינו ,הוא סעי "שעות התק)" .תקציב שעות
התק) מממ) את שעות ההוראה בבתי הספר .בי) השני  2001ו" ,2005עלה מספר
התלמידי בבתי הספר ב" .7%באותה התקופה ,ירד תקציב שעות התק) ב".15%
התוצאה :הורי אמורי למלא את החסר מכיס ,דבר שמוביל להגברת האי שוויו) בי)
בתי ספר יהודיי וערביי ובי) בתי ספר יהודי בשכונות מבוססות ובתי ספר יהודי
בשכונות לא מבוססות.
 הקיצו בשעות תק) כבר הוביל ,וימשי ,להוביל ,לפיטורי מורות.

תקציב שעות תקן2005 – 2001 ,
במחירי  ,2003במיליארדי ש"ח
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1,304,800
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לשנת הכספים  ;2004החשב הכללי ,דין וחשבון כספי ,שנים שונות.
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 .2בריאות
הסעי המשמעותי ביותר בתקציב משרד הבריאות הוא סעי "מימו) חוק ביטוח
בריאות ממלכתי" .סעי זה מתייחס להשתתפות הממשלה במימו) סל השירותי,
מימו) הבא בנוס על דמי בריאות שהמוסד לביטוח לאומי גובה מ) התושבי.
בתרשי שלהל) נית) לראות עליות ומורדות ,שאינ משקפי מערכת החלטות
המשקפת צרכי ,שכ) אילו כ ,היה ,הקו היה צרי ,להראות מגמה עקבית של עלייה.
הבעיה העיקרית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא היעדר הגדרה של מנגנו) עדכו)
של עלות הסל ,שישק את מלוא הגורמי .בהיעדר מנגנו) שכזה ,העליות והמורדות
משקפי לחצי לכא) ולכא) ,ולא הלי ,מסודר של קבלת החלטות המתבססת על
ראייה האינטרסי של החברה הישראלית לטווח ארו.,

מימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי מתקציב המדינה2005 – 1998 ,
במחירי  ,2003במיליארדי ש"ח
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מקורות :עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר,תקציב המדינה :הצעה לשנת  ,2005עיקרי התקציב ,אוקטובר  ;2004הוראות התקציב,
שנים שונות.

העלייה בתקציב "מימו) חוק ביטוח בריאות ממלכתי" לא הספיקה בכדי לענות על צורכי
הבריאות של תושבי ישראל ,וזאת מארבע סיבות (1) :האוכלוסייה גדלה משנה לשנה; )(2
האוכלוסייה הזדקנה משנה לשנה " וככל שהיא הזדקנה ,עלות שירותי הבריאות שלה עלו;
) (3תשומות הבריאות השתנו :למשל ,המחיר של יו אשפוז בבית חולי עלה; ) (4הומצאו
תרופות ופרוצדורות רפואיות חדשות :דרושה תוספת תקציב כדי להעמיד אות) לרשות
החולי.
א אנו בוחנות רק את שלושת הגורמי הראשוני ,נמצא כי מאז  1995נוצר פער
מצטבר של כ" 15%בי) העלות של השינויי האלה לבי) התקציב שהוקצב למימו) סל
שירותי הבריאות ,פער שמסתכ ב" 3.2מיליארד  .א נוסי על כ ,את הצור ,בעדכו)
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טכנולוגי של סל שירותי הבריאות נמצא פער של כ" 9%נוספי במימו) הסל ,דהיינו כ"1.9
מיליארד .
התוצאה :חולי אמורי למלא את החסר מכיסיה ,דבר שמוביל להגברת האי שוויו) בי)
בעלי רמות הכנסה שונות.
 השחיקה במימו) סל שירותי הבריאות כבר הביאה לכיסוי נמו ,יותר של צרכי הבריאות
של החולי – וכאמור לנשי יש צרכי רבי יותר מאשר לגברי .כמו כ) ,השחיקה גרמה
לטרטורי שוני לאנשי הזקוקי לטיפולי ואישפוזי " ולנשי האחראיות לטיפול.

הכשרה מקצועית
עבור המובטלי בישראל ,הסעי התקציבי המשמעותי ביותר אמור להיות זה של האג
להכשרה מקצועית במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה .תוכניות הכשרה אמורות
לאפשר למובטלי/ות לשפר את סיכוייה להיקלט מחדש בעבודה.
מאז  ,1995בשעה שהאבטלה גדלה מ" 6.9%ל ) 10.2%עלייה של כ"  ,(48%תקציב ההכשרה
המקצועית למבוגרי ירד מ" 173.8מיליו)  בשנת  1995ל" 91.8מיליו)  בשנת , 2005
ירידה ריאלית של כ".47%

הכשרה מקצועית למבוגרים2005 – 1995 ,
במחירי  ,2003במיליוני ש"ח
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מקורות :עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד האוצר,תקציב המדינה :הצעה לשנת  ,2005עיקרי התקציב ,אוקטובר  ;2004הוראות התקציב
לשנת הכספים  ;2004החשב הכללי ,דין וחשבון כספי ,שנים שונות.
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בי) השני  2000ו" ,2004מספר דורשי עבודה הנהני מהכשרות יו )קיימי ג קורסי
ערב( ירד מ" 34,680ל" .13,938מתוכ ,שיעור הנשי דווקא עלה ,מ" 48%ב" 1999ל"55%
ב".2004
חלק של האזרחי הערביי בהכשרות יו עלה מ" 12%בשנת  2000ל" 26%בשנת ;2004
מתוכ ,חלק) של הנשי עלה מ" 12%בשנת  2000ל" 26%בשנת ) 2004תזכיר מהאג
להכשרה מקצועית.(29.11.2004 ,
במלי אחרות :שירותי ההכשרה המקצועית שבאחריות המדינה הצטמצמו מאד בשני
האחרונות .באות) השני ,גדלה השתתפות היחסית של כלל הנשי ,של האזרחי
הערביי ושל הנשי הערביות בקורסי ההכשרה.

סעיפי תקציב ייחודיים לנשים
רוב הכספי בתקציב המדינה אינ "צבועי" באופ) מגדרי .אול ,יש מספר קט) של
סעיפי שמיועדי למפעלי המעניקי שירותי רק או בעיקר לנשי :מקלטי לנשי
מוכות ,מרכזי לטיפול באלימות במשפחה ,מרכזי סיוע לקורבנות תקיפה מינית
ושירותי לנערות במצוקה.
רמת התקצוב של המפעלי האלה בשנת  2005תהיה דומה מאד לרמת התקצוב בשנה
שעברה .ההקצאה למקלטי לנשי מוכות זהה לזו של  ;2004המרכזי לטיפול באלימות
במשפחה מתוקצבי א ה ברמה של  ,2004א כי רמת הפעילות שלה עלתה .לתקציב
של מרכזי הסיוע נוספה תוספת של כ" .20%לגבי השירותי לנערות במצוקה ,שההקצאה
שלה קוצצה בכשליש בשנת  ,2004הוקצה תקציב ברמה הדומה לרמה המופחתת של
.2004
הבעיה בשירות לנערות במצוקה נעוצה בחוסר תקציב כוח אד ,קרי עובדות סוציאליות
המוכשרות לטפל בנערות .כיו כל עובדת סוציאלית מטפלת בכ" 100נערות ,כאשר היחס
הנכו) הוא פחות מ" 50נערות לכל עובדת .א בעבר היה אפשר לממ) מספר משרות של
עובדות סוציאליות מתקציב הפעולות ,ב" 2005הדבר ייאסר כליל.

לבסוף – מעשה חלם
בשנה שעברה אישרה הכנסת הטלת מס בריאות על עקרות הבית ,שעד אז היו פטורות
בגלל העדר הכנסה .מדובר בהחלטה שלא נית) ליישמה ,בגלל שלא קיי רישו של עקרות
בית )עקרות בית :נשי נשואות או ידועות בציבור שאינ) עובדות מחו למשק הבית(.

11

לקראת תקציב  ,2005החליטה הממשלה לבטל את מס הבריאות של עקרות הבית .במקו
מס בריאות )שממילא לא נית) ליישמו( היא החליטה לבטל את נקודת הזיכוי במס ) 171
בחודש ,או   2,052בשנה( הניתנת לגבר שאשתו אינה עובדת מחו למשק הבית .החלטה
זו פוגעת במשפחות ע מפרנס אחד ,שה) בדר ,כלל משפחות בעלות הכנסה נמוכה.
מדובר בדוגמא נוספת של מדיניות המטילה מסי על בעלי הכנסות נמוכות בשעה שהיא
מורידה מסי לבעלי הכנסות גבוהות.

מ) הראוי שהנשי תעמודנה לצד משפחות מעוטות אמצעי ותדרושנה את ביטול הביטול
של נקודת הזיכוי "עבור עקרת הבית".
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