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עיקרי הדברי
הצעדי שהוצגו תחת הכותרת "חומת מג כלכלית" מטילי את מימו הוצאות המלחמה
וההשלכות הכלכליות שלה בעיקר על שכבות הביניי ועל השכבות החלשות של החברה
הישראלית.
הפגיעה העיקרית היא בישראלי אשר קצבאות הביטוח הלאומי מהוות חלק משמעותי
של הכנסותיה  .א יאושרו הצעדי  ,יפסידו ישראלי אלה ,שמתרכזי בששה
העשירוני הנמוכי  ,הפסד משולש :לפני חודשיי החליטה הממשלה שלא לעדכ את
הקצבאות לפי השכר הממוצע בשנת  ,2002ועתה היא מציעה ה קיצו של  4%וה אי
עדכו של ער #הקצבאות ג בשנת .2003
בתו #כלל מקבלי הקצבאות יש מספר קבוצות שתיפגענה במיוחד :הילדי החרדי
והערבי  ,ש"חומת מג כלכלית" קוראת להפלות באופ רשמי על רקע האמונה או
הלאו של הוריה ; המובטלי  ,שתנאי זכאות לדמי אבטלה הוחמרו עוד ,לאחר
החמרות חוזרות בשני האחרונות; ומקבלי הבטחת הכנסה.
לעומת זאת ,בעלי ההו יוצאי ללא פגע .מתברר כי הפגיעה המדוברת ביותר לפני מסיבת
העיתונאי של שר האוצר ,הלא היא מיסוי ההו ,אינה כלולה כלל ב"חומת מג כלכלית".
במש #יומיי  ,לפני מסיבת העיתונאי של שר האוצר ,טרח משרדו להדלי& ידיעות על
כוונה כביכול למסות את ההו ,כולל פרטי מדויקי לכאורה על גובה המס ועל תחולתו,
אלא שהתכנית הכתובה עצמה כוללת רק אזכור של הקמת ועדת רבינובי  .יתרה מזאת,
שר האוצר התחייב במסיבת העיתונאי רק לכ #שכאשר יקבל את המלצות הוועדה ,הוא
"ינסה לייש את ההמלצות" כבר במושב הקי של הכנסת.
עוד מבקש האוצר לפגוע בכל השכירי בישראל ,על ידי הקפאה של השכר למש #שנה
וחצי ,באמצעות חקיקה .בעוד שבעלי ההו יוצאי מ"חומת מג כלכלית" ללא פגע ,מבקש
האוצר לכבול את ידי העובדות והעובדי ולשלול באמצעות חקיקה את זכות להיאבק על
שכר הוג.
סעי& חשוב ביותר של "חומת מג כלכלית" הוא הצעה של האוצר לכבול את ידי הכנסת,
ולחייב תמיכה של רוב חברי הכנסת בכל הצעת חוק הכרוכה בהוצאה תקציבית .זהו
הניסיו השלישי של האוצר בתו #שנה אחת ,להגביל את מה שקרוי "החקיקה הפרטית".
האוצר מזכיר כי ברוב הארצות יש הגבלות על "חקיקה פרטית" ,אול הוא אינו מזכיר כי
ברבות מאות ארצות נהנה הפרלמנט מיכולת משמעותית להשפיע על תהלי #עיצוב
התקציב ,וכי לא כ #הוא הדבר בישראל.

א .קצבאות המוסד לביטוח
לאומי
החזרת קצבת ילדי מוגדלת ליוצאי צבא
של

מדובר באפליה בוטה ורשמית בי ילד ישראלי למשנהו על רקע האמונה או הלאו
הוריו .יש בהצעה זו משו חזרה לימי אפלי שחשבנו כי ה כבר מאחורינו.

מקור של קצבאות ילדי מוגדלות ליוצאי צבא )קי" ( בתקופה שלאחר מלחמת ששת
הימי  ,כאשר הפערי הכלכליי גדלו מאוד ועוררו מחאה חברתית נרחבת .הממשלה דאז
בחרה לפצות את בעלי השכר הנמו  #בקרב היהודי  ,בעיקר יהודי מזרחי  ,שבאותה
תקופה התאפיינו במספר ילדי גדול )) באמצעות הגדלת קצבאות הילדי  ,במקו
באמצעות העלאת שכר .הממשלה ביקשה למנוע את הסיוע מ הערבי  ,והפתרו שנמצא
היה הגבלת הקצבאות המוגדלות למי שהוריה שירתו בצבא .אלא שהגבלה זו פגעה
בקבוצה נוספת של בעלי משפחות גדולות  היהודי החרדי  .כדי להקל עמ  ,נקבע כי
הזכאות לקי" תחול לא רק על ילדי להורי שאחד מה שירת בצבא ,אלא ג לילדי
שאח או אחות שלה שירתו בצבא ,ולילדי שהסבא והסבתא שלה שירתו בצבא .הזכות
הוענקה ג במקרה שיוצא הצבא לא היה עוד בחיי  .ג אחרי כל זה עדיי נותרו משפחות
יהודיות מחו למעגל הזכאי לקי"  :עולי חדשי  ,תלמידי ישיבות ופטורי שירות
מסיבות בריאותיות וחברתיות .עבור אלה המציאו את הדרכי הבאות :העולי החדשי
קיבלו קצבה מוגדלת מהסוכנות היהודית ,תלמידי הישיבות קיבלו מלגה מוגדלת ממשרד
1

הדתות ,והמשפחות שבטיפול משרד הסעד קיבלו תמיכה מוגדלת מאוצר המדינה .
ההצעה להחזיר את קי" פוגעת ה ביהודי חרדי וה בערבי  ,שרוב המכריע אינו
משרת בצבא .ע זאת יש לזכור כי עבור החרדי פותחה בינתיי המתכונת של תמיכות
ייחודיות באמצעות משרד הדתות.
ההצעה פוגעת בבסיס האוניברסליסטי של קצבת הילדי  .משנפגע בסיס זה ,נפתח הפתח
לפגיעות עתידיות נוספות.
במישור המעשי ,מדובר בפגיעה מוחשית וכואבת ביותר במשפחות מרובות ילדי שעתה
אמורה הכנסת לקטו באחת בסכו משמעותי :לפי חישוב של עיתו "האר " ,משפחה ע
 5ילדי

שלא תימצא זכאית לקי" תאבד סכו

2

חודשי של בער 1,100 #ש"ח .

הפחתה רוחבית של קצבאות המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 4%

הפגיעה העיקרית של "חומת מג כלכלית" היא בישראלי אשר קצבאות הביטוח הלאומי
מהוות חלק משמעותי של הכנסותיה  .א יאושרו הצעדי  ,יפסידו ישראלי אלה בתו#
חודשיי שלוש פעמי  :פע אחת בשל אי עדכו הקצבאות בשנת ) 2002החלטת ממשלה
מפברואר  ;(2002פע שנייה מ הקיצו הרוחבי המוצע עתה בס ;4% #ופע שלישית מ
ההצעה עתה שלא לעדכ את הקצבאות ג בשנת  .2003יש לציי כי קצבאות הביטוח
הלאומי ממילא אינ גבוהות ,וה מעניקות הכנסה ברמה של קו העוני .הנפגעי העיקריי
מ הקיצו יהיו  6העשירוני הנמוכי :

2000
הכנסה חודשית למשק בית מקצבאות הביטוח הלאומי2000 ,
לפי עשירוני הכנסה ברוטו למשק בית) 2000 ,בש"ח(
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מקור :הלמ"ס ,סקר הוצאות המשפחה  ,2000לוח .3.1

הקיצו הרוחבי לא יחול על קצבאות ילדי  אלא שבקצבאות אלה נער #קיצו משמעותי
רק במגזר הערבי ,כאמור לעיל .יוצאות מ הכלל נוספות ה גמלאות נכות כללית ,שארי ,
תגמולי למשרתי במילואי וקצבת זקנה למקבלי השלמת הכנסה.

דמי אבטלה
"חומת מג כלכלית" מציעה להארי #את התקופה שאד נדרש לעבוד לפני שיהיה זכאי
לבקש דמי אבטלה ,מתקופה של  180ימי  כנהוג היו ) לתקופה של  360ימי  .כמו כ
מוצע לקצ בגובה דמי האבטלה לה זכאי מי שמשתתפי בהכשרה מקצועית .לבסו&
יש לציי פגיעה ייחודית בצעירי ערבי  ,עקב העלאת גיל הזכאות לדמי אבטלה לגיל 21
לגברי ולגיל  20לנשי .
הצעה זו באה בעקבות סדרה של קיצוצי והחמרות שהונהגו בעשור האחרו בכל הנוגע
לדמי אבטלה :חיוב מובטלי לקבל כל עבודה שתוצע לה ללא תלות בהשכלת או
הכשרת המקצועית ,א& א מקו העבודה מרוחק כדי  60ק"מ ממקו מגוריה  ,וא&
א השכר המוצע נמו #מדמי האבטלה שהיו זכאי לקבל; הפחתה מדורגת של שיעור דמי
האבטלה ,כ #שלאחר חמשת החודשי הראשוני היא לא תעלה על יותר משני שלישי
של השכר היומי הממוצע במשק; הגבלת מספר התביעות ללא יותר מפע אחת בשנה;
הפחתת מספר ימי הזכאות למובטלי עד גיל  35שאי לה תלויי לתקופה של  100ימי
במקו  138יו ; ועוד.

ב .מיסוי
מיסוי ההו
בעלי ההו יוצאי

מ"חומת מג כלכלית" ללא פגע.

מתברר כי הפגיעה המדוברת ביותר לפני מסיבת העיתונאי של שר האוצר ,הלא היא
מיסוי ההו ,אינה כלולה כלל בצעדי שמשרד האוצר יביא לאישור הממשלה .במש#
יומיי לפני מסיבת העיתונאי של שר האוצר ,טרח משרדו להדלי& ידיעות על כוונה
כביכול למסות את ההו ,כולל פרטי מדויקי לכאורה על גובה המס ועל תחולתו ,א#
התכנית הכתובה עצמה כוללת רק אזכור של הקמת ועדת רבינובי  ,ואילו שר האוצר
התחייב במסיבת העיתונאי רק לכ #שכאשר יקבל את המלצות הוועדה ,הוא "ינסה
לייש את ההמלצות" כבר במושב הקי של הכנסת.

העלאת המע"מ בשיעור של 1%

בעוד ששר האוצר נמנע מלכלול מיסוי של רווחי הו ב"חומת מג כלכלית" ,וא& הרגיע את
בעלי ההו באומרו כי מדובר בצעד מורכב המצרי #הכנה ,הוא לא היסס לנקוט בצעד הקל
של העלאת המע"מ  צעד הפוגע באופ יחסי יותר בישראלי בעלי הכנסות נמוכות .כל
הישראלי יידרשו לשל תוספת אחידה על אותו מוצר ,למרות שהכנסותיה שונות זו
מזו .על מנת להמחיש את ההבדלי בגודל הפגיעה ,אנו מציגי להל חישוב של משקל
תוספת של  100ש"ח בס #המע"מ שאנו משלמי במהל #חודש אחד ,בהכנסה החודשית
של משקי בית ,לפי עשירוני  ,בשנת .2000

משקלה של תוספת מע"מ חודשית בס&  100ש"ח בהכנסה החודשית של משקי
בית2000 ,
לפי עשירוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
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מקור :חישוב של מרכז אדוה על פי הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2000לוח ד.

העלאת מס הקניה על סיגריות
החלטה זו תפגע בעיקר בבעלי הכנסות נמוכות ,שבקרב שיעור המעשני גבוה .ההוצאה
על סיגריות בחמישו התחתו )שני העשירוני הנמוכי ( עמדה בשנת  2000על  104.0ש"ח,
בעוד שבחמישו העליו )שני העשירוני הגבוהי ( היא עמדה על  63.8ש"ח.

הוצאה חודשית לסיגריות ,לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית2000 ,
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מקור :הלמ"ס ,סקר הוצאות משק הבית  ,2000לוח .1

ביטול תקרת הכנסה לצור& תשלו מס בריאות ודמי ביטוח לאומי
כיו  ,דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות משולמי רק עד לתקרה של  5פעמי השכר
הממוצע ) 35,000ש"ח בקירוב( .שכיר ששכרו  100,000ש"ח לחודש משל את שני המסי
רק על  35,000ש"ח  א #לא על יתרת השכר ) 65,000ש"ח( .עתה מציע האוצר לבטל את
התקרה ולהטיל את שני המסי על מלוא סכו השכר.
עקרונית ,זהו צעד טוב ,שכ מ הראוי הוא שבעלי הכנסות גבוהות יתרמו יותר מאחרי
למימו הצרכי הנוכחיי .
א #יש להצעה זו ג צד שלילי :האוצר מציע אותה כתחלי& להעלאת מס ההכנסה ו/או
כתחלי& להטלת היטל מלחמה; כל זאת מתו #רצו להימנע מכל צעד שנית יהיה להגדירו
כ"העלאת מס" .תו #כדי כ #פוגע האוצר בהגדרתו של הביטוח הלאומי כמוסד הבא לספק
רשת של ביטחו סוציאלי והגובה מסי לש אספקת ביטוחי ייחודיי  .למעשה ,הופ#
האוצר את המוסד לביטוח לאומי למחלקה באג& מס הכנסה .יש מקו לחשש כי בעלי
הכנסות גבוהות יפתחו גישה שלילית כלפי המוסד לביטוח לאומי ,ובכ #תיפגע
הלגיטימציה של המוסד.

ג .שכר
הקפאת שכר
מדובר בצעד חריג ביותר .מותר להטיל ספק ברצינותו של האוצר בבואו להציע את הצעד
הזה וביכולתה של הממשלה להוציאו אל הפועל .הצעד פוגע לא רק בחזו השוק החופשי,
שאנשי האוצר כה אוהבי להלל ,אלא ג בזכות של עובדות ועובדי להיאבק למע שכר
הוג יותר ,ובעקבות זאת ,הוא פוגע ג בסיבת קיומ של האיגודי המקצועיי .
האוצר מצדיק את צעדו בטענה ש"השכר הממוצע במשק עלה ריאלית בשיעורי גבוהי
בשני האחרונות" .כידוע ,השכר הממוצע עולה בעיקר עקב עליית השכר בדרגות הבכירות
במשק .כיוו שכ ,#א הממשלה רצינית ומסוגלת להוביל מהל #של הקפאת שכר בחקיקה,
הרי מ הראוי היה שתתמקד א #ורק בשכר של בעלי השכר הגבוה.

קיצו' של  5%בשכר השרי ,חברי הכנסת ,נבחרי ציבור אחרי ובכירי המגזר
הציבורי
זהו צעד ראוי לשבח .נית לשפרו עוד על ידי מהל #נוס& של שינוי מערכת העדכוני
וההצמדות הגורמת לכ #ששכר הבכירי "זוחל" כלפי מעלה באופ מעי "אוטומטי".

ד .משרדי הממשלה
קיצו' רוחבי של  4%במשרדי הממשלה
המשרדי בעלי התקציבי הגדולי ביותר )מלבד משרד הביטחו( ה המשרדי
החברתיי  ,ועל כ ה יהיו הנפגעי העיקריי מקיצו זה .תקציבי משרדי אלה ,ובעיקר
תקציבי החינו #והבריאות ,נשחקי מזה שני  .קופות החולי ובתי הספר מסתמכי
יותר ויותר על תשלומי של קהלי היעד שלה  ,בבריאות )) החולי  ,ובחינו  #הורי
התלמידי  .הקיצוצי המוצעי עכשיו מתווספי לקיצו שהונהג בפברואר השנה ,וה
רק יחמירו את המגמה של העברת נטל המימו אל הציבור .הנפגעי העיקריי ממגמה זו
ה ישראלי מעוטי משאבי  ,שאינ יכולי להשלי את החסר מכיס ועל כ ה
מקבלי שירותי פחות טובי .
על הקיצו הזה יש להוסי& את ההחלטה לעבור לתקציב על בסיס נומינלי ולבטל את שיטת
ההצמדות האוטומטיות בתקציב .פירוש הדבר שתקציב  2003יהיה קט מתקציב 2002
בשיעור האינפלציה.

ה .תעסוקה
תמרי' כספי למעסיקי עובדי/ות חדשי/ות
כאשר הועלתה הצעה זו בדצמבר  2001היא עוררה התנגדות רבה ,בטענה שהתמרי פותח
פתח ל"חליבת" המדינה בידי מעסיקי  .ע זאת ,השוואה שער #המוסד לביטוח לאומי
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בשנת  , 1995בי תימרו מעסיקי ובי שיפוי מעסיקי )ר' סעי& נפרד להל( העלתה כי
התימרו זול יותר ויעיל יותר מ"שיפוי המעסיקי " :בי שנת  1986לשנת  1995הוציאה
המדינה על שיפוי המעסיקי  49מיליארד ש"ח )במחירי "  (1996בלא שו ידיעה לגבי
השפעתה על הרחבת היק& התעסוקה" )ש  .(264 :לעומת זאת ,בשני  1995  1991שול
תמרי למעסיקי בגי העסקת של בער 237 #אל& עובדי נוספי  ,בעלות כוללת של
בער 2.5 #מיליארד ש"ח )במחירי  .(1996רוב הגדול של עובדי נוספי אלה זכה להשיג
כתוצאה מכ #מקו עבודה לטווח הארו.#

הקטנת שיפוי המעסיקי
למרות שמעול לא הוכח כי שיפוי המעסיקי משיג את המטרה של עידוד התעסוקה ,הוא
נהוג עד עצ היו הזה .בתקציב המדינה לשנת  2002מצוי סכו של  3.45מיליארד ש"ח
לצור #שיפוי מעסיקי  .ההצעה לקצ בסכו זה ראויה על כ לברכה ויש להצטער על כ#
ששיפוי המעסיקי לא בוטל כליל.

סיוע בדיור
קיצו' נוס) במשכנתאות
"חומת מג כלכלית" מציעה להוריד את סכו

המשכנתא לזכאי

מדובר בקיצו של בער 3,000 #ש"ח עבור בער 60% #מ הזכאי
והשיכו.

בשיעור של .4%
לסיוע ממשרד הבינוי

כשלעצמו ,צעד זה נראה בלתי מזיק ,באופ יחסי .אול צרי #לזכור כי מדובר בהמש#
מגמה של ירידת ער #המשכנתאות הממשלתיות ושל כוונה של משרד האוצר לבטל את
האופי האוניברסלי של תכנית המשכנתאות הממשלתיות .בשנת  1994היוו המשכנתאות
הממשלתיות  38%מס #האשראי שנית לרכישת דירה; בשנת  2000ירד משקלה של
המשכנתא הממשלתית לשיעור של  .25%כעת היא תרד עוד.

פגיעה בסיוע בשכר דירה
"חומת מג כלכלית" מציעה להקטי במחצית את הסיוע בשכר דירה הנית לזכאי
מסכו של  1,170ש"ח לסכו של  600ש"ח.
עוד מציעה התכנית שבתו

שוני ,

 3שנות סיוע בשכר דירה יופחת הסיוע בשיעור של  5%לשנה.

לבסו& ,מוצע כי החל בראשו ליוני  2002תיאלצנה משפחות חד)הוריות הנזקקות לסיוע זה
)הכוונה לפונות חדשות( לעמוד לא רק במבח הכנסה אלא ג במבח תעסוקה )דהיינו,
להוכיח כי פנו ללשכת עבודה א #לא מצאו עבודה(.

כבילת ידי הכנסת
במסגרת "חומת מג כלכלית" מציע האוצר לכבול את ידי הכנסת על ידי תיקו של חוק
יסוד :משק המדינה ,אשר יתנה קבלת חוקי בעלי השלכות תקציביות )מה שקרוי
"חקיקה פרטית"( בהשגת רוב ) 61קולות( של חברי/ות הכנסת .כידוע ,רוב שכזה הוא
תופעה נדירה ביותר ,ועל כ הפירוש המעשי של הצעה זו הוא הגבלת יכולת הכנסת
להשפיע על המדיניות התקציבית.
האוצר )והתקשורת( אוהב להציג את הכנסת הישראלית כ"משתוללת" וכמי ש"אינה
מבינה" את תפקידה במשחק הכוחות הדמוקרטיי  .האוצר משתמש בנתוני  ,המראי
בפרלמנטי ב"מדינות מתוקנות" "החקיקה הפרטית" מוגבלת מאוד ,ולעתי אינה
מוכרת כלל .קביעה זו ,מציגה תמונה חלקית בלבד ,שכ היא אינה מביאה בחשבו את
העובדה שבארצות רבות במערב ,מעמדו של הפרלמנט בכלל ,ובענייני תקציב בפרט ,חזק
יותר מאשר בישראל .בישראל ,אג& התקציבי הוא המוציא והמביא הבלעדי ,כמעט ,בכל
ענייני התקציב ,קטני כגדולי ; הכנסת ממלאת בעיקר תפקיד של חותמת גומי ,בלא
יכולת ארגונית ומחקרית של ממש לבחו את הצעת התקציב ולהציע חלופות או שינויי .

כי

בארצות אחרות נהנה הפרלמנט מיכולת השפעה גדולה הרבה יותר .הקונגרס בארצות
הברית נהנה ממעמד מרכזי בענייני תקציב ,והוא א& מחזיק בגו& מחקר עצמאי המעניק לו
תחזיות והערכות בלתי תלויות באלה של אג& התקציבי של הנשיא .בהולנד נהנה
הפרלמנט מיכולת בלתי מוגבלת להכניס שינויי בהצעת התקציב ,א כי בפועל השינויי
המתקבלי ה שוליי ; יחד ע זאת ,הפרלמנט ש נער #לדיו התקציבי באופ רציני
יותר מאשר בישראל ,בי השאר משו שתקציבי המשרדי השוני נדוני באחת מתו#
ארבע עשרה ועדות ייעודיות .בישראל ,ועדת הכספי דנה בתקציבי כל המשרדי  ,בלא
שתוכל להיכנס לעומק בא& אחד מה  .בשוודיה הממשלה מציגה לפרלמנט את היעדי
המקרו)כלכליי של התקציב לפני שהיא מציגה את הצעת התקציב המפורטת; כ #יכול
הפרלמנט להשפיע על המדיניות המקרו כלכלית ועל גודלו של התקציב; בישראל ,כידוע,
הכנסת אינה דנה כלל ביעדי המקרו כלכליי והיא מקבלת לאישור תקציב שהוא למעשה
סגור ומסוגר ,שאפשר לפרצו רק באמצעות "סחיטה" פוליטית .בגרמניה יש לחברי
פרלמנט יכולת ממשית להציע שינויי בהצעת התקציב ,ויש דוגמאות לשינויי
משמעותיי שאכ התקבלו .החוקה הגרמנית מסמיכה את הפרלמנט להכניס שינויי
בהצעת חוק התקציב א& ללא הסכמת הממשלה ,כל עוד מדובר בהגדלת ההכנסות או
בהקטנת ההוצאות .כשמדובר במצב הפו ,#היינו הקטנת ההכנסות או הגדלת ההוצאות,
יש צור #באישור הממשלה .בנוס& ,מלאכת העיו והדיו בתקציב מתחלקת בי שתי
ועדות :ועדת תקציב ,הדנה בצד ההוצאות )דהיינו ,תקציב המדינה( ,וועדת כספי  ,הדנה
בצד ההכנסות )מיסוי( .חלוקה שכזאת קיימת ג בשוודיה.
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