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 אתי קונור

 אלו� אטקי�

 נירה קראוס

 ברברה סבירסקי



    תוכ� ענייני�תוכ� ענייני�תוכ� ענייני�תוכ� ענייני�

    כללי כללי כללי כללי 

    משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�משרד החינו�) ) ) ) אאאא

 תשלומי הורי� והצלחה בלימודי�) א1א

 צמצו� תקציב הפיתוח, גידול בתקציב החינו� החרדי) ב1א

 הוזלת עלות העבודה של כוח ההוראה) 2א

 תקציבי� למגזר הערבי) 3א

 תכנית החומש) א3א

    משרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאותמשרד הבריאות) ) ) ) בבבב

 מימו� סל שירותי הבריאות שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי) 1ב

 בריאות הנפש) 2ב

 האשפוז הסיעודי) 3ב

 פ"ביטול הסדר שר) 4ב

    משרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחה) ) ) ) גגגג

 הכשרה מקצועית) 1ג

 טיפול באלימות נגד נשי�) 2ג

 תקציבי� לטיפול בילדי� ונוער) 3ג

  סבסוד ילדי רווחה במעונות יו� ומשפחתוני�$האג# לתעסוקת נשי� ) א3ג

 השירות לילד ולנוער) ב3ג

 האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק) ג3ג

 "מהבטחת הכנסה להבטחת תעסוקה) "4ג

 2000החלטות הממשלה מאוגוסט ) א4ג

 בעול� workfareממצאי� נבחרי� ממחקרי� על תוכניות ) ב4ג

    משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�) ) ) ) דדדד

 משכנתאות) 1ד

 סיוע בשכר דירה) 2ד

 דיי� לאזרחי� ערבי�תקציבי� ייעו) 3ד



 הדיור הציבורי) 4ד

    עירוניותעירוניותעירוניותעירוניות$$$$תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�) ) ) ) הההה

 התפלגות אזורית ומגזרית: 2001עירוניי� בשנת $כבישי� בי�) 1ה

 אזור הדרו�) א1ה

 המגזר הערבי) ב1ה

 השטחי�) ג1ה

 2001 עד שנת 1992צ לפיתוח כבישי� משנת " בתקציבי מעמגמות הגידול) ד1ה

 כביש חוצה ישראל) 2ה

 סובסידיה ממשלתית לתחבורה הציבורית) 3ה

 הסובסידיה לרכבת יורדת, הסובסידיה לאוטובוסי� עולה) א3ה

    נספח מתודולוגינספח מתודולוגינספח מתודולוגינספח מתודולוגי) ) ) ) וווו



    כלליכלליכלליכללי
ובראש� ,  כוללת הקצאות מוגדלות במעט למספר תחומי�2001צעת התקציב לשנת ה

�גידול זה התאפשר לאחר שהממשלה החליטה להיצמד באופ� פחות . התשתיות והחינו
המוצגי� על ידי הגופי� הפיננסיי� , כלכלי$ לכללי הניהול המקרו2000אדוק מאשר בשנת 

יטוי בהחלטה לדחות את מימוש מדד הגירעו� הדבר בא לידי ב. הבינלאומיי� כתורה מסיני
 בשיעור של 2001ובהחלטה להגדיל את בסיס התקציב לשנת , 2003של מאסטריכט לשנת 

, אלא שבה בעת). אתר האינטרנט, 2001מדיניות התקציב לשנת , משרד האוצר (2.75%
 ובמקו� להשתמש, בחרה הממשלה להיצמד לעקרונות מאסטריכט בעניי� החוב הממשלתי

היא מפנה חלק , בגידול בהכנסות ממסי� בשנה הנוכחית כמנו# ליוזמות בתחו� החברתי
 . גדול מ� ההכנסות להגברת קצב החזר חובות הממשלה

 רחוקה מלבשר על שינוי משמעותי כלשהו בסדרי העדיפויות 2001הצעת התקציב לשנת 
כלכלה "שתתפי� באי� בה תכניות יצירתיות וארוכות טווח להגדלת מעגל המ. הלאומיי�

הגידול הקט� , במקו� זאת. ואי� בה צעדי� לעצירת הגידול בפערי� החברתיי�" החדשה
, "השקעה בתשתיות ובחינו�"בתקציב הוקצה לקוב, פרוייקטי� שנועד לאפשר התהדרות ב

 . א� הרחוק מלענות על הציפיות שמרבית הישראלי� תולי� בממשלה

, הרכבת. רה מיועדת לכבישי� ולא לרכבותמרבית התוספת לתשתיות תחבו: תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות
אול� אינה זוכה , חסכנית יותר במשאבי טבע ונגישה יותר לכל שכבות הע�, מזהמת פחות

ההשקעות הגדולות בכבישי� אינ� מבשרות , יתרה מזאת. לנתח גדול לפיתוח רשת המסילות
. � זרי�שכ� עבודת הסלילה נעשית בחלקה הגדול על ידי פועלי, על גידול בתעסוקה

, כביש שכמחצית מחברי הכנסת, פרוייקט התחבורה הגדול ביותר נותר כביש חוצה ישראל
מלבד הנזקי� הרבי� . מרבית המומחי� ורוב הארגוני� הירוקי� והחברתיי� מתנגדי� לו

, שכ� סביר כי ישרת בעיקר עובדי�, יגדיל הכביש עוד יותר את הפערי� החברתיי�, שיגרו�
 . � ונהני� ממימו� הוצאות הרכבהמתגוררי� בפרברי

�, חלק גדול מ� ההקצאה הנוספת אינו מיועד לשיפור תיפקוד� של בתי הספר, בחינו�: חינו�חינו�חינו�חינו
או לתוכניות , כדוגמת פנימיות היו�, "להיטיב ע� הע�"אלא לתוכניות הנושאות אופי של 

באמצעות אלא , המתמודדות ע� כשלו� החינו� בפריפריה שלא באמצעות שיפור בתי הספר
ע� כל היות� , תוכניות אלה. לקראת בחינות הבגרות, ברגע האחרו�, תגבור הבוגרי�

עיירות , אי� בה� כדי להתמודד ע� הפערי� ברמת החינו� בי� השכונות, ראויות כשלעצמ�
הצעת התקציב אינה , יתרה מזאת. הפיתוח והיישובי� הערביי� ובי� היישובי� המבוססי�

י� הגדולי� השוררי� בי� בתי ספר שוני� בכל הנוגע למשאבי� מתמודדת כלל ע� הפער
 . כספיי� ולמשאבי כוח אד�

מבקשת הממשלה לדחות כמה , במסגרת חוק ההסדרי�: הממשלה מבטלתהממשלה מבטלתהממשלה מבטלתהממשלה מבטלת, , , , הכנסת מחוקקתהכנסת מחוקקתהכנסת מחוקקתהכנסת מחוקקת
וביניה� חוק הדיור , מ� ההישגי� החקיקתיי� החברתיי� החשובי� של השני� האחרונות

הנחות לדיירי� ותיקי� (חוק הדיור הציבורי ; ) הדירותהשתתפות המדינה בשיפו,(הציבורי 
השתתפות המדינה במימו� עלות (חוק פעוטות בסיכו� ; )הרוצי� לרכוש את דירותיה�

המחייב (וחוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד� ; )החזקת פעוטות בסיכו� במעונות יו�
 6ת המעסיק לאחר / עובדת חברת כוח האד� למעמד של/ת ממעמד של עובד/העברת העובד
שתבטל , במסגרת חוק ההסדרי� מבקשת הממשלה מ� הכנסת, במלי� אחרות). חודשי עבודה

 . חלק� א� לפני זמ� קצר, את החוקי� שהיא עצמה קיבלה

) בער�(ח " מיליו� ש100 כוללת הקצאה של 2001הצעת התקציב לשנת : תוכנית ויסקונסי�תוכנית ויסקונסי�תוכנית ויסקונסי�תוכנית ויסקונסי�
התוכנית מיועדת להתמודד ע� הגידול במספר ". נסי�תוכנית ויסקו"לתוכנית הידועה בש� 
ניסוי . "באמצעות דחיפת� של מקבלי הגמלה אל שוק העבודה, מקבלי הבטחת הכנסה

, בפועל התוצאות בארצות הברית מעורבות; האמריקאי מוצג כפתרו� פלאי�" ויסקונסי�
מ� ע� שכר רבי� מאלה שהצטרפו לשוק העבודה מצאו עצ. והשלכותיה� שנויות במחלוקת

ממשלת ארצות הברית . נמו� וללא רשת ההטבות שהייתה צמודה לגמלת הבטחת ההכנסה
� . יותר משהוציאה בעבר על הבטחת הכנסה, מוציאה כיו� על סיוע למקבלי שכר נמו

שחלקה מיועד למימו� הרפורמה במס עליה , הצעת התקציב כוללת רזרבה: רפורמה במסרפורמה במסרפורמה במסרפורמה במס
עת הרפורמה במתכונתה המלאה לא זכתה בתמיכה כיו� שהצ. המליצה ועדת ב� בסט



הרפורמה המוקטנת . מבקשת הממשלה לקבל את אישור הכנסת לרפורמה קטנה, פוליטית
והורדת , הטלת מס על הבורסה מחד גיסא: שומרת על שניי� מ� המרכיבי� הראשוניי�

י יהיו המרוויחי� העיקריי� מהורדת שיעורי המס השול. שיעורי המס השולי מאיד� גיסא
א� , חלק מה� יצטרכו לשל� מס על רווחי� בבורסה, אמנ�. המועסקי� בעשירוני� הגבוהי�

שהאוצר שומר רזרבה של למעלה , ראיה לכ� היא העובדה: החשבו� לא יהיה מאוז�
 .ח למימו� ההפסדי� הצפויי� למדינה כתוצאה מהקטנת הגבייה ממסי�"ממיליארד ש

על השאיפה למערכת , מצד אחד, רווחי הו� התבססההציפייה רבת השני� להטלת מס על 
על התקווה שהדבר יגדיל את הכנסות המדינה ויאפשר מימו� , ומצד שני, מס צודקת יותר

והנה עתה באה ועדת ב� בסט ואכ� ממליצה להטיל . רפורמות נחוצות בשירותי� החברתיי�
מיסוי רווחי ההו� לא  א� בה בעת היא ממליצה להשתמש בהכנסות הצפויות מ$מס על ההו� 

ובעיקר לעשירוני� , כי א� לש� הורדת המס על עבודה, לש� שיפור השירותי� החברתיי�
 . וג� הצדק החברתי לא יצא נשכר, הכנסות המדינה לא יגדלו. העליוני�

, המלצות ועדת ב� בסט מהוות צעד אחד נוס# בסדרה של צעדי� כלכליי�, מבחינה זאת
אל מהמודלי� החברתיי� של מערב אירופה לכיוו� המודל התורמי� להרחקתה של ישר

במערב אירופה נהנית מרבית האוכלוסיה משירותי� ציבוריי� . החברתי האמריקאי
חלק גדול , בארצות הברית. אוניברסליי� ברמה גבוהה הודות לרמה גבוהה של מיסוי

 . ולכ� רק בעלי היכולת נהני� ממנו, מהשירותי� נית� באופ� פרטי

  



    שרד החינו� שרד החינו� שרד החינו� שרד החינו� ממממ
זהו גידול קט� . 4.3% בשיעור של 2000 גדול מזה של 2001תקציב משרד החינו� לשנת 

הסכו� הנוס# אינו מספיק כדי להדביק את , ע� זאת. 1996ראשו� לאחר דריכה במקו� מאז 
 . הצרכי� שגדלו כתוצאה מהתרחבות אוכלוסיית התלמידי� והתלמידות

, מיועד למקב, של יעדי�, )בער�(ח " מיליארד ש0.9שהוא בהיק# של , הגידול בתקציב
והרחבת פרוייקט , יסודי חינ� ומיו� לימודי� ארו�$ובה� הגדלת מספר הנהני� מחינו� קד�

וה� , תקשורתי גבוה$שחלק� בעלי פרופיל פוליטי, מדובר בפרוייקטי�. פנימיות היו�
רצינות ע� הפערי� יותר מאשר ניסיו� להתמודד ב" להיטיב ע� הע�"מייצגי� ניסיו� 

 . באיכות ההוראה וברמת המשאבי� של בתי הספר השוני� בישראל

לא , המממ� את ההוראה במוסדות החינו�, תקציב שעות התק�, התקציב המרכזי של המשרד
שלמערכת החינו� לא יהיו כלי� תקציביי� לערו� שינוי משמעותי , פירוש הדבר. השתנה

המצביעי� שנה אחר שנה על כ� שחלק גדול מבתי למרות הנתוני� , כלשהו בבתי הספר
ואינ� מעניקי� לתלמידיה� כלי� מספיקי� להגיע להשכלה , הספר מתפקדי� ברמה נמוכה

 . גבוהה ולהשתלב בענפי� הצומחי� של הכלכלה הישראלית

 תשלומי הורי� והצלחה בלימודי�תשלומי הורי� והצלחה בלימודי�תשלומי הורי� והצלחה בלימודי�תשלומי הורי� והצלחה בלימודי�

הכס# הפרטי , ספיקשבהיעדר מימו� ממלכתי מ, מעצבי תקציב החינו� מתעלמי� מ� העובדה
בתי . הופ� לגור� מרכזי בקביעת טיב החינו� הנית� בבתי הספר השוני�") חינו� אפור("

מציעי� תכנית לימודי� עשירה ולעתי� א# מעמיקה מזו " חינו� אפור"ספר שבה� מונהג 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . שבה� ההורי� אינ� מסוגלי� לתרו�, של בתי ספר

ח " ש657ח לבי� " ש287בי� ) 1999בשנת ( בתיכוני� שבה� תשלומי הורי� נעו כי, מלמדי�
אחוז הזכאי� לתעודת , )בתחו� התשלו� המומל, על ידי משרד החינו�, דהיינו(לשנה 

 6,070ח לבי� " ש1,269בעוד שבבתי ספר בה� תשלומי הורי� נעו בי� , 57%בגרות עמד על 
הנתוני� באדיבות מר יוסי גידיניא� מ�  (87%על אחוז הזכאי� לתעודת בגרות עמד , ח"ש

 ). 8.10.2000, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 צמצו� תקציב הפיתוחצמצו� תקציב הפיתוחצמצו� תקציב הפיתוחצמצו� תקציב הפיתוח, , , , גידול בתקציבי החינו� החרדיגידול בתקציבי החינו� החרדיגידול בתקציבי החינו� החרדיגידול בתקציבי החינו� החרדי

תקציב מעיי� החינו� התורני יגדל :  כולל גידול בהקצאה לחינו� החרדי2001התקציב לשנת 
הצעת  (17.5%יגדל בשיעור של ) אלאגודת ישר(וזה של החינו� העצמאי , 22%בשיעור של 

יצוי� כי הגידול במספר ). 21: משרד החינו�,  ודברי הסבר2001תקציב לשנת הכספי� 
קט� באופ� משמעותי , לפחות בחינו� היסודי ובגני הילדי�, התלמידי� של שתי רשתות אלה

 . ל בתקציבי�"משיעורי הגידול הנ

הצמצו� המשמעותי ביותר ; 12.5%עור של תקציב הפיתוח של משרד החינו� קט� השנה בשי
וזאת למרות התחייבויותיה של הממשלה למגזרי� , הוא בסעי# בניית כיתות לימוד

הסעי# היחיד שגדל הוא סעי# , בתו� תקציב הפיתוח. ובראש� המגזר הערבי, מקופחי�
 .)36 $ ו35: משרד החינו�,  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� (חידוש מבני� 

 הוזלת עלות העבודה של כוח ההוראההוזלת עלות העבודה של כוח ההוראההוזלת עלות העבודה של כוח ההוראההוזלת עלות העבודה של כוח ההוראה

כי ההקפאה של , ציינו חשש, 2000 על הצעת תקציב המדינה לשנת מרכז אדוהח "בדו
�גררה עמה ירידה בעלות ההעסקה של , שנמשכה חמש שני� רצופות, תקציב משרד החינו

ועמו ג� מספר שעות התק� , כי בעוד שמספר משרות ההוראה עלה, כתבנו. עובדות הוראה
 ).לוח בעמוד הבא' ר(תקציב שכר ההוראה לא עלה , )שבאמצעות� מממני� את ההוראה(

, שכ� הנתוני� נכללו עד כה באופ� שגרתי, המעקב אחר תקציב שכר ההוראה היה אפשרי
." מיו� כלכלי של התקציב"תחת הכותרת , בהצעת תקציב משרד החינו�, שנה אחר שנה

כאשר ביקשנו לקבל את . א לפרס� את הנתו�של, לראשונה, השנה החליט משרד האוצר
 ".בחישוב מסוב�"שכ� מדובר , נאמר לנו כי הדבר אינו אפשרי, הנתו� ממשרד האוצר



הסכי� למסור לנו , מר משה שגיא, ל לענייני כלכלה ותקציב במשרד החינו�"אול� הסמנכ
, אפשר לומר, במלי� אחרות.  לא יהיה שינוי משמעותי בתקציב שכר המורי�2001כי בשנת 

בעוד שתקציב , ולפיה מספר המורות והמורי� עולה, כי המגמה עליה הצבענו בשנה שעברה
 .2001תימש� ג� בשנת , השכר אינו משתנה

כיצד מגדילי� את מספר שעות התק� ומעסיקי� מספר גדול יותר , השאלה המתבקשת היא
 ?בעוד שתקציב השכר אינו משתנה, ות הוראה/של עובדי

עלות התקצוב של שעת הוראה שנתית מצוי : ובה לכ� נית� למצוא בלוח שלהל�ג� את התש
 .חטיבת ביניי� וחטיבה עליונה,  יסודי$בכל שלוש רמות הלמידה , בירידה

נראה כי במערכת החינו� מתרחש תהלי� הוזלה של עלות , א� נסכ� את הנתוני� שבלוח
, מצד אחד: ירו# של גורמי�הוזלה זו נובעת ככל הנראה מצ. העבודה של כוח ההוראה

ומצד שני העסקה גוברת של , שחיקה בשכר המורות והמורי� העובדי� במשרות תקניות
 .מורות ומורי� בתנאי� זולי� יותר

על כ� שמשרד החינו� ומשרד האוצר מצאו דרכי� לעקו# את , לכאורה, הלוח מצביע
רות בתנאי� שאינ� מזכי� על ידי העסקת� של מו, 1993הישגיה של הסתדרות המורי� בשנת 

 . או שאינ� מזכי� אות� במלוא ההישגי�, אות� באות� הישגי�



, , , , משרות הוראה ועלות תקצוב של שעת הוראה במשרד החינו�משרות הוראה ועלות תקצוב של שעת הוראה במשרד החינו�משרות הוראה ועלות תקצוב של שעת הוראה במשרד החינו�משרות הוראה ועלות תקצוב של שעת הוראה במשרד החינו�, , , , שעות תק�שעות תק�שעות תק�שעות תק�, , , , שכר הוראהשכר הוראהשכר הוראהשכר הוראה
1996199619961996    $$$$    2001200120012001    

 ממוצע מחירי� , 1999במחירי� קבועי� לשנת 

2001 2000 1999 1998 1997 1996   

האוצר לא 
 פירס�

ס� הוצאות ס� הוצאות ס� הוצאות ס� הוצאות  14,733,928 14,536,179 14,294,683 14,551,415 14,739,935
שכר שכר שכר שכר 

הוראה של הוראה של הוראה של הוראה של 
חינו� חינו� חינו� חינו� ' ' ' ' ממממ
באלפי באלפי באלפי באלפי ((((

 ))))חחחח""""שששש

מספר כולל מספר כולל מספר כולל מספר כולל  2,575,355 2,575,355 2,661,616 2,854,009 2,892,317 2,934,235
של שעות של שעות של שעות של שעות 

ג� ג� ג� ג� ((((תק� תק� תק� תק� 
חובה עד חובה עד חובה עד חובה עד 

 ))))תיכו�תיכו�תיכו�תיכו�

מספר מספר מספר מספר  77,320 79,500 79,850 85,610 88,360 89,550
משרות משרות משרות משרות 

    ����הוראה הוראה הוראה הוראה 
, , , , יסודייסודייסודייסודי

ב ב ב ב """"חטחטחטחט
 ותיכו�ותיכו�ותיכו�ותיכו�

עלות עלות עלות עלות  3,906 3,775 3,830 3,470 3,508 3,483
תקצוב תקצוב תקצוב תקצוב 

שעת שעת שעת שעת 
הוראה הוראה הוראה הוראה 

����    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית     
יסודי יסודי יסודי יסודי 

 ))))חחחח""""בשבשבשבש((((

עלות עלות עלות עלות  4,622 4,467 4,532 4,106 4,151 4,122
תקצוב תקצוב תקצוב תקצוב 

שעת שעת שעת שעת 
הוראה הוראה הוראה הוראה 
    $$$$שנתית שנתית שנתית שנתית 

ב ב ב ב """"חטחטחטחט
 ))))חחחח""""בשבשבשבש((((

עלות עלות עלות עלות  5,360 5,207 5,275 4,683 4,482 4,523
תקצוב תקצוב תקצוב תקצוב 

שעת שעת שעת שעת 
הוראה הוראה הוראה הוראה 

����    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית     
תיכו� תיכו� תיכו� תיכו� 

 ))))חחחח""""בשבשבשבש((((

המידוד של עלות תקצוב שעת . שני� שונות, הצעת תקציב לשנת הכספי� ודברי הסבר,  משרד החינו�::::מקורותמקורותמקורותמקורות
 . 2.5% $ 2001ולשנת , 4%,  לפי תחזית האינפלציה המקורית של הממשלה$ 2000הוראה לשנת 

    תקציבי� למגזר הערביתקציבי� למגזר הערביתקציבי� למגזר הערביתקציבי� למגזר הערבי

כת החינו� בשנתיי� האחרונות עשתה הממשלה שני צעדי� לצמצו� הפערי� בי� מער
 :הממלכתית במגזר הערבי ובי� זו במגזר היהודי



כאשר משרד החינו� הכריז על הפעלת תכנית חומש במגזר , 1999הצעד הראשו� ננקט בשנת 
לתכנית זאת נתייחס .  שני�5ח על פני " מיליו� ש250לתכנית הוקצה סכו� של . הערבי

� . בהמש

 �פגנות ההזדהות ביישובי� הערביי� ע� בעקבות ה, 22.10.2000הצעד השני ננקט בתארי
. עשר מפגיני�$שבמהלכ� נהרגו שלושה, אינתיפאדת אל אקצה בשטחי הרשות הפלסטינית

ח לבינוי " מיליו� ש700: בחמש השני� הקרובות יוקצו הסכומי� הבאי�, על פי התוכנית
וד ח לפתיחת מסלולי לימ" מיליו� ש66, ח לתכניות פדגוגיות" מיליו� ש280, כיתות

). 2467' החלטת ממשלה מס, שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי$תוכנית רב(טכנולוגיי� 
ל משק# הקצאות קיימות "קשה לקבוע איזה חלק מ� הסכומי� הנ, בהיעדר פרטי� נוספי�

יש להמתי� עד לפירסו� הוראות התקציב . ואיזה חלק משק# תוספות לתקציבי� קיימי�
ל ייכללו בסעיפי התקציב " לראות הא� הסכומי� הנעל מנת) לאחר אישור התקציב(

 .הרלבנטיי�

    תוכנית החומשתוכנית החומשתוכנית החומשתוכנית החומש

תקציב , מרכז אדוה(מה לתוכנית החומש למגזר הערבי $במסמ� קוד� כבר התייחסנו בפירוט
, לצד הברכה על עצ� היוזמה סברנו). 2000אפריל : תל אביב; עדכו�, 2000המדינה לשנת 

�ד במסגרת תוכנית החומש בקידומו של מיעוט מכלל להתמק, כי ההחלטה של משרד החינו
, ככל הנראה, כי החלטה זאת נועדה, כתבנו עוד. אינה במקומה, התלמידי� הערבי�

, לאור השיעור הנמו� של זכאי� ערבי� לתעודת בגרות, שכ�, להבטיח תוצאות מהירות
 .כרסביר להניח כי ג� תוספת קטנה של זכאי� תעלה את השיעור הכללי באופ� ני

שלא כמו שתי קודמותיה מתחילת , לפני מספר חודשי� התברר כי תוכנית החומש החדשה
מרכז ' ר(תופעל על ידי קבלני� פרטיי� ולא על ידי מערכת החינו� עצמה , 90 $שנות ה

 ).2000אוגוסט :  תל אביב;משרד החינו� מפריט את תוכנית החומש למגזר הערבי, אדוה

 להשיג את היעד המבור� שקבע לעצמו במחיר זול ובתשלו� כי משרד החינו� מבקש, נראה
מרגע . שאי� בצדו התחייבות ארוכת טווח לשיפור מערכת החינו� במגזר הערבי, חד פעמי

הכספי� המיועדי� לה אינ� מתווספי� , שהתכנית מופעלת באמצעות קבלני� פרטיי�
של תכנית החומש ההפרטה , במלי� אחרות. לבסיס התקציב של מערכת החינו� הערבית

אשר ספק א� תותיר אחריה עקבות לטווח , חלו#$פעמית ובת$הופכת אותה לזריקה חד
�זאת כיוו� . הפרוייקט לא יעשיר את כוחות ההוראה במגזר הערבי, יתרה מזאת. הארו

שפעלו כבר בעבר בפרוייקטי� , כי מרבית הקבלני� יהיו גופי� ממרכז האר,, שסביר להניח
ההפרטה המתמשכת יוצרת תלות הדדית בי� משרד החינו� .  החינו�דומי� עבור משרד

משרד , בה בשעה שהקבלני� מתעשרי� ומתחזקי� והופכי� לתופעה של קבע: לקבלני�
אלא , החינו� מתרגל להתמודד ע� בעיות החינו� שלא בדר� של שינוי מהותי וארו� טווח

 .בדר� של כיבוי שרפות באמצעות שירות כבאי� פרטי

  



    רד הבריאותרד הבריאותרד הבריאותרד הבריאותמשמשמשמש
לא , )במחירי� שוטפי�(ח " מיליארד ש12.7 עומד על 2001תקציב משרד הבריאות לשנת 

תקציב הפיתוח . החולי� הממשלתיי� והוצאות אחרות המותנות בהכנסה$כולל תקציב בתי
 .ח בער�" מיליו� ש380הוא 

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1997199719971997, , , , תקציב משרד הבריאותתקציב משרד הבריאותתקציב משרד הבריאותתקציב משרד הבריאות

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 )לא כולל פיתוח והוצאות מותנות בהכנסה(

  

 

הוראות תקציב משרד , משרד האוצר; 2001הצעת תקציב משרד הבריאות לשנת ,  משרד האוצר::::מקורותמקורותמקורותמקורות
 . שני� שונות, הבריאות

 . ידי האוצר במקו� המעסיקי�$המשול� על, ולל כספי המס המקבילכ, 1997משנת     :הערההערההערההערה

,  קט� מעט2001התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת , כפי שנית� לראות בלוח שלעיל
תקציב הפיתוח לשנת , לעומת זאת. 2000מתקציב משרד הבריאות בשנת , במונחי� ריאליי�

 .2000לשנת מתקציב הפיתוח ) בער� (10% גדול בשיעור של 2001

    מימו� סל שירותי הבריאות שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתימימו� סל שירותי הבריאות שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתימימו� סל שירותי הבריאות שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתימימו� סל שירותי הבריאות שבמסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

הנית� במסגרת חוק , כי עלות סל שירותי הבריאות של קופות החולי�, הממשלה קבעה
במחירי מדד יוקר הבריאות לשנת , ח" מיליארד ש19.187תעמוד על , ביטוח בריאות ממלכתי

,  למימו� כלל השירותי�$ח " מיליו� ש372, ר כלומ$ 2%סכו� זה כולל תוספת של . 1999
ג� בשנת .  למימו� תרופות וטכנולוגיות חדשות$ח " מיליו� ש186,  כלומר$ 1%ותוספת של 

ובעקבות לח, ציבורי , במהל� הדיו� בכנסת, ע� זאת. 3% קבעה הממשלה תוספת של 2000
 . ח לטכנולוגיות ותרופות חדשות" מיליו� ש85הוס# סכו� של , רב

בשנה שעברה הקימה הכנסת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניי� מימו� חוק ביטוח בריאות 
מרכז ' ר(לעג� בחקיקה את מנגנו� עלות הסל השנתי , בי� השאר, הוועדה המליצה. ממלכתי

, 2001בהצעת התקציב לשנת , אול�). 35: עדכו�: 2000תקציב המדינה לשנת , אדוה
מלצות ועדת החקירה ולהמשי� במדיניות של הממשלה החליטה לדחות על הס# את ה

בהתא� : "קביעת שיעור התוספת הריאלית לעלות סל השירותי� כמו בשני� קודמות



משרד " (לצרכי� ובמסגרת סדר העדיפויות התקציבי ולא על פי מנגנו� של נוסחה אוטומטית
 ). 91: משרד הבריאות:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , האוצר

, מהכנסות ממס בריאות: המימו� של סל השירותי� של הקופות בא משלושה מקורות, כורכז
). שמקורה במסי� הכלליי�(מתשלומי צרכני� עבור שירותי הבריאות ומתמיכת האוצר 

 הטילו הממשלה והכנסת אגרה עבור ביקורי� במרפאות חו, אצל רופאי� 1998בשנת 
הממשלה הנוכחית הבטיחה לבטל . ת התרופותמומחי� ועבור בדיקות שונות וג� ייקרו א

עלייה בחלק� של החולי� : המשמעות. א� לא עמדה בהתחייבותה, את התשלומי� הללו
 . במימו� הישיר של המערכת ושחיקה בחלקה של הממשלה

ההכנסות , השנה: יצוי� כי היעדר מנגנו� לעדכו� מלא של עלות הסל יוצר מצב אבסורדי
, במלואה$מעודכנת$ יותר ממה שנדרש על פי עלות הסל הלאממס בריאות היו גבוהות

הרשה לעצמו להשתמש בו , למערכת הבריאות" העוד#"במקו� להפנות את , ומשרד האוצר

 ). Ynet ,16.11.2000(והודיע כי הוא מפנה אותו לצרכי� אחרי� , כבכל מס רגיל

 החולי� עדיי� וקופות, ארגוני הצרכני� עדיי� תובעי� לבטל את התשלומי� החדשי�
מכבי ,  כללית$שלוש קופות חולי� . דורשות לקבוע מנגנו� קבוע לעדכו� עלות הסל

, בבקשה להורות לממשלה לקבוע נוסחת עדכו� אשר תשק# את " עתרו לבג$ומאוחדת 
בהיעדר היענות , בינתיי�. העתירה טר� התבררה; העלויות הריאליות של מערכת הבריאות

נית� לומר כי ה� . שיכי� הצרכני� לשל� יותר ולקבל פחותממ, מצד מקבלי ההחלטות
אלה המסוגלי� . מתרגלי� בעל כורח� למערכת בריאות ציבורית יקרה יותר ונדיבה פחות

הניתני� , ביטוח פרטי ושירותי� פרטיי� כתוספת לשירותי�, לכ� רוכשי� ביטוח משלי�
 . במסגרת המערכת הציבורית

ש בביטוח פרטי ובשירותי בריאות פרטיי� תהיה גידול אחת התוצאות של הגידול בשימו
פירוש הדבר גידול ). הוצאה פרטית ועוד הוצאה ממשלתית(בהוצאה הלאומית לבריאות 

המסוגלי� לשל� עבור שירותי� וג� לרכוש , הפערי� בי� העשירוני� הגבוהי�: באי שוויו�
המתקשי� , י� והנמוכי�ובי� העשירוני� הבינוני, ביטוחי� משלימי� ושירותי� פרטיי�

לעמוד בתשלומי� והנאלצי� להסתפק בעיקר במה שמערכת הבריאות הממלכתית מציעה 
 ).12$10: 2000מבט על התקציב , מרכז אדוה' ר(ילכו ויתרחבו , במסגרת הסל

 הקצאה מיוחדת לקופות $" רשת ביטחו�"מציע האוצר , כמו בשני� קודמות, 2001בשנת 
ח " מיליו� ש280היא בגובה של " רשת"ה. ה� מקורות מימו�החולי� במקרה שיחסרו ל

כי קבלת כספי , משרד האוצר מציי�. 2000 יותר מההקצאה בשנת 20%, )2000במחירי שנת (
בהתא� " צעדי התייעלות"תותנה בחתימה על הסכ� ע� האוצר ובנקיטת " רשת"ה

:  ודברי הסבר2001 הצעת תקציב לשנת הכספי�, משרד האוצר(לקריטריוני� שטר� פורסמו 
 ).94: משרד הבריאות

    בריאות הנפשבריאות הנפשבריאות הנפשבריאות הנפש

למרפאות , חולי� פסיכיאטריי�$תקציב השירות לבריאות הנפש כולל הקצאות לבתי
למרכזי גמילה מסמי� ומאלכוהול ולקניית שירותי אשפוז , חולי�$לבריאות הנפש בבתי

וללי� מסגרות של השירותי� הקהילתיי� כ. ושירותי� קהילתיי� מעמותות ומוסדות פרטיי�
מועדוני� חברתיי� , מפעלי� מוגני�, יחידות לשיקו� תעסוקתי, דיור מוג� והוסטלי�

 .והשלמות השכלה

במחירי� (ח " מיליו� ש949.4 יעמוד תקציב השירות לבריאות הנפש על 2001בשנת 
מכלל ) בער� (7%הקצאה זאת תהווה .  פחות מהתקציב בשנה שעברה5%בער� , )שוטפי�
 .2000דומה לרמה בשנת ,  של משרד הבריאותהתקציב

 מונה כאחד היעדי� של המשרד בתחו� בריאות 2001הצעת תקציב משרד הבריאות לשנת 
מיסוד תו� המש� צמצו� האשפוז המוסדי $האצת תהלי� האל"את , הנפש בשנה הקרובה

 במסגרת התקציב, בהלימה לצרכי� על פי תוכנית החומש, ומת� פתרונות נורמטיביי�
: משרד הבריאות:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר" (שאושר

חולי� $עליה� מדובר ה� שירותי� בקהילה במקו� שירותי� בבתי" הפתרונות", כידוע). 119



ניסינו לבדוק הא� ההקצאות לשירותי� בקהילה לנפגעי נפש יעלו בשנת . פסיכיאטריי�
� לשירותי בריאות הנפש בקהילה אינ� מופיעי� בהצעת אול� הסעיפי� הרלבנטיי, 2001

 . התקציב ואג# התקציבי� לא יכול היה למסור נתוני� שכ� הסכומי� טר� נקבעו סופית

    האשפוז הסיעודיהאשפוז הסיעודיהאשפוז הסיעודיהאשפוז הסיעודי

. האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל השירותי� הניתני� במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
�חייבי� , ות משפחותיה�/ועמ� בני, ז סיעודיקשישות וקשישי� הנזקקי� לאשפו, כיוו� שכ

שאינ� מסוגלות לעמוד במלוא , משרד הבריאות מסייע למשפחות. לשאת בהוצאות האשפוז
 .עלות האשפוז

 735.1 $מהתקציב של משרד הבריאות לטיפול במחלות ממושכות ) 80%בער� (חלק ניכר 
 �לסיוע למי שאינ� יכולי� לעמוד  מיועד $) במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש930.5מיליו� מתו

 10,050 תשתת# המדינה בתשלו� עבור 2001בשנת . במלוא העלות של האשפוז הסיעודי
 גדול 2001תקציב הסיוע לשנת .  מיטות יותר מאשר בשנה שעברה600 $מיטות סיעודיות 

לפי נתוני משרד . מתקציב הסיוע בשנה שעברה, במונחי� ריאליי�, 4%בשיעור של 
הממתיני� ) בעיקר חולות( חולי� סיעודיי� 455 היה תור של 2000באוגוסט , הבריאות

 חולי� נוספי� המתינו למקו� 437.  סיוע כספי מהממשלה שיאפשר לה� להתאשפז$" קוד"ל
משרד :  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר(פנוי במוסד מסוי� 

 ). 114$113: הבריאות

    פפפפ""""ביטול הסדר שרביטול הסדר שרביטול הסדר שרביטול הסדר שר

$ מבקש לבטל את ההסדר הנהוג במספר בתי2001 של חוק ההסדרי� לשנת הכספי� 21סעי# 
ה /שלפיו חולי� שרכשו ביטוח משלי� מקבלי� אפשרות לבחור את הרופא, חולי� ציבוריי�

אפשרות להקדי� את , וכמו כ�, ת שיבצע ניתוח או פרוצדורה רפואית אחרת/או המטפל
 . מועד ביצוע הפעולה

, � מאפשר לקופות החולי� להעניק לאלה מחבריה� הרוכשי� ביטוח משלי�ההסדר הקיי
היות וההסדר מבוסס , מחירו של שירות זה מוזל). הקדמת תור, ה/בחירת רופא(שירות פרטי 

טופס (ועל המימו� של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ) בית חולי�(על השימוש במתק� ציבורי 
 . עבור עצ� האשפוז והניתוח) 17

 מהאוכלוסייה הבוגרת משויכי� 51% מעלה כי רק 1999של מכו� ברוקדייל משנת סקר 
,  מחברי קופת חולי� כללית44%,  מחברי קופת חולי� לאומית35%(להסדר ביטוח משלי� 

נובמבר , מכו� ברוקדייל, רויטל גרוס;  מקופת חולי� מכבי72%,  מקופת חולי� מאוחדת63%
יטוח משלי� עולה ע� העלייה ברמת ההכנסה שיעור הרכישה של ב, כצפוי). 2000

: 1998ביטוח בריאות משלי� ומסחרי , שולי ורויטל גרוס, גרינברג$ברמלי(וההשכלה 
 ). 1999 ,תמורות פיננסיות והתנהגות צרכני�, תמורות במדיניות

זאת הנהנית מהכנסה גבוהה , ההסדר הקיי� מאפשר למחצית האוכלוסייה, במילי� אחרות
בשעה שמחצית . על חשבו� הקופה הציבורית, ת מרמת שירות גבוהה יותרליהנו, יותר

הרופאי� . המחצית השנייה מקבלת שירותי� סטנדרטיי�, החולי� מקבלי� שירותי� עדיפי�
בעוד שהמתלמדי� ה� , הבכירי� ה� המבצעי� ניתוחי� בחולי� שבמחצית הראשונה

צרות שתי רמות טיפול בתו� כתלי כ� נו. המבצעי� את הניתוחי� בחולי� שבמחצית השנייה
 . בנוס# על הבדלי נגישות בהתא� ליכולתו הכספית של החולה, אותו מוסד

מסיבות , חולי� שרכשו ביטוח משלי� עשויי� להתנגד להצעה לבטל את ההסדר הקיי�
ואול� בחינת המערכת בכללותה מביאה אותנו למסקנה שההסדר הקיי� פוגע ; ברורות

 .ברמת השוויוניות

 $עבור ניתוח פרטי והקדמת התור " מתחת לשולח�" תשלומי� $" רפואה שחורה"המתנגדי� ל
אלא שיש ג� חלופה . עדי# למסד אותה, שבמקו� לאסור את הרפואה השחורה, יטענו
עדי# לשמור על מידה של שוויו� במערכת " הרפואה השחורה"במקו� למסד את : אחרת

, זאת; י� המועסקי� בבתי החולי� הציבוריי�באמצעות מת� שכר הול� לרופא, הבריאות



את הרפואה הפרטיתיש לנתק ". מתחת לשולח�"או " שחורי�"כדי שלא יזדקקו לתשלומי� 
 .ניתוחי� פרטיי� יש להתיר א� ורק בבתי חולי� פרטיי�: מהרפואה הציבורית

הדר� , לבסו# ראוי לציי� כי הג� שהשינוי המוצע בחוק ההסדרי� הוא צעד בכיוו� הנכו�
ולא באמצעות חוק , המלווה בדיו� ציבורי, הנאותה לתק� את החוק היא בהלי� חקיקה רגיל

 .הנושא אופי של מחט# המתבצע הרחק מעיני הציבור, ההסדרי�

 



    משרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחהמשרד העבודה והרווחה
). במחירי� שוטפי�(ח " מיליארד ש4.0 עומד על 2001תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת 

, מבי� המשרדי� החברתיי�. 2000 לעומת תקציב 5%והי עלייה של ז, במונחי� ריאליי�
: 2001 עד 1996תקציב משרד העבודה והרווחה בולט בכ� שהוא לא הוקפא בי� השני� 

 .  בער�24%תקציב המשרד עלה ריאלית בשני� אלו בשיעור של 

    הכשרה מקצועיתהכשרה מקצועיתהכשרה מקצועיתהכשרה מקצועית

במחירי� (ח "ש מיליו� 797.5 יעמוד על 2001תקציב האג# להכשרה מקצועית לשנת 
במסגרת תקציב זה . 2000 לעומת תקציב 5%זוהי עלייה של , במונחי� ריאליי�). שוטפי�

הלא ה� תכניות ההכשרה , מצוי אחד הכלי� המרכזיי� להתמודדות ע� בעיית האבטלה
 ירד תקציב 2001 לשנת 1995התרשי� שלהל� מעלה כי בי� שנת . המקצועית למבוגרי�

במונחי� ; ח" מיליו� ש280.7ח לסכו� ב� " מיליו� ש335ב� הכשרת המבוגרי� מסכו� 
, בי� השאר,  שימש תקציב זה1995כי בשנת , יצוי�.  ויותר16%ריאליי� זוהי ירידה של 

כאשר מרבית המובטלי� ה� , נראה שכיו�; לטיפול בדורשי עבודה מקרב העולי� החדשי�
 . פחתה ההזדקקות לכלי זה, "ותיקי�"כבר 

    ,,,,מתו� ס� תקציב האג# להכשרה מקצועיתמתו� ס� תקציב האג# להכשרה מקצועיתמתו� ס� תקציב האג# להכשרה מקצועיתמתו� ס� תקציב האג# להכשרה מקצועית* * * * מבוגרי�מבוגרי�מבוגרי�מבוגרי�תקציב הכשרת תקציב הכשרת תקציב הכשרת תקציב הכשרת 

        2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1995199519951995

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

        

 

  

, שרד האוצרמ; שני� שונות, הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורותמקורותמקורותמקורות
 . 2001הצעת תקציב משרד העבודה והרווחה לשנת 

 . אקדמאי� ודורשי עבודה, )1997עד שנת ( הקצאה לעולי� $הכשרת מבוגרי� : הערההערההערההערה

 קוראת להתמודד ע� הגידול באבטלה באמצעות 16.8.00 מיו� 2196' החלטת ממשלה מס
פת למשרד העבודה המשות, התכנית. הכשרת� של דורשי עבודה במקצועות טכנולוגיי�

אמורה לצאת , משרד הקליטה ובתאו� ע� משרד האוצר, משרד התעשייה והמסחר, והרווחה
הקורסי� .  משתתפי� בכל שנה2,000 והיא תקי# בער� 2002 ובשנת 2001לפועל בשנת 



הצעת התקציב של משרד . טק$במכללות אקדמיות ובמפעלי היי, יינתנו באוניברסיטאות
 .  אינו מציי� את העלות התקציבית של הפרוייקט2001ת העבודה והרווחה לשנ

    טיפול באלימות נגד נשי�טיפול באלימות נגד נשי�טיפול באלימות נגד נשי�טיפול באלימות נגד נשי�

כי בעקבות החלטת ,  מציינת2001הצעת התקציב של משרד העבודה והרווחה לשנת 
). במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש12נושא האלימות במשפחה יזכה לתוספת של , ממשלה

 במשפחה אינו מאפשר לדעת הא� סכו� זה עיו� בסעיפי התקציב הנוגעי� לנושא האלימות
 . כיצד יחולק בי� הגופי� השוני� העוסקי� בנושא, וא� כ�, אכ� הוקצה

משרד העבודה והרווחה תומ� במקלטי� לנשי� מוכות ובמרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה 
 על 2001המימו� לשני גופי� אלו יעמוד בשנת . מינית דר� השרות לנשי� ונערות במצוקה

 ברמת 67% נרש� גידול של 2000יצוי� כי בשנת ). במחירי� שוטפי�(ח "מיליו� ש 15.7
 .  תהיה ירידה קלה2001בשנת . התמיכה בארגוני� אלה

גידול זה מעוג� בהמלצות הוועדה הבי� משרדית לבדיקת נושא ההתמודדות בבעיית 
כזי הסיוע הועלה תקציב מר, על פי המלצות הוועדה). שלו�$ועדת ב�(האלימות במשפחה 

 לסכו� של 1999ח בשנת " אל# ש340מסכו� של : לנפגעות תקיפה מינית באופ� משמעותי
 . 2001ח בשנת " מיליו� ש2.3 ולסכו� של 2000ח בשנת " מיליו� ש2.5

כבר בשנת , שלו� המליצה להוסי# לבסיס התקציב$ועדת ב�, באשר למקלטי� לנשי� מוכות
תקציב זה נועד להקמת ). במחירי� שוטפי�, בער�(ח " מיליו� ש9.5עוד סכו� של , 2000

מתו� זה אושרה בסופו של דבר . מקלטי� במגזר הערבי והחרדי ולהרחבת סל השירותי�
בעת כתיבת (לצור� הקמת� של שני מקלטי� חדשי� , )בער�(ח " מיליו� ש4תוספת של 

ח אד� לשעות ולהוספת כו) ולמקלט הערבי הוצא מכרז, המקלט החרדי כבר פועל, מסמ� זה
 .2000 דומה לזה של 2001תקציב המקלטי� לשנת . הלילה בכל המקלטי�

    ,,,,תקציב המקלטי� לנשי� מוכות ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מיניתתקציב המקלטי� לנשי� מוכות ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מיניתתקציב המקלטי� לנשי� מוכות ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מיניתתקציב המקלטי� לנשי� מוכות ומרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

        2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1996199619961996

 ח"אלפי ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

     

 

     



תקציב ; שני� שונות, הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורותמקורותמקורותמקורות
 .  נמסר על ידי משרד האוצר2001המקלטי� ומרכזי הסיוע לשנת 

    תקציבי� לטיפול בילדי� ונוערתקציבי� לטיפול בילדי� ונוערתקציבי� לטיפול בילדי� ונוערתקציבי� לטיפול בילדי� ונוער

משרד העבודה והרווחה מתקצב פעולות הקשורות לילדי� ונוער הנמצאי� במצבי סיכו� 
 על ידי סבסוד שכר הלימוד של ילדי $האג# לתעסוקת נשי� ) א: ( שלושה מאגפיובאמצעות

ביתי $ על ידי טיפול חו,$השירות לילד ולנוער ) ב(; רווחה במעונות יו� ובמשפחתוני�
 .להל� נדו� בכל אחד מאלה בנפרד. האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק) ג(; וטיפול קהילתי

    וד ילדי רווחה במעונות יו� ומשפחתוני� וד ילדי רווחה במעונות יו� ומשפחתוני� וד ילדי רווחה במעונות יו� ומשפחתוני� וד ילדי רווחה במעונות יו� ומשפחתוני�  סבס סבס סבס סבס$$$$האג# לתעסוקת נשי� האג# לתעסוקת נשי� האג# לתעסוקת נשי� האג# לתעסוקת נשי� . . . . אאאא

 : המחלקות לשירותי� חברתיי� מפנות ילדי� למעונות יו� ומשפחתוני� משלושה טעמי�

צריכת , אלכוהוליז�, תפקוד של אחד ההורי� עקב מחלת נפש$אי) 2(; היות� מוכי�) 1(
 . לדי� מהביתמניעת הוצאת הי) 3(; או פיגור שכלי, עיסוק בזנות, מחלות כרוניות, סמי�

, בממוצע,  שהו מדי שנה2000 $ 1994כי בי� השני� , מנתוני משרד העבודה והרווחה עולה
14,000) � . במעונות יו� ומשפחתוני�" ילדי רווחה) "בער

במעונות יו� ובמשפחתוני� בשיעור של " ילדי רווחה" עלתה ההקצאה להשמת 1994מאז 
120%� בשיעור ההשתתפות של 1995החל בשנת שחלה , הסיבה לכ� היא הירידה.  לער

 בשנת 20%משיעור של ): אמונה ועוד, ו"ויצ, ת"נעמ(הארגוני� המפעילי� את מעונות היו� 
 ודברי 2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר (1995 בשנת 5% לשיעור של 1994
ו� נדרשת כי כי, ממשרד העבודה והרווחה נמסר לנו). 64 :משרד העבודה והרווחה: הסבר

 �להערכתנו מדובר בסכו� . נוספי�" ילדי רווחה "5,000תוספת תקציבית לסבסוד� של בער
 . ח" מיליו� ש36ב� 

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1994199419941994, , , , הקצאות לסבסוד ילדי רווחה במעונות יו� ובמשפחתוני�הקצאות לסבסוד ילדי רווחה במעונות יו� ובמשפחתוני�הקצאות לסבסוד ילדי רווחה במעונות יו� ובמשפחתוני�הקצאות לסבסוד ילדי רווחה במעונות יו� ובמשפחתוני�

 ח "מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

2001* 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994   

 הקצאההקצאההקצאההקצאה 45.2 66.4 68.3 72.7 91.9 86.7 94.0 100.9

7.3% 8.4% -5.6% 26.4% 6.4% 2.9% 47.0%   % 

 שינוישינוישינוישינוי

 . שני� שונות, הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורמקורמקורמקור

הנתו� נמסר על ידי ,  עדיי� לא התפרסמה בספרי התקציב2001ההקצאה לשנת : הערההערההערההערה
 . 2000 אוקטובר ,רפרנט משרד העבודה והרווחה

    השירות לילד ולנוערהשירות לילד ולנוערהשירות לילד ולנוערהשירות לילד ולנוער. . . . בבבב

    ביתי ביתי ביתי ביתי $$$$טיפול חו,טיפול חו,טיפול חו,טיפול חו,

על ידי , ביתי נועד להג� על ילדי� הנמצאי� במצבי סיכו�$הטיפול באמצעות השירות החו,
�הטיפול נעשה באמצעות פנימיות בבעלות . הוצאת� מהבית לפרק זמ� קצר או ממוש

תקציב הטיפול במסגרות . י�משפחות אומנה וקיבוצ, מעונות משפחתיי�, ציבורית ופרטית



במונחי� ריאליי� ). במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש315.5 על 2001ביתיות יעמוד בשנת $חו,
 . 2000זהו סכו� דומה לזה של שנת 

 על ידי משרד העבודה והרווחה לשהייה במוסדות 2000 ילדי� הופנו בשנת 10,000 $כ
: משרד העבודה והרווחה: רי הסבר ודב2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר(

מר מוטי , על פי הערכה של מנהל השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה). 130
 30 לבי� 15העלות נאמדת בי� .  ילדי�1,000 עד 500יש צור� בתקציב נוס# להשמת , וינטר

 . ח"מיליו� ש

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1994199419941994, , , , הקצאות לטיפול חו, ביתיהקצאות לטיפול חו, ביתיהקצאות לטיפול חו, ביתיהקצאות לטיפול חו, ביתי

  ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994   

 הקצאההקצאההקצאההקצאה 270.6 298.9 304.3 263.1 270.9 269.8 296.6 303.2

ללא  9.9% 2.2%
 שינוי

 שינוישינוישינוישינוי %   10.4% 1.8% 13.6%- 3.0%

יב הצעת תקצ, משרד האוצר; שני� שונות, הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורותמקורותמקורותמקורות
 . 2001משרד העבודה והרווחה לשנת 

    טיפול בקהילה טיפול בקהילה טיפול בקהילה טיפול בקהילה 

 64.8 $ ל1990 $ח ב" מיליו� ש13.6 $מ: תקציב הטיפול בילדי� בקהילה עלה באופ� משמעותי לאור� העשור
העלייה לאור� העשור שיקפה את המגמה .  לער�5במונחי� ריאליי� זוהי עלייה של פי . 2001 $ח ב"מיליו� ש

עדיי� , למרות העלייה הניכרת בתקציב. ות קהילתיי� כתחלי# לפתרונות פנימייתיי�לפיה יש לתגבר פתרונ
אפריל , מוטי וינטר( עובדי� סוציאליי� לטיפול בילדי� בסיכו� בקהילה 500 $חסרי� לשירות לילד ולנוער כ

2000 .( 

במונחי� ). במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש67.5 יעמוד התקציב לטיפול בילדי� בקהילה על 2001בשנת 
מאז הגיע , זו השנה השנייה ברציפות שתקציב זה נשחק. 2000 לעומת תקציב 5%ריאליי� זוהי ירידה של 

 . 1999לרמתו הגבוהה ביותר בשנת 



    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1990199019901990, , , , הקצאות לטיפול בקהילההקצאות לטיפול בקהילההקצאות לטיפול בקהילההקצאות לטיפול בקהילה

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

הצעת תקציב , משרד האוצר; שני� שונות, הוראות תקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורותמקורותמקורותמקורות
 . 2001משרד העבודה והרווחה לשנת 

    האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק . . . . גגגג

; ול בנוער שעבר על החוקטיפ) 1: (על, ביו היתר, האג# לשירותי תיקו� ונוער מנותק מופקד
טיפול בנוער אשר נפל ) 3(; פיקוח על בני נוער הנמצאי� בסכנת הידרדרות לעבריינות) 2(

 . קורב� לפעילות עבריינית

 99.5 $ח ל" מיליו� ש66.2 $מ: 1.5 עלו התקציבי� המיועדי� לכ� פי 2001 $ ל1996בי� השני� 
ההקצאה ברמתה , ש השני� האחרונותלמרות העלייה בתקציב בחמ). בהתאמה(ח "מיליו� ש

הקצאת משאבי� לשירותי� בתו� , יוסי קט�' פרופ(הנוכחית לא עונה על כל הצרכי� 
 ). 116: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, חברתיי�

        2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1996199619961996, , , , הקצאות לשירותי תיקו� ונוער מנותקהקצאות לשירותי תיקו� ונוער מנותקהקצאות לשירותי תיקו� ונוער מנותקהקצאות לשירותי תיקו� ונוער מנותק

 ח "מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

2001* 2000 1999 1998 1997 1996   

 הקצאההקצאההקצאההקצאה 66.2 71.5 81.9 86.6 94.1 99.5

 שינוישינוישינוישינוי %   8% 15% 6% 9% 6%

הצעת תקציב , משרד האוצר; שני� שונות, הוראותתקציב משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר: מקורותמקורותמקורותמקורות
 . 2001משרד העבודה והרווחה לשנת 

    ::::הערותהערותהערותהערות

 $ 1132;  שירות מבח� לנוער$ 1123; י נוער חוקר$ 1121: ההקצאה חושבה מתו� הסעיפי� הבאי� .1
 $ 116542;  שרות לטיפול בצעירי�$ 1164; ני� מוניציפליי�" מפת$ 1134; השירות לשיקו� נוער

 רשות חסות $ 1166;  מקלט לנערות במגזר הערבי$ 116545; טיפול בנשי� ונערות במצוקה בקהילה
 .  מעונות ממשלתיי�, רשות חסות הנוער$ 1171; טיפול חו, ביתי, הנוער



: משרד האוצר לא פרס� עדיי� את התקציב בסעיפי� הבאי�.  אינה סופית2001ההקצאה לשנת  .2
 116545;  טיפול בנשי� ונערות במצוקה בקהילה$ 116542; )עולות( טיפול בנערות במצוקה $ 116540

 .  מקלט לנערות במגזר הערבי$

    """"מהבטחת הכנסה להבטחת תעסוקהמהבטחת הכנסה להבטחת תעסוקהמהבטחת הכנסה להבטחת תעסוקהמהבטחת הכנסה להבטחת תעסוקה""""
ממשלה להנהיג בישראל תוכניות המיועדות לקצ, בתשלומי הבטחת השנה החליטה ה

התוכנית . האמצעי העיקרי לכ� הוא התניית קבלת הגמלה בכניסה לשוק העבודה. הכנסה

שהופעלו בארצות ) workfareהידועות בש� (המרכזית המוצעת קיבלה השראתה מתוכניות 

 ". ת ויסקונסי�תוכני"המפורסמת שבה� היא ; הברית ובכמה ארצות נוספות
 מיליו� 20 $ח " מיליו� ש100 הוקצה לתוכנית זאת סכו� של 2001בהצעת התקציב לשנת 

בעת ). כל המספרי� במחירי� שוטפי�(ח בהרשאה להתחייב " מיליו� ש80ח כהוצאה וכ� "ש
 .ח זה התוכנית עדיי� נדונה בוועדה בראשותו של יוסי תמיר"כתיבת דו

    :::: הנוגעות למקבלי הבטחת הכנסה הנוגעות למקבלי הבטחת הכנסה הנוגעות למקבלי הבטחת הכנסה הנוגעות למקבלי הבטחת הכנסה2002002002000000החלטות הממשלה מאוגוסט החלטות הממשלה מאוגוסט החלטות הממשלה מאוגוסט החלטות הממשלה מאוגוסט 
". להגברת יכולת� של מקבלי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה"להפעיל תוכנית . 1

התוכנית מיועדת לאנשי� המקבלי� גמלת הבטחת הכנסה למעלה משלושה חודשי� 
 .ח" מיליו� ש40: 2001עלות התוכנית בשנת .  שלושה חודשי�$מש� התוכנית . רצופי�

ביכולתה של תוכנית של שלושה חודשי� להעניק לרוב האנשי� שנפלטו משוק ספק א� יש 
רוב הנפלטי� שאינ� עולי� . העבודה מיומנויות שתאפשרנה לה� להיקלט מחדש בעבודה

אי� צמיחה של , כידוע.  שנות לימוד וחלק מה� מבוגרי�12 $חדשי� ה� בעלי פחות מ
 .גרי�מבו ואי� דרישה לעובדי�, עבודות בלתי מיומנות

האמורה לכלול ") תוכנית ויסקונסי�("בדעת הממשלה להפעיל תוכנית נוספת , בנוס#. 2
, הכשרה להשלמת השכלת יסוד, אבחו� תעסוקתי: אחד או יותר מהמרכיבי� הבאי�"

עבודת מבח� , הכשרה וייעו, לחיפוש עבודה ולהתמדה בעבודה, הכשרה מקצועית בסיסית
 ". שיקו� מקצועי,  בתעסוקה מוגנתאימו� בעבודה בקהילה או, זמנית

ע� . הרעיו� לתת למקבלי הבטחת הכנסה כלי� להשתלב בשוק העבודה הוא טוב מייסודו
קיו� בשוק $שילוב מוצלח של מקבלי גמלאות, לפי הניסיו� שהצטבר בארצות הברית, זאת

ק במת� הכשרה למקצועות הנדרשי� בשו, העבודה מותנה בקיומו של שוק המשווע לעובדי�
דר� ליווי מקצועי וכלה ,  החל ממת� שירותי� והנחות$ובהשקעה נרחבת במובטלי� לשעבר 

 לא $ בהוצאות ממשלתיות גידול מוצלחות כרוכות בworkfareתוכניות . בעזרה כספית

 .בחיסכו�
יש להימנע מצעדי� העלולי� לפגוע באנשי� שכישוריה� יאפשרו לה� להיכנס לשוק 

יש להימנע מדחיפה של אנשי� , כמו כ�. רגיו הנמוכי� ביותררק בד, א� בכלל, העבודה
 .לשוק העבודה אשר תגרו� לדחיקה של אנשי� אחרי� החוצה

 של ההיצע לעובדי� על ידי הגדלת הביקושדומה כי יוזמי התוכנית מבקשי� להגביר את 
נשי� לשוק /דחיפת� של אלפי א, "הישני�"במצב של מיתו� בענפי הכלכלה . עובדי�

 .ודה תיצור פער בי� ציפיות לעבודה ובי� מספר מקומות העבודההעב
החינו� , התקנות והנהלי� הקשורי� לפטורי� והנחות בתחומי הדיור, לשנות את החוקי�. 3

כדי שמקבלי גמלת הבטחת הכנסה יפסיקו לקבל את ההטבות שה� מקבלי� כיו� , והארנונה
מלת הבטחת הכנסה להיבח� במבח� יצטרכו מקבלי ג, 2001החל משנת . באופ� אוטומטי

כאשר הגמלה תיחשב כהכנסה בדיוק כמו הכנסות , על מנת לקבל הטבות נוספות, הכנסה
 . אחרות

הלא , החלטה זאת מכוונת בעיקר אל הקבוצה הגדולה ביותר של מקבלי הבטחת הכנסה
 ממשקי הבית המקבלי� גמלת הבטחת הכנסה 37%המהוות , הוריות$היא האמהות החד

הוריות שלה� ילדי� מתחת לגיל שבע לגמלת $כיו� זכאיות אמהות חד. ל העבודהבגי
, קדימות בקבלת ילדיה� למעו�: וכ� להטבות אחרות, הבטחת הכנסה ללא מבח� תעסוקה

א� . בדמי בריאות ובארנונה, השתתפות בשכר דירה ממשרד השיכו� והנחות במעו� יו�
 .תבוטלנה הטבות אלה, תאושר החלטת הממשלה

הוריות יכולות להצטר# לשוק העבודה רק א� יועמדו לרשות� $יש לזכור כי נשי� חד
הוריות שלה� $החלטת הממשלה לדחו# לשוק העבודה אמהות חד. מערכות תמיכה ושירותי�

 . מגלה חוסר הערכה כלפי עבודת הטיפול של האמהות7ילדי� מתחת לגיל 
$אד� למקצועות הנדרשי� בענ# ההיילייש� תוכנית להכשרה והסבה מקצועית של כוח . "4

ובכלל זה הסבה מקצועית של אקדמאי� ושל מהנדסי� עולי� מובטלי� או המצויי� , טק
 4,000 $לשרת כ, אמורה התוכנית לכשתקו�, 2002 $ ו2001בשני� ". תעסוקה$במצב של תת

 . אנשי�



. טק$� ההייוכ� למעסיקי� המשוועי� לעובדי� בתחו, החלטה זאת תעזור לעולי� משכילי�
 .שה� בעלי השכלה נמוכה, היא לא תעזור לרוב מקבלי הבטחת הכנסה הוותיקי�

להגביר את התוכנית להשלמת השכלת יסוד לדורשי עבודה הזכאי� לגמלת הבטחת . 5
 . הכנסה

. אי� ספק שהרחבת התוכנית להשלמת השכלה תועיל לאנשי� שלא מחזיקי� בתעודת בגרות
,  בעיירות פיתוח וביישובי� ערביי�$ ובמיוחד לנשי� $אנשי� התוכנית הקיימת מיועדת ל

 . מקומות בה� שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות נמוכי�
    בעול�בעול�בעול�בעול�    workfareworkfareworkfareworkfareממצאי� נבחרי� ממחקרי� על תוכניות ממצאי� נבחרי� ממחקרי� על תוכניות ממצאי� נבחרי� ממחקרי� על תוכניות ממצאי� נבחרי� ממחקרי� על תוכניות 

קיצו, : נחשבות למוצלחות כי ה� משיגות את מטרת� העיקרית workfare $תוכניות ה* 

ירד מספר מקבלי , למשל, בארצות הברית.  הכנסההתקציב הממשלתי לגמלאות הבטחת
אול� ההצלחה היא לא תוצאה של יישו� התוכניות אלא של החלטה . הגמלה בכמחצית

 . מראש לצמצ� את התקציב
 בהשמת מקבלי הבטחת הכנסה בשוק העבודה מרשימה workfareהצלחת� של תוכניות * 

 מהמשתתפי� בתוכניות 10% עד 5%רק , OECDלפי הערכה של ארגו� : הרבה פחות

workfare האחרי� היו מוצאי� עבודה ג� ללא הפעלת  ;מועסקי� בזכות התוכניות

 ).OECD ,OECD Employment Outlook 2000 :8 (התוכניות

אינ� מצליחות לחל, את רוב משתתפיה� ממעגל  workfareתכניות , בניגוד לציפיות* 

 .העוני
מצליחי� בכ� לעתי� קרובות על חשבו� , עבודהמקבלי הבטחת הכנסה הנקלטי� בשוק ה* 

כניסת עובדי� חדשי� לדרגי� הנמוכי� של שוק . עובדי� בלתי מיומני� שכבר נמצאי� ש�
או שהיא מביאה לירידת שכר ולהרעת תנאי , העבודה דוחקת החוצה חלק מהנמצאי�

 .העבודה
לי גמלת הבטחת באירופה ובארצות הברית גוברת ההכרה בכ� שא� רוצי� להכניס מקב* 

א� באמצעות תמריצי� למעסיקי� וא� , חייבי� ליצור עבור� משרות, הכנסה לשוק העבודה
 .שיעסיקו אנשי� בשכר מסובסד, "שירות לקהילה"באמצעות פרוייקטי� ציבוריי� של 

 * �, שרבי� ממקבלי הגמלאות יצטרכו לקבלבאירופה ובארצות הברית גוברת ההכרה בכ
ארצות הברית מוציאה על הטבות , 2000 בשנת . השלמת הכנסהג�, בנוס# על עבודה

 . workfareלמקבלי שכר נמו� סכו� גדול מזה שהוציאה על קצבאות סעד לפני תוכניות 

  



    משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�משרד הבינוי והשיכו�
במחירי� (ח  "  מיליארד  ש10  מסתכ�  בסכו�  ב�  2001תקציב  משרד  הבינוי  והשיכו�  לשנת  

במונחי� ,  5%סכו�  זה  קט�  בשיעור  של  ).  עיפי  פיתוחכולל  הרשאה  להתחייב  בס,  שוטפי�
: החלק  העיקרי  של  תקציב  זה  מיועד  לסיוע  בדיור.  2000מהסכו�  המקביל  בשנת  ,  ריאליי�

 .משכנתאות ומענקי השתתפות בשכר דירה

    משכנתאותמשכנתאותמשכנתאותמשכנתאות

: המידה הבאות$לפי אמות, הסיוע לרכישת דירה נית� באמצעות הלוואות ומענקי� לרוכשי�
מספר הילדי� ומיקו� הדירה , מספר אחי� ואחיות של בני הזוג, הנישואי�מספר שנות 

הסכומי� , ת לממש את הזכאות/ת המבקש/כיוו� שהסיוע נית� לכל זכאי. הנרכשת
המופיעי� בהצעת התקציב משקפי� למעשה את הערכת משרד הבינוי והשיכו� לגבי היק# 

מאומד�  4%גדול בשיעור של  2001תקציב הסיוע לשנת . המימוש הצפוי בשנה הקרובה
משרד :  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת , משרד האוצר (2000 לשנת ביצוע התקציב
 מיליארד 1.8מתוכ� סכו� ב� ; ח" מיליארד ש5.4והוא עומד על , )54: הבינוי והשיכו�

 ).במחירי� שוטפי�( להלוואות 3.6למענקי� וסכו� ב� 

        

        2001200120012001עד עד עד עד     1994199419941994, , , , תקציב הסיוע ברכישת דירהתקציב הסיוע ברכישת דירהתקציב הסיוע ברכישת דירהתקציב הסיוע ברכישת דירה

 ח"במיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

  

הוראות ; משרד הבינוי והשיכו�:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� ,  משרד האוצר::::מקורותמקורותמקורותמקורות
 .שני� שונות, משרד הבינוי והשיכו�: התקציב

 . הינו אומד�2000 הנתו� לשנת ::::הערההערההערההערה

כפי . 2001 עד 1994הלוח לעיל מציג את השינויי� בתקציב הסיוע לרכישת דירה בשני� 
הירידה משקפת את . חלה ירידה בס� התקציבי� לסיוע ברכישת דיור, שנית� לראות

תה ג� לשחיקה א� נית� לייחס או; העובדה שרוב העולי� החדשי� כבר מימשו את זכאות�
שחל בגובה , למרות העדכו�. שחלה בערכ� הריאלי של המשכנתאות הממשלתיות



מוסיפה המשכנתא הממשלתית להוות חלק קט� והול� מס� , 1998המשכנתאות באוגוסט 
משכנתא ממשלתית ועוד , דהיינו(האשראי שרוכשי דירות נוטלי� לש� ביצוע הרכישה 

 מס� האשראי 38%וו המשכנתאות הממשלתיות  הי1994בשנת ). משכנתא מבנק מסחרי
 26%משקלה של המשכנתא הממשלתית ירד לשיעור של , 1999בשנת . שנית� לרכישת דירה

 ).81 :משרד הבינוי והשיכו�:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר(

, ו אחוז גדולוה� כיס, המשכנתאות הממשלתיות ניתנו בריבית נמוכה מריבית השוק, בעבר
ס� : הצטמצ� הסיוע הממשלתי לרכישת דירה, בשני� האחרונות. ממחיר הדירה, יחסית

, ער� המשכנתא הממשלתית; מצוי בירידה, בהשוואה לאשראי הבנקאי, האשראי הממשלתי
, כדאיות המשכנתא הממשלתית יורדת, כתוצאה מכ�. יורד ג� הוא, בהשוואה למחיר הדירה
: במלי� אחרות. משי� את זכאות� למשכנתא ממשלתית יורדומספר משקי הבית הממ

 .הממשלה נסוגה בהדרגה מתפקידה כמסייעת ברכישת דירה

יש ; שדווקא הממשלה היא זאת שתספק את הסיוע לרכישת דירה, אמנ� אי� שו� הכרח
שוק המשכנתאות עדיי� לא , אלא שבישראל. ארצות שבה� עושי� זאת בנקי� מסחריי�

 .  שימלא את התפקיד שעד כה מולא על ידי הממשלהמפותח דיו כדי

; רוכשי דירות מ� המעמד הבינוני נושאי� בנטל של חובות כבדי� לבנקי�: התוצאה בינתיי�
� .זוגות המבקשי� לרכוש דירה מתקשי� לעשות זאת, ואילו במעמד הנמו

"  פלוס10"תוכנית : עדות לקושי שיש ברכישת דירה בעזרת משכנתא ממשלתית בלבד
;  שני� או יותר10ותק זכאות של : מיועדת למשכנתא מוגדלת לזכאי� בעלי הנתוני� הבאי�

 מההכנסה הממוצעת במשק לפי 80%שהיא פחות מאשר ) ברוטו(הכנסה ; שני ילדי� או יותר
משרד (ועומדי� במבח� תעסוקה ; )2000ח בשנת " ש5,078(המדד של הביטוח הלאומי 

התוכנית אומצה ). 91: משרד הבינוי והשיכו�:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת , האוצר
. 1999והיא מופעלת באמצעות תקציב מיוחד מאז ,  כחלק מהמלצות ועדת גדיש1998בשנת 
לפי , 34% רק $ 2000ובשנת , ידי זכאי�$ מתקציב התוכנית נוצל על5%רק , 1999בשנת 

האומד� חושב : 2000; 1999בדצמבר  31די� וחשבו� כספי ליו� , משרד האוצר: 1999(האומד� 
 2000שהקצאה זאת מהווה אומד� הביצוע לשנת , כאשר ההנחה היא, 2001 $מההקצאה ל

 ).4%ועוד 

הסיוע נית� . משרד הבינוי והשיכו� מושיט סיוע נוס# לרוכשי� דירה באזורי עדיפות לאומית
ח באזורי עדיפות " ש80,000סכומי הסיוע הנוס# נעי� בי� . בחלקו כהלוואה ובחלקו כמענק

תקציב הסיוע הנוס# לרכישת . 'ח באזורי עדיפות ב" ש60,000ח עד " ש30,000 $ל' לאומית א
 $) במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש907 על 2001דירה באזורי עדיפות לאומית יעמוד בשנת 

 כי הרוכשי� דירה באזורי עדיפות לאומית, יצוי�. סכו� דומה לזה שהוקצב בשנה שעברה
 .נהני� בנוס# על כ� ג� ממענקי פיתוח

לפיה אזורי עדיפות לאומית ,  המלי, לממשלה לבטל את המדיניות הקיימתמרכז אדוה
ולאמ, במקומה מדיניות של , נקבעי� בהתא� לנטיות הפוליטיות של המפלגה השלטת

, א� תאומ, המלצה זו. כלכלי של היישובי�$העדפה לאומית על בסיס הפרופיל החברתי
כל תקציב הסיוע של משרד הבינוי והשיכו� המיועד לאזורי עדיפות לאומית לשמש כלי יו

 .יעיל להגברת השוויו� בתנאי דיור בחברה הישראלית

    סיוע בשכר דירהסיוע בשכר דירהסיוע בשכר דירהסיוע בשכר דירה

או כאלה שטר� , שאינ� מסוגלי� לעמוד בהוצאות הכרוכות ברכישת דירה, ישראלי�
 יכולי� לבקש $שי� בעיקר  עולי� חד$הספיקו לחסו� מספיק כס# כדי לרכוש דירה 

 ממקבלי מענקי השתתפות בשכר דירה ה� 80%בער� . מהממשלה עזרה בתשלו� שכר דירה
 .הוריות$מקבלי גמלאות קיו� ונשי� חד, בי� היתר, ע� השאר נמני�; עולי� חדשי�

 .ח לחודש" ש1,170 לבי� 100בי� : סכומי הסיוע נמוכי� יחסית לגובה שכר הדירה

; העשור האחרו� הגדיל את מספר מקבלי מענקי השתתפות בשכר דירהזר� העלייה של 
סיבות נוספות .  משקי בית170,000 היו 1999 משקי בית ובשנת 23,000 היו 1989בשנת 



וכ� , הוריות$היו ההטבות שהוענקו במסגרת חוק משפחות חד, מלבד זר� העלייה, לגידול
ק העבודה הגדילה את מספר פליטת� של אנשי� רבי� אל מחו, לשו: המצב הכלכלי

 .והזכאי� עקב כ� לסיוע בשכר דירה, האנשי� התלויי� בקצבאות קיו� של הביטוח הלאומי

סכו� ). במחירי� שוטפי�(ח " מיליארד ש1.3 עומד על 2001תקציב הסיוע בשכר דירה לשנת 
, תאלא שבעקבות התביעות הרבו. 2000לתקציב המקורי לשנת , במונחי� ריאליי�, זה דומה

 120 יהיה גבוה בסכו� ב� 2000התקציב האפקטיבי למענקי השתתפות בשכר דירה לשנת 
 ).אג# איכלוס, משרד הבינוי והשיכו�(ח מהתקציב המקורי " מיליו� ש150עד 

    ::::משפחות המקבלות מענקי השתתפות בשכר דירהמשפחות המקבלות מענקי השתתפות בשכר דירהמשפחות המקבלות מענקי השתתפות בשכר דירהמשפחות המקבלות מענקי השתתפות בשכר דירה

    ,,,,))))תתתתותיקוותיקוותיקוותיקו((((ומשפחות חד הוריות ומשפחות חד הוריות ומשפחות חד הוריות ומשפחות חד הוריות ) ) ) ) לא כולל משפחות חד הוריותלא כולל משפחות חד הוריותלא כולל משפחות חד הוריותלא כולל משפחות חד הוריות((((ותיקי� ותיקי� ותיקי� ותיקי� , , , , עולי� חדשי�עולי� חדשי�עולי� חדשי�עולי� חדשי�

    1999199919991999 עד  עד  עד  עד 1998199819981998

 

 ומידע שנמסר למרכז אדוה מאג# 2000יולי , 1999אפריל , מידע חודשי, משרד הבינוי והשיכו�: מקורות
 .האכלוס של משרד הבינוי והשיכו�

 הגידול שחל בתחילת העשור במספר מקבלי מענקי עיקר, כפי שנית� לראות בתרשי�
 החל גידול נוס# 1997בשנת . השתתפות בשכר דירה נבע מהזכאות שניתנה לעולי� חדשי�

קבוצה נוספת הנהנית מסיוע בשכר דירה היא משפחות . במספר העולי� המקבלי� מענקי�
 אלה זכאות שהעניק למשפחות, הוריות$ נחקק חוק משפחות חד1992בשנת : הוריות$חד

לאחר עלייה בשנת . ללא מבח� הכנסות,  שני�3למענקי השתתפות בשכר דירה לתקופה של 
 ובשנת 1993חלה ירידה קלה בשנת , הוריות המקבלות מענקי�$ במספר המשפחות החד1992
 נרשמה 1997 ועד 1989מאז , לגבי זוגות ותיקי�. ולאחריה שוב עלייה הדרגתית, 1994

 .לאחר מכ� נרשמה ירידה קלה;  מקבלי מענקי השתתפות בשכר דירהעלייה רצופה במספר

הממשלה חותרת לעצור את הגידול במספר משקי הבית המקבלי� מענקי השתתפות בשכר 
,  כולל שינויי� בזכאות למענק השתתפות בשכר דירה2001חוק התקציב לשנת . דירה

 :שכוונת� להקטי� את מספר הזכאי�

על מנת להשוות אותו לס# ,  נקודות1,530 לרמה של 1,400 של ס# הזכאות יעלה מרמה) 1(
 .הוריות$השינוי לא יחול על משפחות חד; 2000שהיה בתוק# לפני שנת 



השינוי לא ; בית המבקש השתתפות בשכר דירה יידרש לעמוד במבח� הכנסות$כל משק) 2(
ונטי למשפחות שינוי זה רלו. יחול על עולי� חדשי� בעלי ותק של פחות משש שני� באר,

ללא ,  שני�3אשר קוד� לכ� היו זכאיות להשתתפות בשכר דירה למש� , הוריות ותיקות$חד
ה תהיה זכאית למענק השתתפות בשכר דירה רק /ילד+ הורית $א� חד, עתה. מבח� הכנסות

 רק א� הכנסותיה $ ילדי� או יותר 2+ הורית $א� חד; ח" ש4,800א� הכנסותיה נמוכות מ 
שקוד� לכ� היו זכאי� , השינוי רלוונטי ג� לזוגות ותיקי�. ח" ש5,490ו� ב� נמוכות מסכ

תקרת ההכנסה , 46עבור זוגות ללא ילדי� ע� מפרנס ראשי עד גיל . למענק על פי ניקוד
עבור זוג ; )ח" ש4,324 סכו� ב� $ 46מעל גיל (ח " ש3,729לקבלת מענק בשכר דירה היא 

עבור זוג ועוד שני ילדי� או ; )ח" ש4,800 סכו� ב� $ 46מעל גיל (ח " ש4,205, ועוד ילד
הצעת תקציב לשנת , משרד האוצר) (ח" ש5,495 סכו� ב� $ 46מעל גיל (ח " ש4,895, יותר

ידי המוסד לביטוח לאומי $פרטי� שנמסרו על; 98: משרד הבינוי והשיכו�: 2001הכספי� 
 ).ואג# האכלוס של משרד הבינוי והשיכו�

, תילקחנה בחשבו� כל גמלאות הביטוח הלאומי, ת המענק/נסות של מבקשבחישוב ההכ) 3(
 .קצבאות הביטוח הלאומי לא נלקחו בחשבו�, קוד� לכ�. פרט לקצבת ילדי� וניידות

    תקציבי� ייעודיי� לאזרחי� ערבי�תקציבי� ייעודיי� לאזרחי� ערבי�תקציבי� ייעודיי� לאזרחי� ערבי�תקציבי� ייעודיי� לאזרחי� ערבי�

 מהסיוע הנית� לבני 62.5%מי שלא שירת בצבא זכאי רק לשיעור של , כפי שדיווחנו בעבר
 2000תקציב המדינה לשנת , שלמה סבירסקי וירו� יחזקאל(ירות מלא זוג ששירתו ש

קריטריו� זה יוצר למעשה שני מסלולי� שוני� של ). 6: 1999, והאזרחי� הערבי� בישראל
שכ� הרוב המכריע של הערבי� אינו משרת , האחד ליהודי� והשני לערבי�, משכנתאות

בדואי� ומיעוט קט� של ,  דרוזי�$ל "בקרב הקבוצות שכ� משרתות בצה, יתרה מזאת. ל"בצה
ולכ� הזוגות הרוכשי� דירה זכאי� רק למחצית מ� התוספת ,  רק הגברי� משרתי�$מוסלמי� 

 .שמקבלי� זוגות יהודיי� שבה� ג� האיש וג� האשה שירתו בצבא

אי� זה מפתיע שמשפחות ערביות מממשות את הזכות למשכנתא , לאור המצב הזה
 13.5%המהוות , משפחות ערביות, 1998בשנת : משקל� באוכלוסייהממשלתית בהיק# נמו� מ

 ).ש�( מכלל המממשי� את זכאות� 8%היוו רק , מכלל משקי הבית בישראל

�בעוד שרוב המשפחות היהודיות המממשות את זכאות� למשכנתא עושות זאת , בנוס# על כ
נות נישואי� רבות משפחות ערביות עושות זאת רק לאחר ש, בתו� שנתיי� מיו� הנישואי�

 נוספות עושות זאת 31%ואילו ,  שני� אחרי הנישואי�10 לבי� 5 עושות זאת בי� 30% $יותר 
 ).7: ש�( שנות נישואי� או יותר 10לאחר 

נתוני� אלה מצביעי� על הצור� הדחו# בגיבוש תוכנית מיוחדת לסיוע ברכישת דירה 
השוואה של גובה , כנקודת מוצא, תוכנית זאת צריכה לכלול. לזוגות צעירי� ערביי�

שנתית לפיתוח יישובי $התוכנית הרב, למרבה הפלא. המשכנתא ג� למי שלא שירתו בצבא
עליה הכריזה הממשלה בעקבות ההפגנות ביישובי� הערביי� בחודש , המגזר הערבי

 .אינה כוללת הצעה שכזאת, אוקטובר

שיקו� שכונות ופיתוח , ציבורמשרד הבינוי והשיכו� מקצה תקציב מיוחד לבניית מוסדות 
 29.6יעמוד תקציב זה על , 2001בשנת . רקסי'הדרוזי והצ, הבדואי, תשתיות במגזרי� הערבי

. סכו� דומה לזה שהוקצה בשנה שעברה, )במחירי� שוטפי�, הוצאה רגילה(ח "מיליו� ש
, 2000 לעומת שנת 21% עלייה של $ח בהרשאה להתחייב " מיליו� ש134התקציב כולל ג� 

 . בער�23%הבאה בעקבות ירידה בשיעור של 

ח להשלמה ובנייה של " מיליו� ש3.3 בער� 2000הוקצו במהל� שנת , לפי ספר התקציב
 אמור להיות דומה 2001היק# הפעילות בשנת . מוסדות ציבור ביישובי� הבדואי� בנגב

 ).109 :משרד הבינוי והשיכו�,  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת , משרד האוצר(

, 2467' החלטה מ, ממשלת ישראל (שנתית לפיתוח יישובי המגזר הערבי$התוכנית הרב
. ח לפיתוח מוסדות ציבור ושכונות חדשות" מיליו� ש73מבשרת על סכו� של ) 22.10.2000

 .2001סכו� זה לא רשו� בהצעת התקציב לשנת 



    הדיור הציבוריהדיור הציבוריהדיור הציבוריהדיור הציבורי

 � . למדינה משפחות מתגוררות בדירות השייכות 110,000בער

חוק זכויות הדייר : נחקקו שני חוקי� שמטרת� להיטיב ע� דיירי הדיור הציבורי, 1998בשנת 
 ).רכישה(חוק הדיור הציבורי ובדיור הציבורי 

את המדינה להחזיק את הדירה במצב , בי� השאר,  חייבחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
ע מצב שבו מצב� של דירות התדרדר כדי למנו, זאת. כמו כל בעל בית, תקי� על חשבונה

יצוי� כי רבות מ� הדירות מנוהלות כיו� . כיוו� שלדייריה� לא הייתה יכולת כספית לתחזק�
בעקבות . שאינ� חשות מחוייבות ציבורית כלשהי כלפי הדיירי�, ידי חברות פרטיות$על

בהרשאה (ח " מיליו� ש19סכו� של , לראשונה,  כוללת2001הצעת התקציב לשנת , החוק
משרד (למימו� שיפו, ואחזקה של דירות ציבוריות שבה� מתגוררי� אנשי� ) להתחייב

 110: משרד הבינוי והשיכו�:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב המדינה לשנת הכספי� , האוצר
לאחרונה א# אישר משרד הבינוי ). ומידע שנמסר על ידי רפרנט משרד השיכו� במשרד האוצר

מציי� מה� הפעולות המתחייבות מ� , דהיינו, ר לייש� את החוקוהשיכו� מפרט שמאפש
 .החוק

 2001וכבר באה הצעת חוק ההסדרי� לשנת , עוד לא יבשה הדיו על מסמ� המפרט, ואול�
במלי� . ומבקשת לחייב את דיירי הדירות הציבוריות לשל� חלק מהוצאות התיקוני� מכיס�

א� הממשלה שבה ומטילה חלק ממנו על , החוק מטיל את חובת המימו� על המדינה, אחרות
 .הדיירי�

העניק לדיירי הדיור הציבורי זכות לרכוש את , )רכישה(חוק הדיור הציבורי , החוק השני
וכבר , טר� יבש הדיו על נוסח החוק, ושוב. הדירות בה� ה� מתגוררי� בהנחה גדולה

ללת דחייה של  כו2001הצעת חוק ההסדרי� לשנת . החליטה הממשלה שלא למלא אחריו
 בינואר 1 עד לתארי� 2001 בינואר 1מתארי� ) זכויות רכישה(תחילת חוק הדיור הציבורי 

הדחייה באה כדי לאפשר לממשלה להציע חוק ).  בהצעת חוק ההסדרי�75סעי#  (2002
והיווה , שיבטל למעשה את החוק שהתקבל בכנסת לאחר התארגנות דמוקרטית רחבה, חדש

החוק שהממשלה מעונינת להעביר משנה את המצב לרעה . יו�הישג חברתי ראוי לצ
 .בהשוואה לחוק שנתקבל

ממש , חותרת בפועל, שבפומבי התפארה בחוק שהתקבל בכנסת, הממשלה הנוכחית
, איפא, יוצא. ובכ� עושה פלסתר ממעמד הכנסת כמחוקק, להתחמק ממימושו, כקודמתה

 . ומבטלתוהרשות המבצעת באה, שהרשות המחוקקת דנה ואישרה

  



    עירוניותעירוניותעירוניותעירוניות$$$$תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�תשתיות תחבורה בי�
 על 2001יעמוד בשנת ) כבישי� ורכבות(עירונית $התקציב לפיתוח תשתיות תחבורה בי�

 משק# גידול בשיעור 2001התקציב לשנת ). במחירי� שוטפי�(ח " מיליארד ש2.263סכו� ב� 
1999ה בשנת והוא ממשי� את מגמת הגידול בתקציב שהחל, 2000 בהשוואה לשנת 17%של 

הגידול הבולט הקוד� היה בי� שנת : זהו גל הגידול השני שנרש� בעשר השני� האחרונות. 
עירונית $רוב התקציב לפיתוח תחבורה הבי�). 2.5קפיצה של פי  (1995 לבי� שנת 1992

 לבי� שנת 1995מיועד להשלמה ולקידו� של פרוייקטי� שהקמת� החלה בתקופה שבי� שנת 
1999. 

 1.496שיעמוד על סכו� ב� , תקציב לפיתוח כבישי�:  מכיל שני מרכיבי� עיקריי�תקציב זה
התרשי� . ח" מיליו� ש767שיעמוד על סכו� ב� , ותקציב לפיתוח רכבות, ח"מיליארד ש

נית� . תו� חלוקה בי� כבישי� לרכבות, שלהל� מציג את מגמות תקציב פיתוח התחבורה
 מ� 38% עד 28% ברכבות עמדה על שיעור של ההשקעה, לראות כי ברוב העשור האחרו�

שבה הושקעו , 1992שני יוצאי� מ� הכלל היו שנת . עירוניי�$ההשקעה בכבישי� בי�
שבה חלה ירידה בהשקעות , 1998ושנת , סכומי� גדולי� ברכישה של קרונות וציוד נלווה

ות  יעלה משקל ההשקעה ברכב2001בשנת . בכבישי� אל מול עלייה בהשקעה ברכבות
עקב השקעה גבוהה ברכישת ציוד נייד , זאת;  מ� ההשקעה בכבישי�48%לשיעור של 

 .רכבתי

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1992199219921992, , , , עירוניי� מול תקציב פיתוח רכבותעירוניי� מול תקציב פיתוח רכבותעירוניי� מול תקציב פיתוח רכבותעירוניי� מול תקציב פיתוח רכבות$$$$תקציב פיתוח כבישי� בי�תקציב פיתוח כבישי� בי�תקציב פיתוח כבישי� בי�תקציב פיתוח כבישי� בי�

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

 . מתואמי� לפי תחזית האוצר למדד תשומות בנייה2001$2000תקציבי , לפי מדד מחירי תשומות סלילה

, משרד האוצר: 1999 עד 1997 ;הוראות תקציב משרד הבינוי והשיכו�, משרד האוצר: 1996 עד 1992: מקורותמקורותמקורותמקורות
הוראות , משרד האוצר: 2000; ג# הכספי�א, רכבת ישראל: 1999 עד 1992 ;הוראות תקציב משרד התשתיות

משרד ,  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� , משרד האוצר: 2001; תקציב משרד התחבורה
 .התחבורה

בארצות רבות במערב מעניקות הממשלות מזה זמ� העדפה לפיתוח רכבות על פני פיתוח 
וה� מטעמי שמירה על , ה� מטעמי חסכו� במשאבי� ובקרקע, ה� מטעמי יעילות, כבישי�

 .איכות הסביבה

של פיתוח כבישי� והאדרת הנסיעה , ממשיכות הממשלות לדגול במדיניות הישנה, בישראל
שנתיי� $ההשקעה ברכבות החלה לגדול רק בשנה. או באוטובוס/במכונית פרטית ו

. שאי� בו כדי לשנות באופ� משמעותי את סדרי העדיפויות, א� מדובר בגידול, האחרונות



; )6כביש (הפרוייקט הממלכתי הגדול ביותר בתחו� התחבורה הוא כביש חוצה ישראל 
 .הממשלה כלל אינה מתכננת הקמת שדרה לאומית של תחבורה מסילתית

 במספר הנוסעי� ברכבות בהשוואה 38% חל גידול בשיעור של 1999כי בשנת , יש לציי�
עלייה .  בער�46%ת בשיעור של  עליה נוספ2000ולפי ההערכה תהיה בשנת , 1998לשנת 

הצעת תקציב לשנת , משרד האוצר( ג� בהסעת מטעני� 1999 נרשמה בשנת 8%בשיעור של 
הנתוני� מעידי� על פוטנציאל הגידול של ). 83$82: משרד התחבורה,  ודברי הסבר2001

 . שלה� יתרונות רבי� על אמצעי תחבורה ציבוריי� חלופיי�, הרכבות

    התפלגות אזורית ומגזרית התפלגות אזורית ומגזרית התפלגות אזורית ומגזרית התפלגות אזורית ומגזרית : : : : 2001200120012001י� בשנת י� בשנת י� בשנת י� בשנת עירוניעירוניעירוניעירוני$$$$כבישי� בי�כבישי� בי�כבישי� בי�כבישי� בי�

עירוניי� $צ לפיתוח כבישי� בי�"התרשי� שלהל� מציג את החלוקה הפנימית של תקציב מע
הסכו� . כי ההקצאה הגבוהה ביותר מוקדשת לאזור המרכז, התרשי� מעלה. 2001בשנת 

י� השני בגודלו מוקדש לאזור הצפו� והסכו� השלישי בגודלו מוקדש לפיתוח כביש
 . בשטחי�

    2001200120012001עירוניי� בשנת עירוניי� בשנת עירוניי� בשנת עירוניי� בשנת $$$$צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�""""תקציב מעתקציב מעתקציב מעתקציב מע

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

 .וצר למדד תשומות בנייה מתואמי� לפי תחזית הא2001 עד 2000תקציבי . לפי מדד מחירי תשומות בסלילה

 .2001הצעת תקציב משרד התחבורה לשנת , משרד האוצר: מקורמקורמקורמקור

 .הנתוני� בתרשי� אינ� כוללי� את תקציבי תכנו� וקידו� זמינות ורזרבות: הערההערההערההערה

מחוז הדרו� , בעוד שמחוזות המרכז והצפו� נהני� מתקציבי פיתוח כבישי� גדולי� וגדלי�
ההקצאה נמצאת , ובמקרה של המגזר הערבי, וכותוהמגזר הערבי מקבלי� הקצאות נמ

ההקצאות הנמוכות למחוזות אלה בולטות במיוחד על רקע ההקצאה . במגמת צמצו�
 .הגדולה לפיתוח כבישי� בשטחי�

 .מגזרי� האלה/להל� נעמוד בקצרה על כל אחד משלושת המחוזות



    אזור הדרו�אזור הדרו�אזור הדרו�אזור הדרו�

. פיתוח כבישי� במחוז הדרו� נרשמה ירידה משמעותית בהקצאות ל2000 עד 1996בשני� 
שלישי� בהשוואה לשנת $ סימנו ירידה של כשני2000 ובשנת 1999תקציבי הפיתוח בשנת 

1995 . 

מדובר , ע� זאת. 2000 בהשוואה לשנת 83% מסמנת עלייה בשיעור של 2001ההקצאה לשנת 
בטלה הסובל מא, יש לציי� כי באזור הדרו�. 1995 מזה של 40%בסכו� הנמו� בשיעור של 

 .להשקעה בתשתית התחבורה נודעת חשיבות מיוחדת, גבוהה

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1992199219921992, , , , עירוניי� באזור הדרו�עירוניי� באזור הדרו�עירוניי� באזור הדרו�עירוניי� באזור הדרו�$$$$צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�""""תקציב מעתקציב מעתקציב מעתקציב מע

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

 . מתואמי� לפי תחזית האוצר למדד תשומות בנייה2001$2000תקציבי . ירי תשומות בסלילהלפי מדד מח

, משרד האוצר: 1999 עד 1997: הוראות תקציב משרד הבינוי והשיכו�, משרד האוצר : 1996 עד 1992: מקורותמקורותמקורותמקורות
, ד האוצרמשר : 2001; הוראות תקציב משרד התחבורה, משרד האוצר: 2000; הוראות תקציב משרד התשתיות

 . משרד התחבורה:  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� 

    המגזר הערביהמגזר הערביהמגזר הערביהמגזר הערבי

התרשי� . ההקצאות לפיתוח כבישי� שונות ג� ה� מאלה של שאר האזורי�, במגזר הערבי
 לבי� שנת 1993פעמי בי� שנת $שהמגזר הערבי נהנה מגידול משמעותי חד, שלהל� מעלה

בשני� שלאחר מכ� חזר . ח" מיליו� ש77.8ח לסכו� ב� " מיליו� ש45.7 מסכו� ב� $ 1994
 . אינו מבשר על שינוי מגמה2001התקציב בשנת . התקציב לרמתו המקורית



    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1993199319931993, , , , עירוניי� במגזר הערביעירוניי� במגזר הערביעירוניי� במגזר הערביעירוניי� במגזר הערבי$$$$צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�""""תקציב מעתקציב מעתקציב מעתקציב מע

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

 מתואמי� לפי תחזית האוצר למדד תשומות 2001 עד 2000תקציבי השני� . לפי מדד מחירי תשומות בסלילה
 .בניה

, משרד האוצר: 1999 עד 1997: הוראות תקציב משרד הבינוי והשיכו�, משרד האוצר    :1996 עד 1993 ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
, משרד האוצר: 2001 ;הוראות תקציב משרד התחבורה, משרד האוצר: 2000:  התשתיותהוראות תקציב משרד

 .משרד התחבורה,  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� 

    שטחי�שטחי�שטחי�שטחי�

 55% עלה תקציב פיתוח הכבישי� בשטחי� בשיעור של 1997 לבי� שנת 1992בי� שנת 
�תקציב ההשקעה בשטחי� .  בער�164% חלה קפיצת מדרגה בשיעור של 1998בשנת . בער

 .  נוספי�15% בשיעור של $ 2001 ובשנת 11% נרשמה עלייה של 2000 בשנת $המשי� לגדול 

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1992199219921992, , , , עירוניי� בשטחי�עירוניי� בשטחי�עירוניי� בשטחי�עירוניי� בשטחי�$$$$צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�צ לפיתוח כבישי� בי�""""תקציב מעתקציב מעתקציב מעתקציב מע

 ח"מיליוני ש, 1999במחירי� קבועי� לשנת 

 

 מתואמי� לפי תחזית האוצר למדד תשומות 2001 ושנת 2000תקציבי שנת . לפי מדד מחירי תשומות בסלילה
 .בנייה



, משרד האוצר: 1999 עד 1997; הוראות תקציב משרד הבינוי והשיכו�, משרד האוצר : 1996 עד 1992: מקורותמקורותמקורותמקורות
, משרד האוצר: 2001 ;הוראות תקציב משרד התחבורה,  משרד האוצר:2000 ;הוראות תקציב משרד התשתיות

 .משרד התחבורה,  ודברי הסבר2001הצעת תקציב לשנת הכספי� 

 1997שהתחילו ברוב� בשנת ,  היא סדרת פרוייקטי� חדשי�1998הסיבה לגידול החד בשנת 
 ובשנת 2000יש לציי� שהגידול בשנת . ואשר מופיעי� בספרי התקציב בשני� שלאחר מכ�

אלא מהגדלת התקציב המיועד לסיו� ,  אינו נובע מהתחלת� של פרוייקטי� חדשי�2001
 ).פרט לכביש הטבעת המזרחית(פרוייקטי� שהוחל בה� קוד� לכ� 

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1992199219921992צ לפיתוח כבישי� בשני� צ לפיתוח כבישי� בשני� צ לפיתוח כבישי� בשני� צ לפיתוח כבישי� בשני� """"מגמות הגידול בתקציבי מעמגמות הגידול בתקציבי מעמגמות הגידול בתקציבי מעמגמות הגידול בתקציבי מע

ות לפיתוח כבישי� שיעור הגידול הגבוה ביותר בהקצא, 2001 לבי� שנת 1992בי� שנת 
אזור הדרו� מתקרב . מחוזות הצפו� והמרכז ידעו ג� ה� שיעורי גידול נאי�. נרש� בשטחי�

, בתחתית הסול� נמצא המגזר הערבי. 2001אליה� כיו� רק כתוצאה מהגידול המוצע לשנת 
 .שבו כמעט ולא חל שינוי במהל� העשור האחרו�

    ����לפיתוח כבישילפיתוח כבישילפיתוח כבישילפיתוח כבישי, , , , צצצצ""""שיעורי הגידול בתקציבי מעשיעורי הגידול בתקציבי מעשיעורי הגידול בתקציבי מעשיעורי הגידול בתקציבי מע

    לפי אזורי�לפי אזורי�לפי אזורי�לפי אזורי�

    2001200120012001עד עד עד עד  1992

 שיעור הגידולשיעור הגידולשיעור הגידולשיעור הגידול מגזרמגזרמגזרמגזר////אזוראזוראזוראזור

 423%     שטחי�שטחי�שטחי�שטחי�

 208% צפו�צפו�צפו�צפו�

 189% מרכזמרכזמרכזמרכז

 177% דרו�דרו�דרו�דרו�

 -4% מגזר ערבימגזר ערבימגזר ערבימגזר ערבי

 .2001 ולשנת 1993שיעור הגידול במגזר הערבי מתייחס לשנת : הערההערההערההערה

הצעת , משרד האוצר: 2001; הוראות תקציב משרד הבינוי והשיכו�, משרד האוצר : 1993 עד 1992: : : : מקורותמקורותמקורותמקורות
 .משרד התחבורה,  ודברי הסבר2001תקציב לשנת הכספי� 

  

    כביש חוצה ישראלכביש חוצה ישראלכביש חוצה ישראלכביש חוצה ישראל

עלותו נאמדת : פרוייקט פיתוח התחבורה הגדול ביותר בישראל הוא כביש חוצה ישראל
משרד האוצר מתהדר בכ� שהכביש אינו ממומ� על ידי קופת . ח" מיליארד ש4.5בסכו� ב� 

 : בהקשר זה יש לציי� שלוש נקודות.B.O.Tבשיטת אלא על ידי המגזר הפרטי , המדינה

תממ� , בהתא� להתחייבויות שנטלה על עצמה כלפי בעלי הזיכיו�, הממשלה, דבר ראשו�
כמו ג� את פינוי התשתיות , את רכישת הבעלות על הקרקעות הנדרשות לסלילת הכביש



, וייקטמאז התחלת הפר. הקיימות ואת הקמת� של שני מחלפי� לאור� תוואי הכביש
כולל , 1999במחירי (ח " מיליו� ש787מסתכמות עלויות הממשלה למטרות אלה בסכו� ב� 

די לציי� כי סכו� זה גבוה מס� , כדי להמחיש את גודל הסכו�). 2001הצעת התקציב לשנת 
 .2001 עד 1995הסכו� שהושקע בפיתוח כבישי� באזור הדרו� בשני� 

ראל אמורי� לכסות את השקעותיה� באמצעות בעלי הזיכיו� לכביש חוצה יש, דבר שני
שבעלי הזיכיו� אכ� יקבלו את , הסכימה לערוב לכ�, מצידה, הממשלה. גביית דמי אגרה

, א� דמי האגרה לא יגיעו לסכו� המוסכ�, במלי� אחרות. הסכו� המוסכ� מגביית האגרה
חלק שאת מכא� שקופת המדינה נושאת בפועל ב. הממשלה תממ� את היתרה מקופת המדינה

 � . של מימו� כביש חוצה ישראל$גודלו קשה עדיי� להערי

,  בכביש חוצה ישראל18 החליטה הממשלה לפעול להקמת קטע 2000באוגוסט , דבר שלישי
לש� כ� מונה צוות ). גופי� רבי� מתנגדי� בחריפות לסלילת קטע זה(מעירו� לואדי מילק 

 הזיכיו� של זכיי� כביש חוצה ישראל או  לחוזה18משרדי שימלי, הא� להוסי# את קטע $בי�
מסיבה זו לא . 2001ההמלצה צפויה להתקבל במר, . לפרס� מכרז חדש להקמתו והפעלתו

 .נית� לדעת מהו היק# ההוצאה התקציבית הצפויה על קטע כביש זה

    סובסידיה ממשלתית לתחבורה הציבוריתסובסידיה ממשלתית לתחבורה הציבוריתסובסידיה ממשלתית לתחבורה הציבוריתסובסידיה ממשלתית לתחבורה הציבורית

לא רק באמצעות ,  בההממשלה משפיעה על רמת התחבורה הציבורית ועל מידת השימוש
 . אלא ג� באמצעות סבסוד מחירי הנסיעה, תקציבי� לפיתוח כבישי� ומסילות ברזל

משרד התחבורה תומ� באוטובוסי� באמצעות סובסידיה לתעריפי הנסיעה לכלל 
. נוער וילדי�, חיילי�, האוכלוסייה וכ� סובסידיה למגזרי� מיוחדי� ובה� פנסיונרי�

וזאת בעיקר , את הנוסעי� אלא ג� את חברות האוטובוסי�הסובסידיה משרתת לא רק 
. משו� שחברות עסקיות אינ� נוטות להוזיל את מחיר מוצריה� במלוא גובה הסובסידיה

מסבסדת הממשלה את חברות האוטובוסי� ג� באמצעות , בנוס# לסובסידיה לתעריפי�
החזר חובות של הממשלה משתתפת ב, לבסו#. תמיכות ישירות לרכישת אוטובוסי� חדשי�

 .80 $עקב משברי� כספיי� אליה� נקלעו בשנות ה" ד�"ו" אגד"

א� לצור� סבסוד של תעריפי הנסיעה וא� , משרד התחבורה מעניק סובסידיה ג� לרכבת
הלוח שלהל� מציג את תקציב התמיכות לרכבת כאחוז . לצור� כיסוי חלק מגירעו� הרכבת

שכ� גובה , כח על עצ� קבילות ההשוואהנית� להתוו. מתקציב התמיכות לאוטובוסי�
מספר הנוסעי� באוטובוסי� , תקציב התמיכות נקבע בי� היתר לפי מספר הנוסעי� וכידוע

18.26לוח , 1999שנתו� סטטיסטי לישראל , ס"למשל הלמ' ר(גבוה ממספר הנוסעי� ברכבת 
ת התמיכות ייתכ� שרמ, דהיינו: כיווני$תוצאה דו$נית� לטעו� ליחס סיבה, מצד שני). 

משפיעה על מספר הנוסעי� ומכא� שהגדלת תקציב התמיכה ברכבת עשויה להגדיל את 
 .מספר הנוסעי� בה יחסית למספר הנוסעי� באוטובוסי�

 מתקציב התמיכות 15.8% היווה תקציב התמיכות לרכבת 1996כי בשנת , הלוח מעלה
מגמת ; מיכות ברכבות חלה ירידה דרסטית בגודל היחסי של הת1999בשנת . באוטובוסי�

 בלבד מתקציב 3.1% יהווה תקציב התמיכות ברכבת 2001כ� שבשנת , הירידה נמשכה
 . התמיכות באוטובוסי�

    2001200120012001 עד  עד  עד  עד 1996199619961996, , , , תקציב התמיכות ברכבת כאחוז מתקציב התמיכות באוטובוסי�תקציב התמיכות ברכבת כאחוז מתקציב התמיכות באוטובוסי�תקציב התמיכות ברכבת כאחוז מתקציב התמיכות באוטובוסי�תקציב התמיכות ברכבת כאחוז מתקציב התמיכות באוטובוסי�

 באחוזי�

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

15.8% 11.2% 14.9% 5.4% 4.7% 3.1% 

; שני� שונות, הוראות תקציב תמיכות במחירי יסוד ובייצור חקלאי, משרד האוצר: 2000 עד 1996: מקורותמקורותמקורותמקורות
 .2001הצעת תקציב תמיכות במצרכי יסוד ובייצור חקלאי , משרד האוצר: 2001



    הסובסידיה לרכבת יורדת הסובסידיה לרכבת יורדת הסובסידיה לרכבת יורדת הסובסידיה לרכבת יורדת , , , , הסובסידיה לאוטובוסי� עולההסובסידיה לאוטובוסי� עולההסובסידיה לאוטובוסי� עולההסובסידיה לאוטובוסי� עולה

 37%וטובוסי� בשיעור של  עלתה ההקצאה לסובסידיה לא2001 לבי� שנת 1996בי� שנת 
�המדובר בשני� .  בער�73%תקציב התמיכות ברכבת ירד בשיעור של , באותה תקופה. בער

במקו� שתעודד את המעבר , הממשלה. בה� נרשמה עלייה במספר המשתמשי� ברכבת
 .של עידוד האוטובוסי� דווקא, ממשיכה במדיניותה המסורתית, מאוטובוס לרכבת

 



 מקורות ושיטות החישוב, הגדרות $נספח מתודולוגי 
. התקציב השוט# ותקציב הפיתוח: תקציבי המשרדי� הממשלתיי� בנויי� משני מרכיבי�. 1

ואילו תקציב הפיתוח משמש , התקציב השוט# משמש את הפעילות השוטפת של המשרדי�
 .לצורכי בינוי והצטיידות

 . לא א� צויי� אחרתא, ללא תקציב הפיתוח, בדר� כלל התייחסנו רק לתקציב השוט#

ס� ההוצאה של כל משרד ,  דהיינו$הניתוחי� מתייחסי� להוצאה הממשלתית נטו . 2
 . ומשרד

כלומר להוצאה המותנית בהכנסה מגורמי , במקרי� בה� נעשה שימוש בהוצאה המותנית
 .צוי� הדבר בגו# הטקסט, חו, או ממשרדי� ממשלתיי� אחרי�

הייתה , 1990עד ). מינואר עד דצמבר(ה הקלנדארית שנת התקציב היא השנ, 1992מאז . 3
 �, שהוכרזה כשנת מעבר, 1991בשנת .  במר,31 באפריל ועד תארי� 1שנת התקציב מתארי

, כדי לאפשר השוואה ע� שני� קודמות). דצמבר$אפריל(אושר התקציב עבור תשעה חודשי� 
 .באופ� ליניארי,  למונחי שנה שלמה1991תורג� תקציב 

הנתוני� לשנת .  אלא א� כ� צויי� אחרת$ 1999י� מוצגי� במחירי� קבועי� לשנת הנתונ. 4
 .  מסתמכי� על אומד� מחירי�2001

 .באמצעות מדד המחירי� לצרכ�, ההשוואות בי� שנה לשנה נעשות במחירי� קבועי�. 5

 :המקורות לנתוני� התקציביי� ה� כלהל�. 6

.  הכנסת בשבוע האחרו� של אוקטוברהצעת התקציב שמניח משרד האוצר על שולח�. א
חוברת . הצעת התקציב ודברי הסבר ואת חוברות עיקרי התקציבההצעה כוללת את חוברת 

וכ� את התכניות העיקריות של ,  כוללת את התכנית הכללית של הממשלהעיקרי התקציב
הצעת התקציב ודברי הסבר חוברות .  ללא פירוט לפי אגפי� ומחלקות$כל משרד ומשרד 

 .פירוט והסבר של הפעולות של כל משרד ומשרד כוללות

ידי משרד $החוברות מתפרסמות על.  של כל משרד ומשרדהוראות התקציבחוברות . ב
חוברות אלה כוללות פירוט ברמה . האוצר כחודשיי� לאחר אישור התקציב על ידי הכנסת

 . של אגפי� ומחלקות

הצעת התקציב ודברי  ועל חוברות תקציבעיקרי העל חוברת , 2001עבור , מסמ� זה מתבסס
 של השני� הוראות התקציבעל חוברות , ואילו עבור שני� קודמות; 2001 עבור הסבר

 . הרלבנטיות

 . או של האגפי� השוני� של כל משרד ומשרד/פירסומי� של המשרדי� הראשיי� ו. ג

 .מידע שהתקבל מעובדי המשרדי� השוני�. ד

,  א� בכנסת$תכנית זו עוברת שינויי� רבי� . תכנית עבודהתקציב המדינה איננו אלא . 7
וא� , א� כתוצאה ממשחקי כוח פוליטיי� לאחר שהתקציב אושר, בעת הדיו� על התקציב

הנתו� , במקרי� רבי�. כתוצאה מאילוצי� מדיניי� או כלכליי� שהממשלה מתמודדת עמ�
 . שונה מ� הסכו� שהוצא בפועלהוראות התקציבהמופיע בחוברות 

הכלי העיקרי לבדיקת . משרד האוצר אינו מפרס� עידכוני� שוטפי� של התקציבי�
חות הביצוע כוללי� רק "דו. המתפרס� ביוני, ח כספי של החשב הכללי"דוהשינויי� הוא ה

 . סעיפי המשנה$ולא של סעיפי המשנה ותת, פירוט של הסעיפי� הראשיי�



 ככל האפשר להצליב מידע ממקורות אנו משתדלי�, מתו� מודעות למציאות של שינויי�
והללו מתחוורות בדר� כלל ג� , שנתיות$הדגש שלנו הוא על מגמות רב, יתרה מזאת. שוני�

 .כאשר יש סטיות מ� התקציב בשנה זו או אחרת

אנו תובעי� ממשרד האוצר , זכות הציבור לדעת, בש� הזכות הדמוקרטית הבסיסית
מנת שהציבור $על, חות ביצוע מפורטי�"ודו, פי�ומהמשרדי� האחרי� לפרס� עידכוני� שוט

חופש המידע . יוכל לעקוב ביתר בהירות אחר מדיניות הממשלה ואחר הוצאות הממשלה
 .ושקיפות המידע ה� יסודות מוסדי� של ממשל דמוקרטי

בעוד שמשרד האוצר ביסס את הצעת בעוד שמשרד האוצר ביסס את הצעת בעוד שמשרד האוצר ביסס את הצעת בעוד שמשרד האוצר ביסס את הצעת . . . . עליית המחירי� היתה נמוכה מ� הצפויעליית המחירי� היתה נמוכה מ� הצפויעליית המחירי� היתה נמוכה מ� הצפויעליית המחירי� היתה נמוכה מ� הצפוי, , , , 2000200020002000בשנת בשנת בשנת בשנת 
עליית המחירי� בפועל תסתכ� עליית המחירי� בפועל תסתכ� עליית המחירי� בפועל תסתכ� עליית המחירי� בפועל תסתכ� , , , , 4444%%%%    $$$$    3333%%%% על צפי עליית מחירי� של  על צפי עליית מחירי� של  על צפי עליית מחירי� של  על צפי עליית מחירי� של 2000200020002000התקציב לשנת התקציב לשנת התקציב לשנת התקציב לשנת 

כיוו� שההוצאות למעשה מותאמות באופ� שוט# כיוו� שההוצאות למעשה מותאמות באופ� שוט# כיוו� שההוצאות למעשה מותאמות באופ� שוט# כיוו� שההוצאות למעשה מותאמות באופ� שוט# . . . . 1.51.51.51.5%%%%אנו השתמשנו בהערכה של אנו השתמשנו בהערכה של אנו השתמשנו בהערכה של אנו השתמשנו בהערכה של : : : : בפחותבפחותבפחותבפחות
הייתה גבוהה מ� ההוצאה הייתה גבוהה מ� ההוצאה הייתה גבוהה מ� ההוצאה הייתה גבוהה מ� ההוצאה ) ) ) ) הצעת התקציבהצעת התקציבהצעת התקציבהצעת התקציב((((יוצא שתוכנית ההוצאה יוצא שתוכנית ההוצאה יוצא שתוכנית ההוצאה יוצא שתוכנית ההוצאה , , , , לשינויי המחירי�לשינויי המחירי�לשינויי המחירי�לשינויי המחירי�

    . . . . 2000200020002000 הביצוע לשנת  הביצוע לשנת  הביצוע לשנת  הביצוע לשנת חחחח""""בדובדובדובדו, , , , יש להניחיש להניחיש להניחיש להניח, , , , את ההתאמה נית� יהיה לראותאת ההתאמה נית� יהיה לראותאת ההתאמה נית� יהיה לראותאת ההתאמה נית� יהיה לראות. . . . בפועלבפועלבפועלבפועל
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