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הצעות חיוביות
פנסיה צוברת )ולא תקציבית( לבכירים במנגנון השלטון
הממשלה מציעה כי הבכירי במנגנו המדינה  הנשיא ,השרי  ,חברי הכנסת ,השופטי ,
ראשי רשויות מקומיות ,אנשי בנק ישראל  לא ייהנו עוד מפנסיה תקציבית אלא מפנסיה
צוברת ,כזו שיש להפריש עבורה מדי חודש בחודשו .ההחלטה תחול על מי שיתחילו לכה
אחרי ב .1.1.99
הפנסיה התקציבית יצרה ,בעיקר בקרב הבכירי  ,מעמד של מיוחסי  ,שרמת חייה
פרישה מובטחת על חשבו משל המסי .

לעת

הצמדת שכר הבכירים במנגנון המדינה למדד המחירים לצרכן
הממשלה מציעה להצמיד את שכר הבכירי הנ"ל ,למש השנתיי הקרובות 1999 ,ו
 ,2000למדד המחירי לצרכ ,במקו לשכר הממוצע במשק ,ולעדכנו רק פע אחת בשנה.
לאור העובדה ששכר הבכירי מגיע היו לשיעורי של פי  3ופי  4מ השכר הממוצע
במשק ,זהו צעד הנושא עמו מסר חיובי.

חיוב המעסיקים ברכישת ערכות מגן לעובדים הזרים
הממשלה מציעה לחייב מעסיקי עובדי זרי ברכישת ערכות מג עבור  .עד כה התחמקו
המעסיקי מרכישת ערכות מג עבור עובדיה הזרי ; עובד זר שרצה ערכת מג נאל&
לרכשה מכספו .יש לקוות שהמעסיקי לא יגלגלו את ההוצאה על העובדי .

הצעות שליליות
א .פגיעות בעובדים
צווי הרחבה על הסכמים קיבוציים יהיו חייבים בשתי חתימות :זו של שר העבודה )כפי
שהיה עד כה( וזו של שר האוצר
הממשלה מציעה לשנות את חוק ההסכמי הקיבוציי משנת  1957כ שסמכותו של שר
העבודה להחיל את התנאי שהשיגו העובדי בענ) אחד ,על עובדי בענ) אחר ,ללא צור
לנהל משא ומת מנקודת ההתחלה ,תהיה מותנית בהסכמת שר האוצר .ההצעה נועדה
להקשות על החלת ההישגי של עובדי במגזר אחד על עובדי במגזרי אחרי .

הצמדת שכר המינימום למדד המחירים לצרכן
הממשלה מבקשת לשחוק את שכר המינימו  ,עלידי הצמדתו למדד המחירי לצרכ,
במקו לשכר הממוצע במשק .האוצר מנסה מזה זמ לשחוק את שכר המינימו  .לכאורה
יכול האוצר לטעו כי הוא נוקט גישה שוויונית ,ולראייה הצעתו להצמיד ג את שכר
הבכירי למדד המחירי לצרכ .אלא שאי מקו ליחס שווה לשתי קבוצותשכר אלה,
לאור העובדה ששכר הבכירי  ,ה במגזר הפרטי וה במגזר הציבורי ,עלה מאוד בעשור
האחרו ,בעוד ששכר הדרגי הנמוכי ירד .יתרה מזאת ,הבכירי נהני ממרכיבי תיגמול
שוני  ,מעבר לשכר.
בעוד ש"הבכירי " מוני מספר אלפי נושאי משרות ,ציבור מקבלי שכר מינימו
ממנו מונה כ  40%מהשכירי בישראל.

או פחות
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עיקור אחד מהישגי העובדים במגזר הציבורי
בספטמבר  1998קיבלו עובדי המגזר הציבורי מענק חד פעמי של  30%מהמשכורת הקובעת
לפנסיה .מענק זה הגדיל את "השכר הממוצע למשרת שכיר" ,מדד המשמש את המוסד
לביטוח לאומי לקביעת גובה הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי .כדי להימנע מהגדלת
הקצבאות ,מבקשת הממשלה להכיר במענק שקיבלו העובדי כ"חריג" ,ולמנוע את
העידכו המתבקש של הקצבאות.
צרי לזכור שהאוצר עצמו הוא אשר הציע להעניק תוספת חדפעמית ,בעוד שההסתדרות
ביקשה העלאת שכר קבועה .יוצא ,שהאוצר מבקש ליהנות פעמיי  :ג הענקת תוספת חד
פעמית במקו העלאת שכר של ממש ,וג איהבאתה בחשבו של תוספת זו לצור חישוב
השכר הממוצע לפיו מעדכני את קצבאות הביטוח הלאומי לשנת .1998

ב .פגיעות במובטלים
צמצום דמי אבטלה
הממשלה מציעה לצמצ את דמי האבטלה שמקבלי המובטלי  ,כלהל:
דמי האבטלה לא יעלו על השכר הממוצע במשק;
•
דמי האבטלה בחודש ה  5לא יעלו על שנישליש מהשכר הממוצע במשק;
•
דמי האבטלה בחודש ה  6ואיל לא יעלו על שכר המינימו .
•
ההצעה משקפת תפיסה דרוויניסטית של חיי העובדי והעובדות :מי ששורד בשוק
העבודה יכול לשאו) לשכר בכל רמה שהיא; מי שנדחק החוצה מאבד את זכותו לרמת
החיי אליה הגיע ,ונדו לרמת קיו מינימלית בלבד.

ניכוי דמי הכשרה מקצועית ישירות מדמי האבטלה ,במקום גביית התשלום מהמתכשר
לדברי האוצר ,רק כ  70%מהמובטלי הלומדי בקורסי הכשרה מקצועית של משרד
העבודה משלמי למפעילי הקורסי  .כדי להבטיח גבייה מלאה ,מציע האוצר לנכות את
דמי הלימוד ישירות מדמי האבטלה.
דמי האבטלה ה תחלי)שכר ,עבורו שילמו המובטלי בעת שהיו מועסקי  .הצעד
שמציעה הממשלה הופ את דמי האבטלה לדמי חסד שהממשלה מעניקה .במקו הצעד
המוצע ,מ הראוי לייעל את מערכת הגבייה של דמי ההכשרה המקצועית.

ג .פגיעות בחלשים
עידכון קצבאות הביטוח הלאומי רק פעם בשנה
חוק הביטוח הלאומי מחייב את הממשלה לעדכ את הקצבאות ב  1בינואר של כל שנה,
ולאחר מכ ,בכל פע שמשולמת תוספת יוקר .עתה מבקשת הממשלה לבטל את העדכו
המתחייב מתוספות יוקר ,ולקיי רק עדכו אחד בשנה ,ב  1לינואר  אלא א כ יעלה
המדד ב  4%ומעלה.
משמעות הדבר :שחיקה של כל קצבאות הביטוח הלאומי  קצבת זקנה ,קצבת ילדי ,
קצבת הבטחת הכנסה ,וכיו"ב  יחסית למדד יוקר המחיה .פרופ' יוחנ שטסמ ,מנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ,הערי כי אילו היתה הצעת האוצר מיושמת כבר ב  ,1998היו
קצבאות הביטוח הלאומי נשחקות ב   5.6%שהוא שיעור הגידול בקצבאות שאושר
באוגוסט ) 1998האר&.(6.9.98 ,

דחיית החלתו של חוק ערי ואזורי פיתוח
חוק ערי הפיתוח מבטיח סיוע נרחב לערי ואזורי פיתוח :מענקי לרשות המקומית ,הנחה
בארנונה ,עידוד השקעות ,פטור ממס מעסיקי  ,הלוואות דיור ,וכיו"ב .הממשלה מבקשת
דחייה נוספת בהפעלת החוק ,לשנת .2004

4

דחיית הפעלת יום חינוך ארוך
חוק יו חינו ארו מ  1990נועד להעניק לתלמידי בשכונות ובעיירות הפיתוח חלק
מהיתרונות לה זוכי תלמידי מבוססי באמצעות "החינו האפור" .החוק מעול לא
יוש במלואו.
לקראת הדיו על תקציב  1997התחייב ראש הממשלה להנהיג יו חינו ארו  ,א לא
עמד בהתחייבותו .לקראת הדיו על תקציב  1998חזר ראש הממשלה על התחייבותו ,א
שוב לא עמד בה .כדי למנוע מבוכה מראש הממשלה ,הסכי משרד החינו לקרוא לחלק
משעות התק שהוחזרו לו )לאחר שמשרד האוצר רצה לקצצ(" ,שעות יו חינו ארו ".
עתה באה הממשלה ומודה בפה מלא כי החוק משנת  1990לא ייוש  ,לפחות עד .2004

דחיית הפעלתו של חוק הדיור הציבורי
חוק הדיור הציבורי )רכישות( ,שהתקבל בכנסת ע תחילת המושב הנוכחי שלה ,נועד
להעניק לדיירי  ,הנמני ע השכבות מעוטות האמצעי  ,אפשרות להגיע לנחלה משלה .
הממשלה ,שהתנגדה לחוק ,מבקשת עתה לדחות את יישומו לשנת  .2001סביר להניח שזהו
צעד ראשו בתהלי דחייה מתמש ; זה אשר קרה ע חוק יו חינו ארו .

פגיעה בזכויות אזרחים ותיקים
הממשלה מציעה שתי פגיעות בקשישי  :האחת ,הגבלת ההנחה לקשישי על אגרת
טלויזיה ל  ,25%במקו  ;50%השנייה ,הגבלת ההנחה לקשישי על ארנונה למתגוררי
בדירות ששטח אינו עולה על  70מ"ר )במקו  100מ"ר עד כה( .קשה להבי מדוע מוצאת
הממשלה לנכו ,שנה אחר שנה ,לחסו כס) דווקא על חשבו אוכלוסיית הקשישי .

הטלת תשלום עבור שירותי סיוע משפטי וסנגוריה ציבורית
ישראלי רבי הנזקקי להגנה משפטית אינ יכולי לשל לעור די .עד כה ה יכלו
להסתייע חינ אי כס) בשירותי המחלקה לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית ,במשרד
המשפטי  .עתה באה הממשלה ומציעה להטיל תשלו על שירותי אלה .אלה אשר
מלכתחילה פוני לסיוע המשפטי בגלל העדר אמצעי  ,לא יזכו עוד לסיוע חינ .

לחץ על מקבלי הבטחת הכנסה
הממשלה מציעה כי מקבלי הבטחת הכנסה שהוצעה לה "עבודה מתאימה" וה סירבו
לקבלה ,לא יהיו זכאי להבטחת הכנסה בחודש שבו חל הסירוב ובחודש שלאחריו.
מקבלי הבטחת הכנסה ה אוכלוסייה פגועה וחלשה .זאת ועוד :הזכאות לגמלת הבטחת
הכנסה כרוכה בבדיקות מדוקדקות .החזרת של מקבלי הבטחת הכנסה למעגל העובדי
והעובדות הוא סוגייה מורכבת ,שאי לגשת אליה בדר של חרב תקציבית העלולה להיות
מונפת באופ שרירותי.

ד .פגיעות בשירותים החברתיים המרכזיים
משרד החינוך :קיצוץ מתמשך בתקציב
תקציב משרד החינו מוקפא מזה  4שני ברציפות .תקציב שעות ההוראה נשחק בכל
הרמות  בחינו היסודי ,בחטיבת הביניי ובחטיבה העליונה.
ההקפאה והשחיקה מחזירות את המערכת לשנות ה  ,80כאשר קיצוצי מתמשכי גרמו
להעברת נטל המימו אל ההורי  ,במסגרת "החינו האפור" .החינו האפור הגביר את
איהשוויו בי בתיספר שבה ההורי יכלו לממ מכיס שעות הוראה במקו אלה
שקוצצו ,ובי בתיספר שבה ההורי לא יכלו להשתת) במימו .חוק יו חינו ארו ,
שאמור היה לפצות את אלה האחרוני  ,מעול לא יוש  ,ועתה א) מציעה הממשלה
לדחות את יישומו לשנת .2004
הקיצו& המתמש בתקציב החינו מתרחש על רקע נתוני קשי  :ב  63% ,1997מהנוער
לא השיגו תעודת בגרות .יתרה מזאת ,חלק ניכר מבני הנוער נושר לפני הגיעו לכיתה י"ב:
ביישובי הערביי  ;42% ,בעיירות הפיתוח   ;21%ביישובי המבוססי .6% ,
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משרד השיכון :שחיקה מתמשכת בערך המשכנתאות
תקציב השיכו מבשר על שחיקה מתמשכת בער המשכנתאות .ב  1992מימנה משכנתא
ממשלתית  33%מעלות דירה בתלאביב; ב  1996היא מימנה רק  13.5%מעלות אותה
דירה .רק כ  70%מ הזוגות הצעירי מממשי את זכות למשכנתא ממשלתית.
המלצות ועדת גדיש לא משפרות את המצב :אי בה תשובה הולמת למצוקת הדיור בקרב
חלקי נרחבי בציבור הישראל.

מערכת הבריאות :שחיקה במימון סל שירותי הבריאות
תקציב משרד הבריאות ותקציב התמיכה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת 1999
דומי  ,במונחי ריאליי  ,לאלה של  .1998אי כל תוספת עבור גידול האוכלוסייה,
הזדקנות האוכלוסייה או שינוי טכנולוגיי .
הצעת התקציב ,לא זו בלבד שהיא מבשרת על המש שחיקה במימו הציבורי של מערכת
הבריאות ,אלא שהיא אינה מציעה פתרו לגרעו המצטבר של קופות החולי  ,שנוצר ,בי
השאר ,כתוצאה מסירובה של הממשלה בשני קודמות לעמוד בהתחייבותיה .הממשלה
החליטה ) (13.9.98להציב תקרה להשתתפותה במימו הגרעו ,בגובה של  410מיליו ש"ח.
בשנה הקודמת היתה הממשלה מוכנה להשתת) בגובה של  659מיליו ש"ח .התוצאה:
קופות החולי ייאלצו לצמצ שירותי  ,או לגבות תשלומי נוספי  ,או שניה ג יחד.
בניגוד להצעת התקציב בשני קודמות ,הצעת התקציב לשנת  1999אינה מציגה בנפרד את
הסכו שמשל האוצר במקו המס המקביל )שבוטל ב  .(1996לפיכ  ,בעתיד לא נית
יהיה לעקוב אחר גובה השיפוי של האוצר במקו המס המקביל .במלי אחרות ,לא נית
יהיה לבדוק הא האוצר עומד בהתחייבותו משנת  ,1996להעביר למערכת הבריאות את
הסכו שעד אז נגבה מ המעסיקי לצור מימו סל שירותי הבריאות.

ערעור מעמדן של קופות החולים
קופות החולי נתונות בלח& מתמיד מצד האוצר לגבות תשלומי נוספי מהצרכני  כדי
לכסות את הגרעו שנוצר עקב סירוב האוצר להעביר את חלקוהוא במלואו .הדבר עלול
לעורר תרעומת מצד ציבור צרכני הבריאות כלפי הקופות ,שהרי ביו יו ה פוגשי את
פקידי הקופות ,ולא את פקידי האוצר.
מעמד של קופות החולי עלול להתערער ג מכיוו נוס) .הגרעו התקציבי של הקופות
גור לאיחורי בהעברת תשלומיה לבתיהחולי בה מתאשפזי חבריה .בתיהחולי ,
שה הגור בעלי המעמד הציבורי החזק ביותר במערכת הבריאות ,לוחצי מזה זמ על
האוצר לנכות את התשלו המגיע לה מקופות החולי ישירות מ הסכומי שהאוצר
והמוסד לביטוח לאומי מעבירי לקופות החולי עלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
דרישה זו של בתיהחולי  ,א תאושר עלידי הכנסת ,תאיי על עצמאות קופות החולי
ועל יכולת להעניק שירותי בריאות מלאי לכלל האוכלוסייה .זהו צעד אשר עלול לערער
את יציבותה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

משרד העבודה והרווחה :התמודדות שגרתית עם אבטלה גואה
תקציב המשרד לשנת  1999זהה לזה של  .1998תקציב האג) להכשרה מקצועית ,שהוא
הכלי המרכזי של המשרד להתמודדות ע אבטלה ,זהה לזה של השנה הקודמת.
הקפאת התקציב של משרד העבודה מגלה פ אחד של מדיניות הממשלה בכל הנוגע
לאבטלה הגואה; הפ השני מתגלה בנסיונות הממשלה לקצ& בדמי האבטלה  כפי שפורט
לעיל.

