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    '''' שלב ב שלב ב שלב ב שלב ב----תכנית הבראה לכלכלת ישראלתכנית הבראה לכלכלת ישראלתכנית הבראה לכלכלת ישראלתכנית הבראה לכלכלת ישראל

    מעבר לצמיחהמעבר לצמיחהמעבר לצמיחהמעבר לצמיחה
    

 התמקד בבלימת ההתדרדרות של 2003של תכנית ההבראה לכלכלת ישראל שהוצגה במרץ ' שלב א
 .המשק ובצעדים ראשונים להבראתו

 
, שינויים מבניים מקיפים בסקטור הציבורי,  בהוצאות הממשלהצעדים אלו כללו הקטנה משמעותית

כן הופעלה רפורמה . כולל חידוש תהליך ההפרטה, הורדת מיסים על עבודה ורפורמה בשוק ההון
 .מקיפה לצמצום קצבאות ולהוצאת עובדים זרים

 
ויות התקבלו הערב, הריבית ארוכת הטווח במשק ירדה, כתוצאה מכך הושגה יציבות בשוקי ההון

 .ל בתנאים מצויינים"ולראשונה לאחר שנים גייסה מדינת ישראל כסף בחו, האמריקניות
 

מדיניות רב שנתית שמטרתה לשפר את רמת של תכנית ההבראה המובא כאן מתמקד בקביעת ' שלב ב
. הראשון והחשוב שבהם הוא עידוד הצמיחה.  יעדי על4החיים של כלל אזרחי המדינה תוך הצבת 

והגנה , ייעול השירות הציבורי לטובת האזרח, דים הנוספים הם חיזוק אוכלוסיות חלשותשלושת היע
 .על הצרכן על ידי שבירת מונופולים

 
תוך , כולל בין השאר תכנית עידוד השקעות הון למפעלי ייצוא, עידוד הצמיחה, יעד העל הראשון

 תתבצע הפחתה נוספת 2004ת בשנ. הוספת מסלולי הטבות מס מן האטרקטיביות ביותר בשוק העולמי
פטור המס הניתן לפרישה מוקדמת יבוטל כי , בהתאם. (במס הכנסה כדי להגדיל את הכדאיות לעבוד

 . נטל המס הכולל במשק יוסיף לרדת). הפסקת עבודה, הוא מעודד את ההפך הגמור
 

הקיצוצים . קיכן תימשך במלוא העוצמה התכנית להקטנת המגזר הציבורי והפניית משאבים למגזר העס
עיקרם בבטחון . 4% ומותאמים ליעד גרעון של 2003- הם מתונים יותר מאשר ב2004-בתקציב ב

, תחרות במשק הזיקוק, עידוד המגזר העסקי כולל פתיחת שוק נמלי הים לתחרות. ובתקציבי המשרדים
ללת התכנית כן כו. צעדים שישפרו את כשר התחרות של המגזר העסקי, רפורמה במכון התקנים ובדאר

עם גידול , )2004-ח ב" מיליארד ש20 -כ למעלה מ"סה(גידול משמעותי בהשקעה בתשתיות המשק 
 .דרמטי בפיתוח רשת הרכבות ברחבי הארץ

 
באוכלוסיות אלו היתה מדיניות     הפגיעה הקשה ביותר. חיזוק אוכלוסיות חלשותיעד העל השני הוא 

שילוב קטלני זה שהונהג .  עובדים זרים לישראלהקצבאות המופלגות במקביל להכנסת מאות אלפי
. במשק למעלה מעשור דחף אוכלוסיות שלמות לצאת ממעגל העבודה ולהיכנס למעגל הסעד והתלות

הדרך היחידה להיחלץ ממעגל עוני זה הוא להוציא מאות אלפי עובדים זרים ולצמצם במקביל ובהדרגה 
 . את הקצבאות

 
ות להוצאת עשרות אלפי עובדים זרים נוספים על ידי הגדלת הוא בהעצמת הפעול' הדגש בשלב ב

ההפחתה המוצעת בקצבאות היא . צמצום אשרות כניסה והחרפת צעדי ענישה, המיסוי להעסקתם
וכוללת בעיקר החרפת קריטריונים ואכיפה מוגברת למניעת הונאה וניצול לרעה של , מתונה יחסית

 תכנית המעבר מקצבאות לעבודה שהופעלה בהצלחה  תופעל לראשונה בישראל2001בשנת . הקצבאות
 ).תכנית וויסקונסין(ב ובאירופה  "בארה

 
שאין (כן מוצעים מהלכים לשיפור הניהול של מערכת החינוך שהליקויים בה פוגעים קודם כל בחלשים 

 .ומונעים מהם השגת המיומנויות להשתלב ולהתקדם במעגל העבודה) ביכולתם לרכוש השכלה פרטית
 
 



ה 

צעדים אלה מקיפים בין השאר את מחשוב . ייעול השירות הציבורי לאזרחעד העל השלישי הוא י
 .ברשויות המקומיות ועוד, במערכת הבריאות, הממשלה וצמצום הבירוקרטיה במנהל מקרקעי ישראל

 
ההתמקדות בשנה זו היא בשבירת . הוא הגנה על הצרכן על ידי שבירת מונופוליםיעד העל הרביעי 

 .ן"במשק המים ובנדל, ולים במשק החלבמונופ
 
 

יעדי העל המוצגים כאן יתוו את מדיניות הממשלה בארבע השנים הקרובות וישנו את : חשוב להדגיש
תחרותי ודינמי עם שירות ציבורי יעיל ואחראי יוכל , רק משק חופשי. פני הכלכלה והחברה בישראל

, ותים ומוצרים זמינים במחירים נמוכיםשיר, פרנסה הולמת, תעסוקה, לספק לאורך זמן צמיחה
רק משק תחרותי ישאיר בידי הממשלה את המשאבים . ואפשרות לקידום אישי לכל אזרח ואזרח

 .לחינוך ולרווחה של כלל אזרחי המדינה, הדרושים לביטחון
    



ו 

 
    רקע מאקרו כלכלירקע מאקרו כלכלירקע מאקרו כלכלירקע מאקרו כלכלי

 
ת המשק החל  נמשכה האטה בפעילות הכלכלית שאפיינה א2003במהלך הרבעון הראשון של שנת 

ברבעון  זה  בלטה ירידה הן בצריכה המקומית של משקי הבית והן בהשקעות בנכסים . 2000מסוף שנת 
נתון , 2001-2002 בתוצר לנפש בשנים 6.3%נתונים אלו באים בהמשך לירידה מצטברת של . קבועים

 בשיעור מתון  צפוי התוצר המקומי הגולמי לעלות2003בשנת . חסר תקדים בתולדות המשק הישראלי
 .0.8%של 

 

 

 

גורמים . המיתון הכלכלי בו שרוי המשק הוא תוצאה של גורמים חיצוניים המשפיעים על כלכלת ישראל
 . אלו הם המצב הביטחוני באזור וההאטה בכלכלות העולם שהחלה עם המשבר בענף הטכנולוגיה

 
שני . אות הממשלה לביטחוןנוסף על כך גדלו הוצ. המיתון הכלכלי הביא לפגיעה בהכנסות ממסים

בגירעון הממשלתי ובחוב הממשלתי כאחוזים , הגורמים הללו הביאו לעלייה בהוצאות הממשלה
 ה שינויים והתאמות בתקציב שמטרתם היית2003- ו2002כתוצאה מכך בוצעו במהלך השנים . מהתוצר

 .שמירה על יציבות המשק ויצירת תנאים לחזרה למסלול של צמיחה בת קיימא
 

בנוסף לשינוי החיובי , המשמעת התקציבית והצעדים שננקטו על מנת להקטין את הוצאות הממשלה
הביאו לתפנית חיובית מסוימת בפעילות הכלכלית החל מהרבעון השני של , בשיעורי הצמיחה בעולם

תחזית הצמיחה שנקבעה כהנחת עבודה . 2004 להתחזק במהלך שנת התפנית זו צפוי. 2003שנת 
 .2.5% היא 2004תקציב לשנת לבניית ה

    



ז 

    
     על על על על----שיפור רמת החיים באמצעות השגת יעדישיפור רמת החיים באמצעות השגת יעדישיפור רמת החיים באמצעות השגת יעדישיפור רמת החיים באמצעות השגת יעדי

 
. על כלכליים-מרבית המדינות המפותחות בעולם עברו בשנים האחרונות למדיניות של קביעת יעדי

תוך , נגזרים מתוך יעדי העל, לרבות היקף התקציב השנתי והרכבו, במדינות אלה המדיניות הכלכלית
 .ולה מפורטות להשגת היעדים שנבחרוגיבוש תוכניות פע

 
. על היא כלי יעיל למיקוד פעילות הממשלה בתחומים השונים-השיטה שבמרכזה קביעת יעדי

הממשלה נדרשת לבצע צעדים אופרטיביים וכן לקבוע סדרי עדיפויות על מנת להשיג בצורה 
 .האפקטיבית ביותר את היעדים שנבחרו

 
 נועדה למנוע שינויים חוזרים ונשנים במדיניות הכלכלית של על-שיטה של קביעת יעדי, בין היתר
. מיעדי המדיניות לטווח הבינוני והארוך נגזרות ההחלטות האופרטיביות של הממשלה. הממשלה

נחישות הממשלה ביישום החלטותיה וחתירה ליעדי העל שנבחרו משדרים למגזר העיסקי ולמשקיעים 
 .שהם תנאים חיוניים להצלחה כלכלית, ורהבינלאומיים מסר של עקביות וכיוון בר

 
שיפור רמת על וגוזרת מהם צעדים ספיצפיים היא �המטרה העליונה שלשמה מציבה הממשלה יעדי

תחרותי ודינמי עם שירות ציבורי יעיל ואחראי יוכל , רק משק חופשי. החיים של כלל אזרחי המדינה
ם ומוצרים זמינים במחירים נמוכים שירותי, פרנסה הולמת, תעסוקה, לספק לאורך זמן צמיחה

 .ואפשרות לקידום אישי לכל אזרחי המדינה
 

רק משק תחרותי ישאיר בידי הממשלה את המשאבים לדאוג לבטחון ולחינוך ולרווחה של כלל 
 .לרבות חיזוקם של אלה שאינם יכולים לפרנס את עצמם ולהתחרות בשוק החופשי, האזרחים

 
שיפור , כאמור, על שתכליתם- נגזרות ממספר יעדי2004כלית לשנת ההצעות המוצעות  בתוכנית הכל
 :רמת החיים של כלל אזרחי המדינה

 
 :יעדים אלה הם

 
 ;עידוד הצמיחה .1
 
 ;חיזוק אוכלוסיות חלשות .2
 
 ;ייעול השירות הציבורי לטובת האזרח .3
 
 ;י שבירת מונופולים"הגנה על הצרכן ע .4
 
 

    עידוד הצמיחהעידוד הצמיחהעידוד הצמיחהעידוד הצמיחה
 
בשנים האחרונות הצמיחה . קיימא-ק הישראלי לתוואי של צמיחה בתעל מרכזי הוא החזרת המש-יעד

על מנת לאפשר . לנפש הייתה שלילית והמשק הישראלי היה רחוק ממיצוי פוטנציאל הצמיחה שלו
על הממשלה ליצור תנאים שיאפשרו , לכלכלת ישראל לצמוח בהתאם לפוטנציאל הצמיחה של המשק

 .מצוי של פוטנציאל זה
  

הנשען כאבן ריחיים על , למיצוי פוטנציאל הצמיחה מחייבת את הקטנת המגזר הציבורייצירת תנאים 
את הקטנת נטל , בצורה הדרגתית ולאורך זמן, הקטנת המגזר הציבורי תאפשר. צוואר המגזר העסקי

 .המס ופינוי מקורות נוספים למגזר הפרטי



ח 

 
 

כליתן הפחתת עלויות עודפות דרך נוספת לסייע למגזר העסקי היא ביצוע רפורמות מבניות שת
 . הנובעות מקיומם של מונופולים חזקים במשק הישראלי

 
להלן .  מכילה מספר הצעות לצעדים הנדרשים על מנת לעודד צמיחה2004המדיניות הכלכלית לשנת 

 :פירוט הצעדים המשמעותיים
 

 
 הקטנה רב שנתית של המגזר הציבורי  .1
 

כפי . ג מכלל המדינות המפותחות"דול ביותר ביחס לתממדינת ישראל מאופינת במגזר הציבורי הג
ההוצאה הממשלתית וההוצאה הציבורית בישראל גבוהות ביחס למקובל , שניתן לראות לעיל

 .במדינות אלו שעמן מתחרה המשק הישראלי
 

שכן הוא מונע משאבים מן , מגזר ציבורי בלתי יעיל ומנופח פוגע בפוטנציאל הצמיחה של המשק
המגזר העסקי הוא זה שבפעילותו הכלכלית מממן את מירב , זאת ועוד. י היצרניהמגזר העסק

המגזר העסקי אינו יכול לממן רמות כה גבוהות של מגזר ציבורי על . ההוצאות של המגזר הציבורי
 אנו עדים 2001החל משנת . פני זמן ללא פגיעה משמעותית בפוטנציאל הצמיחה של המשק

בעת שבעולם המערבי , צאה הציבורית כאחוז מהתוצר בישראללמגמת עלייה של שיעור ההו
 .נמשכת מגמה הפוכה  של הקטנת המגזר הציבורי



ט 

 
 
  

 
 

 : מבוססת על המשך החתירה להשגת יעדים אלו2004הצעת התקציב לשנת 
 
שעור זה מהווה ירידה . 2004 תוצר בשנת 4%יעמוד על ) ללא מתן אשראי(הגירעון הכולל  •

 .2003לגרעון הצפוי בשנת משמעותית ביחס 
 



י 

ירידה בהיקף ההוצאה הממשלתית שתכליתה ירידה בשיעור ההוצאה הממשלתית ביחס  •
בהתאם לתוואי שאיפיין את המשק עד שנת , לתוצר והפחתת החוב הממשלתי כאחוז מהתוצר

2000. 
 

סך ההתאמה . 2004האמור לעיל מחייב ביצוע הפחתות משמעותיות בתקציב המדינה לשנת 
מעבר לצורך בצמצום ההוצאה (בין היתר , ח והיא מיועדת" מיליארד ש10-רשת מסתכמת בכהנד

והמשך יישום הרפורמה , המשך בניית גדר ההפרדה, גם להגדלת ההשקעות בתשתית, )הממשלתית
 .במס

  
 מוצע על כן לתקן את חוק הפחתת הגירעון ולקבוע בו כי 2004במסגרת הצעת התקציב לשנת  •

ובכל , 2005-2010ית הריאלית לא תעלה ביותר מאחוז אחד לשנה בשנים ההוצאה הממשלת
מדיניות זו תאפשר .  מהתוצר3%הגרעון הממשלתי לא יעלה על , 2005החל בשנת , מקרה

המשך הקטנת חלקה של הממשלה והמגזר הציבורי במשק תוך הפניית משאבים למגזר 
 . העסקי

 
 1,500-את כוח האדם במגזר הממשלתי בכ מוצע לצמצם 2004בהצעת תקציב המדינה לשנת  •

וצמצום  השונים צמצום מחוזות במשרדים, סגירת יחידותצמצום זה מכיל בין היתר . תקנים
כמו כן מוצעים בתקציב מספר צעדים שיביאו להקטנת . ל"נספחויות של הממשלה בחו

ות להגדלת ביטול הסמכוי, לרבות ביטול דרגות פרישה, עלויות בגין פרישה במגזר הציבורי
 .וצמצום היקפי הפרישה המוקדמת, תקופת השירות לצורך קביעת גובה הפנסיה התקציבית

 
 .ן ועוד"בז, בנק דיסקונט, בנק לאומי, תהליך ההפרטה ימשך ויכלול בין יתר את הפרטת בזק •

 
 

 שיפור כושר התחרות של המגזר העסקי  .2
 

מחודש (להבראת כלכלת ישראל עליהן הוחלט במסגרת התוכנית , בהמשך לרפורמות המבניות
התוכנית , שכללו בין היתר רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בשוק התקשורת) 2003מרץ 

 כוללת מספר רפורמות שתכליתן הקטנת עלויות ושיפור כושר התחרות של 2004הכלכלית לשנת 
 :המגזר העסקי שהעיקריות שבהן

 
. א ומשיכת הון זר להשקעה בארץשעיקרה עידוד הייצו, רפורמה בעידוד השקעות הון •

התוכנית מתמקדת במפעלים עתירי ייצוא תוך הוספת מסלול הטבות מס בפריפריה 
 מס סופי להשקעות ענק 0%-ו) כולל דיבדנד( מס סופי 10%הכולל , מהאטרקטיבים בעולם

 .מסלול המענקים ימשך ויתמקד במפעלים עתירי ייצוא. של חברות רב לאומיות בפריפריה
 
 חברות 4-תוך ביטול המונופול של רשות הנמלים והפיכתה ל, ת שוק נמלי הים לתחרותפתיח •

מוצעת רפורמה במבנה התעריפים ,  כמו כן.המנהלות את נמלי הים של ישראל ואת נכסיהם
 .15% -תוך הפחתתם ב, של הרשות

 
 מוצעים צעדים שמטרתם המשך 2004במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת . הפחתת מיסוי •

 :חתת נטל המסהפ
 

במטרה , ח" בתחילת השנה יבוטל מס הבולים על הנפקת אג�צמצום מיסי עסקאות  !
צעד שייסיע ביצירת השקעות , להגדיל את גיוון והיקף האשראי החוץ בנקאי במשק

 . חדשות ובעידוד הפעילות הכלכלית במשק
במטרה ,  שנים של מס הבולים4בחודש יולי ייחל ביטול הדרגתי על פני , בנוסף 

 .להקל על ביצוע עסקאות והתקשרויות חוזיות במשק
 
תוך הקמת יחידה משטרתית ,   המשך המדיניות להגברת האכיפה-אכיפה כלכלית  !

שיפור הגבייה יאפשר .  ציבורי�ארצית לטיפול בעבירות הנוגעות לתחום הכלכלי
 .הרחבת בסיס המס והמשך הפחתת שיעורי מס

 



יא 

מכירת אחזקות  חברות ו2-ן ל"עות פיצול חברת בזבאמצ, יצירת תחרות במשק הדלק •
 .במטרה  להוריד את מחירי הדלקים ולשפר את רמת השירות, הממשלה במקטע הזיקוק

 
תביא ליצירת תחרות בתחום ולשינוי מבנה מכון , שבין היתר, דה רגולציה בתחום התקינה •

 .  התקנים
 

 .ופתיחת שוק הדואר לתחרותשתכליתה הפיכת רשות הדואר לחברה , רפורמה בענף הדואר •
 

 
 ביצוע תשתיות  .3
 

יתוגברו גם ,  בנושא הגברת ההשקעות בתשתיות2003במסגרת תכנית החומש שהחלה בתקציב 
היקף . בדגש על פיתוח תשתיות מסילתיות,  התקציבים המופנים להשקעה בתשתיות2004בשנת 

מודיעין , צ מערב" יחלו עבודות במסילות רשל2004בשנת . ח" מיליארד ש20-התוכנית כ
תקודם , כמו כן. הקו לבאר שבע ועוד, אשקלון באר שבע והכפלת מסילות מוצקין נהריה, ירושלים

 .  סלילת כבישי הרוחב של כביש חוצה ישראל
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    חיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשות
 

 קיומן של אוכלוסיות חלשות שאינן משתתפות בשוק העבודה גורם לפגיעה כפולה פגיעה באוכלוסייה
 .החלשה עצמה ופגיעה בכלל המשק

 
ברמת כלל . האוכלוסייה שאינה עובדת נאלצת להיתמך על מדיניות הסעד ולהסתפק ברמת חיים נמוכה

שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה מקטין את צמיחת התוצר ופוגע למעשה ברמת ואיכות , המשק
 ).כולל אלו שאינם עובדים(החיים של כלל אזרחי המדינה 

 
העל של חיזוק אוכלוסיות חלשות הוא הוצאה לעבודה של כל סוגי האוכלוסיות -י להשגת יעדהאמצע

שיאפשרו להם , באמצעות מערכת החינוך, המסוגלות לעבוד תוך מתן כלים מתאימים לאוכלוסיות אלו
 .להשתלב בשוק העבודה ביתר קלות

 
 :המדיניות המוצעת מתמקדת בהיבטים הבאים

 
 .היצירת מוטיבציה לעבוד •
 

ובהמשך , כחלק ממדיניות של הפניית אוכלוסיות לשוק העבודה והמעבר מקצבה לעבודה
 מספר 2004מוצעים בתקציב , לרפורמה בתשלומי קצבאות הבטחת הכנסה וקצבאות הילדים

. צעדים שמטרתם יצירת מוטיבציה לעבוד והגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 
וקה לטיפול באוכלוסית מקבלי הבטחת הכנסה בידי תוכניות אלו כוללות הקמת מרכזי תעס

מוצעים , בנוסף. גופים חוץ ממשלתיים והסרת חסמים להשתלבות מקבלי הגמלאות בעבודה
 .בתקציב מספר צעדים שמטרתם להקל על השתלבותם של חרדים בשוק העבודה

 
 .י רפורמות בחינוך"שיפור יכולת ההשתלבות בשוק העבודה ע •
 

לוב אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה על המדינה לתת בידיהם כלים על מנת להקל על שי
 מוצעים מספר 2004בתקציב . מתאימים כדי לשפר את יכולת ההשתלבות שלהם בשוק העבודה

. בדגש על מתן חינוך טוב יותר לאוכלוסיות החלשות, צעדים שמטרתם שיפור איכות החינוך
ל במערכת בדרך שתביא ליעול בניצול שיפור איכות החינוך יעשה על ידי שיפור הניהו

 מוצעים צעדים שיביאו לביזור ושיפור תהליכי הניהול 2004בהצעת התקציב לשנת . המשאבים
 .במערכת החינוך

 
-מוצע שינוי בשיטת התקצוב בחינוך העל יסודי בישראל שתתבסס על אפיון סוציו, מעבר לכך

יד ובכך תעניק לתלמידים ממעמד אקונומי של התלמיד והרשות המקומית בה מתגורר התלמ
 .נמוך יותר תקצוב גבוה יותר 

 
המוסדות להשכלה . בנוסף מוצעת רפרומה מקיפה בתחום ניהול מערכת ההשכלה הגבוהה

אוניברסיטאות המחקר סובלות . גבוהה אחראים על טיפוח ובניית ההון האנושי במדינת ישראל
  .עה באיכות ההוראה והמחקרכיום מכשל ניהולי המביא ליצירת גירעונות ולפגי

 
 מוצע שינוי במבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה באופן שייטיב 2004במסגרת תקציב 

שיפור זה . את איכות הניהול של המוסדות במטרה לשפר את רמת ההשכלה הגבוהה והמחקר
יות להגדלת מספר הלומדים וביצירת הזדמנו, יתרום להעצמת ההון האנושי במדינת ישראל

 .הבתעסוקה לכלל האוכלוסיי
 

 .יצירת הזדמנויות בתעסוקה •
 

צמצום העובדים . הצעדים המוצעים לעיל ישתלבו עם המשך צמצום מספר העובדים הזרים
הזרים יגדיל את היקף מקומות העבודה הפנויים לישראלים ובכך יצור הזדמנויות תעסוקה 

 .נוספות למי שאינם מועסקים כיום
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נושא העובדים הזרים כוללים את הפחתת מספר ההיתרים הניתנים הצעדים לטיפול ב
הקמת רשות , הגדלת ההיטל על העסקת עובדים זרים, לרבות בענף הסיעוד, לעובדים זרים

 .הגירה ומניעת כניסתם של עובדים זרים חדשים לישראל
 

הגדלת היקף , רהשילוב צעדי מדיניות אלו הוא כלי אפקטיבי שיביא לחיזוק האוכלוסיות החלשות בחב
 .תעסוקת ישראלים ושבירת תהליך התרחבות הפערים הכלכליים בחברה הישראלית

 
 
 

    ייעול השירות הציבורי לאזרחייעול השירות הציבורי לאזרחייעול השירות הציבורי לאזרחייעול השירות הציבורי לאזרח
 
המדיניות הכלכלית . על נוסף במדיניות הכלכלית המוצעת הוא ייעול השירות הציבורי לאזרח-יעד

זר הציבורי סובל מבירוקרטיה המג. חותרת לכך שהאזרח ישלם פחות ויקבל יותר מהמגזר הציבורי
המטרה היא ייעול והקטנת עלויות השירותים לאזרח במקביל להעלאת . קשה ומרמת שירותים נמוכה

 .איכותם
 

שיפור , שעיקרן התייעלות, מדיניות זו באה לידי ביטוי בין היתר ברפורמות בנושאים ובתחומים הבאים
 :שירות והקטנת הבירוקרטיה מול האזרח

  )e-gov(מחשוב  •
 מנהל מקרקעי ישראל •
 מערכת הבריאות •
 מערכת המשפט •
 דיור ציבורי •
 משרד האוצר •
 משרד הדתות •
 רשויות מקומיות •
 
 

    י שבירת מונופוליםי שבירת מונופוליםי שבירת מונופוליםי שבירת מונופולים""""הגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן ע
    

המשק הישראלי מאופיין בריכוזיות גבוהה ובהעדר תחרות בתחומים שונים של שירותים הניתנים 
 זה גבוהה בשווקים רבים מרמת המחירים המקבילה רמת המחירים הנובעת ממבנה ריכוזי. לצרכן

תפחית , הגברת התחרות בכל תחומי המשק תגדיל את רווחתו של הצרכן. במשקים מפותחים בעולם
, את מחיריהם של המוצרים והשירותים הנצרכים הן על ידי משקי הבית והן על ידי חברות עסקיות

 .המשק לתוואי צמיחה בת קיימאובכך תסייע לחזרתו של , תעודד את הצריכה הפרטית
 

מונופולים והגברת התחרות במשק יביא " שבירת"העל שתכליתו הגנה על הצרכן באמצעות -יעד
 .ליתרונות לצרכן המוצגים לעיל

 
הוחלט על ביצוע , כך למשל. בשנים האחרונות פעלה הממשלה לפתיחתם של תחומים רבים לתחרות

, תחרות בתחום האינטרנט, ת הפנים ארצית לתחרותפתיחת שוק התקשור, רפורמה במשק החשמל
לשיפור , הגברת התחרות מביאה להרחבת מגוון השירותים. הפרטת שירותי תחבורה ציבורית ועוד

 .רמתם ולהפחתה במחירהם
 

מוצע להמשיך ולפעול להגברת התחרותיות בתחומים בהם , 2004 במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 
 :רים ופרטיים  בשורה של תחומיםציבו, קיימים מונופולים

 
מחירי החלב הם .   משק החלב סובל מרמת מחירים גבוהה ומרמת פיקוח נמוכה�משק החלב  •

 מוצעים צעדים 2004במסגרת תקציב . מהגבוהים בעולם כתוצאה מחוסר התחרות שקיים בענף
טלים שמטרתם הוזלת מחירים לצרכן ופתיחת שוק החלב לתחרות בשימת דגש על מניעת קר

 .בענף
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החברה מנצלת את כוחה .  חברת מקורות היא מונופול מסובסד במשק המים�משק המים  •
כתוצאה מכך ומחוסר היעילות של החברה . המונופוליסטי לפגיעה בתחרות במשק המים והביוב

 נחתם עם 2002בחודש אוגוסט . עלויות משק המים גבוהות ופיתוח משק המים מתקדם בקצב איטי
מאחר והחברה לא ביצעה את תהליכי השינוי המבני . ם לביצוע שינוי מבני והתייעלותהחברה הסכ

 . מוצע לעגן את הצעדים העקריים הנדרשים בחקיקה, וצעדי ההתייעלות הנדרשים
 
מנהל מקרקעי ישראל ומשרד . ן סובל מעודף ריכוזיות" ענף הנדל�) זמינות קרקע לבנייה(ן "נדל •

כן סובל הענף מחסמים . ופולים בתחום יזום פרויקטים לבניההבינוי והשיכון מהווים מונ
במסגרת התכנית הכלכלית מוצעים כמה צעדים שיאפשרו . בירוקרטים בתהליכי התכנון והבנייה

 .ליזמים פרטיים לשווק קרקע לבנייה ויביאו לקיצור הליכי התכנון תוך הקטנת הבירוקרטיה
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    עידוד הצמיחהעידוד הצמיחהעידוד הצמיחהעידוד הצמיחה

    זר הציבוריזר הציבוריזר הציבוריזר הציבוריהקטנה רב שנתית של המגהקטנה רב שנתית של המגהקטנה רב שנתית של המגהקטנה רב שנתית של המג

     חוק ההוצאה הממשלתית חוק ההוצאה הממשלתית חוק ההוצאה הממשלתית חוק ההוצאה הממשלתית����מדיניות פיסקלית מדיניות פיסקלית מדיניות פיסקלית מדיניות פיסקלית 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, ח" מיליארדי ש20.6יעמוד על סך של ) ללא אשראי (2004היקף הגירעון הכולל המתוכנן לשנת  .1

 . מהתוצר המקומי הגולמי4 %המהווים 
 .ח" מליארדי ש217 יעמוד על סך של 2004היקף ההוצאה בהצעת התקציב של הממשלה לשנת  .2
 : באופן הבא1992-ב"התשנ, ן את חוק הפחתת הגירעוןלתק .3

 
 ".1992-ב"התשנ, חוק ההוצאה הממשלתית"שם החוק יתוקן ויהיה  .א

 
בחוק ייקבע כי היקף ההוצאה הממשלתית בשנת תקציב מסוימת לא יעלה ביותר מאחוז אחד  .ב

ובלבד שלא תהיה חריגה מיעד , ביחס להיקף ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב שלפניה
 ועד שנת התקציב 2005ההוראה האמורה תחול משנת התקציב ; גירעון הקבוע לפי החוקה

כולל מתן אשראי ,  ההוצאה הממשלתית ברוטו-" ההוצאה הממשלתית",  זהןלעניי; 2010
 ).קרן בלבד(וללא החזר חובות 

 
 3%לא יעלה על ) ללא אשראי(היקף הגירעון הממשלתי הכולל המתוכנן ,  ואילך2005משנת  .ג

 .מהתוצר המקומי הגולמי לשנה
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

הביאה לירידה חדה נוספת , 2003אשר נמשכה גם במהלך שנת , ההאטה בפעילות הכלכלית במשק
 .בהכנסות המדינה ממסים ולגידול בגירעון בתקציב המדינה

 
 . תוצר6%- צפוי הגירעון הממשלתי להגיע לכ2003על פי אומדני החשב הכללי במשרד האוצר בשנת 

היה הגירעון ,  לרבות הצעדים שננקטו בתוכנית להבראת כלכלת ישראל,  אלמלא המשמעת הפיסקלית
 .תוך חשש לפריצתו של משבר פיננסי, הממשלתי גבוה יותר

 
על מנת להשיג יעד זה על הממשלה לנהוג . אחד מיעדי העל המרכזיים של מדינת ישראל הינו צמיחה

קית יציבה ותקל על המגזר העסקי למצות את פוטנציאל במדיניות פיסקלית שתבטיח סביבה עס
חתירה עקבית לשמירה על גירעון ממשלתי נמוך תוך הקטנת היקף ההוצאה . הצמיחה של המשק

 .הממשלתית כאחוז מהתוצר הן אבני יסוד במדיניות פיסקלית מעודדת צמיחה
 

, ת החוב הממשלתיתקטין א, הקטנה עקבית של ההוצאה הממשלתית תאפשר את הקטנת נטל המס
 . תאפשר הפניית מקורות בשוק ההון לטובת המגזר העסקי ותעודד השקעות במשק וצמיחה בת קיימא

 
תוואי פוחת של ההוצאה הממשלתית ביחס לתוצר הכרחי גם על רקע העובדה כי ההוצאה הממשלתית 

 .אליוהציבורית בישראל גבוהה ביחס למקובל במדינות מערביות מולן מתחרה המשק הישר
 

היקף ההוצאה הממשלתית בשנת תקציב מסוימת , 2010 ועד לשנת 2005לפיכך מוצע כי החל משנת 
 .לא יעלה ביותר מאחוז אחד ביחס להיקף ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב שלפניה

 



 

 2

, לנהל מדיניות אנטי מחזורית, במקביל לשמירה על תוואי פוחת של הוצאות, על מנת לאפשר לממשלה
 3%-יף את יעד הגירעון ולקבוע כי יעד זה יקבע כך שהגירעון הממשלתי לא יעלה מעל למוצע להחל

 .2005תוצר בשנת תקציב החל משנת 
 

 . מהתוצר המקומי הגולמי4% על 2004היקף הגירעון הכולל המתוכנן יעמוד בשנת , באופן חד פעמי
 

תעמוד הרזרבה לעמידה , פוחתבהמשך למדיניות של שמירה על גירעון ממשלתי נמוך ותוואי גירעון 
 . מתקציבי משרדי הממשלה5% על 2004ביעדי הגירעון בשנת 
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    שקיפות בניהול המדיניות המוניטריתשקיפות בניהול המדיניות המוניטריתשקיפות בניהול המדיניות המוניטריתשקיפות בניהול המדיניות המוניטרית

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

יגיש נגיד הבנק לממשלה דין וחשבון בדבר אי , במקרה של אי עמידה ביעד המדיניות המוניטרית
 ימים ממועד פרסום 15ויפורסם לציבור תוך ח יוגש לממשלה "הדו. עמידה ביעד המדיניות המוניטרית

הנתונים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר בעקבותיהם יתברר שהבנק לא עמד ביעד 
 :ח יסביר נגיד הבנק"בדו. המדיניות המוניטרית

 
 ;סיבות לאי עמידה ביעד .1

 
וך דיון הממשלה תער .כיצד הבנק מתכוון לפעול בכלים העומדים לרשותו להשגת היעד בעתיד .2

 .ח"בנושא המדיניות המוניטרית בעקבות הדו
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

יש לשמור על אמינותה וזאת על ידי קיום שקיפות , כדי להבטיח את אפקטיביות  המדיניות  המוניטרית
 .בנוסף לעצמאות הבנק בניהול  המדיניות המוניטרית, ומתן דין וחשבון

ווח אולם המדיניות המוניטרית משפיעה על קשת הבנק המרכזי שולט רק על ריבית קצרת הט, למעשה
ומכאן גם צמיחה , ריבית ארוכת הטווח ומחירי הנכסים, שערי החליפין: רחבה מאוד של פרמטרים

מנגנון התמסורת מהריבית הקצרה לשאר הפרמטרים עובר דרך הציפיות לתוואי הריבית . ותעסוקה
היה החזקה ביותר כאשר קיימת שקיפות מלאה השפעתה ויעילותה של המדיניות המוניטרית ת. העתידי

 .לגבי דרך פעולתו של הבנק המרכזי ולגבי תוואי הריבית  העתידית העקבי עם יעדי המדיניות
 

בנק ישראל יפרסם מדי חודש את התחזיות העומדות בבסיס קביעת , על פי ההצעה המובאת לעיל
) או כל  כלי מדיניות אחר שהבנק יבחר בו(ויסביר כיצד תוואי הריבית הקצרה , המדיניות המוניטרית

פרסומים . יאפשר את השגת היעד של המדיניות המוניטרית בהסתכלות על פני מספר  רבעונים קדימה
ובמיוחד באלה הפועלים להשגת יעד כמותי (הנהוגים ברוב הבנקים המרכזיים במדיניות המערב , אלה

הפרסומים התקופתיים של בנק ישראל אינם מפרטים , כיום. חסרים היום בישראל) למדיניות המוניטרית
או כל (ואינם מאפשרים הבנה מספקת כיצד תוואי הריבית הקצרה , אינם כוללים תחזיות כמותיות, דיים

 .עשוי להשיג את יעד המדיניות המוניטרית) כלי מדיניות אחר שהבנק יבחר בו
 

עיים של הבנק  המרכזי בביצוע המדיניות  על שיקוליו המקצו)ex-post(על מנת לאפשר בקרה ציבורית 
חייב הבנק , בדין וחשבון כזה. חייב הבנק לתת דין וחשבון במקרים בהם הוא לא עמד ביעד, המוניטרית

לפרט את שיקוליו בעבר ולהסביר כיצד הוא מתכוון לפעול בכלים העומדים לרשותו להשגת היעד 
איננו פוגע בעצמאות הבנק המרכזי , ))accountabilityמתן דין וחשבון מחזק את האחריות . בעתיד

 .ורק מחזק את שקיפות ניהול המדיניות
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    החזר חוב לבנק ישראלהחזר חוב לבנק ישראלהחזר חוב לבנק ישראלהחזר חוב לבנק ישראל

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב ארוך מועד של הממשלה לבנק , לקבוע כי החזר יתרת תשלומי קרן

 .יד למימון ההחזר האמורישראל יתבצע מתוך רווחים שיתקבלו מבנק ישראל ושיהוו את המקור היח
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

חוב זה נוצר בתקופה  .  מיליארד שקלים5.0-לממשלה חוב היסטורי לבנק ישראל  בסך של כ
"). הדפסת כסף(" בה הממשלה הייתה רשאית ללוות מהבנק למימון הוצאותיה 1985שהסתיימה בשנת 

 לסל מטבעות בכל שנה על הצמדה מלאה+  צמוד סל מטבעות 8%רובו של החוב נלקח בריבית של 
 .2%+ חלק קטן נלקח בריבית פריים . יתרת קרן

 
אינם חלק ) 2002 מיליארד שקלים בשנת 1.3כ (החזר החוב והריבית . 2012החזר החוב יסתיים בשנת 

במשך שנים ארוכות פעילות זו הייתה טכנית . מהוצאות הממשלה לצורך חישוב הגירעון ומימונו
, השינויים שהנהיג הבנק. ריבית מומנו מרווחי בנק ישראל שהועברו לממשלהמכיוון שהחזר החוב וה

בעתיד הנראה , שמשמעותם הפסקת העברת רווחים לממשלה, 2000בדיווחים הכספיים החל משנת 
 .שמטה את המקור למימון החזר החוב, לעין

 
סות המדינה והצורך של גירעון תקציבי גבוה הנובע בעיקר מירידה חדה בהכנ, בתנאי המשק הנוכחיים

גיוס הון נוסף למימון החזר חוב זה ותשלום עלות ריאלית על , להגדיל את גיוס ההון למימון הגירעון
 . שנים אינו משרת מטרה כלכלית כלשהי18 -ידי תקציב המדינה על הדפסת כסף שנעשתה לפני יותר מ
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     הפרטה הפרטה הפרטה הפרטה----חברות ממשלתיות חברות ממשלתיות חברות ממשלתיות חברות ממשלתיות 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 :בענינים הבאים, )''החוק'' (1975-ה''התשל, ותלתקן את חוק החברות הממשלתי  .1

המסדיר הגנה על האינטרסים החיוניים של המדינה בחברות ,  לחוק2'להבהיר כי פרק ח .א
ובכלל זה ניתן להוציא לראשונה צו , חל על חברות גם לאחר שהפרטתן הושלמה, בהפרטה

 .יד לחוק גם לאחר שהושלמה הפרטת החברה59בהתאם לסעיף 
חל גם על , המסדיר הגנה על האינטרסים החיוניים של המדינה,  לחוק2'פרק חלהבהיר כי  .ב

 .חברות מעורבות
עשוי מספרם הכולל של חברי הדירקטוריון בחברה , לקבוע כי בהתקיים נסיבות שייקבעו .ג

 .ממשלתית בבעלות ממשלתיות מלאה להגיע כדי חמישה עשר חברים
 . עובדי מדינה בחברות ממשלתיותלבטל את המגבלה על מספר מירבי של דירקטורים .ד
, להבהיר כי בא כוח חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית באסיפה כללית של חברת חוץ .ה

 .לחוק) ב(59יצביע בהתאם להוראות ואישורים הנדרשים בסעיף , כהגדרתה בחוק
כדי לאפשר , 1954-ד''התשי, לחוק בנק ישראל' א33את סעיף , בתאום עם בנק ישראל, לתקן  .2

, כהגדרתם בחוק, רה שאינה ממשלתית לשווק ולהפיץ מטבעות מיוחדים ומטבעות זכרוןלחב
 . המונפקים בידי בנק ישראל

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 1לסעיף 

תוקן לאחרונה במסגרת חוק התכנית ) ''החוק ''�להלן  (1975-ה''התשל, חוק החברות הממשלתיות
המדיניות הכלכלית לשנות הכספים תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ו(להבראת כלכלת ישראל 

 ).''תיקון החוק'' (2003-ג''התשס, )2004- ו2003
 

 המסדיר הגנה על האינטרסים החיוניים של המדינה בחברות 2'במסגרת תיקון החוק הוסף לחוק פרק ח
 לחוק חל גם על 2'עם תחילת יישום החוק המתוקן עלה הצורך להבהיר כי פרק ח. ממשלתיות בהפרטה

ובכלל זה ניתן להוציא לראשונה צו בהתאם , עורבות ועל חברות גם לאחר שהפרטתן הושלמהחברות מ
 .יד לחוק גם לאחר שהושלמה הפרטת החברה59לסעיף 

 
נקבע בתיקון החוק כי המספר הכולל של חברי דירקטוריון בחברות ממשלתיות בבעלות , כמו כן

נות מגבילות במקרים מסויימים את שיקול הוראות חיקוק שו. ממשלתית מלאה לא יעלה על שנים עשר
בנסיבות מתבקש , )דירקטורים מקרב העובדים, כגון(דעת השרים ביחס למינוי חלק מהדירקטורים 

 .תיקון לחוק המאפשר הגדלת מספרם הכולל של הדירקטורים
הקבועה , מוצע לבטל את המגבלה על מספר מירבי של דירקטורים עובדי המדינה בחברות ממשלתיות

 .לחוק) ד(17כיום בסעיף 
 
המחייבת קבלת אישור הממשלה לדרך הצבעת בא , לחוק) ב(59מתבקשת ההבהרה כי הוראת סעיף , כן

תחול גם על בא כוח של , כוח המדינה באסיפות כלליות של חברת חוץ בעניינים הקבועים בסעיף זה
 .חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית באסיפה כללית כאמור

 
 2לסעיף 

להפריט את החברה הממשלתית ) 9/מח( החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה 12.8.2003יום  ב
על מנת שלאחר ההפרטה תוכל החברה או חברה לא ממשלתית , )''החברה''(מ ''למדליות ומטבעות בע

הקובע כיום כי , לחוק בנק ישראל' א33נדרש תיקון של סעיף , אחרת לשווק ולהפיץ את המטבעות
 .בעות תתבצע בידי חברה בשליטת הממשלה או בנק ישראלהפצת המט
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    ייעול מערך גמולי ההשתלמות של עובדי המדינהייעול מערך גמולי ההשתלמות של עובדי המדינהייעול מערך גמולי ההשתלמות של עובדי המדינהייעול מערך גמולי ההשתלמות של עובדי המדינה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
רשימה , 2004 בינואר 1-עד ליום ה, לקבוע, בהיוועצות עם שר האוצר, להטיל על שרת החינוך  .1

ר עובדי  קורסים בתחום מדעי החברה והרוח המאושרים לגמול השתלמות עבו60סגורה של עד 
 .כולל את תכנית הלימודים הנדרשת בהם, המדינה

 
י משרד החינוך קורסים חדשים בתחום "לא יאושרו עוד ע, 2004 בינואר 1-כי החל מיום ה, לקבוע  .2

הוספה של . י שרת החינוך"שאינם כלולים ברשימה שנקבעה כאמור לעיל ע, מדעי החברה והרוח
 .  לעיל1קה קורס נוסף לרשימה תיעשה באופן הקבוע בפס

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
המעסיק הציבורי מתגמל בשכרם עובדים אשר לומדים במסגרת קורסים המוגדרים כמוכרים לגמולי 

הגידול .  מהשכר הכולל24%-תוספת השכר בגין גמולי ההשתלמות עשויה להגיע עד לכ. השתלמות
השנתית במגזר " רזחילת השכ"בגמולי ההשתלמות של עובדי המגזר הציבורי מהווה מרכיב נכבד ב

 .הציבורי
 

תהליך אישור הקורסים המוכרים לצורך גמולי השתלמות נעשה במשרד החינוך עבור כל הסקטור 
בשלב הראשון משרד החינוך מאשר אישור ראשוני מוסדות המוסמכים : הציבורי ומורכב משני שלבים

ים על ידי המוסדות בשלב השני מתבצע אישור הקורסים המוצע; להציע קורסים לגמולי השתלמות
לבין קורסים המיועדים לעובדי , תוך הפרדת הטיפול בין קורסים המיועדים לעובדי הוראה, המוסמכים

 . מדינה אחרים
 

" זחילת השכר"קביעת רשימת קורסים מחייבת כקורסים המוכרים לגמול השתלמות צפויה לצמצם את 
הן על ידי צמצום מספר , טור זהבמגזר הציבורי ולשפר משמעותית את איכות ההשתלמות בסק

והן על ידי הגברת , הקורסים אותם רשאים עובדי הסקטור הציבורי ללמוד לשם קבלת גמול השתלמות
 .הפיקוח והאכיפה ומניעת כפילויות בלימוד קורסים שתכנם בעיקרו דומה או זהה



 

 7

    צמצום כוח אדם צמצום כוח אדם צמצום כוח אדם צמצום כוח אדם 

    צמצום כוח אדם במשרדי הממשלהצמצום כוח אדם במשרדי הממשלהצמצום כוח אדם במשרדי הממשלהצמצום כוח אדם במשרדי הממשלה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
שיכון , פנים: 2004 בינואר 1יפה והצפון במשרדי הממשלה הבאים עד ליום לאחד את מחוזות ח  .1

 .וכן במינהל מקרקעי ישראל ובמרכז למיפוי ישראל,  איכות הסביבה,  בריאות, חינוך, ובינוי
, 34 -שיכון ובינוי , 50 -פנים : בהתאם לאמור לעיל להפחית תקני שיא כוח אדם במשרדים הבאים

  4 -מרכז מיפוי ישראל , 15 -מנהל מקרקעי ישראל , 15 - איכות הסביבה 15 -בריאות , 20 -חינוך 
 

, 2004 בינואר 1להפחית את מספר המחוזות במשרד לקליטת עלייה מחמישה לארבעה עד ליום   .2
בתקציב משרד )  חודשי עבודה72( משרות מסגרת 6-א ו" משרות שיא כ11ובהמשך לכך להפחית 

 .2004הקליטה  לשנת 
 
 בדצמבר 31ל שר התחבורה ועל שר האוצר להקים צוות בינמשרדי שימליץ עד ליום להטיל ע  .3

ח הועדה למעמד " על שינוי מתכונת פעילותו של השירות המטאורולוגי בהתאם להמלצות דו2003
 תוך התאמת ההמלצות לשינויים שהתרחשו בשירות מאז 1997השירות המטאורולוגי מדצמבר 

, תקינה, אכיפה, ם החיוניים בתוך השירות המטאורולוגי והם פיקוחתוך השארת תפקידי, ועד היום
ניהול מחקרים ויצירת מאגר ממלכתי של נתונים מטאורולוגים והעברת שאר הפעילות למיקור 

 תקני 15בהתאם לכך להפחית את תקני שיא כוח האדם בשירות המטאורולוגי ולכל הפחות . חוץ
 . 2004 באפריל 30שיא כוח אדם עד ליום 

 
 תוכנית לפריסה גיאוגרפית חדשה של 2003 בדצמבר 31להטיל על שר התחבורה לגבש עד ליום   .4

בהתאם לאמור להעביר . שתכליתה צמצום משמעותי במספר הסניפים, סניפי משרד הרישוי
 .  שירותים לציבור באמצעות מרכז השירות הארצי וגורמי חוץ

 
 31צ על מחוזותיה עד ליום "סגור את מעלהטיל על שר התחבורה ונציב שרות המדינה ל. 1  .5

 .2003בדצמבר 
 
) כפי שיפורט להלן(צ לחברת רשת כבישים בינעירונים "ההסדרים בדבר העברת פעילותה של מע .3

 1.1.04 -ייקבעו על ידי שר התחבורה ושר האוצר באופן שתחילת פעילותה של החברה תהיה ב
 : ושתשמר המשכיות ותמנע פגיעה בעניינים אלה

 
 . ואחזקת רשת הכבישים הבינעירוניים הקיימת, בטיחות, פיתוח, נוןתכ .א
 . מימון ההתקשרויות החוזיות הקיימות .ב

 
החברה "הקמת ") החוק "�להלן  (1975 �ה "התשל, לאשר בהתאם לחוק החברות הממשלתיות. 3

או שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם (, "מ"הממשלתית לרשת הכבישים הבינעירוניים בע
בעלת מטה , חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה בהתאם לאמור בהחלטה זו, )תהחברו

במתכונת של , החברה תפעל. מקצועי אשר יעסוק במימוש מטרות החברה כמפורט בהחלטה זו
הקמה ואחזקה של דרכים בין , פיתוח, חברת ניהול ולא חברה מבצעת והיא תעסוק בתכנון

  :ובהתאם להחלטה זו וכמפורט להלן, וץעירוניות בישראל בדרך של מיקור ח
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 שם החברה .א

או אם שם זה לא יאושר על ידי " מ"החברה הממשלתית לרשת הכבישים הבינעירוניים בע"
 . שם דומה שיאושר על ידו�רשם החברות 

 
 מטרות החברה .ב

 :מטרות החברה הן המטרות המנויות להלן בלבד
ישים הבין עירונית בדרך של מיקור חוץ אחזקה וניהול תנועה של רשת הכב, פיתוח, תכנון .1

 .עבור המדינה
הפיקוח והבקרה על הקמת רשת הכבישים הבין עירונית בארץ לאורך שלבי , ניהול הביצוע .2

 .הביצוע השונים
ניהול ביצוע פינויים ותפיסת חזקה בקרקע , ניהול הטיפול בכל הכרוך בהפקעות לרבות .3

 .מופקעת
במגמה לשפר את רמת השירות , יות שר התחבורהלפעול בהתאם להחלטות הממשלה והנח .4

 . לנוסע וקיום תקני בטיחות
 .  החברה תפעל ללא מטרות רווח .5
 . לעיל כפופות להסכמים שייחתמו בין החברה למדינה1-5המטרות המנויות בסעיפים  .6

 
, החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לביצוע המטרות שלעיל והן בלבד

 .ל דיןבכפוף לכ
 

 אופי החברה .ג
 .החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות

 
 מבנה הון החברה .ד

מבנה ההון של החברה יקבע על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות בהתייעצות עם 
 .הממונה על התקציבים באוצר

ההון המונפק . ערך נקוב כל אחת ₪ 1ההון הרשום של החברה יורכב ממניות רגילות בנות 
שיהיו כולן בידי מדינת , ערך נקוב כל אחת ₪ 1יה מורכב ממניות רגילות בנות והנפרע יה

 .ישראל
 

 זכויות המניות .ה
המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד

בהשתתפות ברווחים ובחלוקת נכסי החברה , במינוי דירקטורים, בהצבעה באסיפה הכללית
 .בפירוק

 
 רקטוריוןהדי .ו

 .11 ולא יעלה על 5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ
 . יהיו עובדי מדינה4מתוכם , כל הדירקטורים יהיו דירקטורים מטעם המדינה

 דירקטורים יהיו עובדי משרד התחבורה ודירקטור אחד יהיה עובד 2מקרב עובדי המדינה 
 .משרד האוצר

 
 השר האחראי .ז

 .לענייני החברהשר התחבורה יהיה השר האחראי 
 

 מסמכי החברה .ח
-ה"התשל, תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות הממשלתיות

יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות הממשלתיות לפני , 1975
 .רישום החברה
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 מקורות המימון של החברה .ט
בין היתר על תקציב        , דינה בהסתמךפעילות החברה תעשה על בסיס הסכמים עם המ

 .המדינה
לבטל את מחוזות המינהל לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון ולהעביר את פעילותם למחוזות   .6

מבסיס התקציב של משרד , להפחית בהתאמה. 2004 בינואר 1משרד הבינוי והשיכון עד ליום 
 . בגין האמור לעילח" מלש10-א ו" משרות תקן ממצבת כ40הבינוי והשיכון 

 
סגירת מטות ואיחוד מפקדות במשטרת ,  הפנים לפעול לאיחוד אגפיםןלהטיל על השר לביטחו  .7

, לרבות תקורותיהם, )ק ומעלה"דרגת שכר רפ(כך שתקן הקצונה הבכירה וקצונת הביניים , ישראל
 . ל מסך תקני שוטרי הקבע בדרגות כאמור לעי13%- שנים בשיעור שלא יפחת מ3יקטן תוך 

 .1.1.2004-תכנית מפורטת תוצג לממשלה לא יאוחר מיום ה

החיסכון התקציבי שיתקבל מיישום מהלך זה יחשב כחלק מקיצוץ הרוחב המושת על תקציבי 
במסגרת ההתאמות התקציביות הנדרשות לשנת התקציב , משטרת ישראל/המשרד לבטחון הפנים

2004. 
 

וסד לתפקידים מיוחדים לפעול יחד עם משרד להטיל על ראש שירות הביטחון הכללי וראש המ
כך שתקן המעמדות , וסגירת מטות בשירות הביטחון הכללי ובמוסד, האוצר לאיחוד אגפים

 3יפחת תוך , לרבות תקורותיהם, )ן ומעלה''דרגת שכר רע(האירגוניים הבכירים ודרגי הביניים 
 .1.1.2004-ר לא יאוחר מיום העל פי  תכנית מפורטת אשר תוצג לראש הממשלה ושר האוצ, שנים

 
ולהעביר בהתאם לכך את פעילות המדען הראשי המבוצעת , ת"לרכז את כל פעילות משרד התמ  .8

הרשות , והמנהלות) מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח(מופ "באמצעות עמותת מתי
ב של להפחית בהתאם מבסיס התקצי. ארגון במחוזות המשרד-כמו כן לבצע רה. לעסקים קטנים

 תקני שיא כוח 50-ו) ח בכל שנה'' מיליון ש5.5 (2004-2005ח בשנים " מיליון ש11ת "משרד התמ
 .אדם ומשרות מסגרת מהמחוזות במהלך שנים אלו

 
א "מופ  וממנהלות המדען הראשי בת" עובדים מעמותת מתי17כ של "לקלוט לשירות המדינה סה  .9

של לשכת המדען הראשי , 2004השוטף לשנת מבסיס התקציב , ח" מיליון ש9.3ולהפחית בהתאם 
 .ת"בתמ

 
פ "ל ממתימו"להעביר את הפעילות השוטפת של הקרנות הדו לאומיות ושיתופי הפעולה עם חו  .10

ר " יורהמדען הראשי יישא. ללא שינוי מצבת כח האדם במינהל לסחר חוץ, למינהל סחר חוץ
 .כפי שקיים כיום, לאומיות למחקר ופיתוח-הקרנות הדו

 
ל משרד התיירות לבין " תקני שיא כוח אדם במשרד התיירות בהתאם להבנה בין מנכ5חית להפ  .11

ח מבסיס תקציב כוח אדם משרד " מלש1להפחית סך של , בהתאם. אגף התקציבים במשרד האוצר
 .2004התיירות 

 
להעביר את סמכויות יחידת הפיקוח על הצומח והחי במשרד החקלאות לרשות לפיקוח חקלאי   .12

 3 ובמקביל להפחית 2004בשנת )  חודשי העסקה918( משרות מסגרת 76.5 בהתאם ולהפחית
 .2004ח מבסיס תקציב משרד החקלאות לשנת ''מיליון ש

 
 : להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר  .13

 .2004 מחוזות במהלך שנת 4- מחוזות ל6-לצמצם את מחוזות המשרד מ .א
כך שתיוותר תחנה ממשלתית אחת בלבד ) רנטינותק(להפריט את תחנות ההסגר לבעלי חיים  .ב

 .2004עד סוף שנת 
 

. ב לעיל-משרדי החקלאות והאוצר יגבשו לוח זמנים ליישום החלטות כמפורט בסעיפים א  ו
 .יוחלט על צמצום התקציב וכוח האדם הנגזר מיישום החלטות אלו , בהתאם לכך
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 �ג "התשנ, הרשות לפיתוח הגלילואת חוק , 1991 �ב "התשנ, לבטל את חוק הרשות לפיתוח הנגב  .14
 . ח" מיליון ש3 להפחית בהתאמה את בסיס תקציב משרד התשתיות הלאומיות בסכום של ;1993

 
ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את , לאחד את ניהול נושא גביית המיסים תחת מנהל ראשי אחד  .15

לות של אגף המכס  יום יכין הצעה לתהליך איחוד הפעי90אשר תוך .חוקי המס הרלוונטיים
לרבות התקורות , נציבות מס הכנסה ושירות עיבודים ממוכנים תוך איחוד מטות הניהול, מ"והמע

ל האוצר לבחון את נחיצות מינהל הכנסות "להטיל על מנכ, בנוסף. של האגפים הנזכרים בסעיף זה
 .המדינה ואפשרות  מיזוגו לתוך היחידות המקצועיות במשרד האוצר

 
, שר ייעול של ניהול המיסוי בישראל וחיסכון במשאבים תקציביים ותקני כח אדםמהלך זה יאפ

 .האכיפה וגביית המיסים, תוך שיפור יכולת ההרתעה
 
לאחד את פעילות נציבות שירות המדינה עם פעילות אגף הממונה על השכר לגוף כולל במשרד   .16

 . 2004 במרץ 1שכר וגימלאות עד ליום , נציבות משאבי אנוש: האוצר
יחידת הגימלאות בחשב הכללי תשולב עם יחידת הגימלאות הקיימת בנציבות שירות המדינה 

 . ותיכלל בגוף הכללי
בראש הנציבות יעמוד מנהל ראשי אחד שיפעל בין השאר לרפורמות בשירות והאצלת חלק 

 .מהסמכויות למשרדי הממשלה
עצמאות בביצוע התפקידים תוך שמירה על , ל''צוות יישום במשרד האוצר יפעל לאיחוד הנ

, בהתאם לאמור. הנוגעים לשמירה על טוהר המידות ונורמות של מינהל תקין בשירות המדינה
 .להטיל על שר האוצר להביא תיקוני חקיקה הנדרשים לביצוע מהלך האיחוד

 
ולהפחית ) מעלות ואריאל(,  לבטל שני מחוזות של משרד ראש הממשלה2004 בינואר 1עד ליום   .17

 .ציבים בהתאם מבסיס תקציב משרד ראש הממשלהאת התק
 
במשרד לביטחון פנים ולאחד את פעילותו עם " מצילה" לסגור את אגף 2004 בינואר 1עד ליום   .18

ח מבסיס תקציב " מיליוני ש5ולהפחית בהתאם , אגף קהילה משמר אזרחי שבמשטרת ישראל
המושת על תקציבי המשרד ההפחתה כאמור תחשב כחלק מקיצוץ הרוחב . המשרד לביטחון פנים

 . 2004לביטחון פנים במסגרת ההתאמות הנדרשות לשנת התקציב 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
על מנת להפנות משאבים למגזר , במסגרת הצעדים שמטרתם ייעול המגזר הציבורי וצמצומו .1

הבינוי , מוצע לאחד את מחוזות הצפון וחיפה במשרדי הפנים, העסקי ולעודד את הצמיחה במשק
 .וכן במינהל מקרקעי ישראל והמרכז למיפוי ישראל, איכות הסביבה, החינוך,  הבריאות,והשיכון

 .212 כתוצאה מסעיף זה הינו 2004סך תקני שיא כוח האדם שיופחתו מבסיס התקציב לשנת 
 

 חלקו העיקרי  של גל העלייה.  מיליון עולים חדשים1.1 - עלו לישראל כ2002 עד 1989בשנים  .2
לנוכח גלי העלייה .  איש200,000 - בהם עלו לארץ כל שנה כ1991 - ו1990 התרחש בשנים) 34%(

גדל תקציב המשרד לקליטת עלייה וכך גם מצבת כח האדם ומספר , של תחילת שנות התשעים
 . המחוזות השונים

 2001 עולים בממוצע בשנים 40,000 -בשנים האחרונות קטן קצב העלייה בצורה ניכרת לכ, מנגד
מוצע להפחית ,  עולים חדשים לאור האמור לעיל�20,000 צפויים לעלות כ2003שנת כי ב, 2002-ו

בדומה ,  ואת מצבת כח האדם בהתאם, במשרד לקליטת עלייה לשלושה, את מספר המחוזות
 .למצב שהיה טרם גלי העלייה של שנות התשעים

 
, בין היתר. לותהשירות המטאורולוגי הוא יחידת סמך במשרד התחבורה ומבצע כיום מגוון פעו .3

נותן השירות המטאורולוגי שירותי תחזוקה וחיזוי לגופים ממשלתיים ופרטיים תוך תחרות עם 
 .וזאת במחירים נמוכים ממחירי העלות, השוק הפרטי
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המבוסס על המלצות הועדה למעמד השירות המטאורולוגי , מוצע לבצע שינוי מבני, לפיכך
מטרתו של השינוי היא . 1999משנת , תחבורה דאזל משרד ה"מנכ, בראשות מר נחום לנגנטל

ניהול , אכיפה ותקינה, והם פיקוח, השארת התפקידים החיוניים בתוך השירות המטאורולוגי
והעברת כל שאר הפעולות המתבצעות , מחקרים ויצירת מאגר ממלכתי של נתונים מטאורולוגיים

 7- צפוי להביא לחיסכון שנתי של כשינוי זה. במסגרת השירות המטאורולוגי לידי המגזר הפרטי
 . תקני שיא כוח אדם49-ח ו"מיליון ש

 
. ח" מיליון ש26-תקציב משרד התחבורה לתפעול משרדי הרישוי ברחבי הארץ עומד כיום על כ .4

מה ,  נפתח מענה קולי לרווחת הציבור2003במסגרת רפורמה שנערכה במשרד הרישוי בשנת 
. פים ושיפר באופן משמעותי את רמת השירות לאזרחשהפחית בצורה ניכרת את העומס בסני

 .בשלב ראשון עבר למענה הקולי רק חלק קטן פעולות מתוך כלל פעולות משרד הרישוי
 

מוצע להעביר למענה הקולי את כלל פעולות משרד הרישוי שניתן לבצען באמצעות גוף פרטי על 
הסניפים . סניפים ברחבי הארץ 26ובמקביל לסגור , מנת לשפר את רמת השירות הניתנת לאזרח

וכן , )שבע-חיפה ובאר, אביב-תל, הקיימים בירושלים(שיישארו פעילים יהיו הסניפים המחוזיים 
 מיליון 8מהלך זה צפוי לחסוך סכום של . בשל המרחק הרב של העיר מבאר שבע, הסניף באילת

  . תקני שיא כח אדם50-ח ו"ש
 

 עירונית � ומופקדת על פיתוח רשת הדרכים הבין צ הינה יחידת סמך של משרד התחבורה�מע .5
פועלת בפריסה גיאוגרפית של חמישה כן צ מורכבת מיחידת מטה ו"מע. התבארץ ועל אחזק

 ).ירושלים ותל אביב, מרכז, צפון, דרום(מחוזות 
 החל מתהליך התכנון דרך  של רשת הדרכים הבינעירוניתצ אחראית על כל שלבי הפיתוח�עמ

צ עתירה �מע, מכיוון שכך. כלה באחזקה שוטפת לאורך שנות השימוש בכביששלבי הביצוע ו
  .מנהליות ומטה, ביחידות מקצועיות

.  נאלצת לשכור את שירותיהם של גורמים חיצונייםובנוסף,  עובדים700 -צ מעסיקה למעלה מ�עמ
שמתבצעת באמצעות ההבחנה בין העבודה שמתבצעת באמצעות עובדיה שלה לבין העבודה 

 . ורמי חוץ אינה ברורהג
 שמתבטא בחריגות משמעותיות מעבר  ביצועית וכלכליתצ לוקה בהיעדר יעילות"פעילות מע

משך ביצוע הפרויקטים חורג מגדר הסביר ורמת , לאומדן התקציב שנקבע עבור פרויקטים שונים
 .לקויהשל רשת הדרכים הבינעירונית אחזקה ה

רכזי כרוך בהוצאה תקציבית ניכרת שניתן לחסוך בדרך בנוסף למטה מ, קיומם של חמישה מחוזות
 .של ריכוז אותה פעילות בגוף מטה אחד

צ ולחסוך משאבים כספיים "על מנת ליעל את ביצוע הפעילות הנמצאת כיום באחריותה של מע
או להטיל , על מחוזותיה ולהקים במקומה חברה ממשלתית חדשה, צ"מוצע לסגור את מע, רבים

 .ת קיימת לרכז את ביצוע אותה פעילות בדרך של מיקור חוץעל חברה ממשלתי
 

מחוזות המינהל לבנייה כפרית פועלים בתחומים מקבילים לתחומי פעילותם של מחוזות המשרד  .6
, אינו יעיל ומביא להוצאות מיותרות על תקורה, המבנה הקיים לפיו מתקיים כפל מחוזות. הראשי

 לבנייה כפרית יביא לייעול בהקצאת המשאבים במשרד ביטול מחוזות המינהל. כוח אדם ופעולות
 .ולחסכון בהוצאות המשרד לפעולות ותקורה, הבינוי והשיכון

 21כאשר מהם , )צ ומעלה"בדרגות סנ(הקצונה הבכירה במשטרת ישראל מונה מאות קצינים  .7
). ק"רפבדרגת ( קצינים 2,000-בנוסף מונה קצונת הביניים למעלה מ,  תתי ניצבים55-ניצבים וכ

 . עלותה של הקצונה הבכירה במשטרת ישראל גבוהה עשרות מונים  מעלות השוטרים הזוטרים
נדרש לבצע שינוי במבנה הארגוני של משטרת ישראל ולצמצם בהיקף הקצונה הבכירה ובעלויות 

 . העסקה הגבוהות ולהסיט את המשאבים לתקציבי קניות ופיתוח
נגדים , ל מהלך דומה שבמסגרתו יופחתו אלפי קצינים"כי בימים אלו מיישם צה, ראוי לציין

 .ל"ואזרחים עובדי צה
 .מוצע לבצע מהלך מקביל  גם בשירות הביטחון הכללי ובמוסד

 
תוך חיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל וריכוז , במטרה לייעל את פעילות המגזר הציבורי .8

י משרד "שלתית המבוצעת כיום עמוצע להעביר כל פעילות ממ, כל המוסדות השלטוניים בעיר
 .לירושלים) פ והרשות לעסקים קטנים"כדוגמת מתימו(ת או שלוחותיו "התמ
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הואיל . א" עובדים בת52 -פ והמינהלות כ"כיום מעסיק המדען הראשי באמצעות עמותת מתימו .9
והדבר אף עומד לכאורה בניגוד לחוק , ואין כל הצדקה לפעילות המינהלות האמורות דרך עמותה

תנופה , חממות, ט"מגנ: מוצע להעביר את פעילות המינהלות האמורות, ולכללי מינהל תקין
 .  עובדים חיוניים בלבד ממנהלות אלו17תוך קליטה של , ואיסרד לשירות המדינה

 
.   לאומיות�למינהל סחר חוץ יש נספחים מסחריים בכל אותן מדינות בהן פועלות קרנות דו  .10

התשתית האמורה . הינה ביצירת קשרים עם ועבור חברות ישראליות, להתמחותו של המינה, בנוסף
א "תוך ייעול משמעותי בכ, תאפשר יצירת סינרגייה בניהול השוטף של הקרנות האמורות

 .ובתקורות
 
התוכנית להכשרת כוח אדם בתיירות במשרד התיירות כוללת הוצאות עבור פעולות תמיכה וייעוץ  .11

, רות ובמסגרת ההחלטה לצמצום כוח אדם במשרדי הממשלהלמוסדות הכשרת כוח אדם בתיי
 . מוצע לסגור יחידה זו במשרד התיירות

 
היא יחידה במשרד ראש הממשלה שיעודה העיקרי הוא לפעול בקרב יהודי ) לשכת הקשר" (נתיב" .12

בשנים . ולחזק הקשר עימם וזיקתם לישראל, לעודד עלייתם לישראל, ברית המועצות לשעבר
אחר נפילת ברית המועצות ופתיחת שערי ארצות חבר המדינות לעליית יהודים ל, האחרונות
וכי ניתן לשלב את , )לשכת הקשר" (נתיב"נראה כי אין עוד מקום לקיומו של ארגון , לישראל

, הפעילות במסגרת פעולותיהם של הגורמים האחרים העוסקים בנושאים אלו כדוגמת משרד החוץ
 .הסוכנות היהודית וכדומה

ובכלל זה הקמת , שמבוצע על ידי היחידה, צע להעביר את האחריות לטיפול בתחום הקונסולרימו
וכן להעביר את האחריות להפעלת בתי ספר בחבר , מערכת המחשוב שמוקמת בה למשרד החוץ

מוצע למנות במשרד ראש , שאר פעילויות היחידה יופסקו ובמקביל. המדינות למשרד החינוך
 .ז את הטיפול בנושא העליה ממדינות חבר העמיםהממשלה יועץ אשר ירכ

 . 2004החל משנת , ח מבסיס תקציב היחידה" מליון ש31מוצע להפחית , בהתאם
 
במשרד החקלאות פועלת לאכיפת חוקי הוטרינריה ) ח"פיצו(יחידת הפיקוח על הצומח והחי  .13

ניעת הברחות של וחוקי הגנת הצומח על התוצרת החקלאית המשווקת מהרשות הפלסטינית וכן למ
מתוקף חוק הרשות לפיקוח , פועלת הרשות לפיקוח חקלאי, במקביל. תוצרת חקלאית מהרשות

כתוצאה . לאכיפת אותם חוקים בנוסף לאכיפת חוקי המועצות הצמחיות, 1988-ח"התשמ, חקלאי
ח "קיימת כפילות תפקידים ובזבוז מקורות תקציב שעליהם הצביע גם מבקר המדינה בדו, מכך
ח לרשות לפיקוח חקלאי ולכן להפחית ''מוצע להעביר את סמכויות יחידת הפיצו. 47ר מספ

 .ח''בהתאם את כמות משרות המסגרת ותקציב השכר של יחידת הפיצו
 
היא יחידת סמך הפועלת במסגרת משרד החקלאות ) מ"שה(יחידת שירותי ההדרכה והמקצוע  .14

אין , לו בענף החקלאות בעשור האחרוןבשל התמורות שח. והיא עוסקת בעיקר בהדרכת חקלאים
במדינות רבות בעולם . עוד מקום להתערבות ממשלתית עמוקה שכזו בתחום ההדרכה המקצועית

הועברו מרבית שירותי ההדרכה החקלאית לידי גופי הדרכה ) הולנד וגרמניה למשל, זילנד-ניו(
ל הרמה המקצועית של העלאה ש, מהלך זה אפשר התפתחות של שווקי ההדרכה הפרטית. פרטיים

גם מבקר המדינה הצביע על חוסר היעילות של . ההדרכה וכן של היכולת המקצועית של המגדל
בזבוז , על היצע מצומצם של שירותי הדרכה, העיכוב בהתפתחות של שוק הדרכה פרטית, היחידה

ת את מוצע להפחי, לאור האמור. 49' ח מס"מקורות מתקציב המדינה ועל פגיעה במגדלים בדו
 . תקנים ובהתאם את תקציב היחידה200-שיא כח האדם של המשרד ב

 
במטרה ליזום פעילות לפיתוח , הרשות לפיתוח הגליל והרשות לפיתוח הנגב הוקמו מתוקף חוק .15

בפועל עוסקות רשויות אלה בעיקר בפיתוח תיירות והתיישבות . כלכלי והתיישבותי באזורים אלה
אשר להם ראיה משקית , חריות משרד התיירות ומשרד השיכוןנושאים שהינם בא, בנגב ובגליל

הקצאת תקציב נוסף לרשויות פיתוח , לאור זאת. כוללת בכל הקשור לפעילות בנושאים אלו
לכן ראוי . ומהווה כפל תקציב, במטרה לקדם נושאים שבתחום משרדי המשלה אינה יעילה

 . שפעילות זו תבוצע על ידי משרדי הממשלה
 



 

 13

המשרד לאיכות הסביבה משקיע .  האנרגיה הינו בעל זיקה ברורה לאיכות הסביבהנושא שימור .16
במטרה להביא להפחתת פליטות מזהמים , משאבים רבים על מנת להביא לחיסכון בצריכת אנרגיה

המשרד פועל באמצעות ועדה שהוקמה לצורך גיבוש תכנית , בין היתר. ולשיפור איכות הסביבה
וכן באמצעות ,  במדינת ישראל בהמשך להחלטת ממשלה בנושאאסטרטגית לפיתוח בר קיימא

לאור האמור .ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך גיבוש אמצעי מדיניות להפחתת פליטות של גזי חממה
על , כי הקצאת משאבים לנושא שימור אנרגיה ראוי שתבוצע במשרד לאיכות הסביבה, לעיל נראה

 .שאמנת למנוע כפל תקציב ולייעל את ההוצאה בנו
 
מ האמונים על תחום גביית מסים ישירים ועקיפים פועלים "נציבות מס הכנסה ואגף המכס והמע .17

קיימים במשרד האוצר אגף מינהל הכנסות , בנוסף. כיום כאגפים נפרדים בתוך משרד האוצר
) ם"שע(המדינה המשמש כיחידת מטה המתאמת בין אגפי המסים ושירות עיבודים ממוכנים 

, מ"מוצע לאחד את פעילות אגפי המסים ושע. ת המיחשוב של אגפי המיסיםהמהווה את יחיד
זאת . ובכלל זה לבחון את מיזוג פעילותו של מינהל הכנסות המדינה בתוך יחידות משרד האוצר

ולייעל את עבודת , על מנת ליצור תשתית אחידה ובעלת ראיה כוללת בתחום הכנסות המדינה
האיחוד האמור יאפשר צמצום .  בין האגפים השוניםאשר מפוצלת כיום, המטה בתחום זה

 . במשאבי כוח האדם ותקציב העומדים כיום לרשות מערכי ההנהלה הנפרדים של האגפים
 .האכיפה והגבייה של מערך המיסים המאוחד, יאפשר המיזוג הגדלה של יכולת ההרתעה, בנוסף

 
.  כוח האדם בשירות המדינהלנציבות שירות המדינה מספר תפקידים הקשורים לגיוס וניהול .18

במרבית התפקידים קיים ממשק הדוק בין פעילות נציבות שירות המדינה לפעילות המבוצעת על 
שכן להחלטות המתקבלות על , ידי אגף השכר והסכמי העבודה ומינהל הגמלאות במשרד האוצר
. י המדינהשכר וגמלאות עובד, ידי נציבות שירות המדינה השלכות ישירות על תקציב המדינה

הפרדת התפקידים הקיימת בין נציבות שירות המדינה לאגפי האוצר מביאה לעתים קרובות , כיום
בכל הקשור , ולמצב של כפילויות בפעילות מאידך, למצב של חוסר יעילות וחוסר תאום מחד

ניהול מערכת שלמה בנפרד , בנוסף. לניהול תהליכים אינטגרטיביים בתחום העסקת עובדי מדינה
, אי לכך. יוצרת ניצול לא יעיל של משאבים תקציביים, היחידות העוסקות בתחומים כה קרוביםמ

מוצע לאחד את תחומי האחריות של נציבות שירות המדינה עם אגף שכר והסכמי עבודה במשרד 
 .מוצע למזג את מינהל הגמלאות בתוך האגף המאוחד, בנוסף. האוצר

 
, מעלות, רמלה, באר שבע(ר פזורים ברחבי הארץ לבטל את מחוזות משרד ראש הממשלה אש .19

 .ולהפחית את התקציבים בהתאם מבסיס תקציב משרד ראש הממשלה) נצרת ואריאל
 

 פנים ואגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל נושאים ןבמשרד לביטחו" מצילה"אגף  .20
אזרחי משטרת ישראל וציבור /באחריות להידוק שיתוף הפעולה בין המשרד לביטחון פנים

 .המדינה
 

 :אגף מצילה נושא באחריות לנושאים הבאים
 .מניעת אלימות ופשיעה תוך שיתוף פעולה עם גורמים שלטוניים •
 .מניעת אלימות ופשיעה בעזרת פעילות קהילתית •
 .נוער בסיכון ואוכלוסיות עולים, גני ילדים, פעילות בבתי ספר •
 

 :תפקידיו העיקרים של אגף קהילה ומשמר אזרחי
 .ת מערך המתנדבים לשמירה בשכונות ומניעת אלימות ועבריינותהפעל •

 .ארגון יחידות מתנדבים לסייע בעבודת המשטרה •
 .פיתוח היחסים בין המשטרה לציבור •

 
הגורמת לכפילות ולעתים , לעתים נוצרת חפיפה בפעילויות. ישנו דמיון רב בפעילויות שני הגופים

ולצורך איחוד אחריות וסמכות ואף ,  לפיכך.פעילויות הגופים משלימות האחת את השניה
התייעלות וביטול כפל אחריות נדרש לאחד את פעילות האגפים במסגרת אגף הקהילה ומשמר 

 . פניםןבמשרד לביטחו" מצילה"אזרחי במשטרת ישראל ובהתאם לסגור את אגף 
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    לללל""""צמצום שליחים של מדינת ישראל בחוצמצום שליחים של מדינת ישראל בחוצמצום שליחים של מדינת ישראל בחוצמצום שליחים של מדינת ישראל בחו

 

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

ולהפחית ,  שליחים20-מטעם משרד החוץ בנציגויות השונות בל "לצמצם את מספר השליחים בחו .1
 .2004ח מבסיס תקציב משרד החוץ לשנת " מליון ש16בהתאם 

 
ח מבסיס תקציב " מלש2.4 משרות שליח 3לצמצם את נציגויות משרד האוצר ולהפחית בהתאם  .2

 .2004משרד האוצר לשנת 
 
ולהפחית בהתאם , דינה ברחבי העולם נציגויות מסחריות של המ13 לסגור ת"להטיל על שר התמ .3

 .2004 לשנת ת"ח מבסיס תקציב משרד התמ"ש מיליון 10.5
 
ל בשיעור "ל להפחית את כמות שליחי משרד הבטחון ונספחי צה" להטיל על משרד הבטחון וצה .4

 . לפחות ולהפחית את מספר המשלחות והנספחויות בהתאם20%של 
   

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

אשר , יטת פעולות לצמצום היקף ההוצאה במגזר הציבורי תוך התייעלותלאור מצב המשק והצורך בנק
ל מטעם "מוצע בזאת להפחית את מספר השליחים בחו, מתאפשרת לאור ההתקדמות הטכנולוגית

 .2004ח מבסיס תקציב משרד החוץ לשנת " מליון ש16ולהפחית בהתאם ,  שליחים20-משרד החוץ ב
 

ח " אלפי ש2,400- משרות שליח ו3ולהפחית בהתאם , שרד האוצרמוצע לצמצם את נציגויות מ, כמו כן
 .2004מבסיס תקציב משרד האוצר לשנת 

 

.  נספחים מסחריים במסגרת נציגויות רשמיות של ישראל ברחבי העולם32 מפעיל ת"משרד התמ
משרדי הנציגים הכלכליים מתוגברים בעובדים מקומיים המאפשרים הגדלת הפעילות של הנציגות 

 .ת"הנציגויות מופעלות באמצעות המנהל לסחר חוץ של משרד התמ. ת תקציבית נמוכה יותרבעלו
 

 נספחויות במערב 4 ניתן להשאיר ,מודל אזורי בו נספחות אחת מטפלת במספר מדינותמוצע לעבור ל
, צפון אמריקהבת יונספחו 4, נספחות אחת במדינות הבלקן,  נספחויות במזרח אירופה2, אירופה

 ונספחות אחתבאסיה ובאוקיאניה   נספחויות6 ,)כפי שקיים במצב הנוכחי(אחת באפריקה נספחות 
 .באמריקה הלטינית

     

 .2004 לשנת ת"ח מבסיס תקציב משרד התמ" מיליון ש10.5השינוי המוצע יפחית  
 

ניתן לצמצם את הנוכחות , כיום. ל נציגויות ונספחויות במשרד רב של מדינות"למשרד הבטחון וצה
ל ועדיין לקיים את הקשרים הבטחוניים ואת פעילות הרכש המבוצעת "הקבועה של נציגי ישראל בחו

לאור האמור לעיל ובמקביל להחלטה על צמצום מספר הנציגים של משרדי הממשלה . י נציגות זאת"ע
 . 20%ל בשיעור של "ל מוצע לצמצם את מספר השליחים והמשלחות של משרד הבטחון וצה"בחו
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     עלויות פרישה עלויות פרישה עלויות פרישה עלויות פרישההקטנתהקטנתהקטנתהקטנת

    הקטנת הוצאות בגין פנסיה תקציביתהקטנת הוצאות בגין פנסיה תקציביתהקטנת הוצאות בגין פנסיה תקציביתהקטנת הוצאות בגין פנסיה תקציבית

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 הורות על הגדלת לחליט ילא, אילך ו2004 בינואר 1ל מיום הח יכ יב שירות המדינהנצורות ללה .1

לחוק ) ב (100בהתאם לסמכותו לפי סעיף , ת של עובד כגדולה משהייתה למעשהותקופת השיר
וסעיף , ) חוק הגמלאות-בהחלטה זו  (1970-ל"תשה, ]ולבשנוסח מ) [גמלאות(המדינה ת שירו

ק לאחר קבלת אישור תקציבי ראלא  ,)ר" תקשי-בהחלטה זו( לתקנון שירות המדינה 85.14
 .  כאמורהחלטהלכל  מהממונה על התקציבים במשרד האוצר

וכלל ההגדלות בשנת , הגדלת תקופת שירות לעובד לא תעלה על שנה אחת לעובד, בכל מקרה
 תעלנה בממוצע על מחצית השנה לכלל העובדים לגביהם הורה הנציב כי תקופת תקציב לא

 .השירות תיחשב כגדולה משהייתה
 

לא יחול על החלטות להגדלת תקופת שירות בהתאם לשיקולים המנויים בסעיפים , האמור לעיל
 .ר" לתקשי85.144- ו85.143

 
בדבר ביטול ההגדלות , ק הגמלאות לחו104בהתאם לסעיף , תדון ותמליץשפנות לועדת השירות ל .2

פי הודעה בדבר תנאי לוזאת ,  ואילך2004 בינואר 1מיום , לגבי תקופת עבודתם של פרקליטים
 .2628' בעמ, ו"עבודה מיוחדים שפורסמה בילקוט הפרסומים התשמ

 
 .2003 באוקטובר 31מלצה כאמור בסעיף זה תינתן לממשלה עד ליום ה
 

, לרבות מורים,  תינתנה דרגות פרישה בשירות המדינה לעובדים לא2004 בינואר 1חל מיום ה .3
לפעול בהתאם , להנחות את נציב שירות המדינה. הפורשים משירות לפי חוק הגמלאות, גננות

 . להחלטה זו
 .ר בהתאם" לתקשי85.125להטיל על נציב שירות המדינה לבטל את סעיף 

 
 לחוק  29אוצר לפעול בהתאם לסעיף להטיל על הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד ה .4

 לעיל על 3להחלת האמור בסעיף , ) חוק יסודות התקציב-להלן (1985-ה"התשמ, יסודות התקציב
ועל עובדי , )גוף מתוקצב-להלן( לחוק יסודות התקציב 21כהגדרתו בסעיף , עובדי גוף מתוקצב

 ).ך גוף נתמ-להלן( לחוק יסודות התקציב 32גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 
 
בדבר קביעת ,  לחוק שירות הגמלאות104עיף סהתאם לב, מתן המלצתהלפנות לועדת השירות ל .5

 . לחוק הגמלאות35ל גוף מתוקצב וכל גוף נתמך כקופה ציבורית לפי סעיף כ
 
  .2003באוקטובר  31מלצה כאמור בסעיף זה תינתן לממשלה עד ליום ה

 ):צבא(מ ''הגדלות וקיצורי פז .6
יהיו זכאים לתנאים הנהוגים היום בכל הקשור להגדלות )  ומטה64י יליד(בני פרישה  .א

 .מ''ולקיצורי פז
יינתן , בנוסף. כנהוג כיום, מ'' ומעלה יהיו זכאים להגדלות ולקיצורי פז65לוחמים ילידי  .ב

 .במקרים מיוחדים, על פי החוק הקיים, שיקול דעת לראש הארגון
 ):סוהרמשטרה ושירותי בתי ה(מ ''הגדלות וקיצורי פז .7

 
יהיו זכאים לתנאים הנהוגים היום בכל הקשור להגדלות )  ומטה62ילידי (בני פרישה  .א

 .מ''ולקיצורי פז
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יינתן , בנוסף. כנהוג כיום, מ'' ומעלה יהיו זכאים להגדלות ולקיצורי פז63לוחמים ילידי  .ב

 .במקרים מיוחדים, על פי החוק הקיים, שיקול דעת לראש הארגון
 

 )שירות הביטחון הכללי ומוסד(מ ''זהגדלות וקיצורי פ .8
 
 .ל יחולו על פורשי שירות הביטחון הכללי והמוסד"הכללים האמורים לעיל לעניין צה .א

 
 . בממוצע בשנה3% בגופים אלו לא יעלו על 55הגדלות הקיצבה לפורשים מתחת לגיל  .ב

    
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

    
אי הפנסיה של עובדי המדינה קובע את תנ, 1970-ל"התש, ]נוסח משולב)[גמלאות(חוק שירות המדינה 
מספר העובדים ). 2002 במרץ 31עובדים שהצטרפו לשירות המדינה עד ליום (בפנסיה תקציבית 

 ).גמלאים ופעילים (250,000-הזכאים לפנסיה תקציבית בשירות המדינה בלבד עומד על כ
 - על כ2001עמדה בסוף שנת ) ללא מערכת הביטחון(החבות האקטוארית בגין הפנסיה התקציבית 

 . ח" מיליארד ש137.5
 :מוצעים בהחלטה זו השינויים הבאים, )פנסיה תקציבית וצוברת(מתוך ראיה כוללת של שוק הפנסיה 

 
המפקח הכללי של משטרת ישראל ונציב , ל"ראש המטה הכללי של צה, נציב שירות המדינה .1

יל שוטר או סוהר חי, שירות בתי הסוהר רשאים להורות על החשבת תקופת השירות של עובד
להגדלת תקופת שירותו של עמית בהסדר פנסיה תקציבית ישנה .  למעשההכגדולה משהיית

מוצע על כן לקבוע כי הגדלת תקופת שירות של , )תזרימית ואקטוארית(משמעות תקציבית גדולה 
 .עובד תהיה כפופה לתמחור העלות המהוונת הנובעת מההגדלה וסימון מקור תקציבי למימונה

 
עבר החליטה הממשלה שלגבי פרקליטים בפרקליטות המדינה רשאי נציב שירות המדינה לקבוע ב .2

 תלנוכח ההתחייבו.  למעשההכי תקופת השירות שלהם תיחשב כתקופה גדולה משהיית
האקטוארית של המדינה ובשל העלויות הגבוהות של הפנסיה התקציבית מוצע לפנות לועדת 

בדבר ביטול הגדלות שירות של ,  לחוק הגמלאות104יף השירות לקבלת המלצתה בהתאם לסע
 . ואילך2004 בינואר 1פרקליט מיום 

 
קובע כללי זכאות לקידום בדרגה של עובדי ) ר"התקשי( בתקנות שירות המדינה 85.125סעיף  .3

קידום זה ערב הפרישה מגדיל בצורה משמעותית את . מדינה הפורשים לגמלאות בפנסיה תקציבית
 . קבל העובד מיום פרישתוהגמלה אותה י

 לא יתנו כל דרגות פרישה בשירות המדינה לרבות 01/10/2003מוצע לקבוע כי החל מיום 
 . סוהרים ולפורשים משירות הקבע, שוטרים, גננות, מורים, לעובדים בשירותי הביטחון

 .ל"ר ואת הפקודה המקבילה בפקודות מטכ"מוצע על כן לבטל סעיף זה בתקשי
 
 ואילך לא 2003 באוקטובר 1מוצע כי מיום , ת לגבי עובדי המדינה ואנשי צבא הקבעבדומה להצעו .4

ולעובדי ,  לחוק יסודות התקציב21כהגדרתו בסעיף , תינתנה דרגות פרישה לעובדי גוף מתוקצב
מוצע כי בהמשך להחלטת הממשלה בגין .  לחוק יסודות התקציב32גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 
נסיה תקציבית יסכמו משרד הבטחון ומשרד האוצר הפחתה מקבילה הפחתת ההוצאות בגין פ

 .בתנאי הפרישה של משרתי הקבע
 
 לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה 33וסעיף  1970-ל"תש) גמלאות( לחוק שירות המדינה 35 ףסעי .4

 מגימלתו של אדם הזכאי חלק לנכות יםמאפשר 1985-ה"תשמ] נוסח משולב] [גימלאות[לישראל 
ואשר משכורתו בגוף " קופה ציבורית"העובד בגוף שהוכר על ידי הממשלה כ, החוקלגמלה מכח 

 .זה עולה על גמלתו
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בהתאם לקריטריונים הנוכחיים אמורים להכלל ברשימת הגופים המוכרים כקופה ציבורית חברות 
-תאגידים סטטוטוריים וכל גוף שהמדינה משתתפת ביותר מ, חברות בת ממשלתיות, ממשלתיות

 .תקציבו מ50%
 

לא , כמו כן.  רשימת הגופים אינה מתעדכנת באופן שוטף דבר המקטין את היקפי הניכוי,בפועל
אשר השכר בהם מפוקח וזאת על אף שמדובר , המתוקצבים והנתמכיםנכללים בה כל הגופים 

 .בגופים אשר השכר בהם משולם ממקורות ציבוריים
 

כלול גם את  ל2003 באוקטובר 31-ליץ עד ליום הפנות לועדת השירות בכדי שזו תממוצע ל, על כן
דבר שיצמצם , במסגרת הגופים המוכרים כקופה ציבוריתהמתוקצבים והנתמכים כלל הגופים 

מוצע לחייב כל גוף מתוקצב או נתמך , כמו כן.  תשלומי כפל קצבה ומשכורת מקופת הציבור
 . הניכוי בפועלהמעסיק מקבל גמלה להודיע על כך למשרד האוצר בכדי לאפשר את

 
) נוסח משולב(המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד סטטוטרי הפועל לפי חוק הביטוח הלאומי  .5

 .1995ה "התשנ
תנאי הפרישה של עובדי המוסד לביטוח לאומי אמורים להיות כתנאי פרישתם של  , על פי חוק

 החורגים אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי מאפשר לעובדיו תנאי פרישה, עובדי מדינה
יש לציין . ל המוסד"מהמקובל בשרות המדינה באמצעות אישור בועדת ערר שבראשה עומד מנכ

 .כי מימון חריגות אלו טומן בחובו עלות תקציבית גבוהה
מוצע על כן לקבוע כי תנאי הפרישה של עובדי המוסד לביטוח לאומי לא יהיו גבוהים מאלו של 

 . יוודא  את ביצוע ההחלטהעובדי המדינה וכי נציב שירות המדינה
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    מכסות פורשים בפרישה מוקדמתמכסות פורשים בפרישה מוקדמתמכסות פורשים בפרישה מוקדמתמכסות פורשים בפרישה מוקדמת

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לעניין עובדי ( ואילך ייקבע מספרם המרבי של העובדים הפורשים בפרישה מוקדמת 2004משנת   .1

יהווה , הוראה גם פרישה מטעמי בריאות כך שהמספר הנותר אחרי אלו הפורשים מטעמי בריאות
לפי הצעת שר , בכל שנה על ידי הממשלה, ) הוראה אחריםאת מכסת הפרישה המוקדמת לעובדי

המפקח הכללי של משטרת ישראל , ל"ראש המטה הכללי של צה, נציב שירות המדינה; האוצר
ונציב שירות בתי הסוהר יוודאו כי מספר הפורשים בפרישה מוקדמת באותה שנה לא יעלה על 

עובדי תאגידים ,  עובדי המדינה-" עובדים", לענין זה; המספר המרבי שקבעה הממשלה כאמור
ל בשירות "חיילי צה, סוהרי שירות בתי הסוהר, שוטרי משטרת ישראל, מורים, שהוקמו בחוק

בו רשאי ,  פרישה לפני המועד הקבוע בחוק�" פרישה מוקדמת. "עובדי כוחות הבטחון, קבע
 .העובד לפרוש על פי החלטתו

 
ת של עובדים לפי החלטות הממשלה בענין סגירת  לא יחול על פרישות מוקדמו1האמור בסעיף   .2

 .יחידות וביטול תפקידים בשירות הציבורי
 
בכפוף , 2004מספר העובדים המרבי שיפרשו בפרישה מוקדמת בשנת , 1בהתאם לאמור בסעיף   .3

 :יהיה בהתאם לקבוע להלן, 2לאמור בסעיף 
 

 �400שוטרי משטרת ישראל  .א
 80 -סוהרי שירות בתי הסוהר  .ב
 600 �ל בשירות קבע "חיילי צה .ג
 400 �עובדי הוראה  .ד
 200 �עובדי מדינה אחרים  .ה

 
לפעול לקביעת הסדרים הדומים להסדר , להטיל על שר האוצר ושרים אחרים הנוגעים בדבר .ו

-ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21כהגדרתו בסעיף , הקבוע החלטה זו לגבי גוף מתוקצב
נתמך כהגדרתו לחוק יסודות התקציב שבהם ולגבי גוף ) להלן חוק יסודות התקציב (1985

 .נהוגים הסדרים של פנסיה תקציבית
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

: להלן (1970-ל "התש, ]נוסח משולב) [גימלאות(הפנסיה התקציבית מוסדרת בחוק שירות המדינה 
 31הקובע את תנאי הפנסיה של עובדי המדינה שהצטרפו לשירות המדינה עד ליום , )חוק הגמלאות

עובדי , ל"חיילי הקבע בצה, הסדר דומה חל גם על נושאי משרה ברשויות השלטון. 2002במרץ 
 .חלק מהתאגידים הסטטוטוריים ותאגידים אחרים, הרשויות המקומיות

 
 וההתחייבויות שכבר 250,000-נאמד בכ, בשירות המדינה בלבד, מספר המבוטחים בפנסיה התקציבית

 .מהוות נטל כבד על תקציב המדינה בשנים הבאות, ודייםשאינן מגובות בנכסים ייע, נצברו בגינם
 

פרישה מוקדמת של עובדים גורמת לעליה משמעותית בהתחייבות התקציבית של המדינה ולעלייה 
יצוין כי הסדרי פרישה מוקדמת לגמלאות לא . בחבות האקטוארית בגין הסדר הפנסיה התקציבית
ם בהסדר זה לעומת עובדים המבוטחים בהסדרי קיימים בהסדר פנסיה צוברת ובכך מופלים גמלאי

 .פנסיה תקציבית
 .מוצע להגביל את מספר העובדים שיפרשו בפרישה מוקדמת כאמור, לפיכך
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    ביטול פטור ממס לפנסיה מוקדמתביטול פטור ממס לפנסיה מוקדמתביטול פטור ממס לפנסיה מוקדמתביטול פטור ממס לפנסיה מוקדמת

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
לתקן את ,  גיל הפרישה מעבודההשעניינ, 25.3.2003 מיום 76' בהמשך להחלטת הממשלה מס  .1

 זה יהיה ןולקבוע כי גיל הפרישה לעניי, א בפקודת מס ההכנסה9סעיף שב" גיל פרישה"ההגדרה 
בחוק הביטוח ' גיל הזכאות המותנה לקצבת זקנה לגברים ולנשים לפי הוראות פרק יא

שבהגדרה ) 2(וכי יראו את מי שהתקיים בו האמור בפסקה , 1995-ה"התשנ] נוסח משולב[הלאומי
 .כמי שהגיע לגיל הפרישה, יציבהשענינו מי שנקבעה לו נכות , "גיל פרישה"

 
כך שאדם הפורש ממערכת הביטחון , לפקודת מס ההכנסה) ב(א9בסעיף ) 2(למחוק את פסקה   .2

 .לפני גיל הפרישה הקבוע בפקודה לא יהיה זכאי להטבה האמורה בסעיף
 
 . להחלטה זו1-2לפקודת מס הכנסה בהתאם לאמור בסעיפים ) ה(א9לתקן את סעיף   .3
 
כך שסכום המענק המקסימלי הפטור , לפקודת מס ההכנסה) א7(9בסעיף ) 2(לתקן את פסקה   .4

כהגדרתו בסעיף לא יעלה על השכר הממוצע במשק כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי לכל שנת 
 .עבודה

 
ולקבוע בו כי דמי , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[ בחוק הביטוח הלאומי 371לתקן את סעיף   .5

וכי שיעור דמי , ו הכנסה מפנסיה ייגבו מהפנסיה במלואהביטוח לאומי הנגבים ממי שיש ל
למעט דמי , הביטוח שייגבה כאמור יהא זהה לשיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבים משכר עבודה

לתקנות הביטוח הלאומי ) ה(א12 כהגדרתה בתקנה -"פנסיה" בהחלטה זו ;ביטוח לענף אבטלה
 .1971א "תשל) הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(

 
כך שדמי ביטוח בריאות ייגבו , 1994-ד"התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי' ט14לתקן את סעיף   .6

 .מהפנסיה במלואה בשיעור זהה לשיעור דמי הביטוח הנגבים משכר עבודה
 
 :משטרה ושירות בתי הסוהר יחולו הכללים הבאים, ל''לגבי הפורשים מצה  .7
 

, ל''יחולו על פורשי צה, מוקדמת בכלל המשקכל השינויים שיחולו על הפורשים בפרישה  .א
ביטול , ביטול פטור ביטוח לאומי, ביטול פטור ממס בריאות: בכלל זה, ס''שב, משטרה

בפקודת מס ) ב(א9 בסעיף 2הטבות המס על הגמלה ובכלל זה ההטבה הנובעת מפסקה 
 .ושינוי תקרת פטור מקסימלי למענק הניתן לפורשים, הכנסה

 ):צבא(ים פטור ממס על הוונ .ב
 . ומטה יהיו זכאים לכללי ההיוון הנהוגים כיום64בני פרישה ילידי  )1
 . מההטבה הנהוגה כיום85%- יהיו זכאים ל65-66ילידי  )2
 . מההטבה הנהוגה כיום70%- יהיו זכאים ל67-70ילידי  )3
 . מההטבה הנהוגה כיום40%- יהיו זכאים ל71-74ילידי  )4
 .ס בגין הוון הקצבה ומעלה לא יהיו זכאים לפטור ממ75ילידי  )5

 
ומשרתים בצבא ) ומעלה בשירות קבע' מי שצבר למעלה מחמש שנים ברמה א(לוחמים 

 . מההטבה בגין ההיוון15%-לא ייפגעו בכל מקרה ביותר מ, הקבע היום
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 ):משטרה ושירות בתי הסוהר(פטור ממס על הוונים  .ג

 .כיום ומטה יהיו זכאים לכללי ההיוון הנהוגים 56בני פרישה ילידי  )1
 . מההטבה הנהוגה כיום85%- יהיו זכאים ל57-58ילידי  )2
 . מההטבה הנהוגה כיום70%- יהיו זכאים ל62-59ילידי  )3
 . מההטבה הנהוגה כיום40%- יהיו זכאים ל63-66ילידי  )4
 . ומעלה לא יהיו זכאים לפטור ממס בגין הוון הקצבה68ילידי  )5

 .שירות הביטחון הכללי והמוסדל יחולו על פורשי "הכללים האמורים לעיל לעניין צה .ד
 
לעניין הגדרת לוחמים במשטרה ובשירות בתי הסוהר בהחלטה זו ובהחלטה בדבר בגין  .ה

ל ''ל ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ''להקים צוות בינמשרדי בראשות מנכ, פנסיה תקציבית
המשרד לביטחון פנים וסגן הממונה על התקציבים לעניין הגדרת לוחם בכוחות המשטרה 

מאוכלוסיית המשרתים ,  אחוז60בכל מקרה פרופורציית הלוחמים לא תעלה על סך , ס''שבוה
במידה . 1.11.03הצוות יגבש המלצותיו לא יאוחר מיום . ס  בהתאמה''במשטרה ובשב

אם יסוכם על שינוי קריטריונים . והצוות לא יגיע לכלל הסכמה ישמר המצב הנהוג כיום
 .יתוקנו התקנות בהתאם

 
    ברברברברדברי הסדברי הסדברי הסדברי הס

 
מוצע לשנות את גיל .  לגבר60- לאישה ו55גיל הפרישה המוגדר כיום בפקודת מס הכנסה הינו   .1

בהתאם להמלצות הועדה ' גיל הפרישה'הפרישה ולהתאימו לגיל הפרישה שייקבע בחוק 
, 2000 ביולי 28הציבורית לבחינת גיל הפרישה שהוגשו לשר הרווחה ולשר האוצר ביום 

 67גיל הפרישה שנקבע הינו . ח חלוף הזמן והשינויים במצב הכלכליובהתאמות הנדרשות לנוכ
 .ויועלה בהדרגה על פי הקבוע בחוק

 מהקצבה המשולמת 35%על פי פקודת מס ההכנסה גיל הפרישה המזכה בפטור ממס בשיעור של 
כחלק מהמדיניות להעלאת גיל הפרישה כפי שבאה לידי ביטוי .  לאישה55 לגבר וגיל 60הינו גיל 

המלצות הועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה מוצע לשנות את הגיל המזכה לקבלת הפטור ב
 .ולהתאימו לגיל הפרישה כאמור

במסגרת התיקון תבוטל גם ההוראה שהעניקה עד כה הטבות מס במקרים של יציאה , בנוסף
חות הסדרי הפרישה המוקדמת מטיבים בעיקר עם הסקטור הציבורי ואנשי כו. לפנסיה מוקדמת

אין כל הצדקה לכך שבנוסף להסדרי הפנסיה הנדיבים הנהוגים במגזרים אלו יינתן גם . הביטחון
 . פטור נדיב ממס

א לפקודת מס ההכנסה גם במקרה בו 9זכאים לפטור ממס כאמור בסעיף , פורשי כוחות הביטחון  .2
אלו אל מצב זה מפלה פורשים . הם מפיקים הכנסות בשנת המס בה הם פרשו ובשנה שלאחריה

 .מול כלל המשק באופן בלתי מוצדק ומוצע על כן לבטלו
 
מוצע לתקן  את , בפקודה מעניק פטור ממס על סכום המתקבל מהיוון קצבה פטורה) ה( א9סעיף   .3

 . להחלטה זו1-2סעיף זה ולהתאימו לשינויים שהוצעו לעניין קצבה הפטורה בסעיפים 
 
בל עקב פרישה עד לסכום השווה לשכר פנסיוני פקודת מס הכנסה מעניקה פטור ממענק הון שנתק  .4

ל ניתן בכדי לפצות עובדים על "הפטור הנ. ח לכל שנת עבודה" ש10,090חודשי ועד לתקרה של 
כך שהפרישו במהלך תקופת עבודתם הפרשות לפיצויי פיטורין ולא היו זכאים לניכוי במס על 

הממוצע במשק כהגדרתו בחוק מוצע לשנות את הסכום המקסימלי לגובה השכר . הפרשות אלו
זאת כיוון , משמעות החלטה זו הינה עידוד החסכון הפנסיוני של העובדים. הביטוח הלאומי

שעובדים שהנם עמיתים בקרנות הפנסיה יכולים להקפיא את יתרת הסכום בקרן הפנסיה ובכך 
 .  נשארת בידם האפשרות לנצל את הפטור ממס בהגיעם לגיל הפרישה

 
 .וי זה לא מהווה פגיעה בעובדים בעלי רמות  שכר נמוכותיצוין כי שינ
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 על מחצית 2.95%גמלאי בפרישה מוקדמת חייב כיום בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור של   .5
תשלום זה נמוך משיעור התשלום שמשלם עובד שכיר ובכך נוצר עיוות והפלייה בין . הכנסתו

על מנת . בדים שנשארו במעגל העבודהעובד שבחר לפרוש לגמלאות בפרישה מוקדמת ובין עו
מוצע על כן להשוות את הפרשות הגמלאי בפרישה מוקדמת לאלו של עובד שכיר , לבטל עיוות זה

 .בניכוי החלק שמפריש העובד עבור ביטוח אבטלה
כי אין בהחלטה זו משום שינוי במעמד הגמלאים הפטורים כיום מתשלום דמי ביטוח , יודגש

 .ולמת להםלאומי מן הפנסיה המש
 
גמלאי בפרישה מוקדמת המשולמת לו פנסיה חייב כיום בתשלום ביטוח בריאות בשיעור של   .6

תשלום זה נמוך מהתשלום שמפריש עובד שכיר ויוצר עיוות והפלייה בין .  ממחצית הפנסיה4.8%
לתקן , מוצע על כן. אדם שפרש לפרישה מוקדמת לבין עובדים שבחרו להישאר במעגל העבודה

זה כך שדמי ביטוח בריאות שמשלם גמלאי בפרישה מוקדמת הזכאי לפנסיה יהיו זהים לאלו עיוות 
 .שמשלם עובד שכיר

כי אין בהחלטה זו משום שינוי במעמד הגמלאים הפטורים כיום מתשלום דמי ביטוח , יודגש
 . בריאות מן הפנסיה המשולמת להם
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    יבית לפנסיה צוברתיבית לפנסיה צוברתיבית לפנסיה צוברתיבית לפנסיה צוברתמעבר משרתי הקבע ואנשי כוחות הביטחון מפנסיה תקצמעבר משרתי הקבע ואנשי כוחות הביטחון מפנסיה תקצמעבר משרתי הקבע ואנשי כוחות הביטחון מפנסיה תקצמעבר משרתי הקבע ואנשי כוחות הביטחון מפנסיה תקצ

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 יהיו מבוטחים 2004 בינואר 1-ל החל מיום ה''לקבוע כי חיילים המתחייבים לשרות קבע בצה .1

בהסדר פנסיה צוברת עם מאפיינים ייחודיים לשרות הקבע במקום ההסדר הפנסיוני הקיים כיום 
 ).פנסיה תקציבית(

 
 את פרטי ההסדר הפנסיוני תוך התחשבות ל''להטיל על שרי האוצר והביטחון לסכם עד למועד הנ .2

פרישה מטעמי נכות ונושאים , ל ובכללם פרישה מוקדמת''ובהתאמה לצרכים המיוחדים של צה
 .לרבות שינוי חקיקה ליישום המעבר, נוספים

 
ל את פרטי ההסדר הפנסיוני לשוטרים "להטיל על שרי האוצר וביטחון הפנים לסכם עד למועד הנ .3

 . לעיל2מור בסעיף ולסוהרים בדומה לא
 
ההסדר הפנסיוני החדש יחול , ל''לקבוע כי במידה והמשרדים לא יגיעו לידי הבנה עד המועד הנ .4

במידה והמשרדים . בכללים כפי שיסוכמו בין המשרדים,  למפרע2004 לינואר  1-בכל מקרה מה
 .ראש הממשלההנושאים שבמחלוקת יובאו להחלטת , 2004 ליולי 1לא יגיעו לידי סיכום עד ליום 

 
החל , להטיל על משרד הביטחון להודיע למתחייבים לשרות קבע כחלק מהתחייבותם לשרות קבע .5

אינו חל עליהם וכי יחול עליהם ) פנסיה תקציבית( כי ההסדר הפנסיוני הקיים 2004 לינואר 1-מה
 .הסדר פנסיה כאמור לעיל בהתאם לסיכומים בין המשרדים

 
 1ל והחייל החל מיום ''יופרשו על ידי צה, ר החלטה זו חלה עליולקבוע כי עבור חייל בקבע אש .6

כללים לאישור ( קופת גמל שהיא קרן חדשה מקיפה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה 2004באפריל 
 .סכומים בשיעור המקובל לגבי עובדי מדינה) 1964(ד ''התשכ, )ולניהול קופות גמל

 
ל ובשירות בתי הסוהר ועל עובדי שירותי האמור לעיל יחול על משרתים חדשים במשטרת ישרא .7

לרבות ביצוע שינויי החקיקה . 2004 בינואר 1שיתחילו בשירותם לאחר ) מוסד, כ''שב(הביטחון 
 .הנדרשים בהתאמה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
בניגוד לכך מתגייסים . כל עובד שנקלט למגזר הציבורי מבוטח בקרן פנסיה צוברת, 2002החל משנת 

. לשירות בתי הסוהר ולשירותי הביטחון עדיין זכאים לפנסיה תקציבית, שטרהלמ, חדשים לשירות קבע
תנאי הפרישה של משרתי הקבע ובראשם גיל הפרישה הצעיר הביאו לכך כי ההוצאה על תשלומי 

 מיליארד 5- וצפויה להגיע לכ2003ח בשנת " מיליארד ש3.3 -גמלאות בתקציב הביטחון עומדת על כ
 מיליארד 1.3-צאה על גימלאות במשטרה ובשירות בתי הסוהר עומדת על כההו. ח עד סוף העשור''ש
 .2003ח בשנת "ש
 

אשר משתחררים בטרם הגיעם , כמו כן משמעות העדר הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה כי משרתי קבע
 .לגיל פרישה אינם צוברים כלל זכויות פנסיוניות

 
כי יוקם צוות משותף למשרד 30.7.2002ם  מיו2320לאור האמור לעיל נקבע בהחלטת ממשלה מספר 

אשר ידון ויסכם את נושא המעבר של אנשי קבע החדשים למסלול של פנסיה , הביטחון ולמשרד האוצר
 .1.8.2003 במטרה להפעיל את הסיכום החל מיום 31.12.2002צוברת עד ליום 

 
וכיום , ודת הצוותבפועל עבודת המטה במשרד הביטחון נמשכה עד לאחר התאריך שנקבע לסיום עב

לפיכך מוצע לקבוע כי מי . בחלוף שנה מהחלטת הממשלה טרם סוכמו פרטי המעבר לפנסיה צוברת



 

 23

 לא יהיה זכאי 2004 בינואר 1- ויתגייס החל מיום ה2003 באוגוסט 1שיתחייב לשירות קבע החל מיום 
מוצע לתקן , ר לעילבהתאם לאמו. לפנסיה תקציבית אלא יבוטח עם כניסתו לשירות קבע בקרן פנסיה

 .1985-ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גימלאות(הגנה לישראל -את חוק שירות הקבע בצבא
 

ל יהיה רשאי לבחור "אולם צה. כמקובל בשירות המדינה יבחר משרת הקבע את קרן הפנסיה בה יבוטח
 .אשר ישמשו כברירת מחדל במקרה שמשרת הקבע ימנע מלבחור קרן, באמצעות מכרז מספר קרנות

 
שיקבעו בהסכמה בין המשרדים כמאפשרים פרישה מוקדמת , אשר ישרתו במסלולי שירות, אנשי קבע

יהיו זכאים לקצבת פרישה מתקציב המדינה החל ממועד פרישתם ועד למועד בו יהיו זכאים לקצבת 
 .  פרישה על פי תקנון קרן הפנסיה

 
 .ו בין המשרדיםהנושאים הקשורים לממשקים בין חוקי השיקום לגמלאות יסוכמ
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    גיל הפרישה מעבודהגיל הפרישה מעבודהגיל הפרישה מעבודהגיל הפרישה מעבודה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
שענינה גיל הפרישה , )76 החלטה -להלן  (25.3.2003 מיום 76' בהמשך להחלטת הממשלה מס

וביניהם את תיקוני , להניח על שולחן הכנסת את תיקוני החקיקה כמפורט באותה החלטה, מעבודה
 :החקיקה הבאים

" גיל פרישה" ההגדרה ,1987-ז"התשמ, דתחוק גיל פרישה שווה לעובד ולעובב .1
 .תתוקן כך שגיל הפרישה כאמור באותה הגדרה לא יפחת מגיל הזכאות התקני

כך שכאזרח ,  תתוקן1989-ן"התש, בחוק האזרחים הותיקים" אזרח ותיק"ההגדרה  .2
 .ותיק ייחשב מי שהגיע לגיל הזכאות התקני

 :1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי  .3

בכל מקום , שענינם שיעורי קצבת תלויים ומענק לאלמנה, )א(133- ו132בסעיפים  .א
ההעלאה תבוצע ; יועלה הגיל הנקוב בסעיף בשבע שנים, המתייחס לגילה של אלמנה

במקביל להעלאה ההדרגתית בגיל הזכאות , בארבעה חודשים בכל שנה, באופן מדורג
 .התקני לנשים

 יוגדר מבוטח כמי שטרם הגיע לגיל 195- ו158, 150שבסעיפים " מבוטח"בהגדרה  .ב
 .הזכאות התקני

 . יוגדר כי דמי אבטלה ישולמו רק למי שטרם הגיע לגיל הזכאות התקני160בסעיף  .ג

יחולו על , 60שענינן מי שהפסיק את עבודתו מרצונו אחרי גיל , )ג(166הוראות סעיף  .ד
 .גברים ונשים כאחד

ם זכאויות לגמלאות שונות לפי פרק הנכות שענינ, 215-ו) ג(א206, )ד(206בסעיפים  .ה
 .יוחלפו הגילאים הכתובים בהם בגיל הזכאות התקני, הכללית

וסעיף , יוגדר כי הזכאי לגמלת סיעוד יהיה מי שהגיע לגיל הזכאות התקני) א(225בסעיף  .ו
 .יתוקן בהתאם) 1(234

 55ום גיל כך שמק, יתוקנו) 2)(ב(246 וסעיף 238שבסעיף " אלמנה"ו" אלמן"ההגדרות  .ז
 .כשהוא מופחת בעשר שנים, ייקבע גיל הזכאות התקני לגבר, המופיע בהם כיום

 .76 בהחלטה 3 יתוקן כאמור בסעיף 245סעיף  .ח

 .65יתוקן כך שייקבע בו גיל הזכאות התקני במקום גיל ) ג)(1(247סעיף  .ט

 הזכאות  יתייחסו לגיל50כך שבמקום גיל , יתוקנו) א(252של סעיף ) 2(-ו) ג)(1(פסקאות  .י
כשהוא ,  יתייחסו לגיל הזכאות התקני40ובמקום גיל , כשהוא מופחת בעשר שנים, התקני

 .מופחת בעשרים שנים

 .יתייחס למי שהגיע לגיל הזכאות התקני) ב(310סעיף  .יא

 :1980-א"התשמ, בחוק הבטחת הכנסה .4

לגיל תיקבע הזכאות למי שהגיע , שענינה הזכאות בגיל זיקנה, )א(2של סעיף ) 4(בפסקה  .א
 .הזכאות התקני

, שענינה סכום הגמלה המשתלמת למי שהגיע לגיל זקנה, )א(5של סעיף ) 1(בפסקה  .ב
 .תשולם הגמלה בסכום האמור למי שהגיע לגיל הזכאות התקני

ייקבע כי גיל ,  לא יחולו על מי שהגיע לגיל זקנה7הקובע על הוראות סעיף , )ג(7בסעיף  .ג
 .הזקנה יוגדר כגיל הזכאות התקני
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תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ) ב)(6(67עיף בס .5
' תתוקן הכותרת לטור א, 2003-ג"התשס, )2004- ו2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 .בהתאם לתיקון אותו חוק כאמור לעיל, 1980-א"התשמ, בתוספת השניה שבחוק הבטחת הכנסה

 : ביטוח בריאות ממלכתיבחוק) ג)(2)(1א(8בסעיף  .6

ייקבע כי ההטבות יינתנו למי שהגיע , 65שענינה מתן הטבות למי שהגיע לגיל , )2(בפסקה  .א
 .לפי המאוחר, 65לגיל הזכאות התקני או לגיל 

ייקבע כי , שענינה מתן הטבות למקבל גמלת הבטחת הכנסה שהגיע לגיל זקנה, )3(בפסקה  .ב
 . התקניההטבות יינתנו למי שהגיע לגיל הזכאות

כך שתתייחס למי שהגיע לגיל ,  תתוקן1965-ה"התשכ, בחוק הפיקוח על מעונות" זקן"ההגדרה  .7
 .הזכאות התקני

הקובע כי החוק לא יחול על , 1998-ט"התשנ, )זכויות רכישה(בחוק הדיור הציבורי ) 1)(א(8בסעיף  .8
 .קניייקבע כי החוק לא יחול על מי שהגיע לגיל הזכאות הת, 65מי שהגיע לגיל 

ייקבע כי , שענינו מתן תו נכה למי שהגיע לגיל זקנה, 1993-ד"התשנ, ב בחוק חניה לנכים1בסעיף  .9
 .התו יינתן לפיו למי שהגיע לגיל הזכאות התקני

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה ) ד(א33שבסעיף " גיל הפרישה מעבודה"ההגדרה  .10
 . התקני תתייחס לגיל הזכאות1950-י"התש, )תגמולים ושיקום(

 ייקבע כי החובה לשירות עבודה 1967-ז"התשכ, בחוק שירות עבודה בשעת חירום) א(3בסעיף  .11
 .לגבר ולאישה,  ועד גיל הזכאות התקני16לפיו תהיה מגיל 

 :בפקודת מס הכנסה .12

שענינן משיכות מקרנות השתלמות וקופות , 9של סעיף ) א18(-ו) ב16(, )א16(בפסקאות  .א
 . הפרישה גיל הזכאות התקנייהיה גיל, גמל לתגמולים

תכלול את מי שהגיע לגיל הזכאות התקני ואת מי ) א(א9שבסעיף " גיל פרישה"ההגדרה  .ב
 .ואותם בלבד, באותה הגדרה) 2(שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה כאמור בפסקה 

, שענינה מי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל זקנה, )ג(ד9שבסעיף " יחיד זכאי"ההגדרה  .ג
 .ס למי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל הזכאות התקניתתייח

יתייחסו , המתייחסים למי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל זקנה, )ב(ה125-ו) ג(ד125בסעיפים  .ד
 .למי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל הזכאות התקני

 :1970-ל"התש, ]נוסח משולב)[גימלאות(בחוק שירות המדינה  .13

 -בכל מקום  .א

ההעלאה תיעשה באופן ; 42-יועלה הגיל האמור ל, 40 מקום בו מדובר בגיל )1
 .בדומה להעלאת גיל הזכאות התקני לגברים, הדרגתי

 ;57-יועלה הגיל האמור ל, בחוק' למעט בפרק ה, 55מקום בו מדובר בגיל  )2
 .בדומה להעלאת גיל הזכאות התקני לגברים, ההעלאה תיעשה באופן הדרגתי

בדומה להעלאת גיל , 67-ל האמור ליועלה הגי, 65מקום בו המדובר בגיל  )3
 .הזכאות התקני לגברים

ההעלאה ; 59- ל57-יועלה מ, בחוק' כאמור בפרק ד, גיל הפרישה לגננת .ב
 .יםגברבדומה להעלאת גיל הזכאות התקני ל, תיעשה באופן הדרגתי

 -שענינו שוטרים וסוהרים , בחוק' לענין פרק ה .ג

 ;52-יועלה הגיל האמור ל, 50מקום בו מדובר בגיל  )1

 ;57-יועלה הגיל האמור ל, 55מקום בו מדובר בגיל  )2

 ;יועלו בשנתיים) ג(77הגילאים הנקובים בסעיף  )3
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בדומה להעלאת גיל הזכאות התקני , ההעלאות כאמור בפסקה זו ייעשו באופן הדרגתי
 .לגברים

 - 1985-ה"התשמ, ]נוסח משולב)[גימלאות(בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל  .14

 ;42-יועלה הגיל האמור ל, 40בר בגיל מקום בו מדו .א
 ;57-יועלה הגיל האמור ל, 55מקום בו מדובר בגיל  .ב
 13;62-יועלה הגיל האמור ל, 60מקום בו מדובר בגיל  .ג

 ;52- ל50-יועלה הגיל הנקוב בו מ, )ג(א23בסעיף  .ד
 .בדומה להעלאת גיל הזכאות התקני לגברים, כל ההעלאות כאמור בסעיף זה ייעשו באופן הדרגתי

שענינו פיצויי פיטורים לעובד , 1963-ג"התשכ, בחוק פיצויי פיטורים) ה(11בסעיף  .15
ייקבע כי פיצויים כאמור בו יינתנו רק לעובד , שהתפטר לאחר הגיעו לגיל הפרישה

 .המתפטר לאחר שהגיע לגיל הזכאות התקני
כי עובד שגיל את האפשרות לקבוע בחוק , בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, משרד האוצר יבחן

יוכל לבקש כי גיל הזכאות , עקב העלאתו המדורגת של הגיל האמור, 67-הזכאות התקני שלו נמוך מ
כפי שנקבעו לגביו לפי , התקני לגביו וגיל פרישת החובה לגביו יהיו גבוהים מן הגילאים האמורים

ואם הוא , לביטוח לאומילמוסד , ובלבד שיודיע על כך למעבידו, 67אך לא גבוהים מגיל , תאריך לידתו
 . גם לקרן הפנסיה-עמית בקרן פנסיה ותיקה 

 76שר האוצר יהיה רשאי להניח על שולחן הכנסת תיקוני חקיקה נוספים המתחייבים מהחלטה 
ובלבד שתיקוני החקיקה האמורים יתואמו עם היועץ המשפטי , על דעת הממשלה, ומהחלטה זו

 .לממשלה

    
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 מיום 76' ולחן הכנסת את תיקוני החקיקה עליהם החליטה הממשלה בהחלטתה מסמוצע להניח על ש

בהתאם להמלצות ,  שנים67-שענינם העלאת גיל הפרישה לאיש ולאישה באופן מדורג ל, 25.3.2003
 ביולי 28הועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה שהוגשו לשר העבודה והרווחה ולשר האוצר ביום 

2000. 
 

ולהסמיך את שר האוצר להניח על שולחן הכנסת , פורש מהם תיקוני החקיקה הנדרשיםמוצע לקבוע במ
 .בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, תיקוני חקיקה נוספים הנדרשים לנוכח החלטה זו
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    שיפור כושר התחרות של המגזר העסקישיפור כושר התחרות של המגזר העסקישיפור כושר התחרות של המגזר העסקישיפור כושר התחרות של המגזר העסקי

    שינוי מבני בנמלי היםשינוי מבני בנמלי היםשינוי מבני בנמלי היםשינוי מבני בנמלי הים

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 

לפעול לשינוי מבני בנמלי הים , 18.11.01 מיום 920 ' ומס22.8.99 מיום 129' בהמשך להחלטות מס
 :באופן הבא

 
") הרשות הפנים ממשלתית: "להלן(רשות נמלים במשרד התחבורה , 31.12.2003להקים עד יום  .1

שאינם פעילות , אשר תכלול את מנהל הספנות וחלק מהתפקידים המבוצעים כיום ברשות הנמלים
הסדרת תחום הנמלים והספנות בהתאם ,  בין היתר, יהתפקיד הרשות הפנים ממשלתית יה. נמלית

רשות  הנמלים הקיימת לא תהיה עוד תאגיד על פי דין ותמשיך לפעול בהתאם . לקבוע בהחלטה זו
 . כפי שיקבע בחוק, כרשות פנים ממשלתית, לאמור בהחלטה זו

 
ת נמלי  א, כל אחת מהן בנפרד, אשר יפעילו, להקים שלוש חברות ממשלתיות כמפורט להלן .2

באישור שר האוצר ושר ,להקים, כמו כן"). חברות הנמלים: "להלן(בהתאמה , אשדוד ואילת, חיפה
 אשר תחזיק ותנהל את 10חברה ממשלתית נוספת כאמור בסעיף , 30.12.2003התחבורה עד ליום 

 . תפקח על השימוש בהם ותבטיח את פיתוחם לרבות בדרך של גיוס הון הנדרש לכך, נכסי הנמלים
 
 
להטיל על שר התחבורה ועל שר האוצר לקבוע את המבנה הארגוני של הרשות הפנים ממשלתית  .3

נכסים , לרבות לעניין העברת התחייבויות, שתוקם ואת יתר ההסדרים הנדרשים לביצוע החלטה זו
לחברות הנמלים ולחברת נכסי , וזכויות קיימות של רשות הנמלים לרשות הפנים ממשלתית

 .ביעת שלבים ולוחות הזמנים ליישום החלטה זותוך ק, הנמלים
 
, להסמיך את שר האוצר ושר התחבורה ליידע את ארגוני העובדים בדבר השינוי המבני האמור .4

הצעה לתיקון החלטת , לקבינט החברתי כלכלי) על דעת הממשלה(לשמוע עמדתם ולהגיש 
 .במידת הצורך, הממשלה

 
לנהל מיד משא ומתן מואץ עם נציגות  העובדים ,להבתיאום עם הממש, להנחות את רשות הנמלים .5

וההסתדרות להגיע להסכמים עימם באשר לתנאי העברת העובדים מרשות הנמלים לחברות 
ממשלתיות ובמידת הצורך לרשות הפנים ממשלתית ובאשר לתנאי עבודתם בחברות הממשלתיות 

 .וברשות הפנים ממשלתית
 

 .הקמת החברות יום מיום 45לסיים הסכמים אלה עד תום  .א
 

שמירת רציפות זכויות העובדים העוברים , בין השאר, עקרונות ההסכמים האמורים יכללו .ב
 .שמירה על זכויות העבר של העובדים, מרשות הנמלים לחברות הממשלתיות

 
ייעשה השינוי ,  בכל מקרה שלא ייחתמו הסכמים קיבוציים בתוך פרק הזמן שהוגדר לעיל .ג

 . על זכויות ותנאי העובדים המוסדרים בהסכמים קיבוצייםהמבני המתואר תוך שמירה 
 
שר התחבורה ושר האוצר .  מהכנסותיהן5%חברות הנמלים ישלמו תמלוגים למדינה בשיעור  .6

 . יוסמכו לשנות את שיעור התמלוגים
 :להטיל על שר האוצר ועל שר התחבורה .7
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 ונציג אגף הכלכלה למנות צוות בינמשרדי בהשתתפות נציג אגף התקציבים במשרד האוצר .א
התעריפים ,  שינוי במבנה התשלומים30.11.03שיציע עד ליום , במשרד התחבורה

באופן שייקבע להם גובה מרבי המשקף את עלות השירותים , הנגבים בנמלים, והאגרות
הצוות ימליץ לשר התחבורה ושר האוצר על אופן ושיטת הפיקוח על תעריפי . הניתנים
 . הנמלים

 
 . ההסדרים הדרושים לשם יישום המלצות הצוות שלעיללקבוע את כל .ב

  
לבצע תיקוני החקיקה הנדרשים לשם יישום החלטה זו  במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת  .8

 ). החוק -להלן ( 1.1.2004 וזאת עד לתאריך 2004
 

 .18.11.2001 מיום 920' לבטל את החלטת ממשלה מס .9
 
 ממממ""""הקמת חברת נכסי הנמלים בעהקמת חברת נכסי הנמלים בעהקמת חברת נכסי הנמלים בעהקמת חברת נכסי הנמלים בע ....10101010
 

את , 2003 בדצמבר 31עד ליום , 1975 �ה "התשל, התאם לחוק החברות הממשלתיותלהקים ב
בכפוף לאמור , חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, "מ"חברת נכסי הנמלים בע"

 :להלן
 

 שם החברה .א
 

 שם דומה �מ או אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות "חברת נכסי הנמלים בע
 .שיאושר על ידו

 
 ")חברת הנכסים("מ "ת חברת נכסי הנמלים בעמטרו .ב
 

להחזיק בחכירה נכסים נמליים שיועברו לה על ידי מדינת ישראל בהתאם  )1
ההסכמים יאושרו על ידי   . להסכמים שייחתמו מעת לעת  בין הממשלה לחברה

 .שר התחבורה ושר האוצר
 

 כפי הכל בהתאם להסדרים, להעמיד את נכסי הנמלים הנחוצים להפעלת הנמלים )2
, בהתאם להסכמים שייחתמו באישור שר האוצר ושר התחבורה,  שייקבעו בחוק

 . ותמורת דמי שימוש שייקבעו מעת לעת באישור השרים כאמור
 
לרבות גיוס ההון הדרוש , לפקח על השימוש בנכסי הנמלים ולהבטיח את פיתוחם )3

 .לשם כך בהתאם לתכנית פיתוח שתאושר בידי שר התחבורה ושר האוצר
 

 .החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לבצוע המטרות שלעיל
 

 אופי החברה  .ג
 

 .החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות
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 מבנה הון החברה .ד

     
בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר , מנהל רשות החברות הממשלתיות

, את מבנה ההון של החברה, ויקבע בהתאם לאמור בהחלטה ז, ל משרד התחבורה"ומנכ
 .כל אחת ₪ 1המונפק והנפרע של החברה אשר יחולק למניות רגילות בנות , ההון הרשום

 
 זכויות המניות .ה

 
המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד

 נכסי החברה בהשתתפות ברווחים ובחלוקת, במינוי דירקטורים, בהצבעה באסיפה כללית
 .בפירוק

 
 הדירקטוריון .ו
 

 .7 ולא יעלה על  5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ
מקרב .  יהיו עובדי מדינה3מתוכם לפחות , הדירקטורים יהיו דירקטורים מטעם המדינה

 דירקטורים יהיו עובדי משרד התחבורה ולפחות דירקטור אחד 2עובדי המדינה לפחות 
 .יהיה עובד משרד האוצר

 
 השר האחראי .ז
    

 .שר התחבורה יהיה השר האחראי לענייני החברה
 
 מסמכי החברה .ח

    
ה "תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל

יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות , 1975 �
 .הממשלתיות לפני רישום החברה

 
 חברהמקורות המימון של ה .ט

    
גיוסי הון והכנסות , מקורות המימון של החברה יהיו דמי שימוש שישולמו עבור הנכסים

 .נוספות
 

 ממממ""""הקמת חברת נמל אשדוד בעהקמת חברת נמל אשדוד בעהקמת חברת נמל אשדוד בעהקמת חברת נמל אשדוד בע ....11111111
    

את , 2003 בדצמבר 31עד ליום , 1975 �ה "התשל, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, להקים
בכפוף לאמור , אלחברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישר, "מ"חברת נמל אשדוד בע"

 :להלן
 

 שם החברה .א
 

 שם דומה �מ או אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות "חברת נמל אשדוד בע
 .שיאושר על ידו

 
 ")החברה("מ "מטרות חברת נמל אשדוד בע .ב

 .לנהל ולהפעיל את השירותים הנמליים בנמל אשדוד ביעילות ובהתאם לשיקולים כלכליים
 

ים שבשימושה במטרה להעניק שירות מיטבי לכלל לנצל בצורה יעילה את הנכס .ג
 .המשתמשים בשירותים הנמליים
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 .לפעול בהתאם להוראות כל דין .ד

 
 .החברה תהא רשאית לפעול למטרות נוספות  באישור הממשלה

 .החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לבצוע המטרות שלעיל
 

 אופי החברה  .ה
 

 .וגבלת במניותהחברה תהיה חברה פרטית מ
 

 מבנה הון החברה .ו
     

בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר , מנהל רשות החברות הממשלתיות
, את מבנה ההון של החברה, יקבע בהתאם לאמור בהחלטה זו, ל משרד התחבורה"ומנכ

 .כל אחת ₪ 1המונפק והנפרע של החברה אשר יחולק למניות רגילות בנות , ההון הרשום
 

 יות המניותזכו .ז
 

המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד
בהשתתפות ברווחים ובחלוקת נכסי החברה , במינוי דירקטורים, בהצבעה באסיפה כללית

 .בפירוק
 

 הדירקטוריון .ח
 

 .9 ולא יעלה על  5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ
מקרב .  יהיו עובדי מדינה4מתוכם לפחות , ורים מטעם המדינההדירקטורים יהיו דירקט

 דירקטורים יהיו עובדי משרד התחבורה ולפחות דירקטור אחד 2עובדי המדינה לפחות 
 .יהיה עובד משרד האוצר

 
 השר האחראי .ט

    
 .שר התחבורה יהיה השר האחראי לענייני החברה

 
 מסמכי החברה .י

    
ה "התשל,  הוראות חוק החברות הממשלתיות תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את

יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות , 1975 �
 .הממשלתיות לפני רישום החברה

 
 מקורות המימון של החברה .יא

    
מקורות המימון של החברה יהיו אגרות והיטלים שהחברה תהיה רשאית לגבות והכנסות 

 .אחרות והכל על פי כל דין
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    ממממ""""הקמת חברת נמל חיפה בעהקמת חברת נמל חיפה בעהקמת חברת נמל חיפה בעהקמת חברת נמל חיפה בע ....12121212
 

את , 2003 בדצמבר 31עד ליום , 1975 �ה "התשל, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, להקים
בכפוף לאמור , חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, "מ"חברת נמל חיפה בע"

 :להלן
 

 שם החברהשם החברהשם החברהשם החברה ....אאאא
 

 שם דומה שיאושר �מ או אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות "חברת נמל חיפה בע
 .על ידו

 
 ")החברה ("ממממ""""מטרות חברת נמל חיפה בעמטרות חברת נמל חיפה בעמטרות חברת נמל חיפה בעמטרות חברת נמל חיפה בע .ב

 
לנהל ולהפעיל את השירותים הנמליים בנמל חיפה ביעילות ובהתאם לשיקולים  )1

 .כלכליים
 

לנצל בצורה יעילה את הנכסים שבשימושה במטרה להעניק שירות מיטבי לכלל  )2
 .המשתמשים בשירותים הנמליים

 
 .דיןלפעול בהתאם להוראות כל  )3

 
 .החברה תהא רשאית לפעול למטרות נוספות  באישור הממשלה

 .החברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לבצוע המטרות שלעיל
 

 אופי החברה אופי החברה אופי החברה אופי החברה  ....גגגג
 

 .החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות
 

 מבנה הון החברהמבנה הון החברהמבנה הון החברהמבנה הון החברה ....דדדד
     

משרד האוצר בהתייעצות עם הממונה על התקציבים ב, מנהל רשות החברות הממשלתיות
ההון , את מבנה ההון של החברה, יקבע בהתאם לאמור בהחלטה זו, ל משרד התחבורה"ומנכ

 .כל אחת ₪ 1המונפק והנפרע של החברה אשר יחולק למניות רגילות בנות , הרשום
 
 זכויות המניותזכויות המניותזכויות המניותזכויות המניות ....הההה

 
המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד

בהשתתפות ברווחים ובחלוקת נכסי החברה , במינוי דירקטורים,  באסיפה כלליתבהצבעה
 .בפירוק
 

 הדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריון ....וווו
 

 .9 ולא יעלה על  5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ
מקרב .  יהיו עובדי מדינה4מתוכם לפחות , הדירקטורים יהיו דירקטורים מטעם המדינה

בדי משרד התחבורה ולפחות דירקטור אחד יהיה  דירקטורים יהיו עו2עובדי המדינה לפחות 
 .עובד משרד האוצר



 

 32

 
 השר האחראיהשר האחראיהשר האחראיהשר האחראי ....זזזז

    
 .שר התחבורה יהיה השר האחראי לענייני החברה

 
    מסמכי החברהמסמכי החברהמסמכי החברהמסמכי החברה ....חחחח

    
 �ה "התשל, תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות הממשלתיות 

 רשות החברות הממשלתיות יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי, 1975
 .לפני רישום החברה

 
 מקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברה ....טטטט

    
מקורות המימון של החברה יהיו אגרות והיטלים שהחברה תהיה רשאית לגבות והכנסות 

 .אחרות והכל על פי כל דין
 

    ממממ""""הקמת חברת נמל אילת בעהקמת חברת נמל אילת בעהקמת חברת נמל אילת בעהקמת חברת נמל אילת בע ....13131313
 

את , 2003מבר  בדצ31עד ליום , 1975 �ה "התשל, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, להקים
בכפוף לאמור , חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל, "מ"חברת נמל אילת בע"

 :להלן
 

 שם החברהשם החברהשם החברהשם החברה ....אאאא
 

 שם דומה שיאושר �מ או אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות "חברת נמל אילת בע
 .על ידו

 
 ")החברה ("ממממ""""מטרות חברת נמל אילת בעמטרות חברת נמל אילת בעמטרות חברת נמל אילת בעמטרות חברת נמל אילת בע .ב

 בנמל אילת ביעילות ובהתאם לשיקולים לנהל ולהפעיל את השירותים הנמליים )1
 .כלכליים

 
לנצל בצורה יעילה את הנכסים שבשימושה במטרה להעניק שירות מיטבי לכלל  )2

 .המשתמשים בשירותים הנמליים
 

 .לפעול בהתאם להוראות כל דין )3
 

 .החברה תהא רשאית לפעול למטרות נוספות  באישור הממשלה 
 .לה הדרושה לה לבצוע המטרות שלעילהחברה תהיה רשאית ליזום ולבצע כל פעו

 
 

 אופי החברה אופי החברה אופי החברה אופי החברה  ....גגגג
 

 .החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות
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 מבנה הון החברהמבנה הון החברהמבנה הון החברהמבנה הון החברה ....דדדד

     
בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר , מנהל רשות החברות הממשלתיות

ההון , את מבנה ההון של החברה, יקבע בהתאם לאמור בהחלטה זו, ל משרד התחבורה"ומנכ
 .כל אחת ₪ 1המונפק והנפרע של החברה אשר יחולק למניות רגילות בנות , וםהרש

 
 זכויות המניותזכויות המניותזכויות המניותזכויות המניות ....הההה

 
המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד

בהשתתפות ברווחים ובחלוקת נכסי החברה , במינוי דירקטורים, בהצבעה באסיפה כללית
 .בפירוק

 
 הדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריון ....וווו

 
 .9 ולא יעלה על  5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ

מקרב .  יהיו עובדי מדינה4מתוכם לפחות , הדירקטורים יהיו דירקטורים מטעם המדינה
 דירקטורים יהיו עובדי משרד התחבורה ולפחות דירקטור אחד יהיה 2עובדי המדינה לפחות 

 .עובד משרד האוצר
 
 השר האחראיהשר האחראיהשר האחראיהשר האחראי ....זזזז

    
 .האחראי לענייני החברהשר התחבורה יהיה השר 

 
    מסמכי החברהמסמכי החברהמסמכי החברהמסמכי החברה ....חחחח

    
 �ה "התשל, תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות הממשלתיות 

יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות הממשלתיות , 1975
 .לפני רישום החברה

 
 מקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברה ....טטטט

    
ו אגרות והיטלים שהחברה תהיה רשאית לגבות והכנסות מקורות המימון של החברה יהי

 .אחרות והכל על פי כל דין
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לקיומה של תחרות בכל ענף . תחום השירותים הנמליים הנו תחום שירות בלתי תחרותי במדינת ישראל
לזכות הבאים לידי ביטוי בתמריץ לביצוע שיפורים ושינויים על מנת , שהוא יתרונות כלכליים רבים

יתרון תחרותי זה מבטיח את קיומו האיתן של הענף הן ברמה המקומית והן . ביתרון תחרותי
 ..בהתמודדות מול נמלי אגן הים התיכון

 
כדי לעמוד ביעדים אלו ובהמשך להשקעות בגובה מיליארדי שקלים חדשים בתשתית נמלי הים 

 .יהולית ותפעולית לנמלי היםבישראל מוצע לשנות את מבנה הענף כך שיתאפשר מתן עצמאות נ
 

מבנה שאינו משקף את העלויות , מוצ לבצע רפורמה במבנה התעריפים של רשות הנמלים, כמו כן
הצעה זו צפויה . האמיתיות ובמקומו להציע תעריפי מקסימום פשוטים המשקפים את העלויות לכל נמל

 .אי תחרותלתמוך במטרות השינוי המבני המוצע ולאפשר חופש פעולה מסחרי בתנ
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     פיצול והפרטת בתי הזיקוק פיצול והפרטת בתי הזיקוק פיצול והפרטת בתי הזיקוק פיצול והפרטת בתי הזיקוק–משק הדלק משק הדלק משק הדלק משק הדלק 

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
להחלטת ועדת שרים , 25.11.02 מיום 2796' ומס, 22.8.99 מיום 126' בהמשך להחלטות ממשלה מס

ולהסכם שנחתם בין המדינה לבין החברה לישראל מיום , 20.10.01 מיום 2/ לענייני הפרטה מח
לקדם את פיצול בתי הזיקוק , ) ההסכם�להלן (ם הנדרשים  אשר טרם קיבל את כל האישורי2.12.02

 :ואת הפרטתם באופן הבא
 
משרד המשפטים , משרד התשתיות, להקים צוות בינמשרדי שיכלול נציגים ממשרד האוצר  .1

 .עבודת הצוות תרוכז על ידי משרד האוצר. והממונה על הגבלים עסקיים
 

בשים לב למכתביו של היועץ , קוק בעת הזוהצוות יבחן את מכלול הסוגיות הנוגעות לבתי הזי  .2
תחילה יבחן הצוות את ההסכם ואת . 13.8.03 ומיום 30.7.03המשפטי לממשלה בעניין זה מיום 

את תנאי ההסכם לרבות , את דחיית מועד האופציה של החברה לישראל, ובכלל זה, החלופות לו
דינה והחברה לישראל בעקבות ואת הערכות השווי שנערכו על ידי המ, דמי ההרשאה שנקבעו בו

יבחן בין היתר את הדרך , ובהתאם לעמדותיו כאמור, לאחר מכן. ויקבע את עמדותיו, ההסכם
המתאימה והיעילה לביצוע פיצול בתי הזיקוק והפרטתם ואת הסדרת ההחזקות של כל אחד מבתי 

ות מוסמך הצו. ן"הזיקוק המפוצלים בחברות מוחזקות במישרין ובעקיפין על ידי חברת בז
ואין צורך לכלול נושא זה במסגרת המלצות הצוות , להחליט לעניין דחיית מועד האופציה כאמור

 .5כאמור בסעיף 
 
, בין היתר, רשאי הצוות לנהל משא ומתן למול החברה לישראל, 2בשים לב למסקנותיו בסעיף   .3

, קות על ידםבכל הנוגע לפיצול בתי הזיקוק ומבנה הבעלות בבתי הזיקוק ובחברות המוחז
 .לאחר הפיצול, במישרין או בעקיפין

 
יחסי הגומלין שישררו , הפיקוח על המחירים, ובכלל זה, ימליץ הצוות לגבי מבנה היעד, כמו כן  .4

 הזינה ביניהם וביניהם לבין התעשיות בנוגע להעברת חומריבין שני בתי הזיקוק לרבות עקרונות 
לרבות המועדים , יקוק נפרדים או לשולטים בהםהפטרוכימיות ותחומי פעילות נוספים לבתי ז

 .לתחילת פעילות כאמור
 
 יום לאישור ועדת שרים לענייני הפרטה או לאישור ועדת שרים 30הצוות יגיש את המלצותיו בתוך   .5

ורשאי הוא להגיש המלצות חלקיות בנושאים הדחופים , כפי שיקבע שר האוצר, לחברה וכלכלה
 . יום60יכול שיוגשו בתוך , 4עניין סעיף המלצות הצוות ל.  יום20תוך 

 
יגיש מנהל רשות החברות בתאום , ובשים לב למסקנותיו,  יום לאחר הגשת מסקנות הצוות30עד   .6

משרד המשפטים והרשות , משרד התשתיות הלאומיות ,החשב הכללי, עם הממונה על התקציבים
 הפרטת חברת בתי זיקוק להגבלים עיסקיים הצעת החלטה לועדת שרים לענייני הפרטה בדבר

, הצעת ההחלטה תתייחס, מ בדרך של פיצולה ומכירת אחזקות המדינה לאחר הפיצול"לנפט בע
 :לנושאים הבאים, בין היתר ככל שיידרש

 
חברת "-ו") ח"בז" ("מ"  חיפה בע-חברת בתי זיקוק לנפט : "ן לשתי חברות אחיות"פיצול בז .א

, הזכויות, ח יוותרו כל הנכסים" כך שבבז")א"בז" ("מ" אשדוד בע-בתי זיקוק לנפט 
, הזכויות, ההתחייבויות והעובדים הכרוכים בפעילות בית הזיקוק בחיפה וכל הנכסים

 .א"ההתחייבויות והעובדים הכרוכים בפעילות בית הזיקוק באשדוד יועברו לבז
 
א לאחר ביצוע "ח ובבז"קביעת דרכי ההפרטה והמתווה למכירת אחזקות המדינה בבז .ב

 .יצולהפ
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 קבעה כי יש לפצל את בתי הזיקוק תוך שינוי המשטר 22.8.99 מיום 126' החלטת הממשלה מס
 נערך 2003לקראת תום זיכיון בתי הזיקוק החל באוקטובר , כן-כמו. הרגולטיבי השורר בענף הדלק

ירה למדינה ן ולחברה לישראל המסדיר את העקרונות הנכסיים ותשלומי חכ"הסכם בין המדינה לבז
בהתאם להסכם בוצעו הערכות לגבי השווי המאוחד של בתי הזיקוק ושווי כל . 2003החל מאוקטובר 
ההסכם . 25.11.02 מיום 2796' הממשלה אימצה את עקרונות ההסכם בהחלטה מס. בית זיקוק בנפרד

 .2.12.02נחתם ב 
 

ציה שניתנה לחברה לישראל תוך דחיית האופ, לפיכך מוצע כי יוחל מיידית בפיצול בתי הזיקוק
על מנת לקדם את הפיצול והפרטת בתי הזיקוק באשדוד מוצע כי במהלך תקופה זו . במסגרת ההסכם

 .ולאחר הפיצול יוחלפו מניות בין המדינה לחברה לישראל
 
מנת לקדם את הפיצול ולגבש את פרטיו מוקם בזאת צוות הכולל את כל גורמי הממשלה -על

 .הרלוונטים
    

ח לאוצר " מיליון ש27-יצוע ההסכם יביא לאובדן הכנסה שנתית מדמי הרשאה הנאמדת בכאי ב
 .ח אובדן הכנסה מארנונה לרשויות המקומיות" מיליון ש20-וכ, המדינה
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    הפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית ופתיחת שוק הדואר לתחרותהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית ופתיחת שוק הדואר לתחרותהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית ופתיחת שוק הדואר לתחרותהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית ופתיחת שוק הדואר לתחרות

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
   -ף הדואר בישראל  בדבר ביצוע רפורמה בענ2312' בהמשך להחלטת ממשלה מס

להפוך את רשות הדואר מתאגיד סטטוטורי לחברה ממשלתית שתוקם לצורך כך בהתאם לתנאים 
 . המפורטים בהחלטה זו

 
 הפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתיתהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתיתהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתיתהפיכת רשות הדואר לחברה ממשלתית .1

 
את , 2003 בנובמבר 1עד ליום , 1975 -ה"התשל, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, להקים

בכפוף לאמור ,  ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראלחברה, "מ"חברת דואר ישראל בע"
 :להלן

 
 שם החברהשם החברהשם החברהשם החברה ....אאאא

 שם דומה שיאושר -מ או אם שם זה לא יאושר על ידי רשם החברות "חברת דואר ישראל בע
 .על ידו

 
    ")")")")החברההחברההחברההחברה("("("("מ מ מ מ """"מטרות חברת דואר ישראל בעמטרות חברת דואר ישראל בעמטרות חברת דואר ישראל בעמטרות חברת דואר ישראל בע ....בבבב

 :מטרות החברה הן המטרות המנויות להלן בלבד
 .כפי שייקבע בכל דין,  ות למתן סל שירות אוניברסלילספק שירותי דואר תוך התחייב )1
להפעיל ולקיים את המערכות הנדרשות למתן , להחזיק, לנהל, לפתח, לבנות, לתכנן )2

 . שירותי הדואר
 .בכפוף לכל דין, לתת שירותי בנק הדואר )3
 .י כל דין"לתת שירותים אחרים ככל שיותר להם עפ )4

 
 .החברה לא תפעל למטרות נוספות

 .יה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה הדרושה לה לבצוע המטרות שלעילהחברה תה
 

    אופי החברהאופי החברהאופי החברהאופי החברה ....גגגג
 .החברה תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות

 
 מבנה הון החברה ביום הקמת החברהמבנה הון החברה ביום הקמת החברהמבנה הון החברה ביום הקמת החברהמבנה הון החברה ביום הקמת החברה ....דדדד

בשים לב לדוחות רווח והפסד הצפויים , מבנה ההון של החברה יבטיח את איתנותה הפיננסית
 :בחמש שנים הקרובות ויכלול

 הדואר אשר יועברו לחברה בניכוי התחייבויות רשות הדואר אשר יועברו נכסי רשות )1
 .לחברה

למעט הקרן השמורה כמוגדר בחוק , נכסי בנק הדואר בניכוי התחייבויות בנק הדואר )2
 . והכל בהתאם להערכת השווי שתבוצע עבור המדינה1951 �א "התשי, בנק הדואר

ברות הממשלתיות בתיאום עם מבנה ההון של החברה יקבע על ידי מנהל רשות הח )3
 .הממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר
ההון . ח ערך נקוב כל אחת" ש 1ההון הרשום של החברה יורכב ממניות רגילות בנות 

שיהיו כולן , ח ערך נקוב כל אחת" ש1המונפק והנפרע יהיה מורכב ממניות רגילות בנות 
 .בידי מדינת ישראל

 
 

    זכויות המניות זכויות המניות זכויות המניות זכויות המניות  ....הההה



 

 38

המעניקות לבעליהן זכויות שוות , הון המניות של החברה יורכב ממניות רגילות בלבד
בהשתתפות ברווחים ובחלוקת נכסי החברה , במינוי דירקטורים, בהצבעה באסיפה הכללית

 .בפירוק
    
    הדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריון ....וווו

 .  11 ולא יעלה על 5 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ
 3, מקרב עובדי המדינה.  עובדי מדינה6מתוכם , המדינההדירקטורים יהיו דירקטורים מטעם 

 . דירקטורים יהיו עובדי משרד האוצר 3 -דירקטורים יהיו עובדי משרד התקשורת ו
 

    השר האחראי השר האחראי השר האחראי השר האחראי  ....זזזז
 .שר התקשורת יהיה השר האחראי לענייני החברה

 
    מסמכי החברה מסמכי החברה מסמכי החברה מסמכי החברה  ....חחחח

-ה"התשל, תקנון ההתאגדות של החברה יהיה תואם את הוראות חוק החברות הממשלתיות
יכלול את ההוראות הכלולות בהחלטה זו ויאושר בידי רשות החברות הממשלתיות , 1975

 .לפני רישום החברה
 

    מקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברהמקורות המימון של החברה ....טטטט
יהיו הזכויות והנכסים של רשות הדואר ובנק , מקורות המימון של החברה בעת הקמתה

 .הדואר המועברים לחברה
 

    העברת נכסים והתחייבויותהעברת נכסים והתחייבויותהעברת נכסים והתחייבויותהעברת נכסים והתחייבויות ....יייי
תבוא , 2004 בינואר 1ומיום , ההתחייבויות של רשות הדואר יועברו לחברת הדוארהזכויות ו

 .החברה במקומה של רשות הדואר לכל דבר ועניין
 
 נכסיםנכסיםנכסיםנכסים ....יאיאיאיא
 

 יועברו ביום 1987כסי רשות הדואר שזכויות בהן הועברו במסגרת הסכם העברת הנכסים בשנת נ  .1
נה והרשות החזיקה בהם או השתמשה ואם היו בבעלות המדי, ביטול רשות הדואר לקניין המדינה

 .  תועבר לקניין המדינה כל זכות שהייתה בהם לרשות-בהם 
 

, מנהל מקרקעי ישראל וחברת הדואר, ין משרד האוצרב, 2003 בדצמבר 15עד ליום , יחתם הסכםי  .2
קרונות המפורטים ען היתר לפי היב, המדינה לחברת הדוארמנכסים במסגרתו יועברו זכויות בו

 :להלן
, זכויות וההתחייבויות בקשר למיטלטלין שמשמשים את רשות הדואר יועברו לחברהה .א

 .כנגד עודף הזכויות במיטלטלין יוקצו למדינה מניות בחברה. ייקבע בהסכםשבמועד 
או נשכרו על ידי רשות הדואר מצד , נחכרו, הזכויות וההתחייבויות בקשר למקרקעין שנרכשו .ב

כנגד  .יקבע בהסכםשייועברו לחברה במועד , יה השונותשאיננו המדינה על רשויות,שלישי
 .עודף הזכויות בנכסים יוקצו למדינה מניות בחברה

למעט הקרן השמורה כמוגדר בחוק בנק , הזכויות וההתחייבויות של בנק הדואר, הנכסים .ג
בעד תמורה , 2004בינואר  1יועברו לחברת הדואר עד ליום , 1951 -א "התשי, הדואר
הכל כפי , מדינה ובהתאם לאופן התשלוםהאם להערכת השווי שתבוצע עבור בהת, למדינה

 .בהתייעצות עם שר התקשורת, י שר האוצר"שייקבע ע
לידי חברת הדואר יועברו זכויות בנכסים אשר הועברו לרשות הדואר במסגרת הסכם הנכסים  .ד

כסים בהתאם לרשימת נ, )1כאמור בסעיף יא( ואשר הועברו לידי המדינה 1987משנת 
רשימת הנכסים והזכויות בהם האמורים לעבור , פ המועדים שייקבעו בו"שתיקבע בהסכם וע

זמן סביר טרם העברתם , יועברו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, כאמור בסעיף זה, לחברה
 .לחברה

בהתייעצות עם שר , כריע בעניין שר האוצרימידה ולא הושגה הסכמה לגבי נכס כלשהו ב .ה
 . תקשורתה
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תבוטל  , ובכפוף לחתימת ההסכם כאמור,  העברת הפעילות מרשות הדואר לחברת הדוארעם ....וווו
 -בסך שלא יפחת מ , ובמקומה תבוא התחייבות נפרעת לחשב הכללי, ההתחייבות הצמיתה

 תשלומים שנתיים שווים צמודים למדד המחירים לצרכן 10 -אשר תיפרע ב, ח" מלש260
 פרעון הקרן יחל להשתלם במהלך השנה הראשונה . לשנה6.5%ונושאים ריבית שנתית של 
ופירעון הריבית יחל להשתלם במהלך השנה השנייה לתחילת , לתחילת פעילות החברה

    .פעילות החברה
 

 עובדיםעובדיםעובדיםעובדים ....יביביביב
עובדי רשות הדואר יועברו לחברת הדואר לאחר הקמתה תוך שמירה  על  .1

מהרשות  הסכם מעבר 2003 בדצמבר 1ולצורך כך ייחתם עד ליום , זכויותיהם
 .לחברה לרבות הסכם רציפות זכויות והסכם קיבוצי בחברה

 .יוסדרו הסכמי פרישה  עם עובדים שלא ייקלטו במסגרת החברה החדשה .2
 ייחתם הסכם המסדיר את הפנסיה לעובדי וגמלאי הרשות 2003 בדצמבר 1עד ליום  .3

 .שעברו אליה ממשרד התקשורת
 

 ממממ""""מעמעמעמע ....יגיגיגיג
 בגין הפיכת רשות הדואר 10%עלו בשיעור ממוצע של תעריפי הדואר יו, 2004 בינואר 1ביום  .1

 .מ"לחברה ממשלתית החייבת בתשלומי מע
מ על שירותי בנק הדואר באופן "ל במשרד האוצר ייבחן את סוגיית תשלום המע"החשכ .2

 .לאלו שחלים על פעילות בנקים מסחריים, שיצור תנאי פעילות דומים
 
    תמלוגיםתמלוגיםתמלוגיםתמלוגים ....ידידידיד

 : חת בשיעורים ובמועדים כדלקמןשיעור התמלוגים על חברת הדואר יופ

 4% -יופחת שיעור התמלוגים ל, 2004 בינואר  1ביום  .20.1.1

 3% -יופחת שיעור התמלוגים ל , 2005 ביולי  1ביום  .20.1.2

 2%-יופחת שיעור התמלוגים ל, 2007 ביולי  1ביום  .20.1.3

 
    תעריפיםתעריפיםתעריפיםתעריפים ....טוטוטוטו

לייה  מעבר לשיעור הע2004 בינואר 1החל מיום, 2%תעריפי הדואר יועלו בשיעור ממוצע של 
 .10%מ בשיעור ''הנדרש בגין המע

 
 ארנונהארנונהארנונהארנונה ....טזטזטזטז

להבהיר בחקיקה כי לצורך תשלומי הארנונה לרשויות המקומיות תסווג חברת הדואר בסיווג 
 .או כל סיווג אחר'' בנקים וחברות ביטוח''ולא בסיווג '' שירותים ומסחר, משרדים''
 
 עלויות המעבר עלויות המעבר עלויות המעבר עלויות המעבר  ....יזיזיזיז

עלות הקצאת והנפקת הון  , מיסים, מס בולים, תינתן אפשרות לפטור את החברה  מתשלומי אגרות
הכל , או להקטינם,הנובעים מהמעבר מרשות הדואר לחברת הדואר,  וכל תשלומי חובה אחרים

 . י שר האוצר"כפי שייקבע ע
 
 העברת הפעילות מרשות הדואר לחברת הדוארהעברת הפעילות מרשות הדואר לחברת הדוארהעברת הפעילות מרשות הדואר לחברת הדוארהעברת הפעילות מרשות הדואר לחברת הדואר ....יחיחיחיח

, הדואריבוטל קיומה הסטטוטורי של רשות הדואר מכוח חוק רשות , 2004 בינואר 1ביום 
 .ופעילותה תועבר לחברת הדואר, 1986 -ו"התשמ
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    ביטול בנק הדואר והעברתו לחברת הדואר החדשהביטול בנק הדואר והעברתו לחברת הדואר החדשהביטול בנק הדואר והעברתו לחברת הדואר החדשהביטול בנק הדואר והעברתו לחברת הדואר החדשה ....2222
 

ופעילותו , 1951-א "התשי, יבוטל קיומו הסטטוטורי של בנק הדואר מכוח חוק בנק הדואר .א
תמוזג בחברת הדואר החדשה על בסיס פעילות השירות הבנקאי הקיים ברשות הדואר תוך 

 .  ונאית בין השירותים הבנקאים לבין שאר השירותיםהפרדה חשב
למעט הקרן השמורה כמוגדר בחוק בנק , הזכויות וההתחייבויות של בנק הדואר, כל הנכסים .ב

בעד תמורה , 2004 בינואר 1 יועברו לחברת הדואר עד ליום ,,,,1951    �א "התשי, הדואר
הכל כפי  ,  לאופן התשלוםבהתייחס להערכת השווי שתבוצע עבור המדינה ובהתאם,  למדינה

 .י שר האוצר בהתייעצות עם שר התקשורת"שייקבע ע
משרד התקשורת  , בין משרד האוצר, ייחתם הסכם שירותים חדש בתחום שירותי בנק הדואר .ג

 .ורשות הדואר שיסדיר את יחסי הגומלין בין המדינה לחברת הדואר החדשה
 .תבוטל אחריות המדינה על כספי בנק הדואר .ד
 .בבנקים מסחריים, למעט כספי ממשלה, חברת הדואר להפקיד את כספי הלקוחותיותר ל .ה
 .תבוטל יחידת הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת .ו

 
 
 הסדרת התחרות בענף הדוארהסדרת התחרות בענף הדוארהסדרת התחרות בענף הדוארהסדרת התחרות בענף הדואר ....3333

 4.5לפיה הותרה תחרות בשירותי הדואר שמחירם גבוה פי , 2312' בהמשך להחלטת ממשלה מס
 :י העקרונות הבאים"חת השוק עפמחליטים על המשך פתי, ממחיר מכתב רגיל

 
 מודל פתיחת השוק מודל פתיחת השוק מודל פתיחת השוק מודל פתיחת השוק  ....אאאא

 משירותי הדואר שמחירים כיום נמוך 20%- 30%ייפתחו לתחרות , 2005 ביולי 1ביום  )1
י מתן הרשאה למתחרים להפיץ "ע, ")התחום השמור "-להלן ( ממחיר הבול 4.5מפי 

מתחום הדואר  50%י פתיחת "זאת ע, דואר כמותי ודיוור ישיר עבור סגמנטים ספציפיים
 .הכמותי

י פתיחת שוק "ע" התחום השמור" מ45%-55% -תורחב התחרות ל, 2007 ביולי 1ביום  )2
 .הדואר הכמותי לתחרות מלאה

י צמצום מספר "ע" התחום השמור" מ65%-70%-תורחב התחרות ל, 2009 ביולי 1ביום  )3
 .הפריטים במשלוח יחיד

 
רמת , ובכלל זה, פתחויות בשוקפתיחה מלאה של תחום הדואר תתבצע בהסתמך על ההת

 .המחירים בתחומים השונים ומספר המתחרים בשוק
 
    רשיונותרשיונותרשיונותרשיונות ....בבבב

לפיהם יוענקו רשיונות , י שר התקשורת" ייקבעו כללים ע2005 בינואר 1עד ליום  )1
יוסדר מנגנון הפיקוח על פעילותם ויוגדרו , לחברת הדואר ולמפעילים החדשים בענף

 .אמצעי  האכיפה
י "תפעל חברת הדואר מתוקף רשיון זמני שיינתן לה ע, רשיון כאמורעד לנתינתו של ה )2

 .       תוך המשך קיום השירות האוניברסלי, שר התקשורת
 
 

 פיקוח על תעריפי חברת הדואר החדשהפיקוח על תעריפי חברת הדואר החדשהפיקוח על תעריפי חברת הדואר החדשהפיקוח על תעריפי חברת הדואר החדשה .ג
    

  -הקמת מערכת תמחיר   )1
המערכת תהיה . 2004 ביוני 1חברת הדואר תקים מערכת תמחיר לכל שירותיה עד ליום 

ונגישה לרגולטור אשר יפקח על תחום הדואר ועל פעילות חברת שקופה , אמינה
 .הדואר

  -מינוי ועדה ציבורית   )2
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ועדה , 2004שר התקשורת ושר האוצר ימנו במהלך הרבעון הראשון של שנת  )א
ציבורית בת שבעה חברים לבחינה והמלצה לגבי מערך התעריפים המפוקחים על 

 .על תעריפי חברת הדואר החדשהאופן עדכונם  ורמת הפיקוח הנדרשת , פי דין
, עבודת הועדה תתבצע מתוך מטרה להבטיח את מתן השירות האוניברסלי )ב

, רמת תעריפים סבירה, מניעת סבסוד צולב, התפתחות התחרות בשוק הדואר
יצירת תמריצים להתייעלות חברת הדואר על פני זמן ותשואה סבירה על הון 

 .המניות
 .2004 שנת הועדה תגיש את המלצותיה עד סוף )ג
ארבעה נציגי ציבור , ר הועדה"נציג ציבור אשר ישמש כיו: כחברי הועדה יכהנו )ד

ונציג אגף התקציבים במשרד ,  מבין עובדי המשרד-נציג משרד התקשורת, נוספים
 . האוצר

 

י שר התקשורת ובהסכמת שר "ייקבעו ע, כללי הפיקוח על תעריפי חברת הדואר החדשה )3
  -האוצר ובכלל זה 

י השירותים והמוצרים שנותנת חברת הדואר ובכלל זה תעריפי הסל תעריפ )א
 .האוניברסלי

מחירי העברה בין חברת הדואר למתחרים בשוק בגין מתן שירותים המבוססים על  )ב
 .תשתיות החברה

 

    חובת השירות האוניברסליחובת השירות האוניברסליחובת השירות האוניברסליחובת השירות האוניברסלי ....דדדד
תוטל על חברת הדואר החובה לספק סל שירותים אוניברסלי הכולל מתן שירותי דואר  )1

 .ם שיהיו נגישים לכל תושבי המדינה במחיר אחידבסיסיי
על ידי שר התקשורת , הרכב הסל האוניברסלי ותקני איכות השירות ייקבעו בתקנות )2

 .ובהתייעצות שר האוצר
תמליץ על תעריפי הסל האוניברסלי וקביעתם , 2כפי שצוין בסעיף , וועדה ציבורית )3

 .תהיה בהתאם לכל דין
מבעלי הרשיונות האחרים לצורך השתתפות במימון תינתן האפשרות לגבות תשלום  )4

 .השירות האוניברסלי
 . 1.שר התקשורת יפקח על ביצוע החובה כאמור בסעיף ד )5
 

    יחסי הגומלין בין חברת הדואר למפעילים החדשיםיחסי הגומלין בין חברת הדואר למפעילים החדשיםיחסי הגומלין בין חברת הדואר למפעילים החדשיםיחסי הגומלין בין חברת הדואר למפעילים החדשים ....הההה
מרכזי (חברת הדואר תיתן למפעילים החדשים שירותים המבוססים על תשתיות החברה  )1

 ). המיון ומרכזי החלוקה
תמליץ על תעריפי ההעברה וקביעתם תהיה , 2כפי שצוין בסעיף ,  ציבוריתוועדה )2

 .בהתאם לכל דין
 

    כלליכלליכלליכללי ....4444
ובהמשך להחלטת ממשלה מספר , 2003 בינואר 5מיום , 2865' בהמשך להחלטת ממשלה מס .א

                                                        -בעניין הקמת רשות התקשורת, 2003 במרץ 25מיום , 106
 

, ועם הפיכתה של רשות הדואר לחברה ממשלתית, עם הקמתה של רשות תקשורת כאמור
 . יועברו כל הסמכויות המוענקות לשר התקשורת לפי החלטה זו לידי רשות התקשורת

 
החשב , ל משרד התקשורת"בתיאום עם מנכ, להטיל על מנהל רשות החברות הממשלתית .ב

הצעת , 2004 בספטמבר 1-לגבש עד ליום ה, ד האוצרהכללי והממונה על התקציבים במשר
 . החלטת הפרטה בעניין חברת הדואר לצורך הגשתה לאישור ועדת שרים לענייני הפרטה
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

משרדית להפיכת רשות הדואר לחברה -הוקמה ועדה בין, 2312בהמשך להחלטת ממשלה מיום 
ובהשתתפות סגן הממונה על התקציבים בראשות סגן בכיר לחשב כללי במשרד האוצר , ממשלתית

סגן מנהל רשות , ל כלכלה במשרד התקשורת"סמנכ, ל משרד התקשורת"משנה למנכ, במשרד האוצר
 .ל רשות הדואר"החברות ומנכ

 
 :בנושאים הבאים,  בין השאר, הוועדה דנה

  
 . מבנה הון מוצע ועקרונות העברת העובדים-הקמת חברת הדואר  .1
 .אופן שילובו בחברת הדואר החדשה והסכם השירותים עם המדינה, הבנק פעילות -בנק הדואר  .2
 . עקרונות העברת נכסי המקרקעין מרשות המדינה לחברת הדואר-נכסים  .3
 

ח חיצוניים שערכו לבקשתה בדיקות שווי וניתוחי "נעזרה הוועדה בשירותי ייעוץ של רו, בעבודתה
 .ות כספיים"דוח

 
שסייעה בגיבוש מדיניות , "מקנזי "�חברת ייעוץ בינלאומית נעזרה הממשלה בשירותי , במקביל

 . הממשלה באשר לאופן פתיחת שוק הדואר לתחרות ולמודל הסדרת התחום
 

 :מוצע, עם סיום עבודת הוועדה ועבודת חברת הייעוץ
 . 2004 בינואר 1מ עד ליום "להקים את חברת דואר ישראל בע .1
 . למזג את פעילותו בחברת הדואר החדשהלבטל את קיומו הסטטוטורי של בנק הדואר ו .2
בתחומים השמורים בהם פועלת רשות הדואר , לפתוח את תחום הדואר לתחרות באופן הדרגתי .3

 .כמונופול
 . לגבש הצעת החלטת הפרטה בעניין חברת הדואר .4
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    ייעול השימוש בתדרים ייעול השימוש בתדרים ייעול השימוש בתדרים ייעול השימוש בתדרים 

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
, )תעודות ואגרות, רשיונות(ואת תקנות הטלגרף האלחוטי , לתקן את פקודת הטלגרף האלחוטי  .1

, משטרת ישראל, ל"תוטל על צה, 2004 בינואר 1כך שהחל מיום , ככל שנדרש,  1987 -ז "התשמ
חובת תשלום אגרות בגין , שירותי הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

 :יםתיקון כאמור ייעשה על בסיס העקרונות הבא. השימוש בתדרים האלחוטיים שברשותם
 

 .צ השלישי"צ  השני והגה"הגה, צ הראשון"חובת התשלום כאמור תחול ביחס לתחום הגה .א
על תעריפי האגרות הנהוגים כיום ביחס למגזר , ככל שניתן, חובת התשלום כאמור תתבסס .ב

 .העסקי
 

נהלים נוספים לעניין זה ,  יום21תוך , שר הביטחון ושר האוצר לסכם, להטיל על שר התקשורת  .2
, ובכלל זה להגדיר מנגנון התחשבנות בעת פינוי תדרים על ידי כוחות הביטחון, רשככל שייד

 . בגינם משולמת אגרה
 

משרד , להטיל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר להגדיל את תקציבי משרד הביטחון  .3
תכסה את חובת התשלום שתחול , מ והמשרד לביטחון פנים כך שתוספת התקציב האמורה"רוה

 . 2004 בינואר 1ים האמורים ביום על המשרד
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

אשר הולך ומחריף כתוצאה , ספקטרום התדרים האלקטרומגנטי הוא משאב מוגבל המצוי במחסור
 על תיקון תקנות 1987הוחלט בשנת , לאור זאת. מההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות

וטיים בתשלום אגרה חודשית במטרה להביא המחייבות את כל הצרכנים האזרחיים של התדרים האלח
חברת , רשות השידור: המחוייבים בתשלום אגרה, בין צרכנים אלו. להקצאת תדרים יעילה וחסכונית

 .הלווין ועוד, חברות הכבלים, זכייני תחנות הרדיו, זכייניות הערוצים מסחריים, חברות הסלולר, "בזק"
 

 מתחום 50% -ום לצורכי שימושי תקשורת שונים בכמחזיקים כי, ל"ובראשם צה, כוחות הביטחון
, בנוסף. י המגזר העסקי"אשר נחשב לתחום התדרים המבוקש ביותר ע) צ" גה1עד (התדרים הראשון 

דבר שיוצר חסם כניסה ליישום טכנולוגיות אזרחיות , צ" גה1הצבא עושה שימוש גם בתחומים שמעל 
ל וכוחות הביטחון פטורים מחובת "צה, אלחוטיי פקודת הטלגרף ה"עפ, על אף האמור. מתקדמות

 .וזאת חרף השימוש הנרחב שנעשה על ידם בתדרים אלחוטיים, תשלום אגרות
 

מוצע , שצפויה אף להחריף בשנים הקרובות, לאור המצב האמור ולאור מצוקת התדרים המתוארת
 במרבית מדינות כפי שנעשה, להחיל חובת תשלום אגרה גם על התדרים שבשימוש  כוחות הביטחון

יישום המהלך יביא לייעול השימוש שעושים גורמי הביטחון בתדרים האלחוטיים . מערב אירופה
יתאפשר למדינה לספק באופן ראוי יותר את , בכך. וייצור תמריץ להחזרת תדרים בלתי חיוניים למדינה

 . לתדרים נוספים, רמת הביקושים הגבוהה שקיימת מצד גופי תקשורת שונים
 
, ויתבסס, צ השלישי"צ  השני והגה"הגה, צ הראשון"צע כי המודל התמחירי יתייחס לתחומי הגהמו

מוצע להטיל על , בנוסף. על תעריפי האגרות המשולמים כיום על ידי  המגזר העסקי, ככל שניתן
מ "את תקציב משרד רוה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר להגדיל את תקציב משרד הביטחון

כך שתוספת התקציב האמורה תכסה את חובת התשלום שתחול , ב המשרד לביטחון פניםואת תקצי
 . על המשרדים האמורים2004 בינואר 1ביום 

    
ויתרום להגדלת , מהלך זה יאפשר לחברות התקשורת להגדיל את מגוון השירותים המוצעים לציבור

 .הפעילות העיסקית במשק
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    רגולציה במרחב התקינהרגולציה במרחב התקינהרגולציה במרחב התקינהרגולציה במרחב התקינה----דהדהדהדה

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
 :ל את מכון התקנים לגוף ציבורי וגוף עסקי באופן הבאלפצ .1

 
למעט (ירכז את כל פעילות התקינה הציבורית )  מכון התקנים הציבורי-להלן (הגוף הציבורי  .א

מכון התקנים הציבורי ימומן מתקציב המדינה ). הרשות להסמכת מעבדות ומנהל האכיפה
 .ומהכנסות ככל שתהיינה

 
ולהעביר אליה את כלל הפעילות העסקית המבוצעת כיום ) סקי הגוף הע-להלן(להקים חברה  .ב

החברה . ובדיקות ואישורי עמידה בתקן, בדיקות ייבוא, מעבדות: לרבות, במכון התקנים
 .     2004 ביוני 1-תירשם ברשם החברות לא יאוחר מיום ה

 
המעבדה לבחון את שיוכה ואופן ניהולה העתידי של , ת"להטיל על המנהל הכללי במשרד התמ .2

יקבעו בתאום בין מנהל , מקורות כספיים לשיקומה וקביעת מקורות למימונה. הלאומית לפיזיקה
 .ת והממונה על התקציבים באוצר"הכללי של משרד התמ

 
תוך מעבר , בשער הנמל, לצמצם את היקף חובת בדיקות הייבוא של מצרך לגביו נקבע תקן רשמי .3

תוך , 2002סיני דויטש בעניין זה משנת ' עדת פרופח ו"בהתאם להמלצות דו, לפיקוח בשווקים
הצמצום כאמור ייעשה בהדרגה על פני . הקפדה על בדיקה בהתאם לעילות התקינה הרשמיות

 . ובהתחשב בעלויות הנגזרות ממהלך זה2005- ו2004השנים 
 

ת ומשרד "קצב פתיחת שוק בדיקות הייבוא לתחרות ייקבע בהסכמה שתגובש בין משרד התמ .4
 . רהאוצ

 
ולהרחיב את תחומי פעילותה , להפוך את הרשות להסמכת מעבדות לרשות לאומית להסמכה .5

, לתחומי הסמכת גופים המתעידים בעלי מקצוע להכשרה שאיננה הכשרה אקדמאית, וסמכויותיה
 .תקציב הרשות והרכב הנהלתה הציבורית יותאמו למשימותיה. והסמכת גופי בחינה ופיקוח

 
לקבוע כללים לגבי התעדה למערכות ניהול איכות במרחב , ת"רד התמל מש"להטיל על מנכ .6

 .התקינה
 

ביחידת , להפריד בין הפעילויות הרגולטיביות לבין פעילויות האכיפה ביחידת הממונה על התקינה .7
ת "ביחידת הממונה על מידות ומשקולות וביחידות נוספות של משרד התמ, המפקח על העבודה

ת "מינהל אכיפה במשרד התמ, התקנים וללא תוספת תקציב למשרדללא הגדלת מצבת , ולהקים
לתשלום קנסות בגין , תוך מעבר מגביית אגרות, שירכז את פעולות האכיפה של היחידות האמורות

ובהתאם לכללים כפי , על אף האמור. אי עמידה בדרישות התקן בתחומים השונים לפי העניין
י "גרות בגין אישורי העמידה בדרישות החוק שיונפקו עיוטלו א, ת והאוצר"י שרי התמ"שייקבעו ע

 .ת"י משרד התמ"מי שמוסמך לכך ע
 

, 1997-ז"התשנ, חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדותלתקן בהתאם לעקרונות האמורים את  .8
 . וחוקים נוספים ככל שנדרש1947, פקודת המשקולות והמידות, 1953 -ג " התשיחוק התקנים
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

    כלליכלליכלליכללי
    

, הסמכה, התעדה, מבדקים, בדיקת מוצרים, )עיבוד תקנים(מרחב התקינה כולל בתוכו תקינה 
 .פיקוח ואכיפה, אישור, מטרולוגיה מדעית, מטרולוגיה חוקית

 
 :הגורמים העיקריים הפועלים כיום במרב האמור הם

 
 ומים הפועל בשלושה תח,1953 �ג "התשי, חוק התקנים חמכו תאגיד ממלכתי - מכון התקניםמכון התקניםמכון התקניםמכון התקנים

בדיקות , ) והשתלבות בתקנים בינלאומיםריכוז הוועדות המכינות תקנים ישראליים(תקינה : עיקריים
תו ,  תו תקן-אישור מוצרים (והבטחת איכות ) מעבדות בדיקה להתאמת מוצרים לדרישות התקנים(

 ). ואישור מערכות איכות ומערכות איכות סביבה-בטיחות ותו ירוק 
 

,  ואחראי על קיום חוק התקניםת" ממונה על ידי שר התמ-חוק התקנים מכח  � הממונה על התקינההממונה על התקינההממונה על התקינההממונה על התקינה
ועל הענקת , )ת כתקן מחייב�י שר התמ"תקן ישראלי שהוכרז ע(בכל הנוגע לשמירה על תקנים רשמיים 

בנוסף אחראי הממונה להבטיח את פיקוח הממשלה על . מעמד של מעבדה מאושרת למעבדות בדיקה
 .ת במכון התקניםפעילויות שונות הנעשו

 
, חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדותהוקמה ופועלת מכח  � הרשות הלאומית להסמכת מעבדותהרשות הלאומית להסמכת מעבדותהרשות הלאומית להסמכת מעבדותהרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

והענקת מעמד  מעבדות כתהסמהסדרת הליך ממלכתי שתפקידיו העיקריים הם זהו גוף . 1997 -ז"התשנ
ויות דומות ולקיים הסכמי הדדיות עם רש,  למעבדה שקיבלה את אישור הממונהמעבדה מאושרתשל 
 .ל ובכך להקל על היצוא והיבוא לארץ"בחו

 
 : במצב הנוכחיבעיות מרכזיות

 
מידות , חוקי עבודה, תקנים רשמיים(כיום האכיפה הממשלתית של חוקי התקינה השונים  .1

אינה משביעה רצון ויש בכך פגיעה בציבור עד כדי סיכונו ) הרשאות הסמכה למיניהן, ומשקולות
 . חר החוץ של ישראלופגיעה בתעשייה ובס

 
 אגף י"עירוב בין פעילות ציבורית כפי שמתבצעת עקיים , מכון התקניםמבנהו הנוכחי של ב .2

אגף התקינה במכון אחראי על .  שפועלות כגוף עסקי לכל עניין ודברהתקינה לבין מעבדות המכון
אחראים , ומת זאתלע, אגפי התעשייה והבניין. של המכון וייעודו יצירת תקניםציבורית הפעילות ה

 מעבדות הבודקות -על הפעילות העסקית של המכון ומפעילים את מעבדות הבדיקה של המכון 
לתקן שנקבע על ידי ועדות התקינה היושבות במכון או לתקן הרשמי שקבע את התאמת המוצרים 

 תחרות לא הוגנת בין מעבדות הבדיקה של המכון למעבדותישנו חשש למצב זה ב. ת"שר התמ
 .  פרטיות אחרותיקהבד

 
 עדיין לא פתוח לתחרות ומסיבות שונות נותר מכון התקנים ות המעבדהחלק מתחומי בדיק .3

 בדיקות הייבוא של מצרך לגביו נקבע תקן -כגון בתחום בדיקות היבוא (בתחומים אלו מונופול 
 אתהרשות להסמכת מעבדות עדיין לא ממל, בנוסף. )תלגביהן יש למכון סמכות בלעדי רשמי

דבר המאט את קצב הכניסה של מעבדות נוספות למעגל המעבדות ,  את ייעודיהבאופן מלא
 .שישפרו את תנאי הסחר של ישראל, ב חתימת הסכמי הדדיותכהמאושרות ומע

 
 :הפתרון

 
כך שיהיה גוף מרכזי אחד , ריכוז כלל הפעילות הממשלתית בתחום התקינה במכון התקנים הציבורי

תוך הפרדה ברורה ומוחלטת בינו ובין הפעילות , ז את פעילות התקינה הציבוריתבמדינת ישראל שירכ
ליצור מערכת תקנים מאוזנת ונטולת חשש , בראש ובראשונה, גוף זה יוכל. העסקית הכרוכה בתחום זה

להטיל קנסות על עסקים שיימצא שכלי המדידה שלהם , לפקח על הנעשה בשווקים, לניגוד עניינים
 . תקןאינם עומדים ב

 
 .ת"חיזוק האכיפה יושג על ידי האחדת כל גופי האכיפה תחת מינהל אחד במשרד התמ
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נוכל ) פעילות ציבורית ופעילות עסקית(רק אם תיווצר הפרדה אמיתית בין שני התחומים האמורים 

, דלקבל מערכת של בלמים ואיזונים בה לאף גוף אין ניגוד עניינים בין תחומי הפעולה עליהם הוא מופק
מתאפשר שוק תחרותי בין השחקנים השונים בעולם התקינה המסחרית בלא שיש לאחד הגופים יתרון 

 . בלתי הוגן על האחרים
 

,  מטרתה של היחידה למידות ומשקולות הינה הבטחת קיומה של מטרולוגיה חוקית -מידות ומשקולות 
שעבר ) תחנת דלק: דוגמאכ(כיום מוטלת אגרה על כל בעל עסק . בכל הקשור למידות ומשקולות

מוצע להפריד בין הפעילות הרגולטורית ופעילות . ביקורת ללא קשר לתוצאות בדיקת האימות שלו
לתשלום קנסות כנגד אי עמידה בתקני המידות , האכיפה ולעבור מתשלום אגרה סלקטיבית

 .איםעדיין בעל המוצר המכויל יצטרך לשלם למכייל כדי לקבל את האישור המת. והמשקולות
 

 אחראית על תחזוקת אבות המידה הלאומיים לצורכי -) פ" המל-להלן(המעבדה הלאומית לפיזיקה 
פ לרשות "העברת המל. ל"התעשייה וזאת תוך קבלת הכרה מתאימה מגופי ייחוס מתאימים בחו

תחת קורת גג ) למעט הרשות להסמכת מעבדות(תאפשר האחדת כלל גורמי התקינה הציבורית , התקינה
 .  תוך יצירת סינרגיה בין הגופים השוניםאחת

 
 הוא הגורם המוסמך לאכוף את חוקי הבטיחות בעבודה ובמסגרת זו גם לנהל -המפקח על העבודה 

בנוסף משמש המפקח כגורם מייעץ ומרשה ).  לא קטלניות(חקירות פליליות בעקבות תאונות עבודה  
 . בהיבטים שונים של בטיחות וגיהות בעבודה
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     השקעות מוטות צמיחה באמצעות החוק לעידוד השקעות הון השקעות מוטות צמיחה באמצעות החוק לעידוד השקעות הון השקעות מוטות צמיחה באמצעות החוק לעידוד השקעות הון השקעות מוטות צמיחה באמצעות החוק לעידוד השקעות הוןעידודעידודעידודעידוד

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לשנה )  החוק�להלן  (1959-ט"להאריך את תוקף החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה התשי  .1

 : ולתקן את החוק באופן הבא2004 בדצמבר 31עד ליום , נוספת
 

בגין אותה  מהמכירות 50%כך שלפחות , להוסיף בחוק תנאי לאישור תוכנית ההשקעה .א
 .יווצרו מפעילות ייצוא, התוכנית

 
לקבוע בחוק כי הזכות לקבל אישור לתוכניות השקעה בתחומי התעשייה תוגבל רק לתחומים  .ב

 וכן את הזכות לאישור כאמור בתוכניות בענף מוצרי 12%בהם מכס היעד אינו עולה על 
 .50%אינו עולה על ) מכס(המזון רק לתחומים בהם המס האפקטיבי 

 
לחוק את הנוהל הקיים שלפיו הפעלת יחס נכסים מהווה מבחן ) 1)(ב(74עגן בסעיף ל .ג

כך שלא , המתווסף למבחן יחס המחזורים לצורך חישוב ההכנסה החייבת כאמור באותו סעיף
 .ישמש כמבחן עצמאי

 
בשים לב , ת לגבש מדיניות לעידוד השקעות במסלול הטבות מס"להטיל על שר האוצר ושר התמ  .2

 :ל ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן"בינלאמנות 
 

מתן ההטבות הקבועות היום בחוק במסלול , מסלול הטבות מס חלופי נוסף בפריפריה הקובע .א
 באופן שההפחתה כאמור לא תותנה באי 10%החלופי וקביעת מס חברות מופחת בשעור של 

 ומדרום לקו 260מסלול  הטבות זה יחול  על האזורים מצפון לקו רוחב  .משיכת דיבידנד
 .  70רוחב 

 
להפחית את מס הדיבידנד עבור , להסמיך את שר האוצר במסלול החלופי הקיים היום בחוק .ב

וזאת מבלי , עד לשיעור האפקטיבי הנמוך ביותר, השקעה אסטרטגית מאושרת לפי החוק
" השקעה אסטרטגית"לעניין זה . לפגוע  בפטור ממס חברות לה זכאית החברה במסלול זה

 : השקעה המקיימת את כל התנאים הבאיםהינה
 

 . מיליון דולר500השקעת הון של מעל  )1
 10עולה על ) חברת האם(לאומית -מחזור המכירות השנתי המצטבר של החברה הרב )2

 13.מיליארד דולר
 .70 או מדרום לקו רוחב 260ההשקעה הינה  באזורים מצפון לקו רוחב  )3
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 תיקון החוק

 
על פיו הייצוא מהווה תנאי מהותי באישור תוכניות ,  הקיים במרכז ההשקעותעל אף הנוהג .1

מאושרות בשנים האחרונות תוכניות השקעה בתחומים המספקים את הביקוש המקומי , השקעה
שכן , סבסוד פעילות יצרנית בעלת אופי מקומי איננה כלכלית אל מול האלטרנטיבה. בלבד

על כן מוצע לקבוע בחוק . ן אם הן תסובסדנה ובין אם לאוההשקעות האמורות חייבות להתקיים בי
מהלך זה יגדיל את סל . תנאי הייצוא ובכך להתמקד בעידוד פעילויות עתירות טכנולוגיה

 .הביקושים המקומי ויתרום לחיזוק היתרונות היחסיים המאפיינים את המשק הישראלי
 
אין מניעה כיום ,  למרות הגנה זו.מספר ענפים במשק במשק נהנים כיום מהגנה מיכסית גבוהה .2

כך נוצר מצב בו הצרכן מסבסד את פעילות . בחוק להמשיך ולסבסד השקעות הון באותם ענפים
והן בסבסוד ,  הן בצורה המיכסית המקבלת ביטוי במחיר גבוהה יותר�הענף בצורה כפולה 

התמיכה על כן מוצע להגביל את . השקעות הון המשפרות את תשואת הרווח של היצרנים
בהשקעות רק עבור אותם ענפים חשופים המתחרים ביעילות בשווקי העולם ובהם ההגנה המכסית 

לגבי ענף מוצרי המזון מוצע לקבוע . כפי שנקבע במסגרת תוכנית החשיפה, 12%אינה עולה על 
 אשר קבעה 1996 ביוני 5כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מיום ,  מס אפקטיבי בתחום זה50%סף של 
הצעה זו . 50%עור המס האפקטיבי על ייבוא מוצרי מזון מעובד על שיעור מקסימלי של את שי

 . מוטי יצוא ובכך יתחזק יתרונה היחסי של ישראל, תמקד את התמיכה בענפים תחרותיים
 
מבחן יחס הנכסים הנו מבחן בלעדי לבחינת ההשקעה המאושרת אלא אם , לפי החוק הקיים .3

, שוי להביא לכך שהעברת פעילות המפעל ללא גידול בפעילותומצב זה ע. המנהלה קבעה אחרת
, לאור זאת. תוכר כהקמה חדשה על כל הטבות המס הנלוות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון

 .מוצע לקבוע את מבחן יחס הנכסים כמבחן נוסף ליחס המחזורים
 

 מסלולי הטבות המס
 

, מוצע להטיל על השרים הממונים, צעו לעילעל בסיס המקורות המתפנים כתוצאה מאותם שינויים שהו
בדרכים פיסקאליות , באזורי הפריפריה, לעגן בחוק דרכים לעידוד השקעות ובהן השקעות אסטרטגיות

יש לבחון את ההשלכות של ההצעות הללו הן בהיבט . הבאות לידי ביטוי בהקלות במערכת המס
והן בעיוותי המס , תומה מדינת ישראלהמיסוי הבינלאומי הבא לידי ביטוי באמנות המס עליהן ח

 :הכרוכים ביישום השינויים המוצעים כדוגמת השלכתם המיידית על מס רווחי ההון
 
 יאפשר את משיכת הדיבידנד ללא התלות הקיימת כיום בחוק בין - מסלול הטבות מס  חלופי נוסףמסלול הטבות מס  חלופי נוסףמסלול הטבות מס  חלופי נוסףמסלול הטבות מס  חלופי נוסף .1

 . הטבת המס לבין משיכת דיבידנד
 
לקבוע , במטרה לעודד השקעות אלו בפריפריה, וצר להסמיך את שר הא����השקעות אסטרטגיות השקעות אסטרטגיות השקעות אסטרטגיות השקעות אסטרטגיות  .2

בהתחשב בתושבות הבעלים (במידה אפקטיבית , מס דיבידנד מופחת במסלול החלופי הקיים
 ).ובהסכמי האמנה עליהם חתומה מדינת ישראל מול אותה מדינה

 
יעודדו , תיקון החוק תוך התמקדות בהשקעות מוטות יצוא וצמיחה וגיבוש מסלולי הטבות מס נוספים

ההטבות המוצעות המתלוות אל הפטור הקיים ממס . תמיכה בתעשיות מתקדמות ומחוללות צמיחה
מציבות את ישראל כאחד היעדים האטרקטיביים ביותר בעולם להשקעות עבור ', חברות באזור פיתוח א
 .בהיבט המיסויי, חברות רב לאומיות
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    שיפור הגמישות בשוק העבודהשיפור הגמישות בשוק העבודהשיפור הגמישות בשוק העבודהשיפור הגמישות בשוק העבודה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, ) החוק-להלן  (1996-ו"התשנ, א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם12ף לתקן את סעי .1

ולקבוע בו , אדם אצל מעסיק בפועל-שענינו משכה המרבי של העסקתו בפועל של עובד קבלן כוח
במהלכן לא הופסקה ההעסקה בפועל , כי משך ההעסקה המרבי כאמור יהא שלוש שנים ברציפות

 .דשיםלתקופה העולה על ששה חו
 
-שענינו החלת תנאי עבודתם של עובדי המעסיק גם על עובדי קבלן כוח,  בחוק13לתקן את סעיף  .2

אדם -כך שהחלת תנאי העבודה כאמור תחול על עובד של קבלן כוח, אדם המועסקים אצלו בפועל
המועסק בפועל אצל אותו מעסיק , כהגדרתו בחוק, שתנאי העסקתו אינם מוסדרים בהסכם קיבוצי

 .ך שנתיים רצופותבמש
 
אם מעסיק קיבל כעובד את מי שהועסק אצלו קודם לכן , לקבוע בחוק כי על אף האמור בכל דין .3

והעסקתו של אותו עובד אצל המעסיק הסתיימה בנסיבות , אדם-בפועל והיה עובד של קבלן כוח
 חייב יהא המעסיק, 1963-ג"התשכ, המזכות אותו בפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים

ולא בגין תקופת העסקתו , בתשלום פיצויי פיטורים רק בגין תקופת עבודתו של אותו עובד אצלו
 . האדם-בה היה עובדו של קבלן כוח, בפועל

    
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 קובע כי עובד של קבלן 1996-ו"התשנ, א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם12סעיף  .1

יק בפועל במשך תשעה חודשים יהפוך להיות עובדו של כוח אדם המועסק בפועל אצל אותו מעס
צעד זה של הפיכת עובדי הקבלן לעובדים קבועים מביא למעשה לביטול ענף כוח . המעסיק בפועל

האדם הזמני במשק על כל המשמעויות הכלכליות הנגזרות מכך ומבטל את היתרונות הכלכליים 
גמישות בהעסקה , אלו כוללים בין השאריתרונות . שבהעסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם

לתקופות קצובות או לפרויקטים חיוניים ויכולת של המעסיק לקנות תפוקות או שירות ולא 
על מנת שהחברות , גמישות ההעסקה האמורה נדרשת במיוחד במגזר העסקי. תשומות או עובדים

. הן פועלות ובמשק בכללהנמנות על מגזר זה יוכלו להתאים את עצמן לתנאים המשתנים בענף בו 
 . לפיכך מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהגדיל את משך ההעסקה בפועל המרבית לשלוש שנים

 
אדם המועסקים בפועל אצל מעסיק יזכו לתנאי העסקה - בחוק קובע כי עובדי קבלני כוח13סעיף  .2

נקבעו תנאי אלא אם , זהים לעובדי המעסיק מן היום הראשון להעסקתם בפועל אצל אותו מעסיק
הסעיף האמור מביא להתערבות חיצונית . העסקתם בהסכם קיבוצי כללי שהורחב בצו הרחבה

, בשוק העבודה ופוגע באפשרות העומדת בפני השוק להתכנס לשווי משקל של ביקוש והיצע
הסעיף האמור , יתר על כן. שיווי משקל המשקף הן את העדפות העובדים והן את צרכי המעסיקים

אף אם הוא אינו מייצג , מת יתר לארגון עובדים היכול להתקשר בהסכם קיבוצי כללימקנה עוצ
מוצע לאפשר לקבלן כוח האדם ולעובדים לקבוע את , לפיכך. בפועל את עובדי קבלן כוח האדם

ולהחיל את ההוראה בענין השוואת תנאי ההעסקה רק על , כמקובל, תנאי ההעסקה בהסכם קיבוצי
המועסקים בפועל אצל אותו מעסיק בפועל ,  לא נקבעו בהסכם קיבוציעובדים שתנאי העסקתם

 .שנתיים לפחות
 
מוצע להבהיר , אדם שהעסיקו בפועל-במטרה לעודד מעסיקים לקלוט כעובדים עובדי קבלני כוח .3

יהא , ועבודתו הסתיימה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, בחוק כי אם נקלט עובד כאמור
ולא בגין , לום פיצויי פיטורים רק בגין התקופה בה היה מעבידו של אותו עובדהמעסיק חייב בתש

 .אדם והועסק בפועל אצל אותו מעסיק-התקופה בה היה העובד עובדו של קבלן כוח
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    שיפור ההשכלה הגבוההשיפור ההשכלה הגבוההשיפור ההשכלה הגבוההשיפור ההשכלה הגבוהה

    
        מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
: להלן(לקבוע כי סך השתתפות המדינה בתקציב המוסדות להשכלה גבוהה והמכללות האקדמיות  .1

 :ייקבע כדלקמן)  המוסדות המוסדות המוסדות המוסדותאומוסד מוסד מוסד מוסד הההה
 

    אוג ג ג ג """"חוק המלחוק המלחוק המלחוק המל: להלן (1958  �ח "תשי, מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה .א
ובלבד שיתקיים בו מבנה ניהולי , ג"א לחוק המל17יתוקצב בהתאם להוראות סעיף , )החוקהחוקהחוקהחוק

 : התואם את העקרונות הכלליים שלהלן
 

ם על ידי נשיא המוסד ובאישור חבר נושאי המשרה במוסד ימונו ויועברו מכהונת )1
אלא אם כן יקבע אחרת על ידי הצוות , הנאמנים או הוועד הפועל של המוסד

 . להלן2שיוקם לפי סעיף 
 
על אף האמור . נושא משרה לא יהיה חבר בגוף שמינה אותו או המפקח עליו )2

 . רשאים חברי חבר הנאמנים לכהן גם כחברי הוועד הפועל, בפסקה זו
 

ובכלל זה מעורבות , יגוד עניינים בפעולות המוסד ונושאי המשרהיימנע נ )3
 :העובדים בניהול המוסד כדלקמן

 
ימונו , לא ייבחרו, לרבות חברי חבר הנאמנים, נושאי המשרה במוסד )א

 . או יומלצו על ידי גוף בו מהווים חברי הסגל האקדמי במוסד רוב
 
נאמנים אנשי הסגל האקדמי במוסד יוכלו לכהן כחברים בחבר ה )ב

לעיל וכן ) ובוועד הפועל ובלבד שמתקיים בהם התנאי שבפסקה א
ששיעורם בחבר הנאמנים או בוועד הפועל לא יעלה על השיעור 

מתוך כלל חברי חבר )  להלן2כהגדרתו בפסקה (שיקבע הצוות 
הנאמנים או הוועד הפועל וכן מכלל החברים המשתתפים בישיבה 

 . מסוימת של גופים כאמור
 
כפי שיקבע , בחובות אמונים וזהירות כלפי המוסדמשרה במוסד יחובו נושאי  )4

 ).  להלן2כהגדרתו בפסקה (הצוות 
 

הנם בסמכות , ועריכת שינויים בהם מעת לעת, קביעת חוקת המוסד והתקנון שלו )5
 .הבלעדית של חבר הנאמנים

 
 :בהחלטה זו )6

 . הגוף העליון של המוסד אף אם תוארו שונה�" חבר הנאמניםחבר הנאמניםחבר הנאמניםחבר הנאמנים"
 הגוף המתווה את מדיניות המוסד ומפקח על ביצוע תפקידי �" ועד הפועלועד הפועלועד הפועלועד הפועלהוהוהוהו"

או גוף אחר במוסד הממלא תפקיד דומה אף אם , וכפוף לחבר הנאמנים, הנשיא
 .תוארו שונה

במסגרת ,  נושא המשרה האחראי לניהול השוטף של המוסד�" נשיא המוסדנשיא המוסדנשיא המוסדנשיא המוסד"
 .המדיניות שקבע הוועד הפועל ובכפוף להנחיותיו

, הדיקנים, הרקטור, נשיא המוסד וסגניו,  חבר הוועד הפועל�" משרהמשרהמשרהמשרהנושא נושא נושא נושא "
ראשי בתי ספר וראשי מחלקות וכל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה וכן 

 .נושא תפקיד ניהולי אחר הכפוף במישרין לנשיא המוסד
 



 

 51

 
אשר לא מתקיים בו מבנה ניהולי התואם את העקרונות , ג"מוסד מוכר לפי חוק המל .ב

,  להלן2כפי שיפורטו בכללים שיקבע הצוות כהגדרתו בפסקה , לעיל. א.1קה שבפס
 מהתקצוב לו 70%-יהיה זכאי ל, 2004 בספטמבר 1-כך שהחל מה, יתוקצב באופן חלקי
 .לעיל. א.1היה זכאי לפי פסקה 

 
ר הוועדה לתכנון ולתקצוב ומשני נציגי משרד "שיורכב משני נציגים שימנה יו, להקים צוות .2

 בדצמבר 1-עד ליום ה, ת אשר יקבע''ונציג ציבור אשר ימונה בהסכמת משרד האוצר וות, האוצר
. א.1כללים מפורטים לעניין המבנה הניהולי הנדרש לשם קבלת תקצוב מלא כאמור בסעיף , 2003
עד לתאריך , כמו כן יקבע הצוות). הצוותהצוותהצוותהצוות: להלן(והכל ברוח העקרונות המפורטים שם , לעיל

 בחינת עמידתם של המוסדות בכללים שייקבעו  לרבות דיווחים הנדרשים לשם את אופן, האמור
ככל , בנוסף יקבע הצוות את המועד להגשת מסמכים ודיווחים כאמור מדי שנה. כך ומועד הגשתם

 . שחל בהם שינוי לאחר מועד הדיווח הראשון
 שבמחלוקת במקרה שיתעוררו מחלוקות יועברו העניינים. החלטות הצוות יתקבלו פה אחד

 .ר הועדה לתכנון ולתקצוב והממונה על התקציבים במשרד האוצר''להכרעת יו
 
) ייעוץ( לעיל יובאו לאישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 2הכללים שייקבע הצוות לפי פסקה  .3

 .במשרד המשפטים
 
 1-ם ה לעיל  תהיה  לא יאוחר מיו2-3לקבוע כי תחילת הכללים  שייקבעו  ויאושרו לפי סעיפים  .4

 ").המועד הקובעהמועד הקובעהמועד הקובעהמועד הקובע "�להלן  (2004בספטמבר 
 
בהתאם למידת עמידתו , תהיה רשאית לקבוע, בתיאום עם משרד האוצר, הוועדה לתכנון ולתקצוב .5

כי ,  לעיל2לעיל ולעמידתו בכללים שקבע הצוות לפי סעיף . א.1של המוסד בעקרונות שבפסקה 
לעיל יהיה נמוך משיעור ההפחתה . א.1שיעור ההפחתה השנתי ביחס לתקצוב המוסד לפי סעיף 

ובלבד ששיעור ההפחתה השנתי לא , לעיל. ב.1התואם את תקצוב המוסד בשיעור הנקוב בפסקה 
לעיל תוך . ב.1 בשנה וזאת עד לתקצוב המוסד בשיעור התקצוב הנקוב בפסקה 10%-יפחת מ

 .תקופה מרבית של שלוש שנים
 
דת התקיימותו במוסד של מבנה ניהולי התואם את הוועדה לתכנון ולתקצוב תבחן מדי שנה את מי .6

 . להלן2לעיל ואת הכללים שיקבע הצוות כאמור בפסקה . א.1העקרונות שבפסקה 
 
כך , לקבוע כי החל מהמועד הקובע יותאם סך תקציב ההשכלה הגבוהה להוראות שלעיל, בהתאם .7

קצוב שנקבע לכל שסך תקציב ההשכלה הגבוהה יופחת בסכום כולל שייקבע בהתאם לשיעור הת
 .  לעיל5- ו1מוסד לפי פסקאות 

 
וכן לקבוע כי אין בהן כדי ,  לעיל באות להוסיף על הוראות כל חוק1לקבוע כי הוראות פסקה  .8

למנוע מהוועדה לתכנון ולתקצוב לקבוע הנחיות נוספות לגבי אופן התנהלות המוסדות המוכרים 
 . כל האמור לעילובלבד שהנחיות כאלה אינן סותרות את, והמתוקצבים

 
, 1977,  ביוני5- מיום ה666' לקבוע כי הוראות החלטה זו באות בהמשך להחלטת הממשלה מס .9

 . כפוף להוראות החלטה זו666' וכי האמור בהחלטה מס
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

 ,מכון ויצמן למדע והטכניוןלמעט , המבנה הניהולי הקיים של מרבית אוניברסיטאות המחקר בישראל
 : אשר מתאפיין בשתי שדרות ניהוליות, אלי ולא היררכיהוא מבנה דו

חבר . אשר הנו הרשות העליונה של האוניברסיטה, בראש אחת השדרות עומד חבר הנאמנים .1
רוב הסמכויות האופרטיביות של חבר . הנאמנים הוא שממנה את חברי הוועד הפועל ואת הנשיא

, נו רשות ביצוע בעלת סמכויות רחבותהוועד הפועל ה. הנאמנים מופעלות על ידי הוועד הפועל
וכן מנושאי תפקידים המשתתפים בו , והוא מורכב מאנשי ציבור המתמנים על ידי חבר הנאמנים

 . מחברי סנאט ועוד, מכוח תפקידם באוניברסיטה
שהנו הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה , בראש השדרה השניה עומד הסנאט .2

באופן , ברוב האוניברסיטאות חברים בסנאט. ופים האקדמיים שלהוהחלטותיו מחייבות את כל הג
הסנאט בוחר . וכן יש נציגות לדרגות אקדמיות נמוכות יותר, כל הפרופסורים מן המניין, אוטומטי

הדיקנים . אשר הנו בעל סמכויות ייחודיות שמקורן בסנאט ואינו כפוף לנשיא, וממנה את הרקטור
המורכבות מהסגל האקדמי (לא נבחרים על ידי מועצות הפקולטה א, אינם ממונים על ידי הנשיא

 ).בפקולטה
המבנה הניהולי הקיים אינו נותן מענה . במבנה הניהולי האמור כמעט ולא חלו שינויים במהלך השנים

להתפתחויות שחלו בהיקף ובפעילות מערכת ההשכלה הגבוהה וכן אינו תואם את ההתפתחויות שחלו 
המבנה הקיים מביא לבעיות ניהול והתנהלות בתוך , בנוסף. ים האחרונותבדיני התאגידים בשנ

הבעיות העיקריות הן היעדר . ביניהן בעיות קשות של ניגוד עניינים ומצבי ניהול בלתי יעילים, המוסדות
וכן הליקויים , בפרט הנשיא מול הרקטור, הגדרה ברורה של סמכויות ואחריות ממלאי התפקיד השונים

 . דת הסנאטהרבים בעבו
שכן חברי הסגל הבכיר משמשים הן כחברי סנאט , ניגוד ענייניםמבנה הסנאט עשוי ליצור , למשל, כך

והן כעובדי המוסד אשר עומדים מול ) אשר אחראים על הניהול היעיל של העניינים האקדמיים(
רי ועד לעתים מספר חברי סנאט אף משמשים כחב. ההנהלה בתביעות לשיפור תנאי העבודה והשכר

בעיה נוספת במבנה האוניברסיטאות היא בחירת דיקני הפקולטות ובתי הספר על ידי . הסגל האקדמי
 .הסגל האקדמי בפקולטה ותקופות הכהונה המוגבלות של הדיקנים

המבנה הדואלי המאפיין את מרבית האוניברסיטאות בישראל עומד בניגוד למבנה הניהולי , זאת ועוד
בעולם המערבי נפוץ ומקובל מבנה היררכי בעל . ובמרבית מדינות אירופההמקובל בארצות הברית 

אשר ממונה על ידי הגוף , כאשר נושאי התפקידים הבכירים כפופים לנשיא, שדרה ניהולית אחת
 ).שמכונה לעתים מועצת המנהלים של המוסד(ההיררכי העליון של המוסד 

מלץ .  להשכלה גבוהה בראשות השופט יהוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות
היא קבעה כי אין מקום למבנה , בין היתר. דנה בבעיות המבנה הארגוני הדואלי) ועדת מלץועדת מלץועדת מלץועדת מלץ: להלן(

שינוי המבנה הארגוני והמליצה על הדואלי וכי על הנשיא לעמוד בראש הפירמידה של האוניברסיטה 
ובה נוספת שחלה בשנים האחרונות הייתה התפתחות חש. והסדרת פעילות האורגנים השונים במוסדות

למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ) ת"ות(ניסוחן של הנחיות על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב 
דרכי פעילותם של , ת"הנחיות אלה עוסקות באופן ההתאגדות של המוסדות המתוקצבים על ידי ות. ידה

ההנחיות הוחלו רק על המוסדות שאינם , לםאו. ב"הדיווחים בהם הם חייבים וכיו, מוסדות אלה
על פי הנחיות אלה . כלומר על המכללות האקדמיות שהוקמו בשנים האחרונות, אוניברסיטאות

אשר קובע כללים ברורים , 1980 �ם "תש, עליה חל חוק העמותות, המכללות חויבו להתאגד כעמותה
. ים והחובות החלות על חברי העמותהההיררכיה בין האורגנים השונ, בדבר אופן התאגדות המוסדות

ולפיכך לא השפיעו על , יודגש שוב כי הנחיות אלה לא הוחלו על המוסדות הותיקים להשכלה גבוהה
 .המבנה הניהולי של אוניברסיטאות המחקר

מקור סמכויות ). ת"ות(תקציב ההשכלה הגבוהה מחולק למוסדות על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב 
בין . ת"בה הוגדרו תפקידי ות, 1977 ביוני 5- מה666' וא החלטת הממשלה מסת ה"התקצוב של ות

ת מוסמכת להציע את תקציב ההשכלה הגבוהה והיא בעלת הסמכות לחלקו "היתר נקבע שם כי ות
 5-השתתפות המדינה בתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה עומדת על סכום של כ. בלעדית בין המוסדות

חשוב , הבעיות המתוארות לעיל של המבנה הניהולי הקיים באוניברסיטאותלאור . ח בשנה"מיליארד ש
על מנת להבטיח . להבטיח כי כספי הציבור הרבים המושקעים במוסדות אלה יתנהלו בצורה ראויה

מוצע כי היקף השתתפות המדינה בתקציב ההשכלה הגבוהה , ניהול נכון של המוסדות לטובת הציבור
שמטרתן להבטיח מבנה היררכי , עמידתם של המוסדות בהוראות שלעיליהיה גם פונקציה של מידת 

הגבלת מעורבות בניהול מצד אנשי הסגל , של נושאי משרה) להבדיל מבחירה(הכולל מינוי , ברור
 . עובדי המוסד וקביעת אחריות נושאי המשרה במוסד והחובות החלות עליהם
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. אים להכרה במוסד כמוסד מוכר להשכלה גבוההמוצע לקבוע כי עקרונות אלה יהיו חלק מהתנ, בנוסף
והן לגבי , הן לגבי מוסדות להשכלה גבוהה שטרם קיבלו הכרה, ג בהתאם"מוצע לתקן את חוק המל
 .באופן הדרגתי, מוסדות מוכרים קיימים
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    אכיפה כנגד עבירות כלכליותאכיפה כנגד עבירות כלכליותאכיפה כנגד עבירות כלכליותאכיפה כנגד עבירות כלכליות

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
במסגרת אכיפת עבירות להטיל על המפקח הכללי של המשטרה להקים יחידה ארצית אשר תפעל  .1

 ").היחידה "�להלן (ציבורי כמפורט בהחלטה זו -בתחום הכלכלי
 

הוצאת קצבאות : אכיפה ומניעת עבירות בנושאים הבאים, עם הקמתה תתמקד היחידה בטיפול
הפעלת תחנות , עבירות לפי דיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים, במרמה מהמוסד לביטוח הלאומי

 . בירות נוספות בתחום הכלכלי ובנושא המקרקעיןדלק פיראטיות וע
 

אשר יציג לממשלה תוך , ל למנות את ראש היחידה הכלכלית במשטרת ישראל"להטיל על המפכ
 .יעדים לפעילות היחידה ומדדי ביצוע לפי לוח זמנים שייקבע,  יום ממועד אישור החלטה זו90

 
מס , אגפי המס במשרד האוצר(יים להנחות את יחידות האכיפה והתביעה של הגופים הממשלת .2

משרד המשפטים , הרשות להגבלים עסקיים, הרשות לניירות ערך, מ ומס רכוש"מכס מע, הכנסה
בשיתוף פעולה עם היחידה על פי נוהלי עבודה , לנקוט בהליכים ככל שיידרש, )והפרקליטות

 .ל"שייקבעו בין היחידה לבין יחידות האכיפה הנ
לרבות משרד התשתיות , י הממשלה והגופים הציבוריים הרלוונטייםלהנחות את משרד, כמו כן

לשתף פעולה ככל שיידרש לביצוע , המוסד לביטוח הלאומי, מנהל מקרקעי ישראל, הלאומיות
 .עבודת היחידה ויחידות האכיפה

 
לצורך הקמת יחידת המשטרה ולתגבור יחידות האכיפה והתביעה של גופים רלוונטיים נוספים  .3

 : התקציבים הבאים2005-2003יוקצו במהלך השנים , )ורךבמידת הצ(
 

 ;)בהתאם לקצב הגיוס והביצוע בפועל(ח " מיליוני ש8 עד � 2003שנת 
 ;)בהתאם לקצב הגיוס והביצוע בפועל(ח " מיליוני ש100 עד � 2004שנת 
 ).בהתאם לקצב הגיוס והביצוע בפועל(ח " מיליוני ש150 עד �2005שנת 

 
 .כנדרש לביצוע החלטה זו,  את מסגרת התקציב ואופן הקצאתומשרד האוצר יקבע

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
בשנים האחרונות אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של ביצוע עבירות בעלות נופך כלכלי הפוגעות 
באופן ישיר או עקיף בהוצאות המדינה ובהכנסותיה וכן יוצרת אוירה של החלשות שלטון החוק 

 .חברתיות פסולות בקרב הציבור של הונאת הממסד-והטמעת נורמות התנהגותיות
 
י הערכות ראשוניות של משטרת ישראל ושל גופים רלוונטיים נוספים ההפסד השנתי של משק "עפ

 .ח"מגיע למיליארדי ש, המדינה כתוצאה מאי אכיפת העבירות הכלכליות
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    אכיפה כלכליתאכיפה כלכליתאכיפה כלכליתאכיפה כלכלית

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
יתוקנו באופן )  חוקי המסים�להלן  (1980 �ם "התש, חוקי המס כהגדרתם בחוק קיזוז מסים  .1

במסגרת התיקון ייקבע שבית . שתורחב האפשרות הניתנת לרשויות המס לעכב יציאה מהארץ
, ח"ח כל עוד הוא נמנע מהגשת הדו"משפט השלום רשאי לעכב יציאה מהארץ של סרבן הגשת דו

בעניין תשלום החוב וכי ושל מי שיש לו חוב מס אלא אם הוכיח כי הגיע להסדר עם רשויות המס 
 שר האוצר יוסמך לקבוע בתקנות ;היציאה מהארץ אין בה כדי להקטין את הסיכויים לפירעון החוב

 .תנאים וקריטריונים להפעלת הסמכות האמורה
 
חוקי המסים יתוקנו וייקבע בהם שבית משפט השלום רשאי להוציא צו המונע מתן רישיונות   .2

 שר האוצר יוסמך לקבוע בתקנות סוגי רישיונות לגביהם ;ח" דושונים לחייב במס או לסרבן הגשת
 .וכן קריטריונים להפעלת הסמכות, תחול הסמכות האמורה

 
י המדינה לדווח "חוקי המסים יתוקנו באופן שרשויות המס יוסמכו לחייב גופים המתוקצבים ע  .3

ששילמו לספקים חשבוניות שנתקבלו ותשלומים , דיווח חודשי לרשויות המס על תשומות שרכשו
תוכל המדינה למנוע העברות , י אותם גופים מתוקצבים"במקרה של אי דיווח ע. ונותני שירותים

 .תקציביות לאותם גופים
 
 שנים לעניין החזר 5מ יתוקן וייקבע בו שבהעדר הוראה ספציפית תחול התיישנות אחרי "חוק מע  .4

 .מס
 
, ח התקופתי"מהיום שצריך היה להגיש את הדומ יתוקן וייקבע בו שקנסות פיגורים יוטלו "חוק מע  .5

 .למעט בנסיבות בהן הוגשו השגה או השגה וערעור בתום לב
 
חוקי המס יתוקנו כך שלעניין פירוק ופשיטת רגל ולצורך הפעלת דין קדימה יוקנה מעמד של חוב   .6

 .מס גם לתוספות של הפרשי הצמדה וריבית על חוב המס
 
קבע בה כי במקרה בו רשויות מס ימציאו צווי עיקול לסניף ראשי תתוקן ויי) גבייה(פקודת המסים   .7

 .יראו את הצו כנתקבל תוך שלושה ימים בכל סניפי הבנק, של בנק
 
 1999-ט"התשנ, להטיל על שר המשפטים ועל שר הפנים להגיש הצעות חוק לתיקון חוק החברות  .8

 בחברה ועל ועד של לפיהן יוטל קנס כספי על נושאי משרה, 1980-מ"התש, וחוק העמותות
 .את האגרה השנתית, לפי העניין, או רשם העמותות/עמותה שלא שילמו לרשם החברות ו

 
 לפקודת המכס כך שתבוטל תקופת התיישנות של חמש שנים לפי דין מיוחד 226לתקן את סעיף   .9

 .)עשר שנים(ויחול הדין הכללי בדבר התיישנות , בעבירות לפי פקודת המכס
 
כך שיוקנו לחוקרי האגף סמכויות חקירה ,  לפקודת המכס187 - ו186, 183 לתקן את סעיפים  .10

 .ולא כפי שקיים כיום מתוקף הסמכה של השר לביטחון פנים, מתוקף פקודת המכס
 
 לחוק מס ערך מוסף באופן שתבוטל החלופה המאפשרת רישום מקרקעין 136לתקן את סעיף   .11

מ סעיף "די הקונה וכן להוסיף לחוק מעבפנקסי המקרקעין בכפוף להצגת חשבונית מס על י
המאפשר לראות במס עסקאות המתחייב בגין מכירת המקרקעין או זכויות בהן ושנוכה בגינן מס 

ולקבוע ששום פעולת העברת מקרקעין , בבחינת שיעבוד ראשון המוטל על המקרקעין, תשומות
מת מנהל אגף המכס אלא בהסכ, לא תירשם בפנקס המקרקעין בטרם הוברר ששולם מס עסקאות

 .מ"והמע
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 .א לפקודה יתוקן כך שהוראותיו יחולו גם לגבי עמותות119סעיף   .12
 
לפקודה יתוקן כך שהוראותיו יחולו גם על מנהלים ובעלי תפקידים בעמותות ) ב(165סעיף   .13

 .רים"ומלכ
 
ב לחוק מס ערך מוסף שעניינו הרמת מסך לצורך גביה במקרים בהם נעברו עבירות 106סעיף   .14

ופקודת , חוק הבלו על דלק, יורחב גם לחוק מס קניה, יליות חמורות על ידי בעל תפקיד בחברהפל
 .המכס

 
מ ולקבוע כי לא תהיה תחולה לסעיף זה במקרה של כישלון תמורה " לחוק מע49לתקן את סעיף   .15

 .מלא או חלקי כאשר הקונה הוא עוסק מורשה
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

ן שתיים מהבעיות המרכזיות בהן נתקלת מערכת המס העלמת הכנסות ואי תשלום חובות מס ה
שתי התופעות מקטינות את הכנסות המדינה ממסים ומקשות על יישום הרפורמה במס . בישראל

י חלק "ככל שגדלה ההתחמקות מתשלום מס ע. שנועדה להפחית את שיעורי המסים לכלל האוכלוסייה
 .המדינהמאזרחי המדינה כך גדל נטל המס המוטל על שאר אזרחי 

 
 לפקודת מס הכנסה מאפשרים לבית המשפט לתת 194וסעיף , מ" לחוק מע115 -א ו112סעיפים   .1

בתי המשפט מפרשים את ההוראות . צו על עיכוב יציאה מהארץ של חייב במס במקרים מסוימים
עד שבפועל רשויות המס כמעט ואינן מסוגלות כיום לעכב את , האמורות בצמצום רב ביותר

 .רץ של חייב במסיציאתו מהא
, ח"מוצע לתת לרשויות המס אמצעים לעכב יציאתו מהארץ של חייב במס וחייב בהגשת דו

. במקרים שבהם יש ביכולתו למלא את מחויבויותיו והוא נמנע ללא הצדק סביר מלמלא אותן
באישור ועדת , שר האוצר יוסמך לקבוע בתקנות. י צו בית משפט"השימוש באמצעי זה ייעשה עפ

ובהם הגבלת השימוש באמצעי זה , קריטריונים להפעלת הסמכות האמורה, פים של הכנסתהכס
 .לחובות מעל סכום שייקבע

 
ושימוש באמצעי זה , שלילת רשיונות היא כלי יעיל שעשוי להמריץ אדם לשלם את חובותיו  .2

פשר מוצע לא. חות"מוצדק כלפי מי שנמנע מלשלם את חובות המס בהם הוא חייב וכלפי סרבן דו
מחייב במס או מסרבן , לבית משפט השלום להוציא צו המונע מתן סוגי רשיונות שייקבעו בתקנות

שר האוצר יקבע בתקנות את סוגי הרשיונות לגביהם תחול הסמכות האמורה וכן . חות"הגשת דו
 .ובהם הגבלת השימוש באמצעי זה לחובות מעל סכום שייקבע, קריטריונים להפעלתם

 
 ח"ח החודשי דו"צריכים לצרף לדו ₪ 15,000עוסקים הדורשים החזר העולה על , מ"לפי חוק מע  .3

אזי מספיקה , י מייצג מוסמך"ח מוגש ע"במידה והדו. ובו פירוט מלוא תשומותיהם לאותו חודש
י "ח מוגש ישירות ע"במידה והדו. ח ללא מסמכים נוספים"חתימת רואה החשבון מאשר הדו

 .ח"בוניות המפורטות בדומצורף תצלום של כל החש, העוסק
 

י המדינה לדווח מדי חודש לשלטונות המס על "מוצע לקבוע הוראות שיחייבו גופים מתוקצבים ע
גופים כאמור שלא ימלאו אחרי הדרישה . התשומות שרכשו בחודש הקודם ועל חשבוניות שקיבלו

 .למנוע העברת כספים אליהם מהמדינה, בין השאר, ניתן יהיה
 
בחוק , לעומת זאת.  שנים6ה קובעת כי התיישנות לעניין החזר מס תחול אחרי פקודת מס הכנס  .4

.  שנים5מ אין הוראה מפורשת בנושא זה אך עמדת רשויות המס היא שההתיישנות חלה אחרי "מע
 .מוצע להבהיר את המצב המשפטי בנושא זה
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מוצע . מקבילמ אין סעיף "בחוק מע.  לפקודת מס הכנסה מאפשר הטלת קנס גירעון191סעיף   .5
מ ולקבוע שניתן יהיה להטיל קנס פיגורים מהמועד בו צריך היה לדווח על "לתקן את חוק מע

 .ח התקופתי"ההכנסה או להגיש את הדו
 

לעומת הפרשי הצמדה , קרן המס מקבלת עדיפות מסוימת בגבייה בשעת פירוק ופשיטת רגל, כיום  .6
 .יין זהמוצע להשוות את מעמד כל סוגי החובות לענ. וריבית

 
חוק הוצאה לפועל מאפשר המצאת צווי עיקול לסניף הראשי של בנק וקובע שרואים את הצו   .7

 .כנתקבל בתוך שלושה ימים בכל סניפי הבנק השונים
 

 .מוצע להשוות את המצב לפקודת המיסים גבייה לזה שקיים לעניין זה בחוק הוצאה לפועל
 
 עמותות החייבות 40,000 -יות פעילות וכ חברות ציבוריות ופרט180,000-בישראל פועלות כ  .8

 200מצבת החובות עולה על . כאשר חלק ניכר מהן אינו משלם את האגרה, בתשלום אגרה שנתית
 .ל על מנת לתמרץ תשלום האגרה כדין"מוצע לקבוע קנס על נושאי משרה בגופים הנ. ₪מיליון 

 
ך חמש השנים הסמוכות לאחר  לפקודת המכס קובע כי אישומי מכס ניתנים להגשה תו226סעיף   .9

מוצע לבטל את הסעיפים הקובעים התיישנות של חמש שנים בלבד כך שתחול . יום ביצוע העבירה
אשר לפי חוק סדר , וזאת ביחס לעבירות לפי פקודת המכס המהוות פשע, התיישנות של עשר שנים

 .הדין הפלילי ההתיישנות לגביהן היא כעבור עשר שנים
 
. רה על עבירות לפי פקודת המכס ניתנת לחוקרים על ידי השר לביטחון פניםסמכות החקי, כיום  .10

בדומה ליתר חיקוקי המסים שאגף , מוצע להסדיר את סמכויות החקירה בפקודת המכס עצמה
 .צעד זה יפשט ויקל על הליכי מתן אישורי ההסמכה. מ אחראי על אכיפתם"המכס ומע

 
וקציני המשטרה אינם , ודורשת מומחיות בנושאחקירה בעניין מסים עקיפים הינה מקצועית 

באופן שתהיינה , לפיכך מוצע להסדיר את סמכויות המעצר. מנוסים ובקיאים בסוג זה של חקירות
 . מעצר ושחרור בערובה, לממונה חקירות או סגנו  סמכויות של קצין משטרה וקצין ממונה לעיכוב

 
,  חקירות ולסגנו בחוק איסור הלבנת הוןכי סמכויות אלה מסורות כבר כיום לממונה, יצוין

 . והממונה על הגבלים עסקיים, וסמכויות מקבילות ניתנו לחוקרי רשויות אחרות כחוקרי מס הכנסה
 

תוך שיפור וייעול הליכי , תיקון זה יביא להשוואה בין הסמכויות המוקנות באגפים האמורים לעיל
 .החקירה

 
מ זכות לדרוש רישום הערת "ה למנהל אגף המכס והמעקיימת לכאור, לפי המצב המשפטי הנוכחי  .11

 .סמכות זו אינה בהירה דיה, אולם, אזהרה על מקרקעין שנוכה בגינן מס תשומות
 

שמתאפשר לעוסק לנכות מס תשומות בגין רכישת מקרקעין שלטענתו ישמשו לצרכים , מכאן
חולף בדרך כלל אולם בהעדר מידע לגבי מכירת המקרקעין וכן עקב הזמן הרב ה, עסקיים

מתקשה אגף המכס לדרוש את מס העסקאות בגין , או בהעברת זכויות, בעסקאות במקרקעין
 .העברת הזכויות החייבת על פי כל דין

 
בלא שישולם , בעקבות התיקון המוצע לא תתאפשר מכירה של מקרקעין שנוכה בגינם מס תשומות

 .בחהוראה דומה קיימת היום במס ש. בעת המכירה מס עסקאות
 

א לפקודה תוקן במסגרת התכנית להבראת כלכלת ישראל ונקבעו בו הוראות ביחס 119סעיף   .12
הסעיף מאפשר לגבות את חובות הניכויים גם מבעל תפקיד . לחברה שהורשעה באי העברת ניכויים

 .מוצע להרחיב את הוראות הסעיף ולהחילן גם על עמותות.  בחברה
כה במקור יקוזז כנגד הכנסתו החייבת של האדם ממנו נוכה לפקודה קובע כי מס שנו) א(165סעיף   .13

, קובע כי הקיזוז האמור לא יחול במקרה של ניכוי מס מבעל שליטה בחברה) ב(165סעיף . המס
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מוצע להחיל את הוראת הסעיף גם על מנהלים . אלא לאחר שהסכום שנוכה הועבר לפקיד השומה
 .רים"ובעלי תפקידים בעמותות ומלכ

 
לחוק מס ערך מוסף והוחל גם על פקודת ' ב106נחקק סעיף , כלכלית מיוני שנה זובתוכנית ה  .14

המבוסס על אחד , מוצע להסדיר סעיף זה באופן שיובהר כי היה ויצא גרעון לחבר בני אדם. המכס
לפקודת ) השתמטות מתשלום מכס) (1)(א(212או , )הברחה (211המעשים המנויים בסעיפים 

או שהגרעון הפך סופי עקב אי הגשת תביעה יהפוך גם בעל ,  הגרעוןש אישר את''וביהמ, המכס
מוצע להחיל את הסעיף גם על , כמו כן. לחייב במס, שעשה את המעשים, תפקיד בחבר בני האדם

התחמקות ) (5)(א(22בהתייחס למעשים המנויים בסעיף , חוק הבלו על דלק וחוק מס קניה
 .לחוק הבלו על דלק) התחמקות מתשלום בלו) (א(26וסעיף , לחוק מס קניה) מתשלום מס קניה

 
בפסק דין אלקה נקבע כי עסקה שתמורתה לא שולמה הינה בגדר עסקה שמקצתה לא יצאה לפועל   .15

מ ולכן זכאי המוכר להוציא בגינה הודעת זיכוי ובדרך זו להקטין '' לחוק מע49כמשמעותה בסעיף 
בשל ניכוי בידי המוכר כמס תשומות , ראשית: יוצא כי אוצר המדינה ניזוק פעמיים. את חבות המס

ופעם נוספת בשל , מ שגולגל עליו בעת רכישת התשומות ששימשו אותו לביצוע העסקה''של המע
. שעה שמוחזר לעוסק מס העסקאות ששילם, שהוא עוסק מורשה, ניכוי מס התשומות בידי קונה

.  העסקה מוטלת על הצדדים להבמיוחד מאחר ומלוא האחריות לביצוע, תוצאה זו אינה מוצדקת
לא ייחשב , בה הקונה רשום כעוסק מורשה, מוצע לקבוע כי כישלון תמורה בעסקה, אשר על כן

כעסקה שמקצתה לא יצאה אל הפועל ולכן לא ייזכה את המוכר בהוצאת הודעת זיכוי והפחתת 
ב המשפטי מודגש כי במקרה והקונה הוא צרכן סופי ימשיך לחול המצ, עם זאת. חבותו במס

 .הקיים
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    צמצום מסי עיסקאות והקפאה נומינלית של נקודות הזיכויצמצום מסי עיסקאות והקפאה נומינלית של נקודות הזיכויצמצום מסי עיסקאות והקפאה נומינלית של נקודות הזיכויצמצום מסי עיסקאות והקפאה נומינלית של נקודות הזיכוי

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 : ייקבע פטור ממס בולים על מכשירים שונים בשוק ההון כלהלן2004 בינואר 1 -ב  .1
 

, אשר אינן ניתנות להמרה למניות ואשר נסחרות בבורסה בישראל, ח המונפקות בסדרות"אג .א
 .ע מוסדי אף אם אינן נסחרות בבורסהח המונפקות למשקי"או אג

ח בגין "מסמכים המונפקים על ידי חברות אורזות שמטרתן לרכוש הלוואות ולהנפיק אג .ב
 .הלוואות אלה

    
 1 -ב , 2005 ביולי 1 -ב, 2004 ביולי 1 -ב: לבטל את מס הבולים באופן הדרגתי בארבעה שלבים  . . . .2222

 .2007 ביולי 1 -וב, 2006ביולי 
 
 2,172כך שערכה של נקודת זיכוי יהיה )   הפקודה-להלן (לפקודת מס הכנסה א 33לתקן את סעיף   . . . .3333

ב לפקודה כך שמנגנון התיאום הקבוע בו לא יחול על סכומי 120 לתקן את סעיף ;לשנת מס₪ 
 .נקודות זיכוי

    
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

    
במטרה להגדיל את גיוון והיקף מקורות האשראי , ח"מוצע לפטור ממס בולים על הנפקת אג  .1

וזאת במסגרת מהלך כולל להסרת חסמים בתחום גיוס אשראי משוק ההון הכולל גם , במשק
פטור . הקלות בכל הנוגע לחובות המוטלים על חברה בבואה לגייס אשראי באמצעות אגרות חוב

במקביל להקלות נוספות מצד הרשות לניירות ערך בכל הנוגע לדרישות , ח"ממס בולים על אג
תוך גיוון והגדלת היקף , ח"להביא להתפתחות ניכרת של שוק האגצפויים , לתשקיף ולעלותו

דבר שיסייע ביצירת השקעות חדשות ובהתאוששות הפעילות הכלכלית , האשראי החוץ בנקאי
  .במשק

 .ח"ש מיליון 50-עלות הפטור האמור נאמדת בכ
 

שאין לו מדובר במס .  על ביצוע עסקאות חוזיות במשק0.4%כיום מוטל מס בולים בשיעור של   .2
מוצע . הצדקה כלכלית וקיומו מעכב ומונע ביצוע עסקאות במשק ומהווה נטל על המגזר העסקי

 . 2004בארבעה שלבים החל מאמצע שנת , לכן לפעול לביטולו באופן הדרגתי של מס הבולים
 .ח" מיליון ש100 - היא כ2004עלות הביטול בשנת 

 
סכומי נקודת ,  שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה בינואר של כל1 -ב לפקודה קובע כי ב120סעיף   .3

 .זיכוי ונקודת קצבה וכן ההנחות הסוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנה שחלפה
בתקופות בהן . פקודת מס הכנסה התבססה בעבר על העיקרון הנומינלי ולא היו בה הסדרי הצמדה

עם , כיום.  הצמדה שוניםשררה בישראל רמת אינפלציה גבוהה תוקנה הפקודה ונוספו לה סעיפי
הירידה החדה שחלה בשיעור האינפלציה אין עוד מקום להמשך ההסדר שמצמיד למדד באופן 

הצמדה זו גורמת לעלייה בסף המס וזאת בשעה שסף המס בישראל . אוטומטי את נקודות זיכוי
טה מוצע לכן לחזור ביחס לנקודות הזיכוי לשי. הינו גבוה יחסית למקובל במדינות אחרות

 .הנומינלית בהתאם למקובל בעולם
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    חיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשותחיזוק אוכלוסיות חלשות

    שילוב מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודהשילוב מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודהשילוב מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודהשילוב מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה

    
    ליטיםליטיםליטיםליטיםמחמחמחמח

 
 2198' מס, 2002 ביולי 1 מיום 2135' מס, 2003 במרס 25 מיום 100' משך להחלטות הממשלה מסבה

מצום התלות בגמלאות שענינן הרפורמה לצ, 2000במרס  6ם  מיו35/תמ'  ומס2000 באוגוסט 16מיום 
לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים על , קיום מתמשכות באמצעות שילוב מקבלי הגמלאות בעבודה

לפי הקבוע בהחלטות הממשלה , התחיל בביצוע הניסוי בהפעלת הרפורמה מוקדם ככל שניתןלמנת 
 :האמורות ובכפוף לעקרונות אלה

 
מלאות הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת על מקבלי ותובעי ג, שלב ראשוןב, פורמה תחולהר .1

 תעסוקה ןלמעט מי שאינם מחויבים במבח, ) חוק הבטחת הכנסה-להלן  (1980-א"התשמ, הכנסה
, )הבטחת תשלום(וכן על מקבלי ותובעי תשלומים חודשיים לפי חוק המזונות , לפי החוק האמור

כל אחת ו, גמלאות ה- גמלאות האמורות ייקראו להלן ה). חוק המזונות-להלן  (1972-ב"התשל
 . משתתפים-קראו להלן ייקבלי ותובעי הגמלאות  מ. גמלה-מהן תיקרא להלן 

שתתפים יופנו למרכזי תעסוקה שיופעלו בידי גופים מומחים שהמדינה התקשרה עימם לצורך מה .2
הא כל משתתף י.  עובד הגוף המומחהואשה, וכל אחד מהם יטופל בידי מנהל יעדים תעסוקתי, זה

 .חייב למסור למנהל יעדים תעסוקתי כל מידע רלבנטי שידרוש לשם מילוי תפקידו
 .את המשתתף לעבודה הל יעדים תעסוקתי יפנהנמ .3
או שהמשתתף הופנה ,  לא עלה בידי מנהל היעדים התעסוקתי להפנות את המשתתף לעבודהםא .4

ו מנהל היעדים יתכנן עבור, עבודה בהיקף מוגבל בלעבודה בהיקף מוגבל או שהוא עובד
 לכנית כאמור יכות; כנית שמטרתה שילובו בעבודה בשוק הטבעי ת,התייעצות עימוב, התעסוקתי
כל פעילות ששירות התעסוקה רשאי להפנות אליה דורש עבודה המתייצב , בין השאר, שתכלול

עילות והשתתפות כאמור לא  פ;להוכן השתתפות בתכנית שירות בקהי, בלשכת שירות התעסוקה
כך שתהווינה , היו מוגבלות במשכן ובהיקף השעות השבועי בו תבוצענהוי, יו במסגרת עבודהיה

 .ב המשתתף בשוק העבודה הטבעיושלב לקראת שיל
הנעשה לצורך הכנה ,   תכנית שירות בקהילה שאינו עבודה-" תכנית שירות בקהילה", נין זהלע

, משתתף בשוק העבודה בעתידובלבד שתכנית כאמור נדרשת לצורך שילובו של ה, לעבודה
שהמשתתף יסייע לעובדים  ו,גבלת בזמן ובהיקףמות בתכנית כאמור תהא לתקופה פושהשתת

 .במקום ביצוע השירות ולא יבוא במקומם
ת התכנית  אלואהמב תעסוקתי כי המשתתף עבד בעבודה אליה הופנה או ביצע שור מנהל יעדיםאי .5

לא יידרש המשתתף , התאם לכךב. המללגה תנאי לזכאות ייה אמור כהאישית שתוכננה עבורו
שירות התעסוקה לא יהא מעורב בתהליך אישור זכאותו  ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה

 .לגמלה
 .סעיף זה כפוף לביצוע בדיקה משפטית

יימנה היום האמור במספר ימי היעדרות , שנקבעה לו ביום מסוים ביצע משתתף את התכנית אל .6
מוצדקת או -נמנו למשתתף שלושה ימי היעדרות בלתי; ת הנזקפים לחובת המשתתףדקמוצ-בלתי
ובראשית החודש שלאחריו ינוכו ממניין ימי , ש אחדדבור חובעלא יהא זכאי לגמלה , יותר

ואם עדין נמנים לחובתו שלושה ימי , ברו לחובתו שלושה ימיםמוצדקת שנצ-ההיעדרות הבלתי
 .וכן הלאה, בור חודש נוסףבעלא יהא זכאי לגמלה , מוצדקת או יותר-תיהיעדרות בל

ואה עצמו נפגע מהחלטת מתכנן יעדים תעסוקתי יהא רשאי לערור על ההחלטה בפני ועדת ערר הר .7
חות הוא לפאחד מהם ש, ם בתעסוקהחותים בהיו מומח יים מחברי ועדת העררנש; של שלושה
חברי ועדת ; ש משק וכלכלהאיר שלישי יהיה  וחב,ונה כיושב ראש הועדהימוהוא , עובד הציבור

ין דרי הדס; וא ימנה לועדה יושב ראשוה, המסחר והתעסוקה, הערר ימונו בידי שר התעשיה
 .ר המשפטים שבהתייעצות עם, המסחר והתעסוקה, בועדת הערר ייקבעו בידי שר התעשיה

 .המסחר והתעסוקה,  התעשיהשרכום שייקבע בסיה לועדת הערר תהא כרוכה בתשלום אגרה פנ



 

 61

ולא ניתנה החלטה בערר , כאותו של המשתתף בגמלה זלילתלשיאה הבהחלטה ש גש ערר עלהו .8
עד מו הימים האמורים ועד ל60יהא המשתתף זכאי לגמלה בעד התקופה שמתום  - ימים 60בתוך 
גמלה בעד התקופה  למלא ההחלטה נשוא הערר היה זכאיאלש לבדוב, לטה בעררהחמתן ה
בין אם הודיע על כך , התייצבות של המשתתף לדיון-דחה מועד הדיון בערר עקב אינ. האמורה

אלא אם המשתתף לא ,  הימים האמורים60יה במנין לא תימנה תקופת הדח, מראש ובין אם לאו
 .באישור רופא תעסוקתי שהוסמך לענין זה,  בריאותותהתייצב בדיון מסיב

תתף המשיג על החלטת מנהל יעדים תעסוקתי יוכל לבקש דיון בהשגתו במסגרת מנגנון גישור מש .9
תתף ועל מנהל על מנת להגיע לפתרון שיהיה מקובל על המש, פנימי שיוקם במרכז התעסוקה

תעמוד החלטת מנהל היעדים , אמור ככל עוד לא נמצא פתרון. ככל שניתן, היעדים התעסוקתי
 הימים 60תימנה תקופת , גיש המשתתף ערר על ההחלטה נשוא הגישור ה.התעסוקתי על כנה

 .אילך ו מיום מיצוי הליך הגישור8ור בסעיף מכא
המסחר והתעסוקה יחילן , ושר התעשיה, בעוראות האמורות ייקבעו בחקיקה כהוראות של קהה .10

מתום ביצוע הניסוי כמפורט להלן ,  ובהתייעצות עם שר הרווחהצרבתיאום עם שר האו, בהדרגה
 . על כלל מקבלי הגמלאות והתשלומים החודשיים, ואילך

וייקבע בו מבחן תעסוקה כתנאי לזכאות לתשלום חודשי , יתוקן חוק המזונות, תאם לאמור לעילהב .11
 .ולפי

הניסוי יבוצע בארבעה אזורים ; שית החלת ההוראות האמורות תהיה בניסוי בהפעלת התכניתאר .12
קביעת האזורים תיעשה בידי ; וניתן יהיה להרחיבו לאחד עד ארבעה אזורים נוספים, קבעוייש

 שרבתיאום עם , המסחר והתעסוקה לענין זה, לויה שיקים שר התעשיהת-ועדה מקצועית בלתי
 משקי 3,500גוררו בו יתאשית תקופת הניסוי ברהיקף כל אזור יוגדר כך שו, האוצר שרהרווחה ו

קביעת האזורים תביא הועדה בחשבון גם את שיתוף הפעולה  ב;ם פוטנציאלייםפיבית שהם משתת
הולם ג וכן תביא בחשבון מתן ייצו, ת במסגרת הניסוייהצפוי מצד הרשות המקומית הרלבנט

כך , יקפו של כל אחד מן האזורים האמורים יוכל להיות מורחב ה;למגוון קבוצות האוכלוסיה
תתף שהתגורר באחד מן מש;  משקי בית7,000יהיו עד ר שבכל אזור שהיקפו הורחב כאמו

ישתתף בניסוי אף אם העתיק , הענין לפי, האזורים במועד קביעת האזור או במועד הרחבת היקפו
 .לת באחד מן האזורים שנקבעו או הורחבו כאמוראת כתובת מגוריו לכתובת מגורים שאינה נכל

 ערר בתקופת הניסוי תהא נתונה לאחד מבתי ותמכות המקומית לדון בערעורים על החלטות ועדסה .13
 .יישום סעיף זה ייעשה בתיאום עם הנהלת בתי המשפט; שייקבע לענין זה הדין האזוריים לעבודה 

, היה רשאי לשנותו יהמסחר והתעסוקה, יהושר התעש, ך הניסוי יהיה שנתיים מיום תחילתושמ .14
 .תיאום עם שר האוצר ובהתייעצות עם שר הרווחהב

כל . המסחר והתעסוקה, יכת הניסוי תלווה בעריכת מחקר בידי גופים שיקבע שר התעשיהרע .15
 וכל מקבל גמלה שאינו משתתף יהיה חייב למסור לגופים שיערכו את המחקר כל מידע תףמשת

 .וי ולעריכת המחקררלבנטי לבחינת הניס
המסחר והתעסוקה , ום ביצוע הניסוי ועריכת המחקר יועברו תוצאות המחקר לשר התעשיהתב .16

 . ולשר הרווחה
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

. הצורך ברפורמה במדיניות הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת ברור
מלאות קיום מתמשכות למעגל הרפורמה תכלול הפעלת שירות חדש להשבת בלתי מועסקים מקבלי ג

בבסיס הרפורמה העיקרון לפיו על הממשלה לתת . העבודה ולצמצום התלות בגמלאות קיום מתמשכות
ועל מקבל הגמלה להקצות את , תלות ופרנסה-הזדמנות לכל מקבל גמלה לעבור מתלות בגמלה לאי

 .הזמן והמאמץ הנדרשים להשגת המטרה של שילובו במעגל העבודה
 

. ון ביישום הרפורמה מוצע לבצע את הניסוי עליו הוחלט בשורת החלטות ממשלה קודמותכשלב ראש
-אשר יופעלו על ידי גופים חוץ, במסגרת הניסוי האמור יוקמו מרכזי תעסוקה בארבעה אזורים בארץ

משתתפי הניסוי יטופלו על ידי מנהל יעדים תעסוקתי עובד המרכז אשר יפעל . ממשלתיים מומחים
וכל עוד לא הופנו לעבודה יכין עבורם תכנית אישית שמטרתה לסייע למשתתף , לעבודהלהפנייתם 

 .להשתלב בשוק העבודה ולציידו בכלים המתאימים
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ובכלל זה תיקוני החקיקה הנדרשים , מוצע לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום הרפורמה
בותיהם של המשתתפים בניסוי ומנגנון זכויותיהם וחו, להגדרת סמכויותיו של מנהל היעדים התעסוקתי

 .וכן לקבוע את עקרונות ביצוע הניסוי בחוק, הערר העומד לרשותם
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    שילוב חרדים בשוק העבודהשילוב חרדים בשוק העבודהשילוב חרדים בשוק העבודהשילוב חרדים בשוק העבודה

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
    

כי היקף שעות , 2002-ב"התשס, לקבוע בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם
שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך , פן סדירהלימוד של המיועד לשירות בטחון הלומד בישיבה באו

 . לא יפחת משלושים שעות שבועיות,  שנים23ומלאו לו , ארבע שנים לפחות
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

נקבע כי על מנת שיוכר , בתנאים לדחיית שירות בטחון הניתנים לתלמידי הישיבות שתורתם אומנותם
למלא מכסת מינימום של ארבעים וחמש עליו , המיועד לשירות בטחון כלומד בישיבה באופן סדיר

, מלגת הלימוד,  יישלל ממנו הפתור משירות בטחון-ולא , שעות לימוד שבועיות במוסד הלימוד התורני
 .והטבות נוספות להם הוא זכאי

 
מגביל את יכולתו של ציבור , תנאי סף של ארבעים וחמש שעות לימוד שבועיות במוסד לימוד תורני

להשתכר ,  שנים23ומלאו לו , ו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחותתלמידי הישיבות שחל
 .ומקטין את סיכויו של תלמיד הישיבה למצוא עבודה כלשהי, מעבודה בנוסף למלגת הלימוד

 
, מוצע לצמצם את היקף שעות הלימוד בהם מחויב תלמיד הישיבה לשלושים שעות שבועיות, לפיכך

ומלאו , ידי הישיבות שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחותובכך להקל על ציבור תלמ
כל זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי של משפחות תלמידי . להשתלב בשוק העבודה,  שנים23לו 

ולהגדיל את שיעור ההשתתפות בכח העבודה , הישיבה להקטין את תלותן בקצבאות ותמיכות מהמדינה
 .  במשק
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    םםםםמוסדות תורניימוסדות תורניימוסדות תורניימוסדות תורניי

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
    
 ולהטיל על השר 25.3.2003 מיום 134' להחלטת הממשלה מס) ד(1 -ו) א(1לתקן את סעיפים  .1

 יום את המבחנים לתמיכה 30לתקן בתוך , בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לענייני דתות
באופן המפורט , 1985 �ה "התשמ, א לחוק יסודות התקציב3במוסדות לימוד תורניים לפי סעיף 

 :הלןל
 

, ד תינתן התמיכה רק לכולל בו לומדים לפחות עשרים תלמידים"באייר התשס' החל ביום א .א
 .בה לומדים לפחות ארבעים תלמידים) לרבות ישיבת הסדר(ולישיבה גבוהה 

, ד תינתן התמיכה רק לכולל בו לומדים לפחות ארבעים תלמידים"באלול התשס' החל ביום א .ב
 .בה לומדים לפחות שישים תלמידים) סדרלרבות ישיבת ה(ולישיבה גבוהה 

שלא קיבלו תמיכה מהמשרד לענייני דתות לפני יום תשעה באב לגבי מוסדות לימוד תורניים  .ג
 .ג"באלול התשס'  החל ביום א2יחול האמור בסעיף , ג"התשס

   
 יום את 30לתקן בתוך , בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להטיל על השר לענייני דתות .2

 1985 �ה "התשמ, א לחוק יסודות התקציב3חנים לתמיכה במוסדות לימוד תורניים לפי סעיף המב
 :כלהלן

 
ידווח על מספר התלמידים שבגינם , מוסד לימוד תורני המבקש לראשונה בקשת תמיכה .א

דיווחים שלא .  בינואר של השנה שבעדה מבוקשת התמיכה1מבוקשת תמיכה עד ליום 
 .דחו ללא דיוןהתקבלו עד המועד האמור יי

 
 15 -מוסד לימוד תורני ידווח על מספר התלמידים שבגינם מבוקשת תמיכה לא יאוחר מה .ב

לא תינתן תמיכה למוסד בעד חודש בו לא . בכל חודש של השנה שבה מבוקשת התמיכה
 . התקבלו דיווחים כאמור

 
ים התמיכה במוסדות הלימוד התורניים תינתן בהתאם לדיווחים של המוסדות התורני .ג

לא תינתן .  בספטמבר של השנה שבה מבוקשת התמיכה15 - באפריל וה15 -שנתקבלו עד ה
 .  תמיכה למוסד אם לא התקבלו הדיווחים כאמור

 
היקף התמיכה במוסד לימוד תורני יפחת אם מספר תלמידים במוסד נמוך ממספר התלמידים  .ד

לך התקופה שבין ובכל מקרה התמיכה במה,  לעיל3שדווחו במועדים האמורים בסעיף 
 . המועדים האמורים לא תעלה על מספר התלמידים שדווחו בכל אחד מהם

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
-תוקצבו כלל מוסדות הלימוד התורניים בכ, 2003בספר התקציב של המשרד לענייני דתות לשנת  .1

 . שנים ומעלה18 לערך מתלמידי מוסדות הלימוד התורניים הינם בני 45%-כ. ח''' מלש900
כ תקציב התמיכה '' לערך מסה70%- שנים ומעלה זוכים לכ18 הלימוד התורניים בני מוסדות

 .למוסדות לימוד תורניים
 

זכאים גם , במשרד לענייני דתות, בהתאם למבחני התמיכה הקיימים למוסדות לימוד תורניים
 . תלמידים לקבלת תמיכה מהמשרד לענייני דתות10- ו5מוסדות לימוד בני 

 
 50%-וכ, תלמידי הכוללים לומדים במוסדות בהם פחות מעשרים תלמידים מ60%, עקב כך

 .מתלמידי הישיבות הגבוהים לומדים במוסדות בהם פחות מארבעים תלמידים
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ובישיבה , מוצע לקבוע כי מספר התלמידים המינימלי בכולל יעמוד על ארבעים תלמידים, לכן
 . על לפחות שישים תלמידים) לרבות ישיבת הסדר(גבוהה 

 
 .25.3.03 מיום 134החלטה זו באה לתקן את החלטת הממשלה מספר 

 
כאמור , מוצע לקיימו בשני שלבים, על מנת להקל על מוסדות הלימוד התורניים להסתגל לשינוי

 . להצעת ההחלטה2- ו1בסעיפים 
 

2.  
ומהתייעצות היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים ', א3בהתאם לחוק יסודות התקציב סעיף  .א

 . ם לחלוקת כספי התמיכות של המשרד לענייני דתות למוסדות ציבורהמבחני
הפונים בבקשת תמיכה ,  במספר המוסדות התורניים5%בשנים האחרונות חל גידול שנתי בין 

,  מוסדות תורניים חדשים מידי שנה100-כך שלמעשה מתווספים כ. מהמשרד לענייני דתות
 .משרד לענייני דתותלרשימת המוסדות התורניים הנתמכים על ידי ה

 
כך שתוגבל האפשרות , לפיכך מוצע לתקן את המבחנים לתמיכה במוסדות לימוד תורניים

 .להגשת בקשת תמיכה חדשות למועד אחד בשנה
 

האחד הוא מספר , תקציב מוסדות הלימוד התורניים מחולק בהסתמך על שני משתנים .ב
 . יף לתלמידוהשני הוא סיווג המוסד אשר ממנו נגזר התער, התלמידים

 אלף 222- בכ2003הסתכם באוגוסט , סך התלמידים שתוקצבו על ידי המשרד לענייני דתות
 .תלמידים

 
 במספר תלמידי הישיבות המדווחים לטובת 66%- חל גידול של כ2002 עד 1994בשנים 

 בכלל האוכלוסייה במדינת 20%-זאת לעומת גידול של כ. תקצוב של מוסדות הדת השונים
 .ישראל

 
 מוסדות 276על מדגם של ,  בביקורת שנעשתה על ידי יחידת הביקורת של אגף החשב הכללי

 34%-נמצא כי ל,  מכלל המוסדות המקבלים תמיכה ממשרד הדתות15%-המהווים כ
 6.2%- ולכ10%-מהתלמידים הלומדים במוסדות אלו נרשם אחוז חוסר של מעל ל

 .20%מהתלמידים נרשם אחוז חוסר של מעל 
 

 .ן כי במוסדות האמורים נערכו שתי ביקורות על מנת לקבוע את אחוז החוסריצויי
 

כך שיקבע כי יינתנו שני , על כן מוצע לתקן את המבחנים לתמיכה במוסדות לימוד תורניים
 .שלפיהם תקבע תמיכת מקסימום לה זכאי מוסד תורני פלוני, מועדים בשנה בלבד
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     העובדים הזרים העובדים הזרים העובדים הזרים העובדים הזריםתתתתטיפול כולל בסוגייטיפול כולל בסוגייטיפול כולל בסוגייטיפול כולל בסוגיי

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
שענינה הקמת רשות הגירה והקמת יחידת , 2002 ביולי 30 מיום 2327' בהמשך להחלטת הממשלה מס

 מיום 99' ובזיקה להחלטות הממשלה מס, סמך לענין הטיפול בעובדים זרים במשרד העבודה והרווחה
נינן הטיפול שע, 2002 ביולי 30 מיום 2328'  ומס2002 באוגוסט 18 מיום 2469' מס, 2003 במרס 25

 :בסוגית העובדים הזרים

המבנה , לים לבחינת החלופות השונות המוצעות לענין הקמת רשות הגירה"להקים צוות מנכ  .1
העברת הסמכויות , כפיפותה הארגונית, כפיפותה המיניסטריאלית, הארגוני של הרשות המוצעת

ל משרד ראש "יו מנכחברי הצוות יה. הנדרשת לצורך הקמתה ותיקוני החקיקה הנדרשים לשם כך
הממונה על , המסחר והתעסוקה, ל משרד התעשיה"מנכ, ל המשרד לבטחון פנים"מנכ, הממשלה
הממונה על יחידת הסמך לענין הטיפול , ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, התקציבים

 .המסחר והתעסוקה וראש מינהלת ההגירה במשטרת ישראל, בעובדים זרים שבמשרד התעשיה

 .2004 בינואר 1כלכלי לא יאוחר מיום -גיש את מסקנותיו והמלצותיו לקבינט החברתיהצוות י  .2
 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

לקביעת מספר העובדים הזרים הרשאים לעבוד בישראל ישנן השלכות כלכליות וחברתיות מרחיקות 
. ועל מקומות העבודה לישראלים בשכר נמוך בפרט, ובכללן השלכות על שוק העבודה בכלל, לכת
מוצע להקים ועדת שרים שבראשה יעמוד שר התעשייה המסחר והתעסוקה וחבריה יהיו שר , כךלפי

שתפקידה יהיה לקבוע את המספר המרבי של העובדים הזרים אשר יהיו רשאים , הפנים ושר האוצר
 .ואת הקצאתם בין הענפים השונים, לעבוד בישראל

 
 על הקמת רשות הגירה במשרד הפנים לא  החליטה הממשלה2002 ביולי 30 מיום 2327' בהחלטתה מס

במסגרתה ירוכזו האחריות והסמכויות של משרדי הממשלה השונים בכל , 2004 בינואר 1יאוחר מיום 
, כי עד להקמת הרשות תוקם במשרד העבודה והרווחה, עוד נקבע בהחלטה. הקשור לנושא ההגירה

יפול בעובדים הזרים השוהים בישראל אשר במסגרתה ירוכזו הסמכויות לט, יחידת סמך, באופן זמני
והיא תהא האחראית ליישום מדיניות הממשלה בעניין העובדים הזרים תוך מניעת , כחוק ושלא כחוק

 ). יחידת הסמך-להלן (פגיעה באפשרויות התעסוקה של עובדים ישראלים 
 

של  החליטה הממשלה להטיל על המפקח הכללי 2002 באוגוסט 18 מיום 2469' בהחלטתה מס
עד , חוקיים-המשטרה להקים מינהלת זמנית אשר תפעל לצמצום מספרם של העובדים הזרים הלא

 ). מינהלת העובדים הזרים-להלן ( האמורה 2327למועד הקמתה של רשות ההגירה לפי החלטה 
 

שתהא , מוצע להקים רשות הגירה ואוכלוסין במשרד הפנים, 2327' בהתאם להחלטת הממשלה מס
ל הכולל בסוגיית העובדים הזרים וכן תהא אחראית על מינהל האוכלוסין שבמשרד אחראית לטיפו

ל משרד "ל מקביל למנכ"יכהן מנכ, שתהא יחידה נפרדת במשרד הפנים, מוצע כי בראש הרשות. הפנים
ל רשות ההגירה והאוכלוסין יהא אחראי לביצוע "מנכ. שיהא כפוף ישירות לשר הפנים, ממשלתי

ולפיכך יהא זה שיגדיר את משימות מנהלת העובדים הזרים , ושא העובדים הזריםמדיניות הממשלה בנ
וריכוז , מניעת כפילויות, תוך תיאום הפעילות הממלכתית הכוללת בנושא, ואת משימות יחידת הסמך

מוצע לקבוע כי ההנחיה המקצועית , יחד עם זאת. הפעילות של כל הגורמים הממלכתיים הרלבנטיים
תמשיך להיעשות בידי , להבדיל מקביעת משימותיהן, ושל מינהלת העובדים הזריםשל יחידת הסמך 

 .ל המשטרה"המסחר והתעסוקה ומפכ, שר התעשיה
 

מוצע כי יעד פעולות , במסגרת הגברת פעולות האכיפה והענישה כנגד מעסיקי עובדים זרים שלא כחוק
דים זרים השוהים בה שלא כדין  עוב100,000 יהיה יציאתם מישראל של לפחות 2004האכיפה לשנת 
ל "מוצע להטיל על מנכ, בנוסף . שהורחקו מישראל לפי הוראות החוק בענין זה60,000ובכללם לפחות 
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 ביחס ליעדים שנקבעו לשנת 2004רשות ההגירה והאוכלוסין לשלש את היקף פעולות האכיפה בשנת 
הטלת קנסות , דים זרים ומעסיקיםפעולות האכיפה יכללו בדיקת עוב. 99'  בהחלטת הממשלה מס2003

כגורם האחראי . וגביית הוצאות הרחקה ממעסיקים ועובדים, הגשת כתבי אישום, מנהליים וגבייתם
מדי , ל רשות ההגירה והאוכלוסין"ידווח מנכ, לכל פעולות האכיפה בהתאם לאמור בהצעת ההחלטה

 .כרים לעיללקבינט החברתי כלכלי אודות ההתקדמות בהשגת היעדים הנז, חודש
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     צמצום העסקת עובדים זרים צמצום העסקת עובדים זרים צמצום העסקת עובדים זרים צמצום העסקת עובדים זרים----הגדלת אפשרויות התעסוקה לעובדים ישראליםהגדלת אפשרויות התעסוקה לעובדים ישראליםהגדלת אפשרויות התעסוקה לעובדים ישראליםהגדלת אפשרויות התעסוקה לעובדים ישראלים

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ' לתקן את פרק י  .1

כך ששיעור ההיטל על , 2003-ג"התשס, )2004- ו2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 -ים לפיו יהיה העסקת עובדים זר

ולגבי , כאמור באותו פרק,  מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם המעסיק20% - 2004בשנת  .א
 ; מסך ההכנסה כאמור10% �עובד זר המועסק בענף החקלאות 

 שיעור הגדול בחמש נקודות האחוז משיעור ההיטל - 2008 עד 2005בכל אחת מן השנים  .ב
האמור בפסקה זו לא יחול ; 40%ה שיעור ההיטל  ואילך יהי2008כך שמשנת , בשנה הקודמת

 .לענין עובד זר המועסק בענף החקלאות
האמור ולקבוע בו כי הוראותיו לא יחולו על עובדים זרים שהם עיתונאי חוץ ' לתקן את פרק י  .2

 .א בפקודת מס הכנסה75וספורטאי חוץ שחלות עליהם הוראות סעיף 
השר הממונה על ביצועו יהא רשאי להסמיך גם שוטר ולקבוע בו כי , לתקן את חוק עובדים זרים  .3

שייקבעו , משטרת ישראל כמפקח לגבי עבירות לפי חוק עובדים זרים שהן עבירות מינהליות
ובלבד שהשוטר האמור קיבל הכשרה למילוי תפקידו לענין עבירות , בתיאום עם שר המשפטים

 בחוק העבירות 5עותו בסעיף  כמשמ-" מפקח", לענין זה; מינהליות שהוסמך לגביהן כאמור
 .1983-ו"התשמ, המינהליות

שענינו עבירות של ,  בחוק עובדים זרים2להכפיל את עונשי המאסר המרביים הקבועים בסעיף   .4
 .העסקת עובד זר שלא כדין ושל אי מתן תנאי עבודה כקבוע בחוק לעובד זר

ד את מאמציה בטיפול לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להנחות את התביעה הכללית למק  .5
ובהתאם לכך להגיש כתבי אישום כנגד חשודים , שמבצעים מעסיקים של עובדים זריםבעבירות 

אם הגורמים המוסמכים בתביעה הכללית מצאו שיש מקום להגשת כתבי , בביצוע עבירות כאמור
 .אישום כאמור

 קולת העונש לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להנחות את התביעה הכללית לערער על  .6
והעונש שהוטל בהם אינו עומד , מעסיקו של עובד זר בגין העסקה כאמורבתיקים שבהם הורשע 

 .ברף הענישה הראוי לדעתו לעבירות בדרגת חומרה כזו
לוודא כי , בתיאום עם ראש מנהלת ההגירה שבמשטרת ישראל, ל משרד התחבורה"להטיל על מנכ  .7

שתוקפו יפוג עם פקיעת היתרי שהייתם של , יון נהיגה זמנירשיון נהיגה המונפק לעובד זר יהיה רש
 .העובדים בארץ

 :  של הגופים הממלכתיים האחראים לנושא יהיו אלה2004יעדי פעולות האכיפה לשנת   .8
ובכללם לפחות ,  עובדים זרים השוהים בה שלא כדין100,000יציאתם מישראל של לפחות  .א

 .יפה שהורחקו מישראל על ידי רשויות האכ60,000
שילוש היקף פעולות האכיפה כנגד מעסיקי עובדים זרים שלא כדין ביחס ליעדי פעולות  .ב

 .99 בהחלטה 2003האכיפה שנקבעו לשנת 
-העומדים בראשות הגופים הממלכתיים המטפלים בנושא העובדים הזרים ידווחו לקבינט החברתי  .9

וצעות במטרה לעמוד אודות הפעולות המב,  ואילך2003מחודש אוקטובר , כלכלי מדי חודש
 :ובכלל זה ידווחו על, 10ביעדים המפורטים בסעיף 

ומספר כתבי האישום , מספר הקנסות המינהליים שהושתו על מעסיקי עובדים זרים שלא כדין .א
שיכונה , כהגדרתו בחוק עובדים זרים, באחריות הממונה(שהוגשו כנגד מעסיקים כאמור 

 ;) הממונה�להלן 
 המינהליים שהושתו כאמור והיקפם הכספי של הקנסות הפליליים היקפם הכספי של הקנסות .ב

והיקף הגביה של הקנסות , שהוטלו בבתי המשפט על מעסיקי עובדים זרים שלא כדין
 ;)המסחר והתעסוקה והממונה, באחריות היועץ המשפטי של משרד התעשיה(האמורים 
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והעונשים , דיןמספר המעסיקים שהורשעו בבתי המשפט בהעסקת עובדים זרים שלא כ .ג
, באחריות היועץ המשפטי של משרד התעשיה(שהושתו עליהם מחוץ לקנסות הכספיים 

 ;)המסחר והתעסוקה
באחריות ראש (היקף בדיקת עובדים זרים ומעסיקי עובדים זרים בידי רשויות האכיפה  .ד

נציב מס הכנסה , ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, מינהלת ההגירה במשטרת ישראל
 ;)ונהוהממ

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ' היקף גביית ההיטל על העסקת עובדים זרים לפי פרק י .ה
, )2004- ו2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (

 ;)באחריות נציב מס הכנסה (2003-ג"התשס
,  הזרים שעזבו מרצונםובכלל זה מספר העובדים, מספר העובדים הזרים שעזבו את ישראל .ו

מספר העובדים הזרים שהפקידו ערבויות להבטחת יציאתם מישראל ומספר העובדים הזרים 
, באחריות ראש מינהלת ההגירה במשטרת ישראל(שהורחקו מישראל בידי רשויות האכיפה 

 ;)ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים והממונה
והיקף גביית ההוצאות , זרים המורחקיםהיקף גביית הוצאות ההרחקה ממעסיקי העובדים ה .ז

באחריות ראש מינהלת ההגירה במשטרת ישראל וראש (כאמור מן העובדים הזרים עצמם 
 ;)מינהל האוכלוסין במשרד הפנים

 ;)באחריות ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים(מספר מסורבי הכניסה לישראל  .ח
באחריות ראש מינהלת ההגירה (ת מספר העובדים הזרים הנכללים במערכת הזיהוי הביומטרי .ט

 ;)במשטרת ישראל
באחריות ראש מינהל האוכלוסין (י בחוק עובדים זרים 1היקף האגרות שנגבו לפי סעיף  .י

 ;)במשרד הפנים והממונה
משך הזמן הממוצע בהרחקת עובד זר השוהה בישראל שלא כדין ממועד הבאתו למשמורת  .יא

הלת ההגירה במשטרת ישראל וראש מינהל באחריות ראש מינ(ועד מועד יציאתו את ישראל 
 ;)האוכלוסין במשרד הפנים

 ).באחריות הממונה(פעולות אכיפת חוקי העבודה בענין העסקת עובדים זרים 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ' כפי שנקבע בפרק י, שיעור ההיטל על העסקת עובד זר .1

, )2004- ו2003ות הכלכלית לשנות הכספים תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיני(
גם לאחר הטלת .   מסך כל הכנסותיו של העובד ששילם המעסיק8%עומד על , 2003-ג"התשס

נמוכה באופן משמעותי מעלות העסקת עובד , ככלל, ההיטל האמור נותרה עלות העסקת עובד זר
הגידול המתמיד במספר לנוכח . 40%-30%כאשר ההערכה הנה שהפער הנותר עומד על כ, ישראלי

קיים צורך לצמצם את , דורשי העבודה ובמספר מקבלי קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי
על מנת לשפר את סיכוייהם של דורשי העבודה הישראלים , הפער בין עלויות ההעסקה כאמור

 את שיעור ההיטל על העסקת 2004מוצע להגדיל החל משנת , לפיכך. להשתלב בשוק העבודה
ולהגדילו בהדרגה בחמש ,  מסך כל ההכנסה של עובד ששילם המעסיק20%-בדים זרים לעו

 ואילך יהיה שיעור ההיטל 2008כך שמשנת , 2008 עד 2005נקודות האחוז בכל אחת מהשנים 
40%   . 

 נקבע כי מספרם המרבי של ההיתרים 2003 באפריל 13 מיום 208בהחלטת הממשלה מספר  .2
כפי , 61,000 יעמוד על 2003החקלאות והתעשייה בשנת , פי הבנייןלהעסקת עובדים זרים בענ

, 2001 בספטמבר 2 מיום 642החלטה זו ביטלה את האמור בהחלטה . 2002שהיה קבוע בשנת 
לאור הגידול .  בכל אחת מהשנים10,000 - ב2005 עד 2003לפיה יפחת מספר ההיתרים בשנים 

וצע לחזור למתווה ההפחתה במספר ההיתרים מ, האמור במספרם של דורשי העבודה הישראלים
ולקבוע כי מספר ההיתרים , 642להעסקת עובדים זרים עליו החליטה הממשלה בהחלטה מספר 

 .41,000 יעמוד על 2004להעסקת עובדים זרים בשנת 
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כיום לא קיימת מכסת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד ומספר ההיתרים בפועל בשנת  .3
המציאות מלמדת כי . 1996 היתרים שניתנו בשנת 8,000-בהשוואה ל, 40,000 - כ עומד על2003

, עם פטירתו של המעסיק, הפכו, עובדים זרים רבים שהחלו לעבוד בענף הסיעוד באופן חוקי
במסגרת מדיניות , כמו כן. לעובדים בלתי חוקיים בעבודות כגון משק בית וטיפול בילדים

ראוי לפנות , של מקבלי קצבאות קיום מן המוסד לביטוח לאומיהממשלה לעידוד השבתם לעבודה 
לצורך קליטתם של עובדים , לרבות  בענף הסיעוד, מקומות עבודה המאוישים על ידי עובדים זרים

מוצע לקבוע כי היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן רק למעסיק שבמבחן , לפיכך. ישראלים
 .ודות לפחות נק6 נקבע לו דירוג של ADLתפקוד 

 שעניינה השתלבות ישראלים בשוק העבודה 2002 ביולי 30 מיום 2328' בהחלטת הממשלה מס .4
בסייגים , כי לא תותר כניסתם של עובדים זרים חדשים לישראל, במקום עובדים זרים נקבע

על פי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ". שמיים סגורים"מדיניות זו זכתה לכינוי . מסוימים
לנוכח מספרם . 170,000-מספר העובדים הזרים הלא חוקיים השוהים בישראל עומד כיום על כ

שמיים "הגבוה של העובדים הזרים הלא חוקיים השוהים בישראל מוצע למקד את מדיניות ה
ובהתאם לכך לקבוע כי העובדים , ולבטל את הסייגים הקבועים בהחלטת הממשלה" הסגורים

כהגדרת מונח זה בתקנות מס הכנסה " מומחי חוץ"היכנס לישראל יהיו הזרים היחידים שיורשו ל
 . 2001 -א"התשס, )תיקון)(ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ(

איסור העסקה שלא (הניסיון שהצטבר בשלוש השנים שעברו מאז התיקון המקיף של חוק עובדים  .5
מלמד על הצורך , 2000בשנת )  החוק-להלן (1991 -א"התשנ, )כדין והבטחת תנאים הוגנים

. להתאים את ההוראות הפליליות של החוק למציאות בה פועלים מעסיקי העובדים הזרים כיום
צורות ההעסקה המורכבות שהתפתחו סביב העיסוק בתיווך והעסקת עובדים זרים תוך חלוקת 

מים מקשות על זיהוי מעבידי העובדים ומאפשרות לגור, האחריות כלפי העובד בין גורמים רבים
מוצע לתקן את , לפיכך. המעורבים בהעסקת עובדים זרים להתחמק מאחריות פלילית לפי החוק

החוק כך שתוטל אחריות פלילית על גורמים נוספים המעורבים בתיווך והעסקת עובדים זרים 
התיקון האמור יאפשר אכיפה יעילה של החוק . וביניהם גם אלה שמקבלים שירותים מעובדים זרים

, בהתאם לאמור לעיל. תופעה המתרחבת של העסקה שלא כדין של עובדים זרים רביםומיגור ה
מוצע להעניק למפקחים שמונו לפי חוק עובדים זרים את הסמכויות הנדרשות לשם אכיפת הוראות 

 .1987 -ז"התשמ, ב בחוק שכר מינימום15בדומה לסמכויות שהוענקו למפקחים לפי סעיף , החוק
, תתפים באופן פעיל בפעילות האכיפה כלפי מעסיקים של עובדים זריםשוטרי משטרת ישראל מש .6

על מנת . אך אינם מוסמכים כמפקחים לגבי עבירות לפי חוק עובדים זרים שהן עבירות מינהליות
מוצע לקבוע בחוק כי השר הממונה על ביצועו של חוק , להגביר את יעילות פעולות האכיפה
 .כמפקח כאמורעובדים זרים יוכל להסמיך גם שוטר 

מוצע להכפיל , על מנת להגביר את ההרתעה כנגד מעסיקים בעניני העסקת עובדים זרים שלא כדין .7
 . בחוק עובדים זרים2את עונשי המאסר המרביים הקבועים בסעיף 

מוצע לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להנחות את התביעה הכללית להגביר את מאמציה  .8
 .צעים מעסיקים של עובדים זריםבנושא הטיפול בעבירות שמב

 לערער על קולת מוצע לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להנחות את התביעה הכללית .9
על מנת לוודא כי חומרת , מעסיקו של עובד זר בגין העסקה כאמורהעונש בתיקים שבהם הורשע 

 .הענישה תשקף את חומרתן של העבירות הקשורות בהעסקת עובדים זרים
נדרש להציג דרכון ולעמוד במבחנים , מעונין בהוצאת רשיון נהיגה בישראלעובד זר ה .10

במידה והעובד הזר עומד בתנאים כאמור . התיאורטיים והמעשיים כפי שנדרש מתושבי המדינה
 .מונפק לו רשיון נהיגה לתקופה של חמש שנים

היא גם חלופה ש(רשיון הנהיגה משמש את העובדים הזרים החוקיים והלא חוקיים כתעודה מזהה 
במקרים , בנוסף. המקשה על יחידות האכיפה השונות בזיהוי עובדים זרים בלתי חוקיים) לדרכון
 .רשיון הנהיגה משמשם כתעודה מזהה לביצוע פעולות המחייבות הצגת מסמך מזהה, רבים

מוצע לקבוע כי לשם , כצעד משלים למדיניות האכיפה בנושא שהיית עובדים זרים בישראל כחוק
וכי תוקפו של רשיון , נפקת רשיון נהיגה יציג העובד הזר בנוסף לדרכונו גם אישור שהייה תקף בארץה

 .הנהיגה יפוג עם פקיעת היתר שהייתו של העובד בארץ
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    ייעול שירות התעסוקהייעול שירות התעסוקהייעול שירות התעסוקהייעול שירות התעסוקה

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 1959-ט"התשי, )מינויים( ואת חוק שירות המדינה 1959-ט"התשי, לתקן את חוק שירות התעסוקה

בכפוף , כך שחוק המינויים יחול על מינוי כל עובד מעובדי שירות התעסוקה, ) חוק המינויים-ן להל(
 .לכך שעובדי שירות התעסוקה לא יהיו עובדי מדינה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
עובר להפסקת , בחוק הביטוח הלאומי משולמות במשך פרק זמן קצוב' גמלאות אבטלה לפי פרק ז .1

אפשר לתובעי דמי אבטלה למצות את יכולתם במציאת עבודה על מנת ל. עבודתו של תובע הגמלה
מוצע להפחית את מספר , במשך פרק הזמן הסמוך להפסקת עבודתם הקודמת, באופן עצמאי

תובעי דמי , יחד עם זאת. ההתייצבויות הנדרש במסגרת מבחן התעסוקה של תובעי דמי אבטלה
ות התעסוקה לצורך קבלת הפנייה יהיו רשאים לפנות מיוזמתם ללשכ, אבטלה המעונינים בכך

 .למקום עבודה או להכשרה מקצועית
והוא , 1959-ט" התשי,חוק שירות התעסוקהשירות התעסוקה הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם ב .2

 . עובדים900-בשירות התעסוקה מועסקים כ. מתוקצב במלואו בתקציב המדינה
היה לפי הכללים הקבועים לענין זה מינוי עובדי השירות י,  בחוק שירות התעסוקה18לפי סעיף 

, המסחר והתעסוקה ושר האוצר, שכל שינוי מהם טעון אישור שר התעשיה, לגבי עובדי המדינה
וגם לענין זה טעון כל שינוי את אישור שני השרים , ותנאי עבודתם ושכרם יהיו כשל עובדי המדינה

 בחודש -ות החוק האמורות אין שירות התעסוקה פועל בהתאם להורא, הלכה למעשה. האמורים
ח ביקורת בנושא חשבות שירות " פירסמה יחידת הביקורת באגף החשב הכללי דו2002אוקטובר 
, בין היתר, ח כוללים"ממצאי הדו. ח עולים ממצאים חמורים בנושאי שכר"מן הדו. התעסוקה
 78%כי , אלדוגמ, נתגלה. ל ושעות נוספות כוזבים של עובדי השירות בהיקף נרחב"דיווחי אש

. ל"מהעובדים והמנהלים שנדגמו בביקורת דיווחו דיווחים כוזבים לצורך קבלת החזר הוצאות אש
ר וכן הטבות "לים בניגוד להוראות התקשי"כי הוענקו תנאי פרישה חריגים למנכ, ח"עוד מצוין בדו

. בועהנובעות מהגדרה פיקטיבית של מקום עבודתם הק, שכר חריגות למנהלים בכירים בשירות
ח מצביע על כך כי שירות התעסוקה מעסיק עובדים במספר הגבוה "הדו, בנוסף על האמור
ועל מנת להגשים את תכלית החוק לפיה ימונו עובדי שירות , בנסיבות אלה. מהקבוע בתקציבו

ותנאי שכרם יהיו זהים לתנאי שכרם של עובדי , התעסוקה בדומה לאופן המינוי של עובדי המדינה
, )מינויים( ובחוק שירות המדינה 1959-ט"התשי, וצע לקבוע בחוק שירות התעסוקהמ, המדינה
 . כי חוק המינויים יחול על כל עובד מעובדי שירות התעסוקה1959-ט"התשי
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    שיפור איכות החינוךשיפור איכות החינוךשיפור איכות החינוךשיפור איכות החינוך

 

    העדפה תקציבית לחינוך ביישובים חלשיםהעדפה תקציבית לחינוך ביישובים חלשיםהעדפה תקציבית לחינוך ביישובים חלשיםהעדפה תקציבית לחינוך ביישובים חלשים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לרבות תקציבי (יסודי -ת החינוך העלה יוקצו משאבי מערכ"לקבוע כי החל משנת הלימודים התשס .1

פר ) 'והתמיכה באזורי עדיפות לאומית א) כולל שירותי עזר(התקצוב השקלי , שעות ההוראה
 .אקונומי דיפרנציאלי-תלמיד ולפי מדד סוציו

 
את , 2003 בדצמבר 1-עד ליום ה, להטיל על שרת החינוך בהסכמת שר האוצר לקבוע, בהתאם

כך , ה"ערכת החינוך העל יסודי החל משנת הלימודים התשסשיטת התקצוב פר תלמיד במ
 :שהתקצוב פר תלמיד יהיה דיפרנציאלי והתקן פר תלמיד ייקבע באופן הבא

מסלולי הלימוד , חישוב התקן הבסיסי על פי המדדים הקיימים המתבססים על סוג הכיתה .א
 .והמגמות

שייקבע לפי פרמטרים , דאקונומי של התלמי-לאחר חישוב התקן הבסיסי יופעל מדד סוציו .ב
כך שהיקף המשאבים שיוקצו לבתי ספר במדד , ח ועדת שושני"דומים לאלה שנקבעו בדו

בעוד שהיקף המשאבים שיוקצו לבתי , אקונומי נמוך יהיה גבוה ביחס למצב היום-סוציו
 . אקונומי גבוה יהיה נמוך יותר-הספר במדד סוציו

 
שרד החינוך לשכר הלימוד העל יסודי בשנת ח מתקציב מ" מיליון ש150להפחית , בהתאם

 .2004ח בשנת " מיליון ש50מתוכם , ה"הלימודים התשס
 

ייקבע שיעור ההשתתפות של משרד החינוך במימון הסעות , 2004 בינואר 1-לקבוע כי החל ביום ה .2
 :התלמידים בכלל מערכת החינוך באופן הבא

 
, אקונומי- ולמצבה הסוציושיעור ההשתתפות יותאם לסוג הרשות המקומית המסיעה .א

 :כדלקמן
משרד החינוך לא ישתתף במימון הסעות ברשויות מקומיות אשר אינן מקבלות  )1

 . מענק איזון
לגבי רשויות מקומיות המקבלות מענק איזון ייקבע שיעור ההשתתפות של משרד  )2

 .ס"אקונומי של הלמ-החינוך על פי מיקום הרשות במדרג הסוציו
 

ח ולקבוע " מיליון ש50 2004פחית מתקציב משרד החינוך בשנת לה, בהתאם לאמור לעיל .ב
 :את  שיעור ההשתתפות של משרד החינוך לפי המתווה המפורט בטבלה שלהלן
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    סוג הרשות המקומיתסוג הרשות המקומיתסוג הרשות המקומיתסוג הרשות המקומית

    
האם הרשות האם הרשות האם הרשות האם הרשות 

מקבלת מענק איזוןמקבלת מענק איזוןמקבלת מענק איזוןמקבלת מענק איזון
שיעור ההשתתפות שיעור ההשתתפות שיעור ההשתתפות שיעור ההשתתפות 

    החדשהחדשהחדשהחדש
 
 כן

 אשכולות
1-4   :90%  
5-7   :75%   

8-10 :60% 

יישובים /רשויות
י "דרו עשהוג

אזורים "הממשלה כ
"בעלי עדיפות לאומית

 0% לא
 אשכולות כן

1-4   :90% 
5-7   :75%    

8-10 :60% 

 מועצות אזוריות 

 0% לא
 אשכולות כן

1-4   :70%  
5-7   :50%  

8-10 :30% 

עיריות ומועצות 
 מקומיות

 0% לא
 

כך ,  בטבלה שלעילשר החינוך מוסמך לבצע התאמות של שיעורי ההשתתפות הנקובים .ג
ותבוצע הסטה , 2004ח בשנת " מיליון ש50-שהפחתת תקציב משרד החינוך לא תפחת מ

 .מן הרשויות החזקות לרשויות החלשות
 
יוקצה תקציב הפיתוח באופן דיפרנציאלי בהתאם למיקום , 2004 בינואר 1-לקבוע כי החל מה .3

לת תקציב ההרשאות להתחייב ובלבד שתשמר מגב, ס"אקונומי של הלמ-הרשות במדרג הסוציו
 .שיינתנו לעניין זה בכל שנה
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
המליצה על שינויים ) ועדת שושני(הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב בחינוך היסודי בישראל   .1

המתחשבת גם , תוך קביעת הקצאה דיפרנציאלית לתלמיד, בהקצאת המשאבים במערכת החינוך
 .אקונומי של בית הספר-במצבו הסוציו

 
תקצוב המערכת העל יסודית כיום נעשה על פי תקן פר תלמיד ללא כל התחשבות , עומת זאתל

אלא רק במגמת הלימודים של , אקונומי של התלמיד ושל הרשות המקומית-באפיון הסוציו
מוצע לקבוע תקן דיפרנציאלי פר , ברוח המלצות ועדת שושני. התלמידים ובשכבת הגיל שלהם

הכלכלי של הרשות בה -אקונומי וגם במצבה החברתי-צבו הסוציואשר יתחשב גם במ, תלמיד
ובכך , קביעת תקן כאמור תבטיח חלוקת משאבים שוויונית יותר במערכת החינוך. מתגורר התלמיד

 . אקונומי נמוך יותר תקצוב גבוה יותר-תעניק לתלמיד ממעמד סוציו
 

יכלול תקציב , ד בחטיבה העליונהעוד מוצע לקבוע כי לעניין קביעת התקן הדיפרנציאלי פר תלמי
ואת ) כולל שירותי עזר(את התקצוב השקלי , יסודית את תקציבי שעות ההוראה-המערכת העל

 .'התמיכה באזורי עדיפות לאומית א
 
תקצוב הסעות התלמידים במערכת החינוך כיום נעשה על פי סוג הרשות המקומית ואזורי עדיפות   .2

מוצע לקבוע כי תקצוב ההסעות . י והחברתי של הרשותואינו מתחשב במצבה הכלכל, לאומית
בשל המצב , כמו כן. אקונומי-בהתאם לסוג הרשות ולמצבה הסוציו, ייעשה באופן דיפרנציאלי
מוצע להפחית את השתתפות משרד החינוך ברשויות המקומיות בגין , הקשה אליו נקלע המשק

תוך התחשבות במדדים האמורים , יכאשר הפחתה זו תיעשה באופן דיפרנציאל, הסעות תלמידים
 .לעיל
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    ייעול השירות הציבורי לטובת האזרחייעול השירות הציבורי לטובת האזרחייעול השירות הציבורי לטובת האזרחייעול השירות הציבורי לטובת האזרח

    רפורמה ברשויות המקומיותרפורמה ברשויות המקומיותרפורמה ברשויות המקומיותרפורמה ברשויות המקומיות

    תאגידים עירוניים מיוחדיםתאגידים עירוניים מיוחדיםתאגידים עירוניים מיוחדיםתאגידים עירוניים מיוחדים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
בנוסף לסמכותה כיום לעניין יסוד , באופן שיסמיך רשות מקומית, לתקן את דיני הרשויות המקומיות

פיתוח ותפעול , תאגיד כאמור יעסוק בהקמה. ירוני מיוחדלייסד באישור שר הפנים תאגיד ע, תאגידים
וניהולו הכספי יהיה עצמאי וללא , יהיה בעל דוחות כספיים עצמיים, של פרוייקטים מסוגים שיפורטו

לתאגיד יהיה זרם הכנסות עצמאי אשר מיועד במלואו לצורך הפרוייקטים . זיקה לרשות המקומית
 של הדירקטורים לרשות המקומית לא תהיה עדיפה על פני חובת האמון, בתאגיד כאמור. האמורים

 .חובתם לתאגיד
 

לקבוע , להסמיך את שר הפנים ושר האוצר בסעיף נפרד בחוק שיגובש בהסכמת משרד המשפטים
וכן הוראות שונות , בתקנות סוגי תאגידים וסוגי פרוייקטים שניתן יהיה להפעיל במסגרת תאגיד כאמור

עוד יקבעו השרים דרכי פיקוח ובקרה על תאגידים . פרדתו מן הרשות המקומיתלעניין מבנה התאגיד וה
 .כאמור

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
כיום נדרשת רשות מקומית אשר מעונינת להקים פרוייקט פיתוח גדול להעמיד מקורות מימון מתוך 

שות מצב עניינים זה מקשה מחד על יכולתה של הר. תקציבה או על ידי לקיחת אשראי בהיקפים גדולים
ומאידך מהווה גורם , גם כאשר יש בהם כדאיות כלכלית מוכחת, המקומית לממן פרויקטים גדולים

 .משמעותי בביקוש לאשראי בנקאי וקביעת עלות המימון לרשויות המקומיות
 

כך שרשות מקומית תוכל לייסד תאגיד עירוני , מוצע להסמיך את שר הפנים ושר האוצר להתקין תקנות
התאגיד יהיה בעל דוחות . פיתוח ותפעול פרוייקטים מסוגים שיפורטו בתקנות, תאשר יעסוק בהקמ
ללא תלות בגירעונותיה של הרשות המקומית וזרם הכנסות עתידי , ניהול כספי עצמאי, כספיים עצמיים

חובת האמון שבה חבים הדירקטורים של . עצמאי אשר מיועד במלואו לצורך הפרוייקטים האמורים
בשונה מהמצב הקיים כיום שבו חובת האמון של , מסוג זה תהיה כלפי התאגיד האמורתאגיד עירוני 

 . דירקטורים לרשות המקומית עדיפה על חובתם כלפי התאגיד העירוני
 

בכך שתגדל זמינות המקורות הפיננסיים , מהלך זה צפוי לסייע לרשויות המקומיות לבצע פרויקטים
יתרום המהלך , בנוסף.  גיוס המשאבים הנדרשים לביצועוויכולת, העומדים לצורך מימון הפרויקט

 . לשכלול שוק ההון והרחבת אפיקי ההשקעה במשק הישראלי
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    הגברת הפיקוח והבקרה על מנהל תקין ברשויות המקומיות הגברת הפיקוח והבקרה על מנהל תקין ברשויות המקומיות הגברת הפיקוח והבקרה על מנהל תקין ברשויות המקומיות הגברת הפיקוח והבקרה על מנהל תקין ברשויות המקומיות 

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
לרבות , להסדיר בחקיקה את העילות לפיהן רשאי שר הפנים למנות חשב מלווה לרשות מקומית  .1

הכל באופן שיאפשר לחשב להבטיח כי הרשות המקומית מנהלת את ענייניה הכספיים , סמכויותיו
סמכויות החשב המלווה . 1985-ה"התשמ, באופן תקין ובהתאם להוראות חוק יסודות התקציב

אחריות על הגבייה , חתימה נוספת על כל הוראות תשלום והתחייבויות, בין היתר, יכול שיכללו
בהתייעצות ,  שר הפנים יוסמך בחוק ,כן כמו. קליטת עובדים חדשיםאישור , והסמכות לביצועה

לקבוע כי במקרים בהם הסמכויות כאמור לעיל אינן מספיקות על מנת להבטיח , עם שר האוצר
, יוקנו לחשב המלווה סמכויות לתפעול הרשות המקומית, מנהל תקין ברשות מקומית כאמור

 .  לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים
 
 :בעניניים הבאים, 1955-ו"התשט, ן את חוק איגודי עריםלתק  .2
 

תורכב מעובדי הרשויות המקומיות , ) האיגוד-להלן(מחצית מחברי מועצת איגוד הערים  .א
דרכי , שר הפנים יקבע בתקנות את כשירותם. ולאיגוד ימונה מנהל כללי, החברות באיגוד

וכן את תנאי , ל"ושל המנכמספרם ותקופת כהונתם של חברי מועצת האיגוד , מינויים
 .ל''העסקתו של המנכ

 
בתחומי הפעילות בהם יעסוק האיגוד תוענק לו סמכות הפעולה הבלעדית וחובת האמון של  .ב

 .חברי מועצת האיגוד תהיה לאיגוד בלבד
 

כך שהשר , בהתייעצות עם שר האוצר, סמכות הממשלה להקמת איגוד תועבר לשר הפנים .ג
בנושא או ,  מסוימות לפעול אך ורק במסגרת איגוד או איגודיםלחייב רשויות מקומיותיוכל 

או , שהיא בתחום סמכותו, כן יוסמך שר הפנים לחייב איגוד לבצע פעולה. בנושאים מוגדרים
בדומה לסמכות הנתונה לממונה על המחוז לגבי רשויות , למלא חובה המוטלת עליו

 . מקומיות
 
ולמנות , פזר מועצת רשות מקומית בעילות שיפורטוכי שר הפנים יהיה רשאי ל, לקבוע בחקיקה  .3

וכן להביא לסיום כהונת , המקומיתועדה למילוי תפקידיה גם ללא סיום תפקידו של ראש הרשות 
 . מועצת הרשות המקומיתראש רשות מקומית אף ללא פיזור 

 
ותים לרשות מקומית אשר מתקיימים בה תנאים מצטברים המקשים על מתן השיר, לקבוע בחוק כי  .4

 ועדה -להלן(תמונה ועדה למילוי תפקידי המועצה , אשר יפורטו בחקיקה, הראויים לתושבים
בין , ועדה ממונה תמונה. במקום מועצת הרשות המקומית המכהנת וראש הרשות המכהן, )ממונה
גידול בגירעון שוטף בשנת , בנסיבות של גרעון מצטבר בשיעור גבוה מהתקציב השנתי, היתר

אי צמצום הוצאות והיקף כח אדם בשנת התקציב האחרונה ולא היה שיפור , רונההתקציב האח
אין בהוראות אלה כדי לגרוע .בשיעורי גביית הארנונה ברשות בשנת התקציב האחרונה

למנות ועדה ממונה או לנקוט בצעדים אחרים גם אם לא , מהסמכויות הנתונות כיום לשר הפנים
 .מות העילות שנקבעו לכך בחוק ככל שמתקיי, מתקיימות נסיבות אלה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
אם נוכח כי ענייניה הכספיים של הרשות , שר הפנים ממנה כיום חשב מלווה לרשות מקומית .1

מוצע . 1985 -ה "התשמ, המקומית אינם מתנהלים באורך תקין ובהתאם לחוק יסודות התקציב
לים אשר עשויים להביא ובכך לספק את הכ, לקבוע את סמכויותיו של החשב המלווה בחקיקה

סמכויות החשב המלווה יכול שיכללו . להתנהלותה הכספית התקינה של הרשות המקומית
סמכויות בתחום הוצאות הרשות ,  כממונה על הגביה-סמכויות בתחום הכנסות הרשות המקומית 
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 ,וכן כגורם מאשר לקליטת עובדים חדשים,  כחותם על הוראות תשלום והתחייבויות-המקומית 
 .בעלת משמעות תקציבית

מוצע להסמיך את , במקרים מיוחדים אשר בהם הסמכויות המוקנות לחשב מלווה אינן מספיקות
להקנות לחשב מלווה סמכויות נוספות לתפעול רשות , שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר

 .לתקופה מוגבלת של עד שישה חודשים, מקומית
 
מקבלת החלטות , במקרים מסויימים,  המקומיות נובעיםהגרעונות הכספיים בהם מצויות הרשויות .2

הניסיון הנצבר מלמד כי למערכת הייעוץ המשפטי יש תפקיד . לא סבירות תוך העדפות פסולות
לקבוע בחקיקה כי היועץ , לפיכך מוצע. מרכזי בשמירה על מערכת קבלת החלטות תקינה ועניינית
וכן כי חברי , רזים של הרשות המקומיתהמשפטי של הרשות המקומית יהיה חבר בוועדת המכ

אף ללא , רשאים לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי, במספר שיקבע, מועצת הרשות המקומית
 .הסכמת ראש הרשות המקומית

 
קיומן של רשויות מקומיות קטנות בישראל מעלה את הבעייתיות הכרוכה באי ניצול יתרונות  .3

לאפשר ניצול יתרונות לגודל ולהגדיל יעילות פעולה באמצעות איגודי ערים עשויה . לגודל
מבנה , דרך פעולה זו רווחת ברחבי העולם באופנים שונים כגון. כלכלית באספקת שירותים רבים

צורת הפעילות באיגודי ערים . רשות מקומית ייעודית לתפקיד אחד ואיגודי ערים, מטרופוליני
 הצורך בהגברת היעילות הכלכלית של קיימת כבר בישראל והגברתה עשויה סייע להתמודדות עם

 .הרשויות המקומיות בישראל
 

להעביר את סמכות הממשלה להקמת איגוד ערים לשר הפנים ושר האוצר בהמלצת , לפיכך מוצע
כך שיוכלו לחייב רשויות מקומיות , ל משרד הפנים"הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ

או כאשר ,  זו הנה בעלת יתרונות מוכחים לגודללהתאגד באיגוד ערים במקרים בהם התאגדות
אופיו של הנושא מחייב פיתרון חוצה גבולות מוניציפאליים וכל זאת ללא צורך בדין וחשבון של 

להגביר את מקצועיות חברי מועצות איגודי הערים ולקבוע כי האיגוד יהיה , כן מוצע. ועדת חקירה
חברי מועצת האיגוד יהיו עובדי הרשויות , בעל הסמכות הבלעדית בתחומים בהם הוא פועל

 .חבים בחובת אמון כלפי האיגוד וכי לאיגוד ימונה מנהל כללי, המקומיות החברות באיגוד
 

כישוריהם ותקופת כהונתם , להסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות את נהלי בחירתם, עוד מוצע
 .ושל המנהל הכללי, של חברי מועצת האיגוד

 
מקומיות מחייב לעיתים נקיטה בצעד של פיזור הגופים הנבחרים של הרשות מצבן של הרשויות ה .4

כיום החוק יוצר זיקה מחייבת בין ראש . המקומית ומינוי ועדה למילוי תפקידי המועצה במקומם
הרשות המקומית למועצה כך שבמקרה שועדת חקירה שהוקמה לצורך כך המליצה על פיזור 

לעיתים מזומנות אין . עצת הרשות והעומד בראשה כאחדכרוך הדבר בפיזור מו, רשות מקומית
. הצדקה עניינית לפיזור כפול זה כאשר ראש הרשות עשוי לתפקד היטב ללא המועצה וההיפך

 .בפועל מצב זה מונע לא אחת את הפעלת סמכות הפיזור
 

ראש הרשות או מועצת , מוצע לאפשר לשר הפנים סמכות פיזור גם כנגד אחד מהמרכיבים בלבד
סמכות זו תאפשר שימוש מושכל יותר . הרשות ולהבהיר בחקיקה את העילות לפיזור כאמור

גם כאשר הדבר נדרש , אשר במצב הקיים כיום לא נעשה בה שימוש רב כאמור, בסמכות הפיזור
 . לצורך אספקת שרותים בסיסיים לתושבים וניהול תקין

 
על , מוצע לקבוע בחקיקה כי, מקומיותכרמה עליונה של פיקוח ובקרה על מנהל תקין ברשויות ה .5

לרשות מקומית אשר מתקיימים בה תנאים מצטברים המקשים על מתן , אף האמור בכל דין
גרעון מצטבר בשיעור גבוה , אשר יכולים לכלול בין היתר, השירותים הראויים לתושבים

 והיקף כח גידול בגירעון שוטף בשנת התקציב האחרונה ואי צמצום הוצאות, מהתקציב השנתי
תמונה ועדה למילוי תפקידי המועצה במקום מועצת הרשות , אדם בשנת התקציב האחרונה

תכהן עד המועד , ועדה ממונה כאמור. המקומית המכהנת ובמקום ראש הרשות המקומית המכהן
 .ובלבד שתקופת כהונתה לא תפחת משנתיים, הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות
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על  , הפנים והאוצר, ססת בעיקרה על המלצות ועדה משותפת למשרדי המשפטיםהצעה זו מתב ....6666
 .סמך עבודה שהוגשה לה
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    ניהול תקציבי תקין ברשויות המקומיותניהול תקציבי תקין ברשויות המקומיותניהול תקציבי תקין ברשויות המקומיותניהול תקציבי תקין ברשויות המקומיות

 
 מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
אשר לא אישרה את תקציבה השנתי במועצת , לקבוע בחקיקה כי יכולתה של רשות מקומית  .1

 3תוגבל לתקופה שלא תעלה על , לפעול על בסיס תקציב השנה הקודמת, הרשות המקומית
מטעמים שיקבעו , תקופה זו תהיה ניתנת להארכה. חודשים מיום אישור תקציב המדינה בכנסת

אם בתום תקופה .  חודשים נוספים3לתקופה שלא תעלה על , בחוק ובאישור מיוחד של שר הפנים
תפוזר , המקומיתתסתיים כהונת ראש הרשות , זו לא אושר תקציבה השנתי של הרשות המקומית

על ועדה כאמור . מועצת אותה רשות מקומית ותמונה לה ועדה ממונה למילוי תפקידי המועצה
 .יחולו ההוראות החלות על פי דין על ועדה ממונה למילוי תפקידי המועצה

 
שיהיה אחראי לשמירת , פעולותיו ומעמדו של גזבר רשות מקומית, להסדיר בחקיקה את תפקידו  .2

 :בין היתר בעניינים הבאים,  של הרשותהתקציב המאוזן
 

שר הפנים יקבע בתקנות תנאי כשירות לתפקיד גזבר ואת הרכב ועדת המכרזים שתבחר את  .א
 .הגזבר במכרז

 
גזבר יהיה רשאי לחתום על התחייבות בעלת השלכה כספית רק לאחר שוידא כי ההתחייבות  .ב

יאה לסטייה מתוואי התקציב וימנע כל התחייבות או הוצאה המב, מתוקצבת בתקציב הרשות
 .המאוזן של הרשות המקומית

 
למועצת הרשות ולמינהל לפיתוח , לראש הרשות המקומית, על הגזבר תחול חובת דווח .ג

ועל כל סטיה ) הוצאות והכנסות(על עמידה ביעד התקציב השנתי , ותיקצוב במשרד הפנים
 .ח הרבעוני''מתקציב מאוזן במצורף לדו

 
ואשר תהיה מורכבת מנציגי משרדי הפנים ,  שר הפנים לצורך סעיף זהועדה מקצועית שימנה .ד

להנחות את הרשות , לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את דבריו, תהיה רשאית, והאוצר
וכן , אם הפר הגזבר את ההוראות המפורטות לעיל, המקומית להפסיק את העסקתו של הגזבר

 . על הפיטורין התקבלה מטעמים שאינם עניינייםאם שוכנעה כי ההחלטה , למנוע פיטורי גזבר
 
למנות אדם לביצוע סמכויות הרשות המקומית בעניין גביית , להסמיך בחקיקה את שר הפנים  .3

ובלבד . ולהפקיד בידיו את סמכויות הרשות המקומית לגביית מיסים עירוניים, המיסים העירוניים
משמעותית מגבייה מלאה של החיוב נמוך , כי שיעור הגביה ברשות מקומית כלשהי, שנוכח

 .השנתי באותה רשות
1.   
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
כתוצאה מתכנון , זאת. מקור מרכזי לגרעונות ברשויות המקומיות הנו תקציבי פיתוח לא ריאליים .1

מבנה החוק היום . לקוי או תחזיות לא ריאליות לגבי תזרים הכנסות והוצאות של פעולות הפיתוח
יצירת מסגרת פעולה באמצעות תקציב פיתוח . יב פיתוח רב שנתילא מאפשר למעשה לפעול בתקצ

לתכנן נכון יותר ובאופן שיהיה גלוי למערכת , רב שנתי יחייב ויאפשר לרשויות המקומיות
 .את פעולתן במסגרת פרוייקטים עתידיים בעלי טווח ביצוע ארוך משנת תקציב אחת, המבקרת

 
 תכין תקציב פיתוח רב שנתי לביצוע פרוייקטים מוצע לקבוע בחקיקה כי רשות מקומית, לפיכך

וכן שלא יתאפשר ביצוע פרוייקטים אשר , אשר יכלול תזרים הכנסות והוצאות מאוזן, ארוכי טווח
, לקבוע את ההליכים הנדרשים לשם אישור תקציב הפיתוח, בנוסף. אינם מופיעים בהצעת התקציב

ת הרשות המקומית לפעול בהתאם להסמיך את הממונה על המחוז במשרד הפנים לחייב א
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אופן הכנת התקציב ודרכי להסמיך את שר הפנים להתקין תקנות בדבר להנחיות המפורטות לעיל ו
 .הצגתו בפני מועצת הרשות המקומית

 
הגירעונות ברשויות המקומיות מחייבים כי עבור כל שנת תקציב יערך דיון תקציבי מעמיק ויקבעו  .2

כיום רשות מקומית  אשר .  ממצבה הכספי של הרשות המקומיתבו סדרי עדיפויות המתחייבים
 מתקציב 1/12-אינה מאשרת את תקציבה יכולה להמשיך ולהוציא בכל חודש סכום השווה ל

 .השנה הקודמת  ללא הגבלת זמן וללא צורך באישור המועצה
 

. לבדמוצע לשנות מצב זה ולאפשר פעילות המתבססת על תקציב שנה קודמת לתקופה מוגבלת ב
תפוזר מועצת הרשות המקומית ותמונה לרשות המקומית , אם בתום תקופה זו לא אושר התקציב

אשר תכהן עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות ועדה למילוי תפקידי המועצה 
 זאת בדומה למנגנון הקבוע .ובלבד שתקופת כהונת הועדה כאמור לא תפחת משנתיים, המקומיות

במידה וממשלת ישראל אינה מצליחה להעביר את (גע לאישור תקציב המדינה בחוק בכל הנו
מפוזרת הכנסת ונערכות בחירות כלליות ,  חודשים מתחילת שנת התקציב3תקציב המדינה בתום 

 ). חדשות
 
 �סכום זה מהווה כ . בשנה₪  מיליארד 30 �היקף הוצאות הרשויות המקומיות בישראל מגיע לכ  .3

₪  מליון 656 היה היקף הגירעון השוטף ברשויות המקומיות 2001 � ו 2000בשנים .  מהתוצר7%
 .בהתאמה₪  מיליארד 1.3 �ו 

 
גזברי הרשויות המקומיות הם האחראים לפעילות התקציבית של הרשויות המקומיות כאשר במצב 

נו בשנים האחרונות א. הקיים כיום לא מוטלת עליהם על פי החוק כל אחריות לתוצאות פעולותיהם
עדים לגירעונות נמשכים ברשויות שונות הגורמים למשברים תקציביים רבים ומביאים לחוסר 

על מנת לייעל את . תפקוד של אותן רשויות וחוסר יכולת לספק לתושבים את השירותים הנדרשים
מוצע לקבוע בחוק את , הניהול הכספי ברשויות המקומיות ולמנוע יצירת גירעונות מבעוד מועד

וכן לקבוע את , ל ועדת המכרזים אשר בוחרת את גזבר הרשות המקומית במכרז פומביהרכבה ש
 :חובותיהם של גזברי הרשויות המקומיות בהתאם לעקרונות הבאים

 
 .שמירה על תקציב מאוזן וביצוע ההתאמות הנדרשות כאשר מתגלה סטייה מהתוואי המאוזן .א
 .ח הרבעוני"ובמסגרת הד, דיווח רציף על עמידה ביעד התקציב השנתי .ב
 . קביעת מנגנון הגנה מפני פיטורים כאשר הגזבר מבצע את תפקידו .ג
 .הטלת אחריות על הגזבר כאשר אינו מבצע את תפקידו כמוגדר בחוק .ד

 
ברשויות מקומיות רבות קיימת תופעה של הימנעות מהפעלת הסמכויות הנתונות לרשות מקומית  .4

ברשויות מקומיות מסוימות המצב מגיע . שביםלצורך גביית המיסים העירוניים שמוטלים על התו
 . 20%עד כדי אבסורד כאשר הגבייה הממוצעת נעה סביב 

 
לקבוע בחקיקה כי רשות מקומית אשר שיעור גביית המיסים העירוניים שבתחומה , לפיכך מוצע

יופקדו סמכויותיה בעניין גביית המיסים , נמוך משיעור שייקבע בחוק, מתוך החיוב השנתי
אם נוכח כי שיעור הגביה פוגע , להסמיך את שר הפנים, כן מוצע. ניים בידי אדם מתאיםהעירו

למנות אדם אשר בידיו יופקדו סמכויות , ביכולתה של הרשות המקומית לפעול בתקציב מאוזן
אף אם שיעור הגבייה גבוה מזה שנקבע ברמה המחייבת , הרשות המקומית לגביית מיסים עירוניים

 .בחוק
 
על , הפנים והאוצר,  מתבססת בעיקרה על המלצות ועדה משותפת למשרדי המשפטיםהצעה זו .5

 .סמך עבודה שהוגשה לה
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    סיווגים והגדרות בארנונהסיווגים והגדרות בארנונהסיווגים והגדרות בארנונהסיווגים והגדרות בארנונה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
באופן שסכום הארנונה המשולם על , 1938) פיטורין(לתקן את פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה  .1

בהתאם לסיווגים , לו הרשויות המקומיותנכסים המוחזקים בידי הממשלה יהיה בסכומים אשר יטי
 .לפי השימושים השונים הנעשים בנכסים אלה, שיקבעו שר הפנים ושר האוצר בתקנות

 
 לפקודת העיריות כוללת גם כביש 269שבסעיף " רחוב"כי הגדרת , למען הסר ספק, להבהיר .2

כבישים אלה אינם וכי בהתאם לכך גם , היטל או תשלום אחר כיוצא באלה, שבגינו משולמים אגרה
 . מן הנכסים עליהם ניתן להטיל ארנונה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
הן פונות למשרדי עורכי דין וחברות המתמחות , לאור מצבם הכלכלי הקשה של הרשויות המקומיות

על מנת להגדיל את סכומי הארנונה המשולמים להן על , בכך תוך תשלום שכר טרחה על בסיס הצלחה
כפועל יוצא מכך מתקיימים דיונים משפטיים רבים ומיותרים בין . ת שונותידי המדינה בטענות מטענו
המהלך המוצע אין תכליתו לשנות את סך תשלומי הארנונה המשולמים . המדינה לרשויות המקומיות

, אלא להבהיר מה הסיווג ומה התעריף החל על נכסים אלה, על ידי המדינה לכלל הרשויות המקומיות
 :לפיכך, ים המשפטיים המיותרים בין המדינה לבין חלק מהרשויות המקומיותובכך לסיים את הדיונ

 
כך שסכום הארנונה המשולם על ) פיטורין(מוצע לשנות את פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה  .1

 . נכסים המוחזקים בידי הממשלה יהיה בסכומים ובסיווגים שיקבעו שר הפנים ושר האוצר בתקנות
 
טילות על המדינה ארנונה כללית על נכסים המוחזקים על ידיהן במישרין  רשויות מקומיות רבות מ .2

תחנות משמר אזרחי ומרכזי הדרכה , תחנות בריאות הנפש, או בעקיפין לדוגמא תחנות טיפות חלב
למרות שלפי החוק הארנונה תשולם על ידי המחזיק , )מים"מפע(של עובדי השלטון המקומי 

 .ות מקומית אינה רשאית לעשות כןמוצע להבהיר כי רש, לפיכך. בנכס
 
ללא אבחנה אם מדובר ברחוב או כביש , רשות מקומית אינה רשאית להטיל ארנונה על רחוב .3

לאחרונה החלו רשויות מקומיות לטעון כי כבישי אגרה  אינם כלולים . שהוא כביש אגרה אם לאו
נה בעלת משמעות כספית הטלת ארנונה  על כבישי אגרה ה. בהגדרה זו ולכן דרשו ארנונה בגינם

בכדי למנוע . אשר עלותה תגולגל בדרך כלל על המדינה) ח בשנה"עשרות מיליוני ש(גבוהה 
מוצע להבהיר באופן חד משמעי כי הגדרת רחוב , דיונים משפטיים מיותרים ולמען הסר ספק

אגרה ולכן כביש , היטל או תשלום אחר כיוצאה  באלה, כוללת גם כביש שבגינו משולמים אגרה
 .הינו בגדר  הנכסים אשר עליהם אין רשאית הרשות המקומית להטיל ארנונה
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    רפורמה בבריאותרפורמה בבריאותרפורמה בבריאותרפורמה בבריאות

     מקצועית בתחום הרפואה מקצועית בתחום הרפואה מקצועית בתחום הרפואה מקצועית בתחום הרפואהצמצום ההוצאה בגין אחריותצמצום ההוצאה בגין אחריותצמצום ההוצאה בגין אחריותצמצום ההוצאה בגין אחריות

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
  � 2002 ביולי 30 מיום 2348' בהמשך להחלטת הממשלה מס

 
 :כי)   הפקודה�להלן (, )נוסח חדש(לקבוע בפקודת הנזיקין   .1

 
בתביעות בשל נזק שנגרם אגב טיפול רפואי כהגדרתו , ם בשל נזק שאינו נזק ממוןפיצויי .א

 לא יעלו על פיצויים  שהיו �)  טיפול רפואי�להלן (, 1996-ו"התשנ, בחוק זכויות החולה
-ה"תשל, לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) 3)(א(4נפסקים לניזוק לפי סעיף 

 .והתקנות מכוחו1975
 

תעריף מקסימלי , באישור שר המשפטים,  של לשכת עורכי הדין תקבעהמועצה הארצית .ב
לשכר טרחה של עורך דין בעד הטיפול בתביעות בשל נזק שנגרם אגב טיפול רפואי  ובלבד 
ששכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול לא יעלה על השיעורים הבאים מתוך הסכום 

 :שהוסכם לשלמו לנפגע או שנפסק לנפגע
 

 . מסכום הפיצויים20% - עד ל�ח "ש 50,000 עד לסך של מתוך פיצויים )א
 . מסכום הפיצויים18% - עד ל�ח הנוספים " ש100,000מתוך  )ב
 . מסכום הפיצויים15% - עד ל�ח הנוספים " ש150,000מתוך  )ג
 . מסכום הפיצויים13% - עד ל�בגין כל סכום פיצויים נוסף  )ד

 
 של הועד המחוזי לקבוע שכר שכר טרחה כאמור ששולם ביתר יוחזר לנפגע והסמכות

 . טרחה מוגדל לא תחול לעניין שכר טרחה כאמור
 

כך שקופת חולים או נותן , 1994 -ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי22לתקן את סעיף   .2
מקופת חולים אחרת או מנותן , שירותים לא יהיו זכאים להיפרע את הטבת הנזק לפי סעיף זה

 .שירותים אחר
 

 הצעת חוק לתיקון 2004 בינואר 1 המשפטים להניח על שולחן הכנסת עד ליום להנחות את שר  .3
חוק ההתיישנות שתכלול את העקרונות הבאים בנוגע לתקופת ההתיישנות בתביעות בשל נזק 

 : שנגרם אגב טיפול רפואי
 
 . שנים7 שנים במקום 4תקופת ההתיישנות תקוצר ותעמוד על  .א
 :וזאת בשני חריגים,  שנים7ם תעמוד על תקופת ההתיישנות בתביעות של קטיני .ב

 .10תביעת הקטין לא תתיישן עד הגיעו לגיל  )1
 . שנים מיום שהיה לבגיר4תקופת ההתיישנות של תביעת קטין לא תעלה בכל מקרה על  )2

 שנים מיום המעשה או המחדל שהביא 15תיקבע תקרת התיישנות אבסולוטית לפיה בתום  .ג
 .בכל מקרה,  התביעהתתיישן, לנזקו של תובע פוטנציאלי

 
 .יהיו כפופות לעילות השהיה שיקבעו בחוק' ב-ו' ק א"תקופות ההתיישנות האמורות בס
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

. בשנים האחרונות אנו עדים לעליה ניכרת של ההוצאה בגין תביעות אחריות מקצועית בתחום הרפואה
מים מידי שנה והן בעליה היקף הפיצויים המשולמספר התביעות והתופעה מאופיינת הן בעליה של 

היקף ההוצאה השנתי הציבורי . ניכרת של פרמיות הביטוח אותן דורשות חברות הביטוח בתחום זה
היקף ההוצאה הממשלתית . ח"מיליון ש 250- על כ2002בתחום הרשלנות הרפואית עמד בשנת 

 הביטוח של ועליה דומה ארעה בעלויות, 1997 מאז שנת 137%-השנתית בתחום זה עלה ריאלית ב
דבר המלמד על כך שמגמת , גידול גבוה נרשם במספר התביעות המוגשות מידי שנה. קופות החולים

 .הגידול בהיקפי הפיצויים צפויה להתחזק בשנים הקרובות
 

הגידול בעלויות הביטוח ובסכומי הפיצויים מכביד כיום על בתי החולים הציבוריים ועל קופות החולים 
 .מוקצים לאספקת שירותי הבריאות לתושבי מדינת ישראלוגוזל מן המשאבים ה

 
ל אינה ייחודית למדינת ישראל ומדינות רבות בעולם נוקטות צעדים לצמצום ההוצאה על "המגמה הנ

 .אחריות מקצועית בתחום הרפואה וזאת במטרה לשמור על היקף שירותי הבריאות ופיתוחם
 

רבית העלות של ביטוח הרשלנות מ, ואה הציבורית להוצאה בגין אחריות מקצועית בתחום הרפבנוסף
 רופא .והפיצויים הנפסקים בגינה משולמים ממקורות ציבורייםהפרטית הרפואה במערכת הרפואית 

המועסק כיום על ידי מעסיק ציבורי זוכה לכיסוי ביטוחי  בגין תביעות רשלנות רפואית הן אצל מעסיקו 
 מעלות ביטוח 80%-של הרופאים נושאת המדינה בהשכר במסגרת הסכמי שכן , והן בעבודתו הפרטית

 .הפרקטיקה הרפואית הפרטית של הרופאים
 

 מקטין את בגין הפעילות הרפואית הציבורית והפרטית, הגידול בעלויות הרשלנות הרפואית, על כן
היקף המשאבים אותם יכולה מערכת הבריאות להקצות לשירותי הרפואה האחרים ומכאן שקיים 

קטין את עלויות הביטוח המקצועי ובכך ציבורי לצמצום היקפי הפיצויים וזאת על מנת לאינטרס 
 .הגדיל את היקף המשאבים אותם ניתן לנצל לשם אספקת שירותי רפואה לציבורל
    

 צוות 2002 ביולי 30 מיום 2348' בהתאם להחלטת הממשלה מסל מינתה הממשלה "לאור המגמה הנ
 בגין תביעות אחריות מקצועית ני חקיקה שיביאו לצמצום ההוצאהבינמשרדי שיגבש המלצות ותיקו

שבהם התגבשו עיקרי הצעדים המפורטים בהחלטה ,  הצוות קיים מספר רב של דיונים.בתחום הרפואה
 . זו
 

קביעת תקרות , לאור האמור לעיל מוצע לנקוט במספר צעדים המיועדים לצמצום ההוצאה ביניהם
 צמצום זכות ,הגבלת שכר טרחת עורכי הדין בתביעות רשלנות רפואית, מונימלפיצויים בגין נזק לא 

החזרה של קופות חולים כנגד ספקי שירותי רפואה בגין הוצאות רשלנות רפואית וקיצור תקופת 
 . 2004 בינואר 1ההתיישנות במסגרת הצעת חוק ההתיישנות שתונח על שולחן הכנסת עד ליום 

 
גידול הצפוי לאור התפתחות , ול עתידי בהוצאה הציבורית לבריאותצעדים אלו יאפשרו גם למנוע גיד

 .ההוצאה עד עתה בתחום האחריות המקצועית בתחום הרפואה
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    הסדרה מבנית בענף קופות החוליםהסדרה מבנית בענף קופות החוליםהסדרה מבנית בענף קופות החוליםהסדרה מבנית בענף קופות החולים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, לעניין הסדרת מוסדות קופות החולים, 1994-ד"התשנ, לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי .1

על בסיס הנוסח שהוצע בהצעת החוק הממשלתית שפורסמה בתאריך , סמכויותיהן ודרכי בחירתם
29.10.01. 

 
לרבות בעניינים הקשורים לחברותם , לקבוע בחוק כללים ותנאים לעניין מיזוג של קופות חולים .2

מניעת פגיעה , איחוד מוסדות הקופות המתמזגות או פיזורם, של מבוטחים בקופות המתמזגות
התחשבנות התאמת הוראות הדין בקשר עם , י הקופות המתמזגותבאיכות השירות הניתן למבוטח

הוראות בדבר תוכניות הגביה של הקופות , בעד שירותי אשפוז בבתי חולים ציבוריים כלליים
הוראות בדבר תכניות שירותי הבריאות הנוספים של הקופות המתמזגות וזכויות , המתמזגות

ובכלל זה הסדרת מצבת החובות והזכויות , יזוגוההיבטים התאגידיים הנלווים למ, העמיתים בהן
 .של כל אחד מהתאגידים וכדומה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי הטיל על קופות החולים את האחריות למתן שירותי בריאות לכלל תושבי 

ניתן , במסגרת זו.  לחוק13ישראל במסגרת מקורות המימון המועברים להן מהמקורות המנויים בסעיף 
 .המועברים להן, לקופות החולים שיקול דעת לקביעת השימושים בהיקף כספי של מיליארדי שקלים

 
הוכרו מכוחו מבלי שנדרשו , קופות החולים שהיו קיימות ערב תחילתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ים לחלק מן הקופות יש מבנים ארגוני, בפועל. להתאמת המבנה הארגוני שלהן כתוצאה מתחולת החוק
. ללא קביעה ברורה של חלוקת הסמכות והאחריות בין הגופים הניהוליים השונים, משפטיים מסורבלים

ולאופי הציבורי , המבנה המשפטי של קופות החולים אינו מתאים להיקף הפעילות שלהן על פי החוק
 .של פעילותן על פיו

 
ופות החולים תוך פירוט תחומי לקבוע הסדרים בסיסיים אחידים לעניין המבנה התאגידי של ק, מוצע

וקביעת כללי כשירות מינימליים וכללי פסילת , האחריות והסמכויות של מועצת הקופה והדירקטוריון
 .והכל להבטחת ניהול מקצועי וייצוג ציבורי הולם, כהונה של חברי הגופים הנזכרים

 
ר המבוסס בעיקרו על זה מוצע לאמץ את הסד, לעניין מינוי חברי המועצה והדירקטוריון וכשירותם

תוך שמירת ייצוג של שליש , 1993-ד''התשנ, )הוראת שעה(שנקבע בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 
עוד מוצע לקבוע את . לגופים ששלטו היסטורית בקופות חולים שקדמו לחקיקת חוק ביטוח בריאות

 .ים בחברהבדומה לחובת האמון והזהירות של דירקטור, האחריות של דירקטורים בקופה
 

 וחוקים אחרים בתחום הבריאות לא הסדירו את 1994-ד"חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ, כמו כן
 . ההתייחסות למצב בו קופות חולים ישאפו למזג את פעילותם

 
 נדרשים שורה של תיקוני ןכלו למזג את פעילותועל מנת לאפשר מצב בו קופות חולים המעונינות בכך י

 . את מהלכי המיזוג ואת זכויות חברי הקופות המתמזגות בעת ביצוע המיזוגחקיקה אשר יסדירו
 

לאור האמור לעיל מוצע לקבוע בחוק הוראות המסדירות את הליך המיזוג ומעניקות לשרי הבריאות 
 .בכפוף לתנאים שיקבעו בחוק, והאוצר סמכות לאשרו

 

    םםםםבאספקת שירותי בריאות בקופות החוליבאספקת שירותי בריאות בקופות החוליבאספקת שירותי בריאות בקופות החוליבאספקת שירותי בריאות בקופות החוליוצמצום עלויות וצמצום עלויות וצמצום עלויות וצמצום עלויות התייעלות התייעלות התייעלות התייעלות 
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    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
 חוק ביטוח �להלן  (1994-ד"התשנ, לתקן את התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .1

עד גיל  מבוטחתל, לצורך הולדת ילד ראשוןיינתנו טיפולי הפרייה חוץ גופית ולקבוע כי ) בריאות
 .אך לא יותר מחמישה מחזורי טיפול לכל מבוטחת, ילדים שאין לה 44

 
 מוסד רפואי בו פועלת מחלקה מוכרת לצורך ביצוע פעולות הקשורות לקבוע בחוק כי מנהל  .2

ידווח למנהל משרד הבריאות על מספר מחזורי טיפולי ההפריה וסוג , להפרייה חוץ גופית
כן לקבוע . הטיפולים אותם עוברת מבוטחת במחלקה המוכרת וכן נתונים נוספים שיקבע המנהל

מרכזי לגבי מספר מחזורי טיפולי ההפריה אותם עברה בחוק כי יוקם במשרד הבריאות מאגר מידע 
לקופת חולים תינתן זכות שימוש במידע שבמאגר הנוגע למבוטחיה ולהיקף . כל מבוטחת וסוגיהם

טיפולי ההפריה שעברו וזאת לשם יישום הוראות חוק ביטוח בריאות ותוך שמירה על סודיות 
 .רפואית

 
להגיש , אבי ישראלי' בראשות פרופ, ותי הבריאותלהטיל על הועדה הציבורית להרחבת סל שיר  .3

 בעלי תמורה  הצעה לגריעת שירותים ותרופות2003 באוקטובר 1לשרי הבריאות והאוצר עד ליום 
שסך העלות הנחסכת מגריעתם מסל השירותים , בסל שירותי הבריאות, נמוכה לבריאות הציבור

ית להגיש הצעה לגריעת שירותים הועדה תהיה רשא. ח" מיליון ש130 תעמוד על 2004בשנת 
 1חליפיים להרחבת תקרת מחזורי טיפולי ההפריה החוץ גופית שנקבעה בהתאם לסעיף , נוספים

לעיל ובלבד שסך העלות שתיחסך מגריעת השירותים החליפיים אינה נופלת מעלות הרחבת תקרת 
 הועדה הצעה כאמור לא הגישה. עבודת הועדה תרוכז בידי משרד האוצר. מחזורי טיפולי ההפריה

 ימנה שר האוצר צוות בשיתוף נציגי קופות החולים שיגיש הצעה 2003 באוקטובר 1עד ליום 
 .לעגן את הגריעה האמורה בחוק. כאמור

 
 לעלות סל שירותי 2002ח במונחי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנת '' מיליון ש60להוסיף   .4

 הסל לקופות בהתאם להחלטת הממשלה מעבר לתוספת לעלות, 2004הבריאות לקופות לשנת 
ולייעד סכום זה למימון תוספת טכנולוגיות ותרופות חדשות , 2001 בספטמבר 16 מיום 744מספר 

שר הבריאות יפעיל את . בעלות תרומה גבוהה לבריאות הציבור במסגרת סל שירותי הבריאות
בהתאם לכללים , פת האמורה לחוק ביטוח בריאות לעניין ייעוד התוס8סמכויותיו הקבועות בסעיף 

 .ולסדרי עדיפויות שיקבעו לעניין הוספת שירותים ותרופות לסל השירותים
 
 :ולקבוע כי לתקן את חוק ביטוח בריאות  .5
 

בהסכמת , שר הבריאותתהיה בידי , הסמכות לקבוע בצו לעניין גריעה מסל שירותי הבריאות .א
 הסמכות ,בהסכמת שר האוצר, כי תהיה בידי שר הבריאותו, שר האוצר ובאישור הממשלה

עלות סל שירותי הבריאות שחלוף תוספת לאין באם , לקבוע בצו שיחלוף שירות בשירות
 . או הפחתה ממנהלקופות

 
תרופות הוספת , בצו לקבוע רשאים ובאישור הממשלה יהיושר האוצר שר הבריאות  .ב

א תעלה על שלוש אשר לשיקבעו וושירותים לסל שירותי הבריאות לתקופת ניסיון מוגבלת 
אלא אם כן נוספו לסל בדרך , סיון ייגרעו התרופה או השירות מהסליבתום תקופת הנ. שנים

נגרעו תרופה או שירות כאמור רשאים שרי הבריאות . הקבועה לכך בחוק ביטוח בריאות
אם , והאוצר לקבוע הוראות לעניין המשך טיפול במי שהחל לקבל את השירות או התרופה

 .רפואי בכךקיים צורך 
 

 ,שאינן בסל שירותי הבריאות, קופת חולים לא תספק ולא תממן למבוטחיה שימוש בתרופות .ג
אלא אם כן התרופה רשומה לשימוש במדינת ישראל והיא משמשת להתוויה הרפואית 

או אם התרופה חליפית לתרופה או לשרות  שבסל שירותי הבריאות , הרשומה של התרופה
 .וזולה מהם

 



 

 86

 כי עורך ניסוי רפואי יודיע לקופת חולים בה מבוטח אדם 1940ודת בריאות העם לקבוע בפק  .6
המשתתף בניסוי על השתתפותו של המבוטח בניסוי ועל סוגי הבדיקות שעל המבוטח לעבור 

קופת חולים לא תעשה שימוש במידע כאמור אלא לשם בקרה ומעקב . בהתאם לפרוטוקול הניסוי
 .רפואי

 
אלא אם מקבל ,  כי המנהל לא יאשר ניסוי רפואי בתכשיר רפואי1940העם לקבוע בפקודת בריאות   .7

התרופה לחולים המשתתפים הטיפול או להמשיך ולספק את האישור לעריכת הניסוי התחייב 
 .רפואיתכך מבחינה בניסוי כל עוד הם זקוקים ל

 
 שאינו בסל תכשיר רפואיספק אדם לא יכי , 1981-א"התשמ] נוסח חדש[לקבוע בפקודת הרוקחים   .8

, או בתמורה הנמוכה באופן משמעותי ממחיר השוק של התכשיר, ללא תמורה, שירותי הבריאות
המנהל לא יתן אישור כאמור אלא אם התחייב ספק התכשיר . אלא באישור המנהל ובתנאים שיקבע

כל עוד , להמשיך ולספק את התכשיר לחולים שקיבלו אותו ללא תמורה או בתמורה נמוכה כאמור
טיפול בתכשיר כאמור במוסד רפואי יבוצע רק באישור מנהל . ם זקוקים לתכשיר מבחינה רפואיתה

לאחר שמנהל המוסד וידא כי המטופל יזכה להמשך טיפול בתכשיר כל עוד הוא זקוק לכך , המוסד
 . מבחינה רפואית

 
 190- החולים ב סל שירותי הבריאות לקופותלהפחית את עלות,  להחלטה זו1-6לאור האמור בסעיפים 

 .ח"מיליוני ש
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

עוד .  את סל שירותי הבריאות לו זכאים כל אזרחי ישראל1995-חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע ב
בשנים האחרונות נוספו . נקבע שכל תוספת לסל מחייבת תוספת תקציבית מתאימה לקופות החולים

בעלות של כמיליארד , ת סל שירותי הבריאותטכנולוגיות חדשות לסל על ידי הוועדה הציבורית להרחב
אשר תרומתן , תרופות ושירותים, שירותי הבריאותלסל לעיתים בשל מגבלת התקציב לא נכנסים . ח"ש

על . שונים המצויים בסל שירותי הבריאותותרופות  של שירותים תרומתםלבריאות הציבור עולה על 
ם בסל שירותי הבריאות באופן שיאפשר לנצל את יש מקום להגמיש את הכללים הנוגעים לשינויי, כן

תוך התמקדות בשירותים שתרומתם לבריאות , המשאבים המוקצים לתחום הבריאות ביעילות רבה יותר
  .הציבור גבוהה

 
במסגרת סל שירותי הבריאות נכללים שירותים אשר תרומתם לבריאות הציבור נמוכה ואילו אספקתם 

גופית ניתנים -טיפולי הפריה חוץ, דוגמאל.  הגורם להקצאה בלתי יעילהבאופן ציבורי יוצרת ניצול יתר
ללא הגבלה על כמות מחזורי וזאת ,  שלה ולבן זוגה אין ילדים משותפיםבישראל בחינם לכל אישה
החל מהילד השלישי ומעלה ממומנת ההפריה על ידי הביטוח המשלים . הטיפול עד הילד השני

מימון רחב וגורף כזה הנו . לקופה ותוך קביעת תקרות טיפוליםבהשתתפות עצמית שמשתנה מקופה 
 מחזורי טיפול בהפריה חוץ גופית 23,000-בישראל מבוצעים כ.  בינלאומיתהחסר תקדים בהשווא

 250- עלות טיפולי ההפריה עומדת על ככך שסך, ח" ש12,000- כהעלות הממוצעת לטיפול היא. בשנה
ההפריה גורמים למספר רב של הריונות בסיכון ולידות מוקדמות טיפולי , כמו כן. ח בשנה"מליון ש

 .המעמיסות על מערכת הבריאות הוצאות ניכרות נוספות
 

, בשל מתן הטיפול בחינם, למרות זאת. סיכויי ההצלחה של טיפולי ההפריה יורדים מטיפול לטיפול
, כמו כן. ון נמוכים ביותרסיכוייהן להיכנס להיריוזאת על אף ש, עוברות נשים רבות עשרות טיפולים

. על אף שההסתברות ללידות חי בטיפול אלו אפסית,  עוברות טיפול הפריה44נשים רבות מעל גיל 
ל "בהשוואה בינ.  במספר מחזורי הטיפול בישראל100% חל גידול של 2001-1995בשנים , לדוגמא

 1998בשנת , לדוגמא. ותהיקף טיפולי ההפריה בישראל גבוה בהרבה מהיקפם במדינות מערביות אחר
 מחזורי טיפול למיליון תושבים וזאת בשעה 3,400עמד מספר מחזורי טיפול ההפריה בישראל על 

 500בבריטניה על , 600בצרפת על , 900שבמדינות צפון אירופה עמד מספר מחזורי הטיפול על 
 . 300ב על "ובארה
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להגביל , כפי שנהוג לדוגמא בצרפת, חמישהמוצע להגביל את מספר הטיפולים הניתנים בחינם ל, על כן
 וכן לקבוע כי המימון יהיה רק להולדת ילד 44את הגיל האישה לה ימומנו הטיפולים ולהעמידו על 

 . ראשון
 

 .מוצע לצמצם בסל שירותי הבריאות מספר שירותים אשר תרומתם לבריאות הציבור נמוכה, כמו כן
 .נוספים עליהם ימליץ לשרי הבריאות והאוצר צוות מקצועיכגון שירותי הרפואה בעבודה וכן שירותים 

 
מוצע כי הסמכות להוצאת תרופות , התרופותהשירותים ובכדי להגדיל את יעילות ההקצאה בסל 

 בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, תהיה בידי שר הבריאות, שירותי הבריאותושירותים מסל 
 .סמכות לשחלף שירותים בסל שירותי הבריאותתינתן בהסכמת שר האוצר ואילו לשר הבריאות 

 
מוצע להטיל חובת תשלום השתתפות עצמית על מבוטח שאינו מתייצב לטיפול רפואי שתואם , כמו כן

 .עמו וזאת במטרה ליעל את השימוש במשאבי מערכת הבריאות
 

ל התרופות בעיה נוספת המגדילה באופן ניכר את הוצאות קופות החולים היא אספקת תרופות מחוץ לס
שאינן נאלצות לספק תרופות , בשל לחצים כבדים מצד חולים ורופאים, קופות החולים. הקבוע בחוק

רפואיות המבוקשות וזאת על אף שהבסיס ת הוהתווי ל,בסל שירותי הבריאות ואינן רשומות בישראל
למבוטחיהם ק לספמוצע להתיר לקופות החולים , על כן. המדעי ליעילותן של תרופות אלו מוטל בספק

  .בסל שירותי הבריאות או תרופות הרשומות בישראלאך ורק תרופות 
 

, על מנת למנוע מצב בו מממנות קופות החולים בדיקות רפואיות הנערכות במסגרת ניסויים קליניים
מוצע לחייב עורך ניסוי קליני להודיע לקופות החולים על השתתפות מבוטח שלהם בניסוי ועל היקף 

וזאת על מנת לאפשר לקופת החולים לוודא כי בדיקות אלו , יערכו למטופל במסגרת הניסויהבדיקות ש
מוצע לחייב עורך ניסוי רפואי לספק לאדם שהשתתף , כמו כן. אינן ממומנות ממשאבים ציבוריים

 .בניסוי את התרופה שקיבל במסגרת הניסוי כל עוד הדבר דרוש לו מבחינה רפואית
 

 מעניקות חברות התרופות לרופאים וחולים תרופות ,של חברות התרופות" שיווק"במסגרת מאמצי ה
חלוקת התרופות יוצרת תלות של החולים בתרופות אלו דבר . ללא תמורה או בתמורה נמוכה ביותר

 .היוצר לחץ על קופות החולים לממן תרופות אלו לחולים לאחר תם מסע השיווק
 

התרופה התחייב ספק רה או בתמורה נמוכה אלא אם לאסור אספקת תרופות ללא תמומוצע , על כן
 . להמשיך ולספקם לחולה כל עוד הוא זקוק לכך

 
מוצע , לאור החסכונות הצפויים בתקציבי קופות החולים בגין יישום המהלכים הכלולים בהצעה זו

 .ח" מיליוני ש250להפחית את עלות סל שירותי הבריאות לקופות החולים בסך כולל של 
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    לות במערכת הבריאות הממשלתיתלות במערכת הבריאות הממשלתיתלות במערכת הבריאות הממשלתיתלות במערכת הבריאות הממשלתיתהתייעהתייעהתייעהתייע

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים 

 
ציון -ם ובני"איחוד בתי החולים רמב, 22.7.03חברתי מיום �בהמשך להחלטת הקבינט הכלכלי  .1

שני יגיש לשרי ' הצוות בראשות פרופ. 2005 בינואר 1 ויושלם עד ליום 1.1.2004בחיפה יחל ביום 
 לאיחוד פעילות בתי החולים באופן  תוכנית מפורטת2004 בינואר 1הבריאות והאוצר עד ליום 

 . מיטות אשפוז בבית החולים המאוחד100שיאפשר הפחתה של 
 

 .2004תקציב ההכנסות וההוצאות של בית החולים יהיה מאוחד החל משנת התקציב 
 

 נהלים לאישור התקשרויות כספיות בבית החולים 2004 בינואר 1החשב הכללי יקבע עד ליום 
 .המאוחד

 
 בדצמבר 14הפסיכיאטרי אברבנל בבת ים יפסיק לקלוט חולים חדשים החל מיום בית החולים   .2

 והחולים המאושפזים בו יועברו לבתי חולים 2004 ביולי 1בית החולים ייסגר עד ליום . 2003
 .פסיכיאטריים אחרים

 
 חודשי עבודה וכן בכמויות 228,  תקנים211-שיא כח האדם של משרד הבריאות יופחת ב

 .2004 ביולי 1נלוות להם עד ליום ובהוצאות ה
 
 .2004 בינואר 1למזג את ניהול בתי החולים הפסיכיאטריים בבאר יעקב ובנס ציונה עד ליום   .3
 

 . תקנים וכן בכמויות ובהוצאות הנלוות להם15-שיא כח האדם של משרד הבריאות יופחת ב
 
בית החולים . 2003צמבר  בד14בית החולים פלימן בחיפה יפסיק לקלוט חולים חדשים החל מיום   .4

 . והחולים המאושפזים בו יועברו לבתי חולים אחרים2004 במרץ 14ייסגר עד ליום 
 

 חודשי עבודה וכן בכמויות 204,  תקנים136-שיא כח האדם של משרד הבריאות יופחת ב
 .2004 במרץ 14ובהוצאות הנלוות להם עד ליום 

 
. 2003 בדצמבר 14וט חולים חדשים החל מיום בית החולים הגריאטרי בראשון לציון יפסיק לקל  .5

 .2004 בינואר  1מתקני בית החולים יועברו לתפעול עמותה בשליטת עריית ראשון לציון עד ליום 
 

 חודשי עבודה וכן בכמויות 204,  תקנים312.5-שיא כח האדם של משרד הבריאות יופחת ב
 . 2004 בדצמבר 31ובהוצאות הנלוות להם עד ליום 

 
לקבוע כי העברת בית החולים וולפסון , 22.7.03חברתי מיום -להחלטת הקבינט הכלכליבהמשך   .6

, 2003 בדצמבר 15ופעילותו לידי חברה מנהלת בבעלות אחת מקופות החולים תסתיים עד ליום 
כל עוד היא , התפעול והשימוש בבית החולים, באופן שלחברה המנהלת יועברו זכויות החזקה

לקבוע כי מועד סגירת תאגיד הבריאות של בית החולים ידחה . תיקבעמקיימת אתו במתכונת ש
 .2003 בדצמבר 15בהתאם עד ליום 

 
יבחר באמצעות , 2004 בינואר 1לקבוע בחוק כי מנהל בית חולים ממשלתי שימונה לאחר יום   .7

וכי בתום תקופה זו , לתקופה מוגבלת שלא תעלה על ארבע שנים, ויועסק בחוזה מיוחד, מכרז
 . מכרז חדש לתפקידיערך

 
להטיל על שר הבריאות להעמיד את הסכום הכספי אותו מעביר המוסד לביטוח לאומי למועצת   .8

ח '' אלש600 על סך 1994-ד''לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ) א(16הבריאות בהתאם לסעיף 
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ות ח מתקציב השלמת על'' מיליון ש3ולהפחית בהתאם , 2004 בינואר 1לחודש וזאת החל מיום 
 .הסל לקופות החולים

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 נפש 1000- מיטות ל2.8 נפש במחוז חיפה הוא הגבוה ביותר בישראל ועומד על 1000-שיעור המיטות ל

קיומם של שלושה בתי חולים כלליים בעיר חיפה אינו יעיל מן . 2.2לעומת הממוצע הארצי העומד על 
באופן , ם ובני ציון"על איחוד בתי החולים רמבהבחינה הכלכלית ועל כן מונה צוות מקצועי שהמליץ 

שיביא לחסכון משאבים במערכת תוך התייעלות בניצול התשתיות הקיימות ומתן אפשרות לצמצום 
 .  תשתיות אלו

 
 כישות 2004עד לביצוע איחוד הפעילות המלא מוצע כי בתי החולים יתחילו לפעול כבר בשנת התקציב 

 הצוות המקצועי יוטל לגבש תוכנית מפורטת לאיחוד הפעילויות של כאשר על, כלכלית ותקציבית אחת
 .  ואילך2004תוכנית אשר תוטמע בהדרגה בשנת , בתי החולים

 
 מיטות 1,600- סיכמו משרדי הבריאות והאוצר על תוכנית רב שנתית לסגירת כ2001בשנת 

תוך , טריים הממשלתייםמתוכם כאלף מיטות בבתי החולים הפסיכיא, 2001-2005פסיכיאטריות בשנים 
במקביל לסגירת המיטות ניתנה למשרד . הוצאת חולי נפש ממחלקות כרוניות לשיקום בקהילה

לשם תגבור מערך , ח בשנים אלו ואילך" מיליון ש200-הבריאות תוספת תקציבית הדרגתית של כ
 במקביל לא עד עתה הוצאו חולים רבים מבתי החולים הפסיכיאטריים לקהילה אך. שיקום נכי הנפש

דבר שהותיר את בתי החולים , נעשו צעדים לצמצום מספר בתי החולים הפסיכיאטריים הממשלתיים
מוצע לסגור את בית החולים הפסיכיאטרי , על כן. לחולי נפש בתפוסה נמוכה המביאה לעלות גבוהה

תשתיות אברבנל תוך פיזור החולים בבתי חולים ומסגרות חליפיות וזאת במטרה לצמצם את היקף 
 .האשפוז ולהתאימם לירידה במספר החולים המאושפזים

 
 שכבר ,ממשלתי-למשרד הבריאות אין כל יתרון באספקת שירותי אשפוז סיעודי על פני הסקטור החוץ

עלות הפעלת מיטות האשפוז , בפועל.במחירים תחרותיים שירותי אשפוז סיעודי  מגווןכיום מספק
לה בהרבה על מחיר רכישת שירותים מקבילים בבתי חולים הגריאטרי על ידי משרד הבריאות עו

שכן אספקת , כתוצאה מכך נקלע בתי החולים פלימן בחיפה לגירעון תקציבי. ציבוריים ופרטיים
על כן מוצע לסגור את בתי החולים פלימן וראשון . השירותים על ידו לא בוצעה במחירים תחרותיים

 .ם למסגרות חלופיותתוך פיזור החולים המאושפזים בה, לציון
 

בה נקבע כי מנהל בית חולים ממשלתי , 22.7.03חברתי מיום �בהמשך להחלטת הקבינט הכלכלי
 .ל בחקיקה"מוצע לעגן את ההסדר הנ, יועסק רק באמצעות חוזה מיוחד, 2004שימונה החל משנת 

 
.  הבריאותבהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מעביר הביטוח הלאומי סכומים חודשיים למועצת

 הגדיל משרד הבריאות את היקף ההעברה החודשית למועצת הבריאות והעמידה על 2002במהלך שנת 
על מנת לצמצם בהוצאות הממשלה מוצע לשוב ולהעמיד את היקף ההעברה . ח לחודש'' אלש900סך 

 .ח לחודש'' אלש400על סך 
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    רפורמות לשיפור השירות הציבורירפורמות לשיפור השירות הציבורירפורמות לשיפור השירות הציבורירפורמות לשיפור השירות הציבורי

    """"מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה""""יקט יקט יקט יקט ופרויופרויופרויופרוי" " " " ממשל זמיןממשל זמיןממשל זמיןממשל זמין""""פרוייקט פרוייקט פרוייקט פרוייקט 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
 100, ה"ולבסיס התקציב של פרוייקט מרכב" ממשל זמין"להוסיף לבסיס התקציב של פרוייקט  .1

 .2006-2004בכל אחת מהשנים , ח"מיליוני ש
 
 20%-ה ב"ובפרוייקט מרכב" ממשל זמין"להקטין את השתתפות משרדי הממשלה בפרוייקט  .2

 . כמפורט בנספח2004בבסיס התקציב לשנת 
 
ופרוייקט " ממשל זמין"הנחות את אגף החשב הכללי במשרד האוצר לסיים את ביצוע פרוייקט ל .3

 30 חברתי עד ליום -בהתאם לתוכנית שתוגש לקבינט הכלכלי, 2006ה עד סוף שנת "מרכב
 .2003באוקטובר 

 
, להקצות את התקציבים לפרוייקטים האמורים, להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר .4

-כפי שיקבעו ובהתאם לתוכנית שתאושר על ידי הקבינט הכלכלי, אם לעמידה ביעדי תפוקותבהת
 .חברתי כאמור

 
להנחות את אגף החשב הכללי במשרד האוצר להעביר לידי ועדת שרים לכלכלה דיווח מפורט על  .5

 .בצוע התוכנית האמורה מידי רבעון
 
יתוף פעולה  מלא עם החשב הכללי לפעול בש, המנהלים הכללים של משרדי הממשלהלהנחות את  .6

 .במשרד האוצר על מנת להביא ליישומה המלא של התוכנית כאמור



 

 91

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות בתחום המחשוב והתקשורת בכלל ובתחום 
 מעמידות בפני הממשלה הזדמנות לעצב מחדש את תרבות השירות לאזרח בישראל, האינטרנט בפרט

 : הוחלט על ביצוע שני פרוייקטים משמעותיים בתחום זה, לפיכך. ולשפרה באופן ניכר
    

        ----ממשל זמין ממשל זמין ממשל זמין ממשל זמין 
מתן שירותים ממשלתיים באמצעות האינטרנט יהפכו את הממשל להיות זמין בכל מקום ובכל עת 

. םלייעול הסקטור הציבורי ולהקטנת עלויות המשרדי, ובדרך זו לתרום לצמצום הבירוקרטיה הקיימת
תשתית , פרוייקט כספת, שרת טפסים, הפרוייקט יאפשר בין השאר תשלום בשרת תשלומים מקוון

 ".שער הממשלה"מערכת מכרזים מרכזית ופורטל , כרטיס חכם, נט ממשלתית-אינטרה
  

        ----ה ה ה ה """"מרכבמרכבמרכבמרכב
 יצירת תשתית, מערכת רוחבית כוללת שמטרתהבשנים האחרונות החלה הממשלה בפיתוחה של 

 משאבי אנוש, כספים: שלוש תת מערכותהמערכת כוללת . בגופים הממשלתייםמחשוב אחידה 
 הטמעת המערכת תיצור סטנדרטיזציה בניהול המשאבים במגזר הממשלתי ותתרום תרומה .ולוגיסטיקה

 .א"משמעותית להקטנת ההוצאות בנושא רכש וכ
 

את מוצע לקצר , לאזרחרמת השירות הציבורי לשיפור לאור תרומתם הרבה של הפרוייקטים האמורים 
, תסתיים הטמעת המערכות האמורות, 2006באופן שעד סוף שנת ,  שנים3 -ל תקופת הפיתוח והיישום

במשך שלוש , בשנה₪  מיליוני 100 -נדרשת תוספת תקציב בסך של כ, לשם כך. כמפורט בנספח
 ). ח" מיליוני ש300 -כ "סה(השנים הבאות 

 
ח ולבסיס התקציב של "מלש20ב של פרוייקט ממשל זמין סך של מוצע להוסיף לבסיס התקצי, לפיכך

  .2006עד לסוף שנת התקציב , ח בשנה" מלש80ה  סך של "פרוייקט מרכב
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 נספח א
     

     2004200420042004    ----    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות         20202020%%%%    ----    הפחתההפחתההפחתההפחתה         2003200320032003    ----    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות     הסעיףהסעיףהסעיףהסעיף המשרדהמשרדהמשרדהמשרד
  451                     113-               564                    4 הממשלה ראש משרד
  414                     103-               517                    5 האוצר משרד
  885                     221-               1,106                  6 הפנים משרד
  2,400                   600-               3,000                  7 פנים לביטחון משרד
  807                     202-               1,009                  8 המשפטים משרד
  458                     115-               573                    9 החוץ משרד

  424                     106-               530                    12 ופיצויים גמלאות
  160                     40-                 200                    13 שונות הוצאות
  174                     44-                 218                    17 בשטחים הפעולות תאום
  37                       9-                   46                      19 המדע משרד
  3,655                   914-               4,569                  20 החינוך משרד
  126                     32-                 158                    22 דתות לענייני המשרד
  2,384                   596-               2,980                  23 הרווחה משרד
  410                     103-               513                    24 הבריאות משרד

  210                     53-                 263                    25 לנכים תגמולים
  962                     241-               1,203                  29 והשיכון הבינוי משרד
  461                     115-               576                    30 עלייה לקליטת המשרד
  299                     75-                 374                    33 החקלאות משרד
  85                       21-                 106                    34 הלאומיות התשתיות משרד
  270                     67-                 337                    36 והתעשייה המסחר משרד
  139                     35-                 174                    37 התיירות משרד
  74                       19-                 93                      39 התקשורת משרד
  1,792                   448-               2,240                  40 התחבורה משרד
  200                     50-                 250                    41 המים משק

  282                     71-                 353                    43 ישראל למיפוי המרכז
  61                       15-                 76                      46 משוחררים חיילים חוק
  13                       3-                   16                      51 ממשלתי דיור
  1,742                   436-               2,178                  53 משפט בתי

  70                       17-                 87                      54 פיקוח רשויות
  1,104                   276-               1,380                  55 אוצר

  280                     70-                 350                    67 בריאות
  426                     106-               532                    70 שיכון
  53                       13-                 66                      73 מים מפעלי
  713                     178-               891                    76 התעשייה פיתוח
  286                     71-                 357                    78 תיירות
  1,792                   448-               2,240                  79 תחבורה
  860                     215-               1,075                  98 ישראל מקרקעי מנהל
  219                     55-                 274                      כנסת
  64                       16-                 80                        התיישבותי חינוך
  25,243                 6,311-             31,554                   ככככ""""סהסהסהסה
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    הקמת רשות תקשורתהקמת רשות תקשורתהקמת רשות תקשורתהקמת רשות תקשורת

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, 106 ובהמשך להחלטת ממשלה מספר 2003 בינואר 5 מיום 2865' בהמשך להחלטת הממשלה מס .1

ועדת השרים לחקיקה תשלים את . התקשורת בחקיקהלהקים את רשות , 2003 במרץ 25מיום 
ותגיש את הצעת החוק  , 2003 בנובמבר 30החקיקה הנדרשת לביצוע החלטה זו לא יאוחר מיום 

 .לכנסת בסמוך לכך
 
 . ל"לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בהתאם להחלטות הממשלה הנ ....2222
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

קבעה , 2003 במרץ 25מיום , 106 מספר  ובהחלטה2003 בינואר 5מיום , 2865בהחלטה מספר 
אשר תהא מופקדת על תחום הבזק ועל , הממשלה כי תוקם רשות תקשורת מאוחדת פנים ממשלתית

 . תחום השידורים גם יחד
 

אשר תופקד על עיצוב המדיניות בתחום התקשורת ועל , במסגרת הרשות יפעלו מועצת התקשורת
אשר תעסוק בגיבוש מדיניות בנושא תכני , תכני השידורומועצת , של הרשות התוויית קווי הפעולה

כגוף , בכך תמלא הרשות. השידור בטלוויזיה וברדיו המסחריים ובהסדרת תחום תכני השידורים
המועצה לשידורי כבלים ולווין והרשות , את התפקידים המוטלים כיום על משרד התקשורת, מאוחד

 .השנייה לטלוויזיה ורדיו
 

,  ל משרד התקשורת"בראשות מנכ, צוות בינמישרדי, 2865מתוקף החלטה , וקםלשם הקמת הרשות ה
המועצה , הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, האוצר, המשפטים, הכולל את נציגי משרדי התקשורת

 . לשידורי כבלים ולווין ומשרד התרבות
 

הושלמה עבודת מש, עתה. 2004 בינואר 1בהחלטת הממשלה נקבע כי הרשות תחל לפעול החל מיום 
 . מוצע לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים, הצוות
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     איחוד מערכי הגביה של מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי איחוד מערכי הגביה של מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי איחוד מערכי הגביה של מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי איחוד מערכי הגביה של מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

הגביה , שענינה איחוד מנגנוני השומה, 12/8/1998 מיום 4212' בהמשך להחלטת הממשלה מס
 -ע כי לקבו, )4212421242124212החלטה החלטה החלטה החלטה  -להלן (והאכיפה של מס הכנסה וביטוח לאומי 

 
, 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[איחוד בסיסי המס בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי   .1

ייעשה מבלי שיחול שינוי בבסיס ההכנסה המשמשת לתשלום גמלאות ,  להחלטה1כאמור בסעיף 
 .מחליפות שכר של הביטוח הלאומי

 
ותפים של המוסד לביטוח איחוד בסיסי הגביה וביצוע ביקורת הניכויים והאכיפה בצוותים מש  .2

יבוצעו החל , להחלטה) ב(-ו) א(3כאמור בסעיפים , )כשלב בינים(לאומי ושל נציבות מס הכנסה 
 .2004 בינואר 1ביום 

 
) ג(3כאמור בסעיף , העברת האחריות לביצוע ביקורת ניכויים ואכיפה אל נציבות מס הכנסה  .3

 .2005 בינואר 1תיעשה החל ביום , להחלטה
 
) ד(3כאמור בסעיף , שומה וגביה אל נציבות מס הכנסה, יות על הטיפול בדיווחהעברת האחר  .4

 .2006 בינואר 1תיעשה החל ביום , להחלטה
 

לשם הבטחת ביצועה , על דעת הממשלה, 4212שר האוצר יהיה רשאי לבצע שינויים נוספים בהחלטה 
 .באופן יעיל

 
ת מס הכנסה ועל היועצת המשפטית של להטיל על היועצת המשפטית של נציבו, בהתאם לאמור לעיל

 מיום 4212המוסד לביטוח לאומי לגבש את תיקוני החקיקה הנדרשים לשם יישום החלטה מספר 
 .2004כך שיונחו על שולחן הכנסת במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת ,  והחלטה זו12.8.98

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
על )  דמי ביטוח-שייקראו להלן בצוותא (ות כיום מתבצעת גבית דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריא

נאלצים , לפיכך. בעוד שגביית מס הכנסה נעשית על ידי נציבות מס הכנסה, ידי המוסד לביטוח לאומי
 . המעסיקים והעצמאים לפעול אל מול שתי מערכות גביה נפרדות

נת לייעל את על מ, הממשלה החליטה לאחד את מערכי הגביה של מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי
לפי ההחלטה . 12.8.98 מיום 4212בהחלטתה מספר , השירות לאזרח ועל מנת למנוע בזבוז משאבים

אשר מצויים כיום בשתי , יבוצע בשלב הראשון איחוד הגביה ממעסיקים ומעובדים עצמאים, האמורה
 .כאשר איחוד מערכות הגביה מאוכלוסיות אחרות ייבחן בהמשך, המערכות במקביל

תוך התאמת לוח , 12.8.98כי איחוד מערכות הגביה יבוצע בהתאם להחלטת הממשלה מיום מוצע 
 . ובהתאמות הנדרשות בהתחשב בחלוף הזמן מאז נתקבלה, הזמנים הדרוש לביצוע ההחלטה

מוצע להבהיר כי הבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר לא ישונה בעקבות השינוי , בהתאם לכך
 .ום ההחלטהבבסיס הגביה כתוצאה מייש
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     שכר נבחרים במועצות דתיות שכר נבחרים במועצות דתיות שכר נבחרים במועצות דתיות שכר נבחרים במועצות דתיות

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
לקבוע כי ראש מועצה דתית וסגן ראש מועצה דתית שימונו לתפקידים אלו במועצות דתיות החל   .1

 .לרבות מי שיתמנה פעם נוספת לתפקידים אלו, יכהנו ללא שכר, 1.1.2004ביום 
 
תקציב (ירותי הדת היהודיים  ימים את תקנות ש30לתקן בתוך ,  לעיל1בהתאם לאמור בסעיף   .2

באופן שייקבע בהן כי לא תאושר ולא תוגש להסכמה משכורת , 1985-ה"התשמ, )מועצות דתיות
 .  לתקנות אלה) ז(עד ) ג(1וכן לבטל את תקנות משנה , לראש מועצה דתית ולסגנו

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
מוצמד שכרם של ראשי , 1985-ה"התשמ, )תקציב מועצות דתיות(, על פי תקנות שירותי  הדת היהודיים

מועצות דתיות וסגניהם לשכר הבכירים בשלטון המקומי ובממשלה כך ששכר היסוד של ראש מועצה 
ושכר היסוד של סגן ראש מועצה דתית הינו ,  משכר היסוד של שר50% - 80%דתית הינו בשיעור 

 . משכר היסוד של שר48% - 64%בשיעור 
 
סביר להניח כי כובד האחריות ומגוון התפקידים המוטלים על "כי  מציין 46ח מבקר המדינה מספר "דו

מכאן שאין הצדקה להצמדת שכרם , שר רבים לאין ערוך מאלה המוטלים על ראש מועצה דתית וסגניו
    ."."."."לשכר שר בשיעורים כה גבוהים, וכפועל יוצא מכך של סגניהם, של ראשי מועצות דתיות

 
 �כי ב : ... רם של ראשי המועצות הדתיות וסגניהם קבע כיב אשר בדק את שכ51ח מבקר המדינה "דו
 מתקציבי המועצה לאותה 20% � מועצות דתיות היה שכרם של ראשי המועצות וסגניהם יותר מ 22

 15% � ל 10% מועצות בין 37 � מהתקציב וב 20% - ל15% מועצות הוא היה בין 27 �ב , שנה
 "מהתקציב

 
 .ח" מליון ש65 � ראשי המועצות הדתיות וסגניהם בכ  צפוי להסתכם שכרם של2003בשנת 

 
מוצע לתקן את תקנות שירותי הדת היהודיים , על מנת להפנות משאבים למתן שירותי דת לתושבים

 עוד ראשי המועצות דתיות באופן שייקבע בהן כי לא יתמנו, 1985-ה"התשמ, )תקציב מועצות דתיות(
 .    וסגני ראשי המועצות דתיות בשכר
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    העברת יחידות בינמשרדיות העברת יחידות בינמשרדיות העברת יחידות בינמשרדיות העברת יחידות בינמשרדיות 

 מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
    
 את בתי הדין הרבניים מהמשרד לענייני דתות להנהלת בתי 2004 בינואר 1להעביר עד ליום  .1

 .המשפט
 
לעניין בתי הדין , להנחות את ראש הממשלה להעביר את הסמכות הנתונה לשר לענייני דתות .2

 .לידי שר המשפטים, הרבניים
 
 .  לעיל2- ו1באופן שישקף את האמור בסעיפים , הנדרשיםלבצע את תיקוני החקיקה  .3
 
המרכז הארצי "השר האחראי על העמותה הממשלתית , 2004 בינואר 1לקבוע כי החל ביום  .4

 . יהיה שר התיירות במקום השר לענייני דתות" לפיתוח מקומות קדושים
 
רד הרווחה ובהתאם להעביר את האחריות על שיקום שכונות חברתי ממשרד הבינוי והשיכון למש .5

ח מתקציב משרד הבינוי והשיכון לתקציב משרד " מיליון ש22.6לכך להעביר תקציב בסך 
 .הרווחה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
ופועלים כחלק מהמערכת השיפוטית , בתי הדין הרבניים מהווים יחידת סמך במשרד לענייני דתות .1

ני נישואין וגירושין של לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט ייחודית בעניי. של מדינת ישראל
, החזקת ילדים, וסמכות מקבילה לבתי המשפט לענייני משפחה בענייני מזונות, יהודים

 . אפוטרופסות וירושה
 

 שאימצה את המלצות הועדה הבין 30.7.2002 מיום 2383בהתאם להחלטת הממשלה מספר 
גשו לראש הממשלה שהו, מ"ל משרד רוה"בראשות מנכ, משרדית לעניין ייעול המגזר הממשלתי

מוצע להעביר את האחריות על בתי הדין הרבניים לידי משרד , 23.12.2002ושר האוצר ביום 
 .וכן את האחריות למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לידי משרד התיירות, המשפטים

 
 למותר לציין כי הממשלה העבירה את האחריות לבתי הדין השרעיים והדרוזים מהמשרד לענייני

 ).26.1.2001 מיום 2876החלטת הממשלה מספר (דתות למשרד המשפטים 
, מוצע להשלים את העברת כלל המערכות השיפוטיות מאחריות המשרד לענייני דתות, לפיכך

 . ולרכזם במשרד המשפטים
 

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים אחראי על תחזוקתם ופיתוחם של מקומות קדושים  .2
מקום קבורתם של צדיקים , היסטורית, וסף לעשרות מקומות אחרים הנחשביםבנ, במדינת ישראל

 .וחכמי ישראל במשך הדורות שאף להם אחראי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים 
 

קיימת במשרד התיירות החברה הממשלתית , בדומה למרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים
וכמו המרכז אף היא מתחזקת , קציב המדינההמתוקצבת אף היא מת, )ת"חמ: להלן(לתיירות 

 .  י בהר מירון"דוגמת קבר הרשב, ומפתחת מקומות קדושים
 

ל "בראשות מנכ, בהתאם להמלצות הועדה הבין משרדית לעניין ייעול המגזר הציבורי, לפיכך
במשרד , "קורת גג"מוצע לרכז את הגופים העוסקים בהחזקה ופיתוח אתרים תחת , מ"משרד רוה

 רותהתיי
 

מופעל פרוייקט שיקום , )והחלטות נוספות במהלך השנים (1977בהתאם להחלטת ממשלה משנת  .3
 .  שכונות ברחבי הארץ90-שכונות חברתי בכ
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תגבור לימודים לילדים , פרוייקט שיקום השכונות החברתי כולל פיתוח מערכת שירותים לגיל הרך

, השמת עובדים,ת מלגות להשלמת השכלהייזום קורסים וחלוק, בגילאי בית ספר יסודי ותיכון
קידום קבוצות עולים , הקמת מרכזי הדרכה חינוכית והתפתחותית בתחנות לבריאות המשפחה

 .מיוחדות ועוד
 

התקציב המוקצה לפרוייקט במשרד הבינוי והשיכון נועד למימון העסקת עובדים סוציאלים 
ולפעילויות , ות הרשויות המקומיותוקהילתיים במנהלות הפרוייקטים של שכונות השיקום באמצע

 . וחלוקת מלגות לסטודנטים, הכשרות מקצועיות והשמת עובדים, נוספות כגון מימון קורסים
 

, ח בתקציבי משרדי הבריאות" מלש71-מוקצים לפרוייקט משאבים נוספים בסך של כ, בנוסף
 .החינוך והרווחה

 
 רווחה ויכולתו לראות בראייה כוללת את משרד השיכון אינו מתמחה בתכנון ובביצוע של פעילות

 .מוגבלת, הצרכים החברתיים של כלל האוכלוסייה ביישובים בהם ישנם שכונות שיקום
 

משרד הרווחה הנו המשרד הממשלתי האחראי על תכנון המדיניות בנושאי רווחה וכן על פיתוח 
 בנוסף משתתף משרד .ובשכונות שיקום בפרט, שירותים חברתיים ואישיים ופיקוח עליהם בכלל

הרווחה במימון העסקת עובדים סוציאליים ועובדים קהילתיים בשכונות השיקום וכן מבצע 
כמו כן יוזם המשרד תוכניות ומשתתף במימונם . פעולות ייעוץ והכוונה מקצועית של כוח האדם

 .  בקהילותופיתוח מנהיגות, כגון שכונות תומכות לזקנים, של פרוייקטים ייחודים בשכונות שיקום
 

הקצאת המשאבים העומדים לרשות המשרד נעשית בהתאם לראייה כוללת של צורכי האוכלוסייה 
 .המתגוררת באזור ובהסתמך על הידע המקצועי שנצבר בנושאים חברתיים

 
מן האמור לעיל מובן שכדי לנצל את המשאבים העומדים לטובת פרוייקט שיקום השכונות 

 יש להעביר את האחריות לביצוע הפרוייקט ממשרד הבינוי ,החברתי בצורה היעילה ביותר
ח " מלש22.6בסך , ולהעביר בהתאם את התקציב המוקצה לנושא, והשיכון למשרד הרווחה
 .לתקציב משרד הרווחה

 
נוכח העובדה שהאחריות הכוללת לביטחון הפנים מוטלת על משטרת ישראל וכי הידע המקצועי  .4

י לרכז את כל משימות הביטחון במזרח ירושלים בידי גוף ובכד, בתחום מרוכז בידי המשטרה
מוצע להעביר את האחריות על האבטחה במזרח ירושלים ממשרד הבינוי והשיכון למשטרת , אחד

 .ולהעביר בהתאם את התקציב המוקצה לנושא לתקציב המשרד לביטחון הפנים, ישראל
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    ל לנגבל לנגבל לנגבל לנגב""""העתקת מחנות צההעתקת מחנות צההעתקת מחנות צההעתקת מחנות צה

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
ובהתאם למדיניות הממשלה להסיט משאבים ממשלתיים לצורך הגדלת , תוח הנגבכחלק מחזון פי

תוך העברת אלפי מקומות תעסוקה בני קיימא והגדלת היקף , היקף ההשקעות האיכותיות בנגב
ועל , הפעילות הכלכלית בנגב במקביל לפינוי שטחים רחבי היקף ממרכזי האוכלוסין במרכז הארץ

 :מחליטים כלהלן, ט ומשרד האוצר"משהב, ל"הבסיס ההבנות שהתגבשו בין צ
 
 :העתקת בסיס חיל האויר מנמל התעופה על שם בן גוריון .1
 

גוריון -ש בן"להטיל על משרד הביטחון להעתיק את בסיס חיל האוויר מנמל התעופה ע .א
 את התכנון המפורט ולהשלים את המעבר עד 2004לבצע בשנת . לבסיס חיל האוויר בנבטים

ג ומקרקעין בשדה דב ולהשיבם למנהל מקרקעי " דונם בנתב1,400נות לפ. 2009לשנת 
משרד הביטחון ומנהל , הכל בהתאם להסכם מפורט שיחתם בין משרד האוצר, ישראל

 .מקרקעי ישראל
 האזרחית משדה דב לנמל תלהטיל על משרד התחבורה לבחון את העתקת הפעילות האווירי .ב

 . ה למנהל מקרקעי ישראלגוריון תוך השבת הקרקע המתפנ-התעופה בן
 הצבאית משדה דב לבסיס חיל אויר תלהטיל על משרד הביטחון להעתיק הפעילות האווירי .ג

 .לעיל. ב.1שיקבע משרד הביטחון במקביל ליישום סעיף 
את , משרד האוצר ומנהל מקרקעי ישראל לסכם בתוך חודש ימים, להטיל על משרד הביטחון .ד

משרד , ל"על בסיס טיוטת הסכם שגובשה בין צה(המקורות התקציבים לביצוע המעבר 
 ).האוצר ומנהל מקרקעי ישראל

 
ולהיערך " דים בצומת הנגב"עיר הבה"תכנון להקמת , 2004עד סוף שנת , ל לבצע"להטיל על צה  .2

האוצר ומנהל מקרקעי ישראל לבחון את עלויות , להנחות את משרדי הביטחון. לביצוע הפרוייקט
 .ולסכם בהתאם את הנושא,  הכלכליים הגלומים במעבר מאידךהמעבר מחד ואת היתרונות

 
 בדיקת התכנות להעברה לנגב של מחנות 31.7.2004להטיל על משרד הביטחון להשלים עד ליום   .3

 .ל''ן ממרכז הארץ כפי שיפורט בנפרד ושל יחידות המחשוב של צה''חמ
 
 . לעיל3- ו2סעיפים משרד הביטחון ומשרד האוצר יסכמו את נושא תקציב התכנון עבור ה  .4
 
 בחינה ראשונית של פוטנציאל 31.7.2004להטיל על מנהל מקרקעי ישראל להשלים עד ליום   .5

 .3- ו2הקרקעות המתפנות בסעיפים 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
. ל"בהם משרתים אלפי אנשי קבע ואזרחים עובדי צה, ל מפעיל מספר מחנות צבא במרכז הארץ"צה

, הסעדה, כדוגמת שירותי אחזקה( דרישה לשירותים נוספים הפעילות המתבצעת במחנות אלו יוצרת
 .מגורמים אזרחיים בסביבה) אחזקה וכדומה

 
 :ל לפריפריה טומנת בחובה מספר יתרונות"העתקת מחנות צה

 
 .בעלת רמת שכר גבוהה ומובטחת לאזורי הפריפריה, העברת אוכלוסיה איכותית .1
 
בכלל זה צפויים . באזורים אלו, ותייםבהיקפים משמע, יצירת אלפי מקומות עבודה חדשים .2

צים ואנשי תעשיות "אע, העסקה במחנות של אנשי קבע(להיווצר מקומות עבודה באופן ישיר 
) אחזקה ועוד, בשל הביקוש של הבסיסים לשירותי הסעדה(באופן עקיף , )ביטחוניות מהסביבה

בירה את הביקושים  בשל האצת הפעילות הכלכלית הנובעת מהאוכלוסיה שמע�ובמעגל שלישי 
 .לפריפריה, ובכלל זה בתחומי החינוך והתרבות, למוצרים ושירותים
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 .פינוי קרקע בהיקף משמעותי ובאזורי ביקוש אשר ניתן לשווקה לשימושים אזרחיים חליפיים .3
 
 .ל לאזור הדרום"העברת מוקד פעילות צה .4
 
 העומס התעופתי במרכז ג להביא להפחתת" בנתברצפוי פינוי בסיס חיל האווי, בנוסף לאמור .5

 .רהארץ וליתרונות מבצעיים לחיל האווי
 
ן ויחידות המחשוב בהם משרתת אוכלוסיה טכנולוגית איכותית ביותר תהיה "העתקת מחנות חמ .6

 .מנוף לקידום החינוך והתעשיה הטכנולוגית בדרום
 

הלך ותגדיל אשר תגביר את השפעת המ, ישנה חשיבות ביצירת מסה קריטית בתהליך העתקת המחנות
 .את הכדאיות של השקעות המתבצעות באזור הדרום כגון השקעות בתשתית תחבורתית

 
-ש בן"מוצע להטיל על משרד הביטחון להעתיק את בסיס חיל האוויר מנמל התעופה ע, נוכח האמור

 . גוריון לבסיס חיל האוויר בנבטים
 

 משדה דב לנמל תהפעילות האוויריכפועל יוצא ממהלך העתקת הבסיס לדרום מוצע לבחון את העתקת 
במטרה לפנות את , )י לצורך ייעודם מחדש"תוך השבת השטחים המתפנים שם לממ(גוריון -התעופה בן

 .הקרקע בשדה דב לפיתוח שימושים אזרחיים אחרים
 

, משרד האוצר ומנהל מקרקעי ישראל לסכם בתוך חודש ימים, מוצע להטיל על משרד הביטחון, בנוסף
 .ת התקציבים למימון הנושא בשנים הבאותאת המקורו

 
מוצע להטיל על משרד הביטחון ומנהל מקרקעי ישראל לבצע בדיקת היתכנות של העתקת מחנות 

 .ן לדרום"צריפין ומחנות חמ
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    הארכת תקופת הצינון לפני שביתה הארכת תקופת הצינון לפני שביתה הארכת תקופת הצינון לפני שביתה הארכת תקופת הצינון לפני שביתה 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
רגון העובדים באופן שהחובה המוטלת על א, 1957-ז"תשיה, סכסוכי עבודהלתקן את חוק יישוב  .1

נציגות ל -ובאין ארגון עובדים כאמור , נוגע להםהעבודה המייצג את רוב העובדים שסכסוך 
לממונה הראשי כן ומעביד לעל כל שביתה  למסור הודעה ,ידי רוב העובדים האלה-שנבחרה על

 . השביתהלפני תחילתתעמוד על ששים יום לפחות , על יחסי עבודה
 

למסור באופן שהחובה המוטלת על מעביד , 1957-ז"תשיה, י עבודהסכסוכלתקן את חוק יישוב  .2
, נוגע להםהעבודה המייצג את רוב העובדים שסכסוך ארגון העובדים לעל כל השבתה הודעה 

וכן לממונה הראשי , ידי רוב העובדים האלה-נציגות שנבחרה עלל -ובאין ארגון עובדים כאמור 
 .לפחות לפני תחילת ההשבתהחמישה ימים  תעמוד על , על יחסי עבודה

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
קובע כי צד לסכסוך עבודה חייב , ) החוק-להלן  (1957-ז"תשיה, א לחוק יישוב סכסוכי עבודה5סעיף 

חמישה עשר , לפי העניין, להודיע לצד השני ולממונה הראשי על יחסי עבודה על כל שביתה או השבתה
 .יום לפחות לפני תחילתה

 
 :עה הפסיקה כי להודעה זו שתי מטרות עיקריותקב, במקרה של שביתה

 בטרם יאחזו לצנן את הצדדים ולאפשר להם להידבר על מנת שינסו להגיע להסדר ביניהם .1
 .העובדים בכלי בשביתה

ליתן למעביד התרעה מראש על מנת לאפשר לו להקטין את הנזק שעלול להיגרם  כתוצאה  .2
 . מהשביתה

 
ניסיון ממשי ליישב . על מנת להגשים תכליות אלו, פי רוב-על, ספקפרק זמן של חמישה עשר יום אינו מ

נדרשים לכך , לעתים. נמשך בפועל תקופה ארוכה מזו, סכסוך עבודה קיים תוך יישוב מחלוקות הצדדים
 .פרק זמן ארוך יותר מהקיים, אף היא, היערכות לקראת שביתה דורשת. מספר שבועות או חודשים

מבלי שחרב השביתה ,  את המחלוקות שבין הצדדים באווירה נייטרליתהארכת התקופה תאפשר ללבן
 . מוצע להאריך את תקופת ההודעה על שביתה להעמידה על ששים יום, לאור האמור. מרחפת  מעל

 
אשר הלגיטימיות שלה הוגבלה על ידי , כאשר מדובר בהשבתה הננקטת על ידי המעביד, לעומת זאת

שכן אין היא אלא אקט ,  לתקופת צינון בת חמישה עשר יום לפחותאין צידוק, הפסיקה להשבתת מגן
מוצע לקצר את תקופת ההודעה על השבתה , לפיכך. של התגוננות המוגבלת בהתקיימות תנאים נוקשים

 .ולהעמידה על חמישה ימים
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    צמצום החיכוך בין החוכרים לבין מינהל מקרקעי ישראלצמצום החיכוך בין החוכרים לבין מינהל מקרקעי ישראלצמצום החיכוך בין החוכרים לבין מינהל מקרקעי ישראלצמצום החיכוך בין החוכרים לבין מינהל מקרקעי ישראל

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
 :בהתאם לעקרונות המפורטים להלן, הל מקרקעי ישראל לבין החוכריםלפעול לצמצום החיכוך בין מינ

 
מנהל המרכז למיפוי ישראל , ל משרד הבינוי והשיכון"מנכ, י"להטיל על צוות בראשות מנהל ממ  .1

י "ע) תרשים לצורכי רישום(ר "לקבוע נהלים המבטיחים כי תהליכי אישור תצ, ורשם המקרקעין
יסתיימו טרם , שום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעיןלרבות רי, הגורמים המוסמכים לכך

 .חתימת רשות הרישוי על היתר בניה
 

יוקם צוות בהשתתפות נציגי המשרדים המפורטים לעיל , על מנת להבטיח יישום הנהלים האמורים
 .אשר יבצע מעקב ובקרה אחר הטמעת הנוהל ויישומו

 
יוקצו , מסחר ומלונאות, תעשיה, משרדים, גוריםהמיועדות לבנייה למ, המשווקות במכרז, קרקעות  .2

ללא צורך בחתימה על , במסגרת של חוזה חכירה עם מלוא זכויות החכירה הקיימות והעתידיות
 .כשלב מקדים לחתימה על חוזי חכירה, חוזה פיתוח

 
 :תתבצע בהתאם לכללים הבאים, העברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות בטאבו  .3
 

 .למעט במקרה של העברת זכויות לזרים, י"לא תידרש הסכמת ממ, פ"במקרקעי מדינה ור .א
 .ל"למעט בעסקות הנוגדות את האמנה עם קק, י"לא תידרש הסכמת ממ, ל" במקרקעי קק .ב

 
 מכירת יתרת זכויות החכירה לחוכרים קיימים  .4
 

יהיו רשאים לרכוש את , בעלי זכויות חכירה מהוונות, חוכרים קיימים בבניה נמוכה למגורים .א
לבין זכויות חכירה המקנות , ) מערך הקרקע91%(ההפרש בין זכויות החכירה המהוונות כיום 

 מערך 99%(פטור מדמי היתר במקרה של שינוי ייעוד וניצול ופטור מתשלום ביובל חכירה 
 ).להלן יתרת זכויות החכירה) (הקרקע

 
י " הקיימות בין ממייגבה באחת מנקודות הממשק, י בגין יתרת זכויות החכירה"התשלום לממ .ב

 :לבין החוכר ובכלל זה
 

 .במועד היוון זכויות החכירה )1
 .'במקרה של העברת זכויות לצד ג )2
 ).תשלום דמי היתר(בבקשה למימוש זכויות בנייה  )3
 ).יובל חכירה(בבקשה להארכת חוזה החכירה לאחר תום תקופת החכירה הראשונה  )4
 .לבקשת החוכר )5
 

 :י כדלקמן" יפעל ממ,בכל אחד מן המקרים המפורטים לעיל .ג
 

 :דמי היתר )1
במידה , לצורך קביעת דמי ההיתר אותם היה המינהל זכאי לקבל, תיערך שומה פרטנית

בהתאם לתוכנית , ומחזיק הזכויות היה מבקש לממש את מלוא זכויות הבנייה המותרות
 .המאושרת

 :שווי יתרת זכויות החכירה )2
כפי ,  במלוא ערך הקרקע8%פלת ייערך חישוב של ערך יתרת זכויות החכירה לפי מכ
 שהיה מתקבל בעיסקה בין מוכר מרצון לרוכש מרצון



 

 102

 
יידרש החוכר , לצורך רכישת יתרת זכויות החכירה או ביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל .ד

וכן את , דמי היתר או שווי יתרת זכויות החכירה: י את הגבוה מבין השניים"לשלם לממ
 ).ב"דמי הסכמה וכיוצ, דמי היוון(חכירה הסכומים המתחייבים מחוזה ה

 
חוכר אשר יבקש , במשך חמש השנים הראשונות ממועד תחילת יישומה של החלטה זו .ה

ק "ס' יהיה זכאי להנחה מהתשלום הנדרש בהתאם לסעיף ג, לרכוש את יתרת זכויות החכירה
 :כמפורט להלן,  לעיל2

 
 . מהתשלום המלא50% הנחה בשיעור של -בשנה הראשונה  )1
 . מהתשלום המלא35% הנחה בשיעור של -בשנה השניה  )2
 . מהתשלום המלא25% הנחה בשיעור של -בשנה השלישית  )3
 . מהתשלום המלא15% הנחה בשיעור של -בשנה הרביעית  )4
 .  מהתשלום המלא10% הנחה בשיעור של -בשנה החמישית  )5
 

 .ובלבד שסך התשלום לא יפחת מדמי ההיתר המלאים
 

או העברת זכויות /י את אישורו לשינוי ייעוד וניצול ו"יתנה ממ, אילךהחל מהשנה השישית ו
, בתשלום מלא בגין יתרת זכויות החכירה, )במידה וחוזה החכירה מאפשר זאת(החכירה בנכס 

 .או דמי הסכמה לפי העניין/וזאת בנוסף לתשלום דמי היתר ו
 

י הגשת הצעת החלטה לרבות על יד, י לפעול ליישומה של החלטה זו"להטיל על מנהל ממ  .5
 יום 60ככל שהדבר נדרש וכל זאת תוך , י"למועצת מקרקעי ישראל ותיקון נהלי העבודה בממ

 .ממועד אישורה של החלטה זו
6.   
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    
י לבין החוכרים הינו שירותי הטאבו "אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ביצירת חיכוך בין ממ  .1

 .  החכירה שלהם לא נרשמו בטאבושזכויות, י נדרש להעניק לחוכרים"אשר ממ
 

יש ליצור התאמה בין זכויות החכירה לבין , על מנת לאפשר רישום של זכויות חכירה בטאבו
, )תרשים  לצורכי רישום(ר "דבר המחייב הכנה ואישור של תצ, תרשים החלוקה לגושים וחלקות

במרבית , נוהגים, ןי והן משרד הבינוי והשיכו"הן ממ. כל אימת שלא מתקיימת התאמה כאמור
עקב כך נאלץ המינהל . לשווק קרקע למטרות בניה טרם רישום זכויות החכירה בטאבו, המקרים

משכונות , הערות אזהרה, רישום זכויות, ובכלל זה אישורי זכויות, להעניק לחוכרים שירותי טאבו
זאת על אף , םי להקדיש תשומות בהיקפים נרחבי"מחייבת את ממ, הענקת שירותים אלו. ב"וכיוצ
 .  י אין כל תועלת בביצוע פעולות אלו"שלממ

 
מוצע להטיל על מנהל , י לחוכרים"על מנת לייעל את עבודת המינהל ולהקטין את החיכוך בן ממ

ר "המבטיחים כי תהליך אישור התצ, לקבוע נהלים מחייבים, י"ל מפ"ש ומנכ"ל משב"מנכ, י"ממ
. י הרשות המקומית" יסתיימו טרם מתן היתרי הבניה ע,ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין

 .י"יישום הנוהל ימנע הצורך במתן שירותי טאבו על ידי ממ
  

, בהתאם לחוזה זה. מתבצעת בשלב ראשון במסגרת של חוזה פיתוח, כיום הקצאת קרקע לבניה  .2
ם זכות עמידה בתנאי החוזה מקנה ליז. היזם מתחייב להשלים את הבנייה תוך פרק זמן מוגדר

שכן היזם נאלץ , קיומו של נוהל זה מגדיל את החיכוך בין היזם למינהל. לקבלת חוזה חכירה
מגיעים גם , במקרים בהם מדובר בבנייה רוויה, לא זו אף זו. לחתום על שני חוזים מול המינהל

 .על מנת לחתום על חוזה פרטני, י"רוכשי הדירות לממ
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מוצע כי קרקעות המיועדות , בין החוכרים גם בתחום זהי ל"על מנת לצמצם את החיכוך בין ממ
ללא צורך בחתימה על חוזה פיתוח ומילוי תנאיו , יוקצו במסגרת של חוזה חכירה, לפיתוח עירוני

 .טרם חתימה על חוזה חכירה
 
 בהתאם -י להעברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות בטאבו י להעברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות בטאבו י להעברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות בטאבו י להעברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות בטאבו """"ביטול הצורך בקבלת הסכמת ממביטול הצורך בקבלת הסכמת ממביטול הצורך בקבלת הסכמת ממביטול הצורך בקבלת הסכמת ממ  .3

, מלונאות ומסחר, תעשיה, רך העברת זכויות חכירה מהוונות בבנייה נמוכהלצו, י"לנוהלי ממ
 .י"נדרש אישור ממ

  
במרבית , בפועל. י לבחון קיומן של הפרות לחוזה החכירה"דרישה זו נובעת מרצונו של ממ

 . י מסתפק בתצהיר של מעביר הזכויות כי הוא אינו מפר את חוזה החכירה"ממ, המקרים
 

י אינו זכאי לדמי הסכמה בגין מתן הסכמתו "ממ,  ומדובר בחוזי חכירה מהווניםמאחר, יתרה מזאת
מדובר בפעולות אשר ביצוען מחייב השקעת תשומות הן מצד החוכר : דהיינו. להעברת הזכויות

 .י הינה שולית"ברם התועלת שהן מניבות לממ, י"והן מצד ממ
 

 .י"לא תהיה טעונה אישור ממ,  בטאבוכי העברת זכויות חכירה מהוונות הרשומות, לפיכך מוצע
 

י " כאמור אחד מגורמי החיכוך המרכזיים בין ממ- מכירת יתרת זכויות החכירה לחוכרים קיימיםמכירת יתרת זכויות החכירה לחוכרים קיימיםמכירת יתרת זכויות החכירה לחוכרים קיימיםמכירת יתרת זכויות החכירה לחוכרים קיימים  .4
 . נובע מחובת תשלום דמי ההיתר במקרה של שינוי ייעוד וניצול הקרקע, לבין החוכרים

 
 .חס לחוכרים קיימיםבי, יאפשר צמצום החיכוך בנקודה זו,  להצעת ההחלטה5יישום סעיף 
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    מועצות דתיותמועצות דתיותמועצות דתיותמועצות דתיות

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
,  והתקנות שהותקנו מכוחו1971 �א "התשל, ]נוסח משולב[לתקן את חוק שירותי הדת היהודיים   .1

ככל שירות אחר הניתן , כך ששירותי הדת היהודיים יסופקו רק על ידי הרשויות המקומיות
 .1.1.2004החל ביום , בתחומן

 :יהיה בנוסח הבא, 1971-א"התשל, ]נוסח משולב[הודיים תיקון חוק שירותי הדת הי  .2
ולהיקף שיקבע שר הפנים , לאופן, הרשות המקומית תיתן את שירותי הדת בהתאם לרמה .א

 .בהסכמת שר האוצר
הרשות המקומית תיגבה אגרות עבור שירותי הדת שהיא נותנת בהתאם לתקנות שייקבע שר  .ב

 .בהסכמת שר האוצר לעניין זה, הפנים
נים יהיה רשאי להורות לממונה על המחוז להפעיל  את סמכותו לפי פקודת העיריות שר הפ .ג

 .אם הרשות המקומית לא תיתן שירותי דת, ]נוסח חדש[או לפי פקודת המועצות ] נוסח חדש[
הרשות המקומית תיקבע את תקציב שירותי הדת לפי כללים שיקבע שר הפנים בהסכמת שר  .ד

 .האוצר
יקבע הוראות לעניין פירוק המועצות הדתיות והעברת תחומי , אוצרבהסכמת שר ה, שר הפנים .ה

 .פעילותם לרשויות המקומיות
 
מתקציב המשרד לענייני דתות לבסיס תקציב , להעביר את בסיס התקציב המיועד למועצות דתיות  .3

 . רשויות מקומיות-משרד הפנים
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

 המועצות ענייני. בתחום הרשויות המקומיות הפועלות  מועצות דתיות134-במדינת ישראל קיימות כ
והתקנות , 1971 -א "התשל, ]נוסח משולב[הדתיות מתנהלים על פי חוק שירותי הדת היהודיים 

 . שהותקנו על פיו
 

מטפלות המועצות הדתיות במתן שירותי דת לתושבים , במסגרת הסמכויות שהוענקו להן בחוק
שירות זה מהווה נדבך נוסף . ומיות בהן הן פועלותהמתגוררים בתחומי השיפוט של הרשויות המק

כגון חינוך ורווחה הניתנים על ידי מערכות , במכלול השירותים הניתנים לתושבי הרשויות המקומיות
 �י הגורם השלטוני הקרוב לתושביהם "מן ראוי שגם שירותי הדת יינתנו ע, לפיכך ,עירוניות אחרות
 .השלטון המקומי

 
המועצות הדתיות תחדלנה : ..."  לפיה 187בלה הממשלה את החלטה מספר ק, 6.4.2003 ביום 

 "  תוך התבססות מרכזית על השירותים המוניצפלים... להתקיים במתכונתן הנוכחית
 

 שאימצה את המלצות הועדה 30.7.2002 מיום 2383בהתאם להחלטה זו ולהחלטת הממשלה מספר 
חוק מוצע לתקן את , מ"ל משרד רוה"בראשות מנכ, הבין משרדית לעניין ייעול המגזר הממשלתי

 על ידי  רק יסופקו יהודייםשירותי דתכך ש , 1971 -א "התשל, ]נוסח משולב[שירותי הדת היהודיים 
 .תות המקומייוהרשו
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     מסלולים נוספים מסלולים נוספים מסלולים נוספים מסלולים נוספים����פרוייקט שיקום שכונות פרוייקט שיקום שכונות פרוייקט שיקום שכונות פרוייקט שיקום שכונות 

 
 מחליטים

 
נציגי משרד הבינוי והשיכון להטיל על שר הבינוי והשיכון למנות צוות בינמשרדי בהשתתפות   .1

אשר יקבע קריטריונים לאיתור שכונות מתוך רשימת הישובים הכלולים בפרוייקט , ומשרד האוצר
לשם ריכוז מאמץ באותן שכונות והוצאתן תוך פרק זמן קצר , ")הפרוייקט "-להלן(, שיקום שכונות

קום שכונות במשרד וזאת מתוך סך התקציב המיועד לפרוייקט שי, מפרוייקט שיקום שכונות
 .הבינוי והשיכון

 
הועדה להתחדשות  "-להלן(להטיל על הוועדה להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון   .2

 -להלן(לקבוע קריטריונים ליצירת תוכנית פינוי בינוי בפרוייקט שיקום שכונות , ")עירונית
לכלית של התוכנית וכן לקבוע כללים למתן תמריצים במקרים בהם הכדאיות הכ, ")התוכנית"

 .כאמור הינה גבולית
 
מתוך ,  יוקצה תקציב להפעלת התוכנית כאמור2004החל משנת ,  לעיל2בהתאם לאמור בסעיף   .3

 .תקציב משרד הבינוי והשיכון
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
.  שכונות ברחבי הארץ29- הכריזה הממשלה על תחילתו של פרוייקט שיקום שכונות ב1977בשנת  .1

במהלך השנים . טיפול במוקדי מצוקה במרכזים עירוניים וביישובי פיתוחמטרת הפרוייקט היתה 
.  שכונות בשיקום הפיזי88 -התרחב היקף השכונות הנכללות בפרוייקט וכיום פועל הפרוייקט בכ

 .ח" מיליארד ש6 - למעלה מ2003במסגרת פרוייקט שיקום שכונות הושקעו עד שנת 
 

אך בפועל קיימות שכונות רבות ,  שנים5ל שכונה בתוך הפרוייקט נועד במקורו להביא לשיקומה ש
ריבוי תחומי הפעילות והיקף התקציב המופנה לפרוייקט . הנמצאות בפרוייקט מתחילת הפעלתו

ביחס להיקף השכונות הנכללות בו אינם מאפשרים הפניית מסה קריטית של משאבים הנחוצים 
במקביל להקפאה זמנית של , שכונותריכוז מאמץ במספר מצומצם של . ליצירת שיקום מהותי

יאפשר הוצאתן מן הפרוייקט בפרק זמן קצר תוך שמירה על מסגרת , הטיפול ביתרת השכונות
 .התקציב הקיים

 
יש תועלות רבות לכלל במשק בהשוואה למסלול שיקום שכונות הרגיל " פינוי בינוי"לפרוייקט  .2

 -ובכלל זה 
 

 שיקום פיזי של מתחמים !
 קע וניצול יעיל של התשתיות העירוניותהגדלת ניצולת הקר !
 שיקום חברתי של האזור ומשיכת אוכלוסיות חזקות !
 העלאת ערך הדירות במתחם ובסביבתו !
 שיקום כולל של התשתיות העירוניות במתחם ובסביבתו   !

 
הינו הכדאיות הכלכלית של היזם והתושבים " פינוי בינוי"התמריץ העיקרי להתהוות תהליך של 

כדאיות הקיימת בעיקר באזורים בהם ערכי הקרקע גבוהים והבניה , ת על הקרקעבעלי הזכויו
אולם , חלק מן השכונות בפרוייקט שיקום שכונות עונות על קריטריונים אלו. הקיימת אינה צפופה

התקציב המוקצה להן במסגרת הפרוייקט עלול לגרום להקטנת הכדאיות הכלכלית לתושבים 
" פינוי בינוי"על מנת לעודד ביצוע פרוייקטים של , לכן".  בינויפינוי"ליטול חלק במהלך של 

 . מוצע להפנות משאבים מתקציב שיקום שכונות, בשכונות שיקום בעלות כדאיות כלכלית גבולית
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    ייעול ההוצאה לפועלייעול ההוצאה לפועלייעול ההוצאה לפועלייעול ההוצאה לפועל

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
, ל משטרת ישראל לבצע את צווי ההבאה וצווי המאסר לפי חוק ההוצאה לפועל"להטיל על מפכ .1

י ראש ההוצאה לפועל והועברו ליחידת ההוצאה "שהוצאו ע, ")החוק: "להלן (1967-ז"שכהת
 . יום ממועד אישור החלטה זו90וזאת בתוך , לביצועם") היחידה: "להלן(לפועל המשטרתית 

 . יום בלבד30י היחידה בתוך "לתקן את החוק באופן שיקבע כי צווי הבאה וצווי מאסר יבוצעו ע .2
אולם צו , אה וצו מאסר יובאו לאישור ראש ההוצאה לפועל במועד אחד מסויםלקבוע כי צו התר .3

, ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק, ורק בחלוף משך הזמן הקבוע בחוק, ההתראה יבוצע לאלתר
 .יועבר לביצוע צו המאסר

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
מועברים , לי ההוצאה לפוע"צו הבאה וצו מאסר המוצאים ע, 1967-ז"התשכ, לפי חוק ההוצאה לפועל

הוקמה במשטרת ישראל , פי החוק-לצורך ביצוע צווי הבאה וצווי מאסר על.  יום90לביצוע בתוך 
 .יחידה מיוחדת אשר מופקדת על ביצוע הצווים

 
אשר לפי החוק יש לבצעם , במשך השנים האחרונות נוצרו פיגורים של עשרות אלפי צווים לביצוע

מנת להקטין את צבר הצווים - בכוחות מתוגברים עלכיום פועלת משטרת ישראל( יום 90בתוך 
 180עד כדי עיכוב של , הפיגור  מביא לכך שפקודות מבוצעות לאחר הזמן המוקצה בחוק). שבפיגור

ולעתים מוחזר הצו אל לשכת ההוצאה לפועל ללא ביצוע מכיוון שעבר זמן , יום מיום מסירת הצו
 .ביצועו

 
לבצע את כל הצווים שבפיגור וכן הצווים הנוספים שברשותה לפיכך מוצע להטיל על משטרת ישראל 

ובכך יצומצם משמעותית זמן , כך שלאחר יום זה יבוצעו צווים חדשים בלבד, 29.2.2004עד ליום 
 .הביצוע הממוצע של צו הבאה או צו מאסר

 
 צו כך שבנוסף לאישור הוצאת, מוצע לקצר את הליך הוצאתו של צו המאסר בהוצאה לפועל, בנוסף

התראה לחייב יאשר ראש לשכת ההוצאה לפועל באותו המועד הוצאת פקודת מאסר שתועבר לביצוע 
 .לסילוק חובותיו, משטרת ישראל רק בתום התקופה הקצובה שנתנה לחייב במסגרת צו ההתראה
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    איחוד מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת בתי המשפט הכלליתאיחוד מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת בתי המשפט הכלליתאיחוד מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת בתי המשפט הכלליתאיחוד מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת בתי המשפט הכללית

 
    מחליטים מחליטים מחליטים מחליטים 

 
היועץ , ם צוות עבודה בראשות נשיא בית משפט עליון או מי מטעמולהטיל על שר המשפטים להקי

נציגי אגף תקציבים ואגף השכר והסכמי עבודה ושני נציגי ציבור , המשפטי לממשלה או מי מטעמו
לבחינת האפשרות לאחד את מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת בתי , בעלי רקע אקדמי מתאים

 .המשפט הכללית
 

 .31/05/2004ודתו עד הצוות ישלים את עב
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

הטיעונים המרכזיים שעמדו בבסיס ההחלטה . 1969מערכת בתי הדין לעבודה בישראל הוקמה בשנת 
 התמחות בתחום דיני עבודה וקיצור תהליכי טיפול בתיקים �להקים מערכת משפטית נפרדת היו 

 .בתחום זה
 

 . אשר הביאו להקמתה, ה לא פתרה את הבעיותניסיון של שנים רבות מראה כי מערכת בתי הדין לעבוד
 

הנתונים הסטטיסטיים מראים כי תפוקתם של בתי הדין לעבודה לא עולה על תפוקתה של מערכת 
 .אשר  בשנים האחרונות העלתה את התפוקות באופן  משמעותי, המשפט האזרחית

  
אשר היו , ת נציגי ציבורצורפו למערכ, כחלק מהניסיון ליצור התמחות ייחודית בבתי הדין לעבודה

תרומתם של , בפועל. אמורים לתרום לתהליך שיפוטי מהידע והניסיון האישי שלהם בתחום דיני עבודה
בין היתר בשל העובדה כי לעתים קרובות נציגי הציבור כלל לא מגיעים , נציגי הציבור הינה פחותה

בתי המשפט לענייני משפחה עולה כי מהניסיון הקיים ב, כמו כן. לדיונים בתיקים או שנעדרים מחלקם
 . אין צורך בהגדרת גורמים חיצוניים כנציגי ציבור לדיון משפטי על מנת ליצור התמחות בתחום מסוים

 
במטרה לבחון אפשרות , כי שר המשפטים יקים צוות עבודה משותף למשרדים הנוגעים בדבר, מוצע

 . של איחוד בתי הדין לעבודה עם מערכת המשפט הכללית
 

במסגרת עבודת הצוות יש לבחון כיצד ניתן לשפר את התפוקות בתחום דיני העבודה ולהשיג יתרון 
 . תפקודי ומקצועי במסגרת האיחוד האמור

 
 . 2004הצוות ישלים את עבודתו עד סוף מאי 
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     ממשלתיות לדיור ממשלתיות לדיור ממשלתיות לדיור ממשלתיות לדיור----איחוד חברות עירוניות איחוד חברות עירוניות איחוד חברות עירוניות איחוד חברות עירוניות 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
ת צוות בינמשרדי בהשתתפות נציגי החשב הכללי להטיל על שר האוצר ושר הבינוי והשיכון למנו .1

ל משרד הבינוי "מנהל רשות החברות הממשלתיות ומנכ, והממונה על תקציבים במשרד האוצר
להגיש המלצות לממשלה בנושא , ובהתייעצות עם נציגי הרשות המקומית הרלוונטית, והשיכון

 :כמפורט להלן,  ימים45וזאת תוך , איחוד פעילות החברות לדיור הציבורי או הפרטתן
 

באופן שניהול  , ")החברות"להלן (שקמונה וחלד , חלמיש, העברת פעילות החברות פרזות .א
 .י חברה שתבחר מכרז פומבי"הדירות יבוצע באמצעות חברה ממשלתית אחת או ע

תוך , הצוות יבחן את התנאים להעברת נכסי הדיור הציבורי בניהול החברות לחברת עמידר .ב
 . הפרטת החברותבחינת אפשרות

 
ידונו על ידי מחלקות האכלוס ,  כל הבקשות לסיוע בדיור2004לקבוע כי החל מחודש מרץ  .2

 .במחוזות השונים של משרד הבינוי והשיכון
 
להורות על משיכת כספי מזומנים הצבורים בקופת החברות בגין מכירת הדירות ברכוש בהשקעה  .3

 .2003 בדצמבר 31 �וזאת עד ליום ה 
 

    ברברברברדברי הסדברי הסדברי הסדברי הס
 

 חברות אשר מנהלות דיור ציבורי עבור משרד 4בנוסף לחברות עמידר ועמיגור פועלות כיום עוד 
בכל הערים בהן ). תקווה-שקמונה בחיפה וחלד בפתח, אביב-חלמיש בתל, פרזות בירושלים(השיכון 

 כך שיתכן ויפעלו, פועלות חברות אלה פועלת במקביל גם חברת עמידר ולעיתים גם חברת עמיגור
 .  חברות העוסקות בנושאי הדיור הציבורי3באותה רשות מקומית 

 
שהביאו לירידת מלאי הדירות בדיור , לאחר הפעלת מבצעי מכירת דירות הדיור הציבורי לזכאים

,  יחידות דיור1,700 -חברת פרזות מנהלת כ. הציבורי נשאר מלאי דירות מצומצם בחברות הקטנות
 יחידות דיור וחברת חלד 1,880-חברת שקמונה מנהלת כ, דות דיור יחי1,940 -חברת חלמיש מנהלת כ

 מסך הדירות 7% - דירות שהם כ6,000 -כ מנהלות חברות אלה כ"סה.  יחידות דיור460 -מנהלת כ
 ). ד" יח80,000חברת עמידר מנהלת (בדיור הציבורי 

 
יור הציבורי תוך שמירה מנת לייעל את הניהול בד-בעקבות מבצעי המכירות והקטנת מלאי הדירות ועל

את השירות לזכאים . על רמת השירותים הניתנים לדיירים מוצע לאחד את הפעילות תחת חברה אחת
 .מוצע להעביר למחוזות המתאימים של משרד הבינוי והשיכון
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    ל ועל עסקאות ביטחוניותל ועל עסקאות ביטחוניותל ועל עסקאות ביטחוניותל ועל עסקאות ביטחוניות""""על הוצאות השכר בצהעל הוצאות השכר בצהעל הוצאות השכר בצהעל הוצאות השכר בצההגברת הבקרה הגברת הבקרה הגברת הבקרה הגברת הבקרה 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
שור ועדת המשנה לועדת השרים לעיניני בטחון לאומי שהוקמה להנחות את שר הביטחון להביא לאי

את כל ההתקשרויות לייצוא ביטחוני בהיקף של למעלה , 2.4.03 מיום 87' פי החלטת ממשלה מס-על
 . ח  הנחתמות בין ממשלת ישראל לבין ממשלה זרה" מיליון ש200-מ
 . רה
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
ומתוקף כך אחראי , ל"כחשבות השכר של צההינו גוף צבאי המשמש ) ש"מת(מנהל התשלומים  .1

 -ש אחראי לביצוע תשלומים בהיקף של  כ"מת. לביצוע כל תקציבי השכר והגמלאות של הצבא
 .  מתקציב הביטחון30%-בשנה המהווים כ₪  מיליארד 13

 
אין כל בקרה על ביצוע חלק גדול , באמצעות חשב משרד הביטחון, לחשב הכללי, במצב הקיים
דבר שאינו מאפשר לחשב משרד הביטחון לבצע בקרה נאותה על , תקציב הביטחוןומשמעותי מ

 .  שהינו תפקידו מכוח חוק יסודות התקציב, ביצוע תקציב המדינה
 

ש מקצועית לחשב משרד הביטחון תאחד את הסמכות והאחריות על ביצוע "הכפפת ראש מת
 .ה על תקציב הביטחוןתקציב הביטחון בידי חשב משרד הביטחון ותוביל לשיפור הבקר

 
 בהיקפי תמשרד הביטחון מתקשר בשם ממשלת ישראל עם ממשלות זרות בעסקאות ביטחוניו .2

כאשר הבולטות שבהן הן , במרבית המקרים קיימות לעסקאות כאמור השלכות נוספות. ענק
כמו כן השלכות על יחסי , השלכות פיננסיות וחשיפת תקציבי המדינה לסיכונים מאקרו כלכליים

 .חוץ של מדינת ישראלה
י משרד הביטחון בלבד וללא כל מעורבות ובחינה מקדימה "מכלול ההשלכות כאמור נבחן כיום ע

שמתוקף אחריותם וסמכותם ) ובראשם משרדי האוצר והחוץ(י משרדי הממשלה המקצועיים "ע
 .לבחון ולהכריע בנושאים הנוגעים לתקציב המדינה ולמדיניות החוץ של ממשלת ישראל

 
, נדרש כי ועדת שרים מיוחדת הרואה בפניה את מכלול השיקולים המדיניים, אור האמור לעילל

 בין משרד הביטחון לממשלות תהיא זו שתאשר עסקאות ייצוא ביטחוניו, םהכלכליים והביטחוניי
 . זרות
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    ייעול פעילות מערכת המסייעול פעילות מערכת המסייעול פעילות מערכת המסייעול פעילות מערכת המס

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
ם בפני נציבות מס הכנסה לבצע פעולות כך שיוטל על מייצגי נישומי, לתקן את פקודת מס הכנסה .1

ובכלל זה , בנוסף לפעולות הרגילות המבוצעות על ידיהם כיום, חובה שונות במקום פקידי השומה
 . חובת עריכת תאום מס ודיווח למס הכנסה באמצעות אמצעים ממוכנים-
 

 בפקודת מס הכנסה המאפשר משלוחי דואר לפקידי השומה ללא תשלום 239לבטל סעיף  .2
 . אמצעות בוליםב

 
באופן שיסמיך את שר האוצר להטיל אגרה על בדיקות , לפקודת המכס) 2(232לתקן את סעיף  .3

 .הכרוכות בתעודה או טופס המוצאים על פי פקודת המכס, י רשות המכס"המבוצעות ע
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

ח או "רו, ד"פקודת מס הכנסה מאפשרת לנישום להיות מיוצג בפני רשויות המס בידי מייצג שהינו עו
כיום המייצגים מבצעים עבור הנישומים פעולות שונות הקשורות לתשלומי מס הכנסה . יועץ מס

אותן מבצעים המייצגים נקבע על ידי המייצג והנישום , סוג הפעולות. ודיווחים שונים מול רשויות המס
 .    מבלי שמוטלת כל חובה על המייצג לבצע פעולות ספציפיות

 
ס רב על לשכות פקידי השומה עקב ריבוי פניות הציבור לצורך טיפול בנושאים שונים כיום קיים עומ

אשר מביאה ציבור רב למשרדי , תאום מס הינה אחת הפעולות המרכזיות. הקשורים במס הכנסה
 . השומה ובתקפות מסוימות של השנה קיים לחץ ניכר במשרדי פקידי השומה עקב הטיפול בתאומי מס

 
 עבודת המייצגים מול פקידי השומה ולהפחית את העומס המוטל על לשכות פקידי במטרה לייעל את

, מוצע להטיל מספר פעולות חובה על המייצגים, א ושיפור איכות השירות"תוך חיסכון בכ, השומה
לחייב את המייצגים לבצע פעולות , בשלב ראשון, מוצע. אשר יבוצעו על ידיהם במקום פקידי השומה

 .מי מס וחובת דיווח ממוכןכגון עריכת תאו
 

התשלום עבור .  לפקודת מס הכנסה קובע כי משלוח דואר לפקיד שומה פטור מתשלום239סעיף 
מדובר . הדואר שנשלח לפקידי השומה נגבה באופן מרוכז מנציבות מס הכנסה על ידי רשות הדואר

תבצעים ברובם באמצעות שכן דיווחי חובה מ, בעיקר בפניות האזרחים לפקידי שומה בנושאים כלליים
 .מייצגים או הגעה פיזית למשרדים של פקידי השומה

 
 .ח בשנה" ש700,000 -מוצע לבטל פטור זה בשל עלותו התקציבית המסתכמת לסך של כ

 
, י רשות המכס"גדלה משמעותית עלות הבדיקות המבוצעות ע, עקב הצורך הגובר בבדיקות ביטחוניות

להסדיר את הרחבת הגבייה באמצעות הטלת אגרה לכיסוי , מוצע. ואהכרוכות בטיפול ברשימוני הייב
 .ההוצאות
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    תקני איכות קולחיןתקני איכות קולחיןתקני איכות קולחיןתקני איכות קולחין

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
להנחות את הצוות , 2000 ליולי 18 מיום 46/כל' בהמשך להחלטת וועדת שרים לענייני כלכלה מס .1

 :להמשיך את עבודתו ולמקד אותה בהשגת שני יעדים)  הצוות�להלן (משרדי -הבין
 

של מדינת ישראל בהיבט של שמירה על איכות מאגרי מי " רגישות הידרולוגית"הכנת מפת  .א
 .התהום תוך התייחסות אזורית לשימוש במי הקולחין

באיזורים בהם אין חשש לזיהום מי התהום תיערך בחינת פריסה אזורית של גידולים , בנוסף .ב
 שמירה על בריאות הציבור חקלאיים על פי מגבלות ההשקיה החלות עליהם משיקולים של

לצורך יישום ) ח וועדת הלפרין בהיבט של סוגי הגידולים ואופן ההשקייה"כפי שנקבעו בדו(
 .התקן

 
 .2003 באוקטובר 31ההמלצות כאמור יגובשו עד ליום 

 
יבחן הצורך ביישום התקן בכל מכון טיהור שפכים ,  לעיל1לאחר גיבוש ההמלצות כאמור בסעיף  .2

 .לגופו
 
תקן . ל כלוריד מעל ריכוזם במי האספקה ברשת המים" מג100הכלורידים לא יעלו על ערכי  .3

 150ח ועדת התקינה יקבע כאשר ערך הכלורידים ברשת המים יהיו "לכלורידים כפי שהומלץ בדו
 .ל ומטה"מג

 
, התשתיות הלאומיות והחקלאות בצוות הבין משרדי, האוצר, להטיל על נציגי משרדי הפנים .4

לגבש הצעה בנוגע לחלוקת העלות בין יצרן ,  לעיל1יבוש ההמלצות כאמור בסעיף במקביל לג
 .השפכים לבין המשתמש בקולחין

 
לא יאוחר , כלכלי-יועברו לאישור הקבינט החברתי,  לעיל4- ו2המלצות הצוות כנדרש בסעיפים  .5

 .2003 בדצמבר 31מיום 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

משרדי במטרה להמליץ על תקני איכות -צוות בין הוקם 46/לפי החלטת וועדת השרים לכלכלה כל
, תוך הפנמת השפעות חיצוניות, קולחין המתייחסים למטרות השימוש במים ולאילוצים הידרולוגיים

 .והכל תוך הבטחת הכדאיות הכלכלית למשק הלאומי
 :במהלך עבודת הצוות התברר כי קיימים שני גורמים מרכזיים הקובעים את הצורך בשדרוג קולחין

הצורך להגן על מקורות המים מפני זיהום והצורך לקבוע סטנדרטים להשקיית גידולים חקלאיים לשם 
 .הגנה על בריאות הציבור

 
. הסכמה בין הגורמים השונים בנוגע לדרך הפעולה אשר יש לנקוט-במסגרת דיוני הצוות התגלעה אי

טיפול בשפכים בהשקעה של יש לקבוע תקן מחמיר ביותר למתקנים ל, פי עמדה אחת שהועלתה-על
התקן יחייב שדרוג של . ח לשנה" מיליון ש160-ח ובעלות שוטפת נוספת של כ"למעלה ממיליארד ש

גישה חלופית תומכת בהמשך , לעומת זאת. במקרים רבים ללא צורך, מרבית מתקני הטיפול בישראל
צוע שדרוג של קולחין מתוך מטרה לחייב בי, עבודת הצוות במתכונת שתוארה בהצעת ההחלטה שלעיל

 .ומבלי להטיל נטל עודף על המשק, במקומות בהם הדבר חיוני
 

במטרה להבטיח שדרוג מי קולחין רק , היא לקדם את המשך עבודת הצוות, מטרת הצעת החלטה זו
והקטנת החשיפה , תוך מניעת בזבוז משאבים תקציביים וציבוריים, באותם מקומות בהם הדבר נדרש

 .ח"ורית במיליוני ששל ההוצאה הציב
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    י שבירת מונופוליםי שבירת מונופוליםי שבירת מונופוליםי שבירת מונופולים""""הגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן עהגנה על הצרכן ע

    צמצום המונופולין בענף החלבצמצום המונופולין בענף החלבצמצום המונופולין בענף החלבצמצום המונופולין בענף החלב

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
    ::::שיווקשיווקשיווקשיווק

 
באופן שיבוטל הפטור מתחולת , 1988-ח"התשמ, לחוק ההגבלים העסקיים) 4(3לתקן את סעיף   .1

הסוגים החוק על הסדר שכל כבילותיו נוגעות לשיווק בלבד של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מ
לא יהיה באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותן של מועצות חקלאיות הקבועות בחוק . המפורטים שם

נוספות בהתאם לסמכותן  למנות צד שלישי לצורך טיפול בפינוי עודפי תוצרת חקלאית ופעולות
למנות צד שלישי , ככל שישנה, האפשרות על פי חוק או למנוע משר החקלאות ופיתוח הכפר את

 . טיפול בפינוי עודפי תוצרת חלב והסדרת ענף החלבלצורך
 

לתקן את צו הפיקוח על מצרכים ,  לעיל לתוקף1בכפוף לכניסת תיקוני החקיקה המפורטים בסעיף   .2
כך ששר החקלאות ופיתוח הכפר יוסמך להורות על , 1967-ז"התשכ, )ייצור חלב(ושירותים 

 . חלברכיבי חלב ותוצרת , הסדרים לפינוי עודפים של חלב
 

    ::::מחיריםמחיריםמחיריםמחירים
 

 חוק -להלן   (1996-ו"התשנ, לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים' להחיל את פרק ה  .3
ועל מכירת אבקת )  חלב גולמי�להלן (מכירת חלב גולמי על ידי הרפתות למחלבות  על, )הפיקוח

ן להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר להתקי, בהתאם לכך. חלב למחלבות השונות
 ימים את צו פיקוח על 30צו להחלת החוק על החלב הגולמי ועל אבקת החלב וכן לתקן בתוך 

כך שייקבע , ) צו הפיקוח�להלן  (2002-ב"התשס, )3' מס)(חלב ומוצריו(מחירי מצרכים ושירותים 
ומחיר לאבקת החלב וייקבעו בו דרכי עדכון )  מחיר המטרה�להלן (בו מחיר לחלב הגולמי 

המחירים האמורים יעודכנו בהתאם לכללים  שיקבעו שר החקלאות ושר האוצר . המחירים
המליץ המפקח על . בשים לב לכללים הקיימים לעדכון מחיר המטרה,  יום30בהסכמה תוך 

  .  יום30יקבלו השרים החלטה בעניין המחיר בתוך , המחירים שיש לבצע עדכון
 
ועדה , 2003 באוקטובר 15עד ליום , מנותלהטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר ל  .4

, ר" יו�הועדה תכלול נציג מהאקדמיה . לבחינת הפיקוח על מחירי החלב ומוצריו לצרכן ציבורית
הממונה על התקציבים , ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי מטעמו מקרב עובדי משרדו"מנכ

נציג ציבור שהוא , הוא כלכלןנציג ציבור ש, במשרד האוצר או מי מטעמו מקרב עובדי משרדו
הועדה תגבש המלצות לעניין . רואה חשבון המתמחה במימון ונציג ציבור בעל רקע מתחום החלב

קביעת , הרכב סל המוצרים המפוקחים, שיטת הפיקוח הרצויה על מחירי החלב ומוצריו לצרכן
.  המפוקחיםלרבות מקדם ההתייעלות שיחול על המחירים, המחירים לצרכן ומנגנון עדכונם

 לעיל וכן 3בגיבוש המלצותיה תביא הועדה בחשבון את מחיר המטרה שייקבע בהתאם לסעיף 
באפשרות , במידת הריכוזיות במקטע השיווק של מוצרי החלב, בין השאר, תתחשב הוועדה

, הסבסוד הצולב בין החלב ומוצריו לבין  מוצרים אחרים המשווקים באמצעות אותם משווקים
הועדה תגיש . זיות בהליך קליטת החלב הגולמי ובמחירים של מוצרי החלב בעולםבמידת הריכו

 .15.4.04המלצותיה לשרים ולועדת המחירים לא יאוחר מיום 
 
יחולו ,  לעיל ושינוי צו הפיקוח בהתאם להן4עד ליישום מלא של מסקנות הוועדה כאמור בסעיף   .5

 :ככל שיידרש, ל הנוגעים בדברוזאת לאחר שניתנה הזדמנות לשימוע ש, ההוראות הבאות
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 יום את המחירים המפוקחים בצו 30שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר יעדכנו תוך  .א
" הוצאות אחרות" על רכיב 2003 בשנת 2%כך שיכללו מקדם התייעלות בשיעור של , הפיקוח

 .1994 הנותר על כל הרכיבים בגין רווחיות עודפת בשנת 1%-וכן ניכוי של ה
יכלול גם מקדם התייעלות , כפי שיהיה מזמן לזמן, המחירים המפוקחים בצו הפיקוחעדכון  .ב

 ". הוצאות אחרות" לשנה על רכיב 2%בשיעור של 
    

    ::::תחרותתחרותתחרותתחרות
 
לקבוע בחקיקה כי שר האוצר יהיה מוסמך לקבוע הוראות לענין תאגיד המהווה מונופול או   .1

ככל , )המוצריםהמוצריםהמוצריםהמוצרים �בסעיף זה (יטת חלב בשיווק חלב ומוצריו ובקל) התאגידהתאגידהתאגידהתאגיד �בסעיף זה (מונופסון 
ובכלל זה לעניין שקיפות תאגידית , במישרין או בעקיפין, שהדבר דרוש לצורך פיקוח על מחירים

ההוראות יכול שיהיו כלליות או לתאגיד . והפרדה חשבונאית של הפעולות השונות של התאגיד
 .מסויים

 
להפלות בין יצרני החלב הגולמי ולא רשאי לקבוע כי מונופול או מונופסון במשק החלב לא רשאי   .2

לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך , בהתאם לכך. לסרב לקלוט חלב מטעמים בלתי סבירים
 .  2004 בינואר 1תחילתם של תיקוני החקיקה האמורים תהיה לא יאוחר מיום ; יישום מדיניות זו

 
נציג משרד המשפטים ,  התקציביםהממונה על, ל משרד החקלאות"להקים צוות בהשתתפות מנכ  .3

שמטרתו לבחון את אפשרות , ונציג ציבור שימונה על ידי שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר
לתאגידים )  תנובה�להלן (מ "פיצול תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע

תאגוד של מפעלי יבחן הצוות את אפשרות ה, בנוסף. שונים והדרך החוקית לביצוע מהלך זה
הצוות יגיש המלצותיו לשר החקלאות ופיתוח הכפר . ייבוש החלב והבעלות הרצויה על תאגיד זה

 .  חודשים3ושר האוצר תוך 
 
להנחות את , בהתאם לכך. לקבוע כי מונופול בחלב ומוצריו לא יפעל בדרך של ייבוא אבקת חלב  .4

ליישום המדיניות , פט המנהליבהתאם לכללי המש, המסחר והתעסוקה לפעול, שר התעשייה
לרבות בדרך של מניעת הקצאת רשיונות ייבוא אבקת חלב במכס מופחת או ללא מכס , האמורה

 .2004 בינואר 1החל ביום , למי שהינו מונופול כאמור ב לבד
 
כל הצעדים המנהליים המפורטים בהחלטה זו המתחייבים משינוי מדיניות ייעשו לפי עקרונות   .5

ככל שנדרש ,  לרבות מתן הזדמנות לנוגעים בדבר להשמיע את עמדותיהם,המשפט המנהלי
 .בנסיבות העניין

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
    ::::שיווקשיווקשיווקשיווק

 
לחוק ההגבלים ) 4(3 לפי סעיף -מתן אפשרות לממונה למנוע התארגנויות קרטליסטיות בשיווק  .1

 מגידול הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק של תוצרת חקלאית, 1988-ח"התשמ, העסקיים
אם כל הצדדים להסדר הם מגדלים או , לא נחשב להסדר כובל, מקומי מהסוגים המפורטים שם

 . משווקים בסיטונות
 

לאור . הסיבות לקיומו של פטור זה בחוק ההגבלים העסקיים הן היסטוריות ואינן תקפות היום
, בין היתר, ותמנציח הפטור חסמים רבים בחקלא, השינויים שעברה החקלאות בשנים האחרונות

השלכה . התארגנויות קרטליסטיות במקטע השיווק אל מול הצרכנים מחד ומול החקלאים מאידך
משמעותית של הסדרים אלה במקטע השיווק היא פער תיווך סיטונאי של תוצרת צמחית בישראל 

 מהמחיר הסיטונאי שגבוה משמעותית מפער התיווך הסיטונאי המקובל 26%-שעומד על כ
 ). 17%-כ(באירופה 
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הוצאת מגזרים שלמים מפיקוח חוק ההגבלים העסקיים אינה מאפשרת לרשות ההגבלים העסקיים 
מוצע לצמצם את , לאור האמור. ובכך נפגעת טובת הציבור, לפקח על הענף ועל המשווקים בו

שינוי כאמור יביא להגברת התחרות בשיווק תוצרת . הפטור כך שלא יחול על מקטע השיווק
 . ולהוזלת המחירים לצרכןחקלאית 

 
    ::::מחיריםמחיריםמחיריםמחירים

    
:  כיום נקבע מחיר המטרה על בסיס הסכמות בין כל הגורמים בענף�פיקוח על מחיר המטרה  .2

מאחר שמקטע המחלבות מאופיין . מועצת החלב והמחלבות, משרד האוצר, משרד החקלאות
את המחיר אותו כוחן של המחלבות מול הרפתנים הוא רב והן עשויות לשחוק , בריכוזיות גבוהה

תנובה היא בעלת מתקן ייבוש החלב היחיד בישראל ועל כן מהווה , בנוסף. הן משלמות לרפתנים
מוצע להחיל את חוק הפיקוח על , לאור האמור. מונופול במכירת אבקת חלב למחלבות השונות

גם על י הרפתנים למחלבות ו"גם על מכירת חלב גולמי ע, 1996-ו"התשנ, מחירי מצרכים ושירותים
 . מכירת אבקת החלב

 
 .השינוי המוצע יגביר את הפיקוח על מקטע שיווק החלב וימנע ניצול לרעה של כוחן של המחלבות

 
 כיום מפוקחים מחירי מוצרי החלב �ועדה ציבורית לבחינת שיטת הפיקוח ומחירי מוצרי החלב  .3

, ים ושירותיםעל פי צו שהותקן מכוחו של חוק פיקוח על מצרכ)  מהמוצרים45%-40%-כ(
הנוהל תוכנן להיות . 1996ח סוארי משנת "על בסיס נוהל התחשבנות הנגזר מדו, 1996-ב"התשנ

בחינה כאמור לא בוצעה ועל כן הנוהל מופעל , אולם. זמני עד לבחינה כוללת של מנגנון הפיקוח
, ומותהנוהל כלל בדיקה שנתית של התפלגות מרכיבי התש, מעבר לכך.  ועד היום1996כך משנת 

 .אך זו לא בוצעה מעולם
 

מוצע להקים ועדה מקצועית , לאור זאת ובמטרה להגביר את הפיקוח על מחירי מוצרי החלב
בדומה לועדות שונות שפעלו בשנים האחרונות , המחירים ומנגנון עדכונם, לבחינת שיטת הפיקוח

חרונה היתה ועדת הועדה הא(בתחומים שונים בהם הממשלה מפקחת על מחירי מוצרים ושירותים 
גרונאו מהאוניברסיטה ' בראש הועדה יעמוד פרופ"). בזק"גרונאו לפיקוח על תעריפי חברת 

הממונה על , ל משרד החקלאות או מי מטעמו"העברית בירושלים וכן ישתתפו בועדה מנכ
ח "נציג ציבור שהוא רו, נציג ציבור שהוא כלכלן, התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו

 . במימון ונציג ציבור שהוא בעל רקע מתחום החלבהמתמחה 
 

 מרכיבי התשומות של מוצרי החלב הינם חלב,  על פי נוהל ההתחשבנות הקיים�מקדם התייעלות  .4
נוכה מקדם התייעלות על מרכיבי השכר , עד היום). 25%(והוצאות אחרות ) 20%(שכר , )55% (

 בהשוואה למקדמי ההתייעלות החלים . לשנה2%בשיעור של ) במסגרת הרפורמה ברפת(והחלב 
 .   ממרכיבי התשומות75%הוא חל רק על , מקדם זה הינו נמוך ומעבר לכך, על מונופולים במשק

 
 וכן 2%על רכיב הוצאות אחרות מקדם התייעלות שנתי בשיעור של , מעתה ואילך, מוצע להחיל
 .1994נובה בשנת  הנותר על כל הרכיבים בגין רווחיות עודפת  של ת1%-ניכוי של ה

 
 .צעד זה צפוי להוריד את מחירי מוצרי החלב לצרכן ולהעלות את רווחיות הרפתנים

 
    ::::תחרותתחרותתחרותתחרות

    
 ממוצרי החלב משימוש בחומרי הגלם חלבון בצורת אבקת 70%-ניתן לייצר כ, מבחינה טכנולוגית .1

 ).  הנם חלב ומשקאות חלב30%-יתרת ה(חלב ובאמצעות שומן בצורת חמאה 
 

 :בוש החלב נובע מגורמים אלההצורך ביי
 בחורף תנובת הפרות גבוהה מזו �חוסר התאמה בין פונקצית הביקוש להיצע בחורף ובקיץ  .א

 . המתקבלת בקיץ בעוד שהביקוש לחלב בחורף נמוך יותר
 . וויסות עודפים הנוצרים בשבתות ובחגים בהם לא ניתן לקלוט חלב .ב
 . ייבוש עודפי ייצור מעבר למכסה .ג
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 . שאינן מסוגלות לקלוט חלב גולמי ומייצרות באמצעות אבקות חלב וחמאהישנן מחלבות .ד
 

 מיליון ליטר 100-כיום קיימים רק שני מפעלי ייבוש חלב בבעלותה המלאה של תנובה המייבשים כ
 . טון אבקה10,000-חלב בשנה לכ

) הוןעתירי ה(משום שמפעלי הייבוש , בין היתר, עלויות הייבוש בארץ הינן גבוהות במיוחד
מועסקים המפעלים כל ימות השנה ועל כן עלות , באירופה למשל. מועסקים מספר חודשים בשנה

 מחיר ,לפיכך). לטון בארץ$ 800-650$-לעומת כ(לטון בלבד $ 350-הייבוש שם עומדת על כ
עלויות ). ללא מכסים( מעלות אבקת חלב מיובאת 70%-אבקת החלב מייצור מקומי גבוה בכ

 .לגלות על הצרכנים דרך מחירי מוצרי החלבגבוהות אלה מגו
 

שבבעלותה שני , תלויות בתנובה, הזקוקות לאבקת החלב לייצור מוצריהן, המחלבות השונות
 הקמת -התלות נובעת מהעדר אלטרנטיבות אמיתיות . ברכישת האבקה, מפעלי הייבוש היחידים

וכן כי ייבוא )  הון גבוהותעלויות(מפעל לייבוש חלב אינה כדאית עבור כמויות אבקה קטנות 
במצב זה התחרות עלולה להיפגע ). 182%-המכס על אבקת חלב עומד על כ(אבקת חלב הינו יקר 

וקיים ניגוד אינטרסים מובנה בתנובה בין תפקידה כמספקת אבקת חלב למחלבות השונות לבין 
 . היותה מתחרה בהן בתחום מוצרי החלב

 
, ובשר, חלב, ם חקלאיים רבים ומגוונים ביניהם ביציםכיום עוסקת תנובה בשיווק של מוצרי

במבנה הנוכחי של החברה קיימות חטיבות שונות לקבוצות מוצרים שונות שאינן . כתאגיד אחד
מבנה זה של התאגיד מאפשר סבסוד צולב בין הענפים השונים . מהוות יישויות משפטיות נפרדות

המבנה , בנוסף.  אחד בעת תחרות בענף אחרוכן מאפשר ניצול לרעה של מעמדה כמונופול בענף
 .הקיים מקשה על הפיקוח של הממשלה על תנובה כמונופול בחלב ומוצריו

 
 :מוצע, לאור זאת

לקבוע בחקיקה כי שר האוצר יהיה מוסמך לקבוע הוראות לענין פיקוח על תאגיד המהווה  .א
קבוע הוראות להסדרת מונופול או מונופסון בשיווק חלב ומוצריו ובקליטת חלב ובכלל זה ל

 .  הפעילות של התאגיד בתחומי השיווק והקליטה של המוצרים
, ל משרד החקלאות"להקים צוות בראשות הממונה על ההגבלים העסקיים ובהשתתפות מנכ .ב

הממונה על התקציבים ונציג ציבור שימנו שרי החקלאות והאוצר לבחינת אפשרות פיצול 
יצול זה וכן אפשרות תאגוד מפעל ייבוש החלב תנובה לחברות שונות והדרך לביצוע פ

 .  והבעלות הרצויה עליו
 

ב קיימת מכסת ייבוא בהיקף " במסגרת הסכם הסחר בין ישראל לארה�רשיונות ייבוא אבקת חלב  .2
במסגרת הסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי .  טון אבקת חלב הפטורה ממכס1,000-של כ

רשיונות לייבוא אבקת חלב .  טון3,000-בהיקף של כ) 85%-כ(קיימת מכסה לייבוא במכס מופחת 
-כ. ת"ל התמ"י הועדה להקצאת מכסות ייבוא מזון שמינה מנכ"במסגרת מכסות אלה מוקצות ע

הקצאת המכסות למחלבות נעשית על בסיס .  ליבואנים30%- מהמכסות מוקצות למחלבות וכ70%
שהיא , כך נוצר מצב אבסורדי בו תנובה. החלק היחסי של כל מחלבה בצריכת חלב ואבקת חלב

מקבלת את הרשיון ליבוא , מונופסון בקליטת חלב ומונופול במכירת אבקת חלב למתחרותיה
אבקת חלב במכס מופחת או ללא מכס בהיקף הגדול ביותר ובכך נפגע כושר התחרות של יתר 

 .המחלבות
 

מופחת למי שמחזיק במפעל מוצע להפסיק להקצות רשיונות לייבוא אבקת חלב במכס , על כן
 .2004החל משנת , לייבוש חלב
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     שינוי מבני שינוי מבני שינוי מבני שינוי מבני----מקורות מקורות מקורות מקורות 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 

רשות  כשהוכרזהגוף באופן שיקבע כי )  חוק המים�הלן ל (1959-ט"התשי, לתקן את חוק המים .1
 שותפותאו  ההן באמצעות חברו והן בעצמ, עסוקי לא , כהגדרתה בחוק המים,המים הארצית

תפקידיו כרשות בכל פעילות החורגת מ, באופן ישיר או עקיף,  או המחזיקה בוידו-חזקת עלהמו
 וכן פעילות נוספת בתחום אספקת המים אשר תאושר מראש בהתאם לחוק המים, מים ארצית
תינתן אפשרות לרשות , על אף האמור לעיל. ידי שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות-ובכתב על

ת לבצע פרויקטים בתחום התפלת מים מליחים ומפעלי השבת קולחין ובלבד המים הארצי
או מי , ידי שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר-שפרויקטים אלה יאושרו בעתיד מראש ובכתב על

 .ידם-שהוסמך על
 
מתן אפשרות להשתמש "ירשם " שירותי תשתית"כך שבהגדרת , לחוק המים.  א35לתקן את סעיף  .2

 ". מיםהולכה ואיגום של , תשתית מים לצורכי הספקהב
 
להטיל על שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר למנות צוות בינמשרדי שיגיש המלצותיו תוך  .3

 חברת �להלן (מ "בע" מיםחברת מקורות "בנוגע להסדר עם ,  חודשים3תקופה שלא תעלה על 
ידה כיום אשר חורגת מאספקת מים לגורמים -עילות המבוצעת עלבעניין העברת הפ, )מקורות
 . באמצעות מכרזים פומביים וזאת כנגד קבלת תמורה מלאה, חיצוניים

 .  חודשים מיום קבלת החלטה זו18העברת הפעילות כאמור תבוצע לא יאוחר מתום 
-צעים כיום עלתבחן אפשרות לקביעת הסדר מיוחד לגבי פרויקטים אשר מבו, על אף האמור לעיל

ידי החברה ומאושרים לביצוע בהתאם להסכם העלויות אשר נחתם בין מדינת ישראל ובין חברת 
 ).  הסכם העלויות�להלן (, 2002 באוגוסט 18מקורות ביום 

 
תהיה רשאית להעביר את , מתוקף מעמדה כרשות המים הארצית, לקבוע כי חברת מקורות .4

לחברה ממשלתית  ,  לעיל3ת הפעילות כאמור בסעיף במסגרת העבר, כולה או חלקה, פעילותה
בהתאם , כנגד תמורה, וזאת ללא מכרז, אחות אשר עיסוקה בתחום ייזום ופיתוח מפעלי מים

באופן , והכל בכפוף לאישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, להסכם שייחתם בין החברות
 .חויביםבשינויים המ, שתתקיים הפרדה מלאה כמפורט בהסכם העלויות

 
 בשם המוביל נקראיםשל כל נכסי המקרקעין והמחוברים להם ה, רישום על שם המדינהל לפעול .5

וכל נכסי הממשלה המיועדים והמשמשים לאספקת מים )  המוביל הארצי�להלן (, הארצי
 ). המוחזקים הנכסים �להלן (ומוחזקים על ידי חברת מקורות עבור הממשלה 

 �להלן " (מ"מקורות המוביל הארצי ונכסים בע"נכסים כאמור יועברו בחכירה לחברת הלקבוע כי 
 . ידה-ויוחזקו על) חברת המוביל

 
כי חברת מקורות לא תהיה רשאית לבצע כל פעילות , בהתאם להוראות הסכם העלויות, לקבוע .6

שלא באמצעות גורמי ביצוע , ל זה מפעל המים הארציובכל, בתחום חידוש והקמת מפעלי מים
עד כניסת הוראה זו .  חודשים מיום אישור החלטה זו9הוראה זו תיכנס לתוקף תוך . חיצוניים
, לא תורשה חברת מקורות לבצע פעילות חידוש והקמה של מפעלי מים בביצוע עצמי, לתוקף

 מכלל העבודות  עד 66% שיעלה על ובהיקף, 2003 מכלל העבודות בשנת 80%בהיקף שיעלה על 
פי -על, תהה חברת מקורות רשאית להקים חברת בת לביצוע, על אף האמור. 2004חודש יוני 

להלן החלטה  (2002 ביולי 30 מיום 2306' בהחלטת הממשלה מס11ההוראות הקבועות בסעיף 
לויות לעניין סעיף זה הוראות הסכם הע .החברהלגבי איחוד כלל גופי הביצוע של ) 2306' מס

 . יחולו בשינויים המחויבים
לא תורשה לבצע חידוש והקמה של , במידה ותוקם, 2306לקבוע כי חברת ביצוע כאמור בהחלטה  .1

 מכלל העבודות של חברת מקורות 80%מפעלי מים באמצעות ביצוע עצמי בהיקף שיעלה על 
 .  ואילך2005 בשנת 55% על  ובהיקף שיעלה2004 בשנת 66%בהיקף שיעלה על , 2003בשנת 
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 ובהתאם להוראות הסכם ,  אשר עניינה ביצוע שינוי מבני בחברת מקורות2306בהמשך להחלטה  .8

חברת הייזום , חברת מקורות, תתקיים הפרדה מלאה בין חברת האחזקות לקבוע כי ,העלויות
יון אחת משתי ר אשר אינו חבר בדירקטור"ימונה לכל אחת מהחברות יו, וחברת המוביל ובהתאם

החברות האחרות ואינו חבר בדירקטוריון של חברת מקורות ואינו בעל תפקיד באחת מהחברות 
 .האמורות

 
להטיל על שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר את האחריות לביצוע החלטה זו מול חברת  .9

 . ולבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים ליישומה של ההחלטה, מקורות
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

החברה מספקת . ורות הינה חברה ממשלתית שהוכרזה כרשות המים הארצית על פי חוק המיםחברת מק
את מרבית תצרוכת המים הארצית וכן פועלת במספר גדול של פרויקטים נוספים במשק המים לרבות 

. לחיןים ומפעלי השבת קו-התפלת מי, הקמת מכוני טיהור ותפעולם השוטף, תפעול מערכות עירוניות
הנובעת מגודלה ומרכזיותה במשק המים ומהכנסה ותשואה מובטחות , התעצמותה של חברת מקורות

 . פוגעת בהתפתחות העסקית של פעילויות שונות במשק המים, מאספקת מים
 

בהסכמת , נקבע, ולאפשר תחרות עסקית בתחום, מתוך רצון להקטין את הריכוזיות במשק המים
לפעילויות החברה שתכליתו הפרדת הפעילות של מקורות בתחום אספקת מבנה ארגוני חדש , החברה

 . המים מפעילותה בתחומים התחרותיים
 

 במסגרתה 1996 באוקטובר 24 מיום 15/הסכמות אלה הובאו לידי ביטוי בהחלטת ועדת שרים כל
ת מ וחבר"חברת מקורות נכסים בע, מ"חברת אחזקות בע: הוחלט על הקמת שלוש חברות ממשלתיות

 2002 ביולי 30 שהתקבלה ביום 2306החלטה זו עוגנה בהחלטת ממשלה מספר . מ"מקורות פיתוח בע
עוד נקבע כי תתקיים . וכן הוחלט על ביטול הקמת חברת הנכסים והקמתה של חברת המוביל הארצי

 נקבע האופן בו תפעל חברת מקורות מים, ובפרט, הפרדת פעילות מלאה ומוחלטת בין החברות השונות
ביחסיה עם חברת מקורות ייזום ופיתוח וכן הוחלט על הקמת אגף ביצוע אשר יאחד את כל גופי 

.  שנים3מ ועל הפיכתו של האגף לחברת ביצוע תוך "הביצוע של מקורות ואת פעילותה של חברת שח
 .חברת מקורות נתנה הסכמתה גם לאמור בהחלטה זו

  
-1999ברת מקורות על הסכם העלויות החדש לשנים חתמו ממשלת ישראל וח, 2003 באוגוסט 18ביום 
לא , בפועל. כאמור,  ובו ניתנה התחייבות חברת מקורות להתחיל ביישומו של השינוי המבני2006

. ביצעה חברת מקורות את התחייבותה מתוקף ההסכם עליו חתמה ולא הוחל ביישום השינוי המבני
לת החברה לטיוטת הסכם עם ארגון העובדים הגיעה הנה, לאחר החתימה על הסכם העלויות, בנוסף

וזאת , וכן לעקרונות הממשלה, הסותר את העקרונות אשר בבסיס החלטות הממשלה והסכם העלויות
 .באופן שמונע מחברת מקורות לבצע את התחייבויותיה שבהסכם

 
תיחת ומתוך הבנת החשיבות הגבוהה הקיימת להפחתת הריכוזיות במשק המים ולפ, אמור לעילהנוכח 

מנת להבטיח שתיווצר -מוצע לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים על, המשק לפעילות עסקית תחרותית
. הפרדה בין פעילות רשות המים הארצית בתחום אספקת המים ובין פעילות בתחומים תחרותיים

לעסוק בפעילות , מתוקף מעמדה כרשות המים הארצית, במסגרת זו מוצע למנוע מחברת מקורות
אלא , וכן למנוע מחברת מקורות לעסוק בפעילות פיתוח וחידוש של מפעלי מים,  אספקת מיםשאינה

כן מוצע לתקן את נוסח ההחלטה הקודמת בנוגע למינוי יושב . אם תבוצע הפעילות במסגרת חברת בת
 .הראש לחברות באופן שיבטיח הפרדה מלאה בין החברות

 
כל סוגי  על רותי התשתית כך שחובת ההולכה תחולמוצע להרחיב בחוק את הגדרת שי, בנוסף לאמור

 .תוך ניצול יעיל ככל הניתן של תשתיות קיימות, מתוך רצון לאפשר תחרות במשק המים, מיםה
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    הגברת התחרות בתחום שידורי הרדיו הארצייםהגברת התחרות בתחום שידורי הרדיו הארצייםהגברת התחרות בתחום שידורי הרדיו הארצייםהגברת התחרות בתחום שידורי הרדיו הארציים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
השגת יעדי התקציב תיקוני חקיקה ל(חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל " ל51לשלב את סעיף מספר 

שעניינו תיקון לחוק הרשות , )"2003-ג" התשס2004 - ו2003והמדיניות הכלכלים לשנות הכספים 
ואשר נמצא על שולחנה של ועדת הכלכלה של הכנסת לאחר , 1990 -ן"התש, השניה לטלוויזיה ורדיו

 : בתיקונים הבאים, "2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת "ב, קריאה ראשונה
 
, רסם מכרז על ידי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו להפעלה של לפחות שתי תחנות רדיו ארציותיתפ .1

 . 2004 בספטמבר 1יוענקו לא יאוחר מיום  , כך שזיכיונות להפעלת התחנות האמורות
לאחד את , אשר אינן משדרות באותו אזור, תינתן אפשרות לעד שלוש תחנות רדיו אזוריות .2

 .שידוריהן
בנושא הגברת , 2002-ג"התשס, חוק איסור שידורים שלא כדין, עת החוק הממשלתיתלשלב את הצ .3

 .דרכי האכיפה כנגד תחנות הרדיו הפיראטיות
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    
 1995בשנת . ל"רשות השידור וגלי צה: י שני גופים ממלכתיים"תחום הרדיו בישראל נשלט ע .1

 . חת התחום גם לשידורים מסחרייםתוקן חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו על מנת לאפשר פתי
 

 שולט �בתחום הארצי , למרות שתחום הרדיו הארצי דומה במאפייניו לתחום הרדיו האזורי
כשמונה שנים לאחר פתיחת , כתוצאה מכך. מונופול ממשלתי והתחום סגור לכניסת גופים פרטיים

יו הממלכתיות מחזיקות תחנות הרד,  תחנות רדיו אזוריות12ועל אף פעילותן של , השוק לתחרות
השכילה הממשלה לשלב את , בתחום הטלוויזיה, לעומת זאת.  משוק הפרסום ברדיו65% -בכ

לצד פעילותו של גוף שידור , )כבלים ולווין, 10, 2ערוץ (מסחריים �פעילותם של גורמים עסקיים 
 . ציבורי ממלכתי

    
פים בעלי זיכיון לתדרי שידור י הכנסת שחקנים נוס"מוצע להגביר את התחרות בשוק ע, לפיכך
הגברת הפלורליזם וריבוי הערוצים , הרחבת התחרות תביא להפחתת מחירי הפרסום ברדיו. ארציים

 .לציבור  ולשיפור כושר התחרות של הפירמות במשק
 
קיומן בעייתי מכמה .  תחנות פיראטיות בארץ200-150פועלות כיום , להערכת משרד התקשורת .2

פרעה לתדרי התעופה במגדלי הפיקוח שעלולה לגרום לסכנת חיים ממשית ה: היבטים ובכלל זה
פגיעה באיכות הקליטה של תחנות הרדיו בארץ ובמדינות שכנות ופגיעה , לציבור הנוסעים

תחרות על פרסומות וחסויות והקטנת שיעורי (מסחרית של התחנות החוקיות -בפעילותן הכלכלית
 ).האזנה

 
י שילוב הצעת החוק הממשלתית חוק "ע, חנות הרדיו הפיראטיותלפיכך מוצע לפעול לסגירת ת

המציעה להטיל קנס על הגופים המפרסמים בתחנות , 2002-ג"התשס, איסור שידורים שלא כדין
 .וזאת במטרה לפגוע בתשתית הכלכלית של התחנות הפירטיות, אלה

 
 



 

 119

    הגדלת היצע הקרקעהגדלת היצע הקרקעהגדלת היצע הקרקעהגדלת היצע הקרקע

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
 30עד ליום , הביא לאישור מועצת מקרקעי ישראללהטיל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל ל  .1

י שווק קרקעות לא מתוכננות או "ע, הצעת החלטה בדבר הגדלת היצע הקרקע, 2003באוקטובר 
 :והכל בהתאם לעקרונות המפורטים להלן, שטרם הושלם הליך תכנונן  

  
 דונם 100 - דונם באזורי עדיפות לאומית ו150אשר גודלם אינו עולה על , מתחמי קרקע .א

 .ישווקו בטרם הושלם הליך התכנון לגביהם, באזור ללא עדיפות לאומית
 
עם אפשרות להארכת חוזה ,  שנים98נשוא המכרז יהיו זכויות החכירה במתחם לתקופה של  .ב

 . שנים נוספות98 -החכירה ב
 

בגין עליית ערך הקרקע כתוצאה , י כל תשלום נוסף"הזוכה במכרז לא יידרש להעביר לממ .ג
 .או בגין העברת זכויות החכירה לאחר, או ניצול, וי ייעודמשינ

 
 .הזוכה במכרז ייקבע על פי המחיר המוצע בלבד .ד

 
יוגבל לקרקעות בתחומי אזורים מבונים קיימים או קרקעות , שיווק קרקעות במסגרת שיטה זו .ה

צמודות דופן לאזורים אלו ובלבד שחלה עליהם תוכנית שמייעדת אותם למטרה שאינה 
 . ית או שטח פתוחחקלא

 
ייושם בהתאם , ביחס לשיווק קרקעות שטרם הושלם הליך תכנונן,  לעיל1הנוהל המפורט בסעיף   .2

 : לכללים המפורטים להלן
  

 דונם באזורים ללא עדיפות 50מתחמים אשר גודלם אינו עולה על , 01.01.04החל מיום  .א
ישווקו אך ורק בהתאם , )ניםלהלן מתחמים קט( דונם באזורי עדיפות לאומית 100 -לאומית ו

 . לעיל1לכללים ולעקרונות המפורטים בסעיף 
 
 מתחמים העונים על הקריטריונים המפורטים 10י לפחות " ישווק ממ2004במהלך שנת  .ב

 . בהתאם לכללים המפורטים בהחלטה זו, ושאינם מתחמים קטנים, לעיל'  א1בסעיף 
 

ואינם '  א1ריטריונים המפורטים בסעיף כלל המתחמים העונים על הק, 01.01.05החל מיום 
 .ישווקו בהתאם לכללים המפורטים בהחלטה זו, נמצאים באזורי עדיפות לאומית

 
ואינם נדרשים עוד למטרה , מתחמים אשר הוקצו לצורכי ציבור בהתאם לחוק התכנון והבנייה .ג

ם לכללים י בהתא"י ממ"ישווקו ע, י"י הרשויות המקומיות לממ"אשר יושבו ע, לשמה הוקצו
 . לעיל1ולעקרונות המפורטים בסעיף 

 
בתיאום עם הממונה על , יהיה רשאי מנהל מינהל מקרקעי ישראל, על מנת לתמרץ יישום החלטה זו

 . המתחמים הראשונים אשר ישווקו בהתאם לעקרונות ההחלטה10לקבוע תמריצים בגין , התקציבים
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    

, מרבית התוכניות לבניה למגורים. במעורבות ממשלתית גבוההמתאפיין , תחום יזמות הבניה למגורים
דבר הגורם לניוון יכולת הסקטור הפרטי לקדם , י ומשרד הבינוי והשיכון"הינן תוכניות ביוזמת ממ

למעשה כמעט ולא קיימות יוזמות של הסקטור הפרטי לפרוייקטים (פרוייקטים בהיקפים גדולים יחסים 
 ).ד" יח1,000ים לבניה למגורים בהיקפים העול
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 של מועצת 1' המתבססת על החלטה מס, מצב עניינים זה הינו פועל יוצא של מדיניות היסטורית

משווקת רק לאחר שהסתיימו הליכי התכנון , לפיה קרקע המיועדת לבניה מגורים, מקרקעי ישראל
 .לגביה

 
פיתוח ושיווק , ות בתכנוןמחייב את הגופים המתכננים להקדיש תשומות ניכר, יישומה של מדיניות זו
הינה שולית ובמקרים , אשר תרומתם להגדלת היצע הקרקע המיועדת לפיתוח, מתחמים קטנים יחסית

אין , ש כגופים ציבוריים"י ולמשב"כי לממ, בהקשר זה ראוי להדגיש(מסוימים אף חסרת משמעות 
 ושיווק חלקות אלו הינו פשוט שכן תכנון, בתכנון ושיווק מתחמים קטנים, יתרון על פני הסקטור הפרטי

 ). יחסית
 

שמטרתן היא האצת קצב , קיבלה מועצת מקרקעי ישראל מספר החלטות, במהלך השנים האחרונות
י לפרסם מכרזי "החלטות אלו אפשרו לממ. י בתהליך התכנון"תוך הפחתת מעורבות ממ, שיווק הקרקע

אשר נידרש לתכנן את , ו ניתנה ליזםבמסגרת מכרזים אל). ת"מקב(ייזום לקרקעות בהליכי תכנון 
 . מזכויות הבניה במתחם50% - 20%אופציה לרכישת , הקרקע

 
נשמרה , 696כפי שנקבעה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה , ת"אף במתכונת המקב, עם זאת

והן בשיווק מרבית השטח שלגביו בוצע התכנון על ידי , מעורבותו של המינהל הן בשלבי התכנון
 .ה במכרזהזוכ

 
תכנון ושיווק , מאחר וכאמור. ד"מרבית המתחמים ששווקו במסגרת זו יועדו לבניית אלפי יח, זאת ועוד

תחום שבו לסקטור הפרטי אין יתרון יחסי על פני , מתחמים גדולים יחסית מחייב תיאום מערכתי
 קצב התכנון תוך האצת: דהיינו, בפועל לא הושגו מטרותיה המקוריות של ההחלטה, הסקטור הציבורי

 .י"הפחתת מעורבות ממ
 

ת למתחמים "אשר הגבילה את מכרזי המקב, י החלטה נוספת"י מועצת ממ"התקבלה ע, 2002בשנת 
וכן קבעה כי במכרזים אלו תינתן ליזם האופציה לרכוש בסיום הליך התכנון את מלוא , קטנים יחסית

 .ים בהתאם לעקרונות החלטה זועד כה טרם פורסמו מכרז. זכויות הבנייה שיווצרו במתחם
 

ועל מנת לאפשר התמקדות של הסקטור הממשלתי בייזום פרוייקטים גדולים , לאור האמור לעיל
י "ישווקו ע,  דונם המיועדים לפיתוח150מוצע לקבוע באופן קטגורי כי מתחמים בהיקף של עד , יחסית
 .י בטרם התחילו הליכי התכנון לגביהם"ממ

 
מוצע לקבוע כי נשוא המכרז יהיו , י לבין היזם"מנת להפחית את חיכוך בין ממועל , נוסף על זאת

 .כקבוע בהחלטות המועצה הנוכחיות, ולא אופציה לרכישת הזכויות, זכויות החכירה במתחם
 

יוחכרו ליזמים ללא צורך בחתימה ומילוי אחר , כמו כן מוצע לקבוע כי המתחמים המשווקים בשיטה זו
דבר זה יביא להגדלת הכנסות הרשויות המקומיות .  טרם חתימה על חוזה החכירה,תנאי חוזה הפיתוח
ובכך יתמרץ אותן לתמוך באישור תוכניות פיתוח ביחס למתחמים שישווקו בשיטה , מהיטלי השבחה

 .זו
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    הגדלת המלאי התכנוני הגדלת המלאי התכנוני הגדלת המלאי התכנוני הגדלת המלאי התכנוני 

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

י זמין לבניה במטרה להגיע למלאי תכנונו ,30/7/02 מיום 2315 פרבהמשך להחלטת ממשלה מס
 : למנוע עליה במחירי הדיור בכל הארץבמטרהו,  במשך שלוש שניםבהיקף הנדרש לבניה , למגורים

 
 לקידום תכניות ותאחריה את מקרקעי ישראל ועל מנהל מינהלשר הבינוי והשיכון להטיל על   .1

  אלף60של בהיקף , והגשתן למוסדות התכנון, לבנייה על קרקע בבעלות המדינה ובשליטתה
אחת לרבעון יועבר דיווח בכתב לועדת השרים . 2005 אלף בשנת 60- ו2004יחידות דיור בשנת 

 .לחברה וכלכלה

בהתאם לעקרונות המפורטים ,  )להלן החוק (1965 - ה"התשכ, לתקן את חוק התכנון והבנייה  .2
 :להלן

 
 הרחבת סמכויות הועדות המקומיתהרחבת סמכויות הועדות המקומיתהרחבת סמכויות הועדות המקומיתהרחבת סמכויות הועדות המקומית .א

 
אשר חלה על , נית מתאר מקומית השנים האחרונות תוכ10במקרה בו אושרה במהלך  )1

תוקנה לועדה המקומית הסמכות לאשר , )להלן תוכנית מתאר תקפה(כל מרחב התכנון 
אשר , )להלן תוכנית מפורטת(תוכנית מתאר מקומית עם הוראות של תוכנית מפורטת 

 .הוראותיה אינן סותרות את הוראות תוכנית המתאר
לל מהועדה המקומית הזכות להמליץ תיש, בהיעדר תוכנית מתאר תקפה כאמור לעיל )2

והן ביחס להתנגדויות , הן ביחס להפקדת התכנית, בפני הועדה המחוזית בנוגע לתכנית
 .דיון בתכנית יתבצע אך ורק בועדה מחוזית. שהוגשו לתכנית

    
    ייעול עבודת הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםייעול עבודת הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםייעול עבודת הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםייעול עבודת הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים ....בבבב

 
לרבות ועדת , )פ"להלן הולקחש(לא יידרש אישור הועדה לקרקע חקלאית ושטחים פתוחים 

, לצורך אישורן או הפקדתן של תוכניות החלות על קרקע חקלאית, פ"המשנה של הולקחש
 .פ" אשר אושרה על ידי הולקחש, הוראות של תוכנית מתאראינן סותרותהן במידה ו

 
 שימוש בחוקר חיצוני לצורך טיפול בהתנגדויותשימוש בחוקר חיצוני לצורך טיפול בהתנגדויותשימוש בחוקר חיצוני לצורך טיפול בהתנגדויותשימוש בחוקר חיצוני לצורך טיפול בהתנגדויות .ג

 
במקרה . חוקר חיצוני לשמיעת ההתנגדויותימונה , עם קבלת החלטה על הפקדת תוכנית )1

ר "רשאי יו, או מטעמים חריגים שיירשמו,  התנגדויות10 -בו הוגשו לתוכנית לא יותר מ
י "ולקבוע כי ההתנגדויות לתוכנית ישמעו ע, לבטל את מינויו של החוקר, מוסד התכנון
 .או ועדת המשנה להתנגדויות, מוסד התכנון

ח בדבר ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית והמלצותיו "והחוקר יגיש למוסד התכנון ד )2
כאשר התוכנית היא ,  יום מיום שהסתיימה התקופה להגשת התנגדויות60תוך , לגביהן

כאשר התוכנית היא תוכנית ,  יום120ותוך , תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת
 .מתאר החלה על מרחב התכנון כולו

    
 מינוי ועדה מקומית קרואהמינוי ועדה מקומית קרואהמינוי ועדה מקומית קרואהמינוי ועדה מקומית קרואה .ד

    
ר ועדה מקומית אינם ממלאים את "יואו /ו ,ועדה מקומית, לדעת שר הפנים,  שבובמקרה

רשאי השר יהיה , כל דין אחרלפי התפקידים שהוטלו עליהם לפי חוק התכנון והבניה או 
או לפזר את הועדה ולמנות / ו, ולמנות תחתיו אדם כשיר אחר,ר הועדה"לבטל את מינוי יו

  עד למועד עריכת בחירות לרשות,י הועדה המקומיתתחתיה ועדה קרואה למילוי תפקיד
 תמלא הועדה הקרואה ,חל עליולחוק התכנון והבנייה  19במרחב תכנון שסעיף . המקומית

 .את תפקידי הועדה המקומית עד למינוי ועדה מקומית אחרת
 

  לחוק התכנון והבנייה לחוק התכנון והבנייה לחוק התכנון והבנייה לחוק התכנון והבנייה197197197197הפחתת אי הודאות הנובעת מהגשת תביעות לפיצויים לפי סעיף הפחתת אי הודאות הנובעת מהגשת תביעות לפיצויים לפי סעיף הפחתת אי הודאות הנובעת מהגשת תביעות לפיצויים לפי סעיף הפחתת אי הודאות הנובעת מהגשת תביעות לפיצויים לפי סעיף  .ה
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תחויב בתשלום אגרה לאוצר , לחוק) ד (198שת ערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעיף הג

 : המדינה כמפורט להלן
יחוייב מגיש הערר בתשלום אגרה בשיעור של , ח'' אלש480-בגין סכום התביעה נמוך מ ))))1111

 . ח" ש825- מסך התביעה ולא פחות מ1%
מגיש הערר בתשלום אגרה יחוייב , ח'' אלש480-בגין החלק מסכום התביעה הגבוה מ ))))2222

 .2.5%בשיעור 
יהיה זכאי התובע להחזר האגרה , החליטה ועדת הערר על קבלת התביעה לפיצויים )3

 . בשיעור שתקבע ועדת הערר, ששולמה
יהיה רשאי לפתור ר ועדת הערר "שר הפנים באישור שר האוצר ייקבע בתקנות כי יו )4

ית מתשלום ארנונה מכוח סעיף מתשלום האגרה כאמור את מי שניתנה לו ההנחה המירב
 .1993 -ג "תשנ, )הנחה מארנונה(לתקנות ההסדרים במשק המדינה ) 8(2

 
 -ה "התשכ, הסדיר את מתכונת הפרשת מקרקעי לאום לצורכי ציבור בהתאם לחוק התכנון והבניה  .3

 :והכל בהתאם לעקרונות המפורטים להלן, )להלן החוק(, 1965
  

, אשר בהתאם לתוכנית מיועדים לצרכי ציבור, קעי לאוםסמכות ועדה מקומית להפקיע מקר .א
תוגבל להפקעת זכות , ואשר לפי חוק התכנון והבניה ניתן להפקיעם ללא תשלום פיצויים

 . שנים99השימוש לתקופה שלא תעלה על 
תרשם הערת אזהרה במרשם , לעיל' ק א"הופקעה זכות שימוש במקרקעי לאום כאמור בס .ב

אשר בהתאם לחוק לא ניתן להפקיע למענו ,  שינוי ייעוד הקרקעהמקרקעין לפיה במקרה של
וכן לא תתאפשר העברת זכות השימוש , י"תושב הקרקע לממ, ללא תשלום פיצויים

 .י"אלא בהסכמת ממ' במקרקעין לצד ג
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

ושרות  של תכניות מאתכנוני זמין וקבועהינו יצירת מלאי , תנאי הכרחי לעמידה ביעדי הביקוש למגורים
אינו עומד ביעדים ,  מצומצם ביותרהמלאי התכנוני הקיים היום. לבנייה למגורים בפריסה ארצית

אינו יכול להוות מענה הולם לגידול בלתי צפוי בהיקפי בהתאם  ו,שקבעה הממשלה בהחלטות קודמות
 .הן מבחינת הפריסה הגיאוגרפית והן מבחינת כמות יחידות הדיור, הביקוש

 
הינו משך הזמן הנדרש כיום לאישורה של תוכנית , המרכזיים להדלדלות המלאי התכנוניאחד הגורמים 

שמהותם ויתור על , מוצע לבצע מספר תיקונים בחוק התכנון והבנייה, בהתאם לכך. במוסדות התכנון
, אשר מחד תרומתם לטיב ההחלטות המתקבלות אינה משמעותית, שלבים מסוימים בהליך התכנון

 :ובכללם, וים גורם מעכבומאידך הם מהו
 
    הרחבת סמכויות הועדות המקומיות הרחבת סמכויות הועדות המקומיות הרחבת סמכויות הועדות המקומיות הרחבת סמכויות הועדות המקומיות   .1

 
חוק התכנון והבנייה מבדיל בין תכניות מתאר מקומיות בסמכות ועדה מקומית לאלה שבסמכות 

 .לחוק' א62פ סעיף "ע, כאשר הקריטריונים לחלוקה הם הנושאים הכלולים בתכנית, ועדה מחוזית
 

אית הועדה לדון בתכנית ולהורות על הפקדתה ועל רש, בתכניות שהן בסמכות ועדה מקומית
 יום לדון 60לועדה המקומית יש , בתכניות שהן בסמכות ועדה מחוזית, לעומת זאת. אישורה
הועדה המחוזית אינה מחויבת . ואז עליה להעביר את המלצותיה לועדה המחוזית, בתכנית

    .ית המוצעתוממילא מתחילה מחדש את הדיון בתכנ, להמלצות הועדה המקומית
 

אשר , נמצא כי תכניות בסמכות ועדה מחוזית עוברות הליך מסורבל של דיון בשני מוסדות תכנון
 .לעומת עיכוב משמעותי שנגרם בקידום התכנית, נותן ערך מוסף נמוך בבחינת התכנית, להבנתנו

קומית במידה והרשות המ. מוצע כי כל תכנית תידון בפני מוסד תכנוני אחד בלבד, בהתאם לכך
היא תהיה רשאית לאשר כל תכנית החלה בשטחי , מחזיקה בידיה תכנית מיתאר מקומית תקפה
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תישלל ממנה , בהיעדר תוכנית מיתאר מקומית תקפה, לעומת זאת. הרשות המקומית בלבד
 .והועדה המחוזית בלבד תדון בתכנית, האפשרות להעביר את המלצותיה לועדה המחוזית

    
    לקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםלקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםלקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםלקרקע חקלאית ושטחים פתוחיםייעול עבודת הועדה ייעול עבודת הועדה ייעול עבודת הועדה ייעול עבודת הועדה   .2
 

טרם אישור תוכנית החלה על קרקע חקלאית  , בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה
 ). להלן הועדה(פ "נדרש אישורה של הולקחש

 
הינן תוכניות מתאר או תוכניות מתאר מפורטות , חלק ניכר מהתוכניות המובאות לאישור הועדה

נדרשת הועדה , אף על פי כן. כניות אשר אושרו בעבר על ידי הועדהאשר אינן סותרות הוראות תו
: כגון, ובכלל זה לפרטים אשר מן הראוי כי יידונו בועדות המחוזיות או המקומיות, לתכניות אלו

 .ב"הפרשות לצרכי ציבור וכיוצ, צפיפות הבנייה
 

ולמנוע עיכוב מיותר , ובמטרה לייעל את הקצאת תשומות הזמן העומדות לרשות הועדה, נוכח זאת
אם , לא יחייב אישור הועדה, מוצע כי אישור תוכנית החלה על קרקע חקלאית, בהליכי התכנון

 .הועדהאשר אושרה על ידי , הוראותיה של תוכנית מתארמ התוכנית אינה חורגת
 

    מינוי חוקרמינוי חוקרמינוי חוקרמינוי חוקר  .3
 

ריבוי . י מוסדות התכנון"מוגשות עשרות התנגדויות לתוכניות המופקדות ע, במקרים רבים
מטיל , )למעט התנגדויות בעלות אופי דומה(כמו גם הצורך להתייחס לכל התנגדות , ההתנגדויות

וכפועל יוצא מכך לאי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים , עומס בלתי סביר על מוסדות התכנון
 ). 106 לפי סעיף � יום לדיון ולהכרעה בהתנגדויות 45(בחוק לדיון בהתנגדויות  

 

יתבססו מוסדות התכנון על , מוצע כי לצורך החלטה בדבר קבלת או דחית התנגדויות, נוכח זאת
 .אשר במסגרתה יוצגו תמצית ההתנגדויות והמלצות החוקר לגביהן, חוות דעת של חוקר

 
    מינוי ועדה קרואהמינוי ועדה קרואהמינוי ועדה קרואהמינוי ועדה קרואה  .4
 

התגברה תופעת הפלישות ו ,בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בהיקף הבניה הבלתי חוקית
ונפרש על פני מגוון רחב  ,הנזק למדינה ולתושביה הוא עצום. וחים ולמקרקעי הלאוםלשטחים פת
 ,פגיעה בהכנסות המדינה, פתוחיםהשטחים ובפגיעה באיכות הסביבה : ובכללם, של תחומים

 . 'בעיות בטיחות וכיובהיווצרות 
 

הבניה הבלתי המשפטים וביטחון הפנים ועדה בין משרדית לנושא ,  מינו שרי  הפנים1999בשנת 
יחד עם ,  הוצג הצורך בהגברת הפיקוח והאכיפה של הממשלה, במסגרת המלצות הועדה.חוקית
ה במקביל נדרש.  החוקית של הועדות המקומיות לבצע את האכיפה והפיקוח בשטחןהחובהמיצוי 

חוקית בלתי  פעילות ימבצעמול ההרתעה את רמת ת והעלול, הליכי התביעהאת ייעל ל הממשלה
 ושילוב של הרתעה כלכלית כחלק מהתמודדות עם ,באמצעות העלאת רמת הענישה, בין השאר, זו

 .חל ביישום ההמלצותו עד עתה טרם ה.הבעיה
 

מוצע כי במקרים בהם הועדה המקומית אינה , על מנת להגביר את פעילות הפיקוח והאכיפה
באמצעות ועדה קרואה יוכל שר הפנים לפעול לאכיפת החוק , אוכפת את חוק התכנון והבנייה

 .שתמונה על ידו
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     הפחתת אי הודאות הפחתת אי הודאות הפחתת אי הודאות הפחתת אי הודאות���� לחוק  לחוק  לחוק  לחוק 197197197197פיצויים בגין פגיעה מתוכנית לפי סעיף פיצויים בגין פגיעה מתוכנית לפי סעיף פיצויים בגין פגיעה מתוכנית לפי סעיף פיצויים בגין פגיעה מתוכנית לפי סעיף   .5
    

אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית הנמנית , ע כנפגעתקרקיראו  אל: " לחוק נכתב200בסעיף  .א
 תובנסיב ריובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסב, עם אחת ההוראות המפורטות להלן

 .החוק נמנע מלהגדיר במפורש מהי פגיעה סבירה, אולם...". הענין
 

לבין המגבלות הפיסקליות החלות על , הינה לאזן בין זכות הקניין של הפרט, מטרת סעיף זה
עקב , למנוע מצב בו מוסדות התכנון נמנעים מלאשר תוכניות: דהיינו, הועדות המקומיות

 . לחוק197חשש לריבוי תביעות לפי סעיף 
 

נתונים היזמים והועדות , ומאחר והחוק אינו מגדיר מהי פגיעה העולה על הסביר, לגוף העניין
 .המקומיות בחוסר ודאות באשר לגובה הפיצויים אותם יידרשו לשלם בגין אישור התכנית

  
ולקבוע כי פגיעה מעין , מוצע לחדד את הגדרת פגיעה אשר עוברת את תחום הסביר, נוכח זאת

 . מערך הנכס10% -גיעה אשר מפחיתה למעלה מהינה פ, זו
 

 480,000 בסכום העולה על 198הגשת ערר לועדת ערר לפי סעיף , )1ה(ק " ס198פ סעיף "ע .ב
 .  מסכום הערר2.5%מחייבת תשלום אגרה בשיעור , ח"ש

 
הינה למנוע מצב בו מוגשות לועדת הערר תביעות סרק או תביעות , מטרת החיוב באגרה

 .ח'' ש480,000רק בתביעות שגודלן מעל ,  הקיים נותן מענה לבעיה זוהחוק. מנופחות
 

-מוצע לקבוע כי הגשת תביעות הנמוכות מ, על מנת לתת מענה לתביעות בהיקף קטן יותר
 .ח'' ש825- מסך התביעה ולא פחות מ1%תחויב תשלום אגרה בשיעור של , ח'' ש480,000

 
 בורבורבורבורהסדרת מתכונת הפרשת מקרקעי לאום לצרכי ציהסדרת מתכונת הפרשת מקרקעי לאום לצרכי ציהסדרת מתכונת הפרשת מקרקעי לאום לצרכי ציהסדרת מתכונת הפרשת מקרקעי לאום לצרכי צי  .6

 
חוק התכנון והבנייה . חוק יסוד מקרקעי ישראל אוסר על העברת זכות הבעלות במקרקעי הלאום

פ תוכניות לצורכי "מקנה לועדות המקומיות סמכויות להפקיע מקרקעין המיועדים ע, לעומת זאת
 . לאום

 
ם ככל שהדברים נוגעי, מאחר וחוק מקרקעי ישראל מונע מהועדות המקומיות לממש את סמכותן

 .נוצרים קשיים בירוקרטיים במימוש תוכניות החלות על מקרקעי לאום, למקרקעי הלאום
 

אשר הינם מקרקעי , נוכח זאת מוצע להסדיר את סמכותן של הועדות המקומיות להפקיע מקרקעין
תוגבל להפקעת זכות , ולקבוע בהתאם כי סמכות ועדה מקומית להפקיע מקרקעי לאום, לאום

כי במקביל לביצוע ההפקעה תירשם הערת , כן מוצע לקבוע.  שנים99השימוש לתקופה של 
וכן מבטיחה ', המונעת העברת זכות השימוש במקרקעין שהופקעו לצד ג, אזהרה ברשם המקרקעין
    .י"יושבו המקרקעין לממ, כי במקרה של שינוי ייעוד
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    שינוי גבולות מוניצפלייםשינוי גבולות מוניצפלייםשינוי גבולות מוניצפלייםשינוי גבולות מוניצפליים

 
 מחליטים

    
במטרה לייעל ולזרז את תהליך קבלת ההחלטות , צות המקומיותלתקן את פקודת העיריות ופקודת המוע

 :בהתאם לעקרונות המפורטים להלן, בנושא שינוי גבולות מוניציפליים
 

קיבלה החלטה בדבר מתן תוקף לתוכנית לצורך מימושה נדרשת , במקרה בו ועדה מחוזית לתכנון ובניה
הועדה המחוזית כהמלצת ועדת חקירה יראו את החלטת , החלטה בדבר שינוי גבולות מוניציפליים

 .לעניין שינוי גבולות מוניציפליים
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

הינו תהליך שינוי גבולות השיפוט של הרשויות , אחד החסמים המרכזיים בתחום התכנון והבנייה
 : וזאת מהסיבות שיפורטו להלן, פ החוק הקיים מתאפיין באיטיות וסרבול"אשר ע, המקומיות

  
קובעת אמנם לוחות זמנים מחייבים לסיום ,  פקודת העיריות בניסוחה הנוכחי----לוחות זמנים לוחות זמנים לוחות זמנים לוחות זמנים   .1

אולם אי קיומם של לוחות זמנים , עבודת ועדת החקירה בבקשה לשינוי גבולות מוניציפליים
וכן לוחות זמנים , )ב"וכיו, שימוע הצדדים, הגשת תצהירים, משלוח הודעות(לשלבי הביניים 
 .כן חובה זאתמעקר מתו, לגיבוש חוות דעת

 
, מוצע לקבוע בחקיקה לוחות זמנים מחייבים לדיון והחלטה בבקשה לשינוי גבולות, נוכח זאת

 .לרבות לוחות זמנים לשלבי הביניים
 

, " הוק-אד "מינוי ועדת חקירה הינו מינוי ,  על פי הנהלים הקיימים- הליך מינוי ועדות החקירההליך מינוי ועדות החקירההליך מינוי ועדות החקירההליך מינוי ועדות החקירה  .2
מאחר ויש לעבור את שלב ,  לשינוי גבולות שיפוטדבר הגורם לעיכובים בתהליך בחינת הבקשות

שכירת חדרי , פרסום הרכב הועדה ברשומות, הכנת כתבי מינוי: כולל( מינוי ועדת החקירה 
 .בכל בקשה ובקשה, )ב"שכירת שירותי רישום פרוטוקול וכיו, ישיבות

 
העבודה של הן בתהליכי , מביא להיווצרות חוסר אחידות" אד הוק"מינוי ועדות , זאת ועוד

חוסר , לא זו אף זו. והן בשיקולים המנחים את הועדות בעת קבלת ההחלטות, הועדות השונות
ובכך , חושף את הועדה ללחצים מצד גורמים בעלי עניין, האחידות והיעדר נוהל עבודה ברור
 .מקשה עוד יותר על קבלת החלטות

    
לרבות רכישת , לצורך עבודתןאשר , מוצע להקים ועדות חקירה מחוזיות קבועות, נוכח זאת

, ב"ביצוע שימועים וכיו, משלוח זימונים לישיבות, פרסום הודעות בעיתונות, שירותי קלדנות
 .ישתמשו בשירותיה של חברת ניהול חיצונית

 
מאפשרת התניית הליך שינוי גבולות שיפוט ,  פקודת העיריות בניסוחה הנוכחי----הסדרים כספיים הסדרים כספיים הסדרים כספיים הסדרים כספיים   .3

היא אינה קובעת , אך עם זאת, ות המעבירה לבין העירייה הקולטתבהסדרים כלכליים בין הרש
 .קווים מנחים לעריכת הסדרים אלו

 
נדרשת הרשות המבקשת , כי טרם הפניית בקשה לשינוי גבולות שיפוט לועדת חקירה, יש לציין

. עם הרשות המעבירה) אשר ברוב המקרים מתמקד בהיבטים הכספיים(מ "למצות הליך של מו
ירות באשר למהות ההסדרים הכספיים והתניית מינוי ועדת החקירה והפעלתה במיצוי חוסר הבה

דבר אשר מטבע , "סחר סוסים"מ בין הרשויות מקבל אופי של "מביאים לכך שהמו, מ"המו
 .הדברים מביא להארכת פרק הזמן הנדרש לסיומו

 
הינם , מוניציפלייםכי לרוב השטחים הנמסרים במסגרת הליך שינוי גבולות , עוד ראוי לציין

 .ומכאן שמסירתם אינה כרוכה באובדן הכנסות או השקעות, שטחים חקלאים או שטחי בור
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ועל מנת לקצר את פרק הזמן הנדרש לפתרון הסוגייה הכספית בין הרשות , נוכח האמור לעיל

סדים הפ: דהיינו, מוצע לקבוע כי פיצויים יינתנו רק כנגד הפסדים בעין, המוסרת לרשות המקבלת
, אם היו כאלו(הפסדי הכנסות מארנונה , כתוצאה מאובדן השקעות בפועל במתקנים ציבוריים

בניכוי ההוצאות השוטפות שהוצאו בגין השטח ) ולמעט הכנסות מארנונה בגין מבני מגורים
 .לא יינתן פיצוי בגין הכנסות פוטנציאליות. ב"הנמסר וכיו

 
תצורף הן לבקשה , העקרונות המפורטים לעילשומה המעריכה את היקף הפיצוי המתחייב מ

במידה וקיימים . י הרשות המתבקשת למסור שטחים"לשינוי גבולות והן לתצהיר המוגש ע
תכריע ועדת החקירה , או שלא הושגה הסכמה תוך פרק זמן שייקבע מראש, הבדלים בין השומות
 . תוך הסתמכות על חוות דעת של שמאי מטעמה, באשר לגובה השיפוי
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    חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, )החוק: להלן (1996-ו"התשנ,  לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים1לתקן את סעיף  .1

 :בעניינים הבאים
או אשראי של המצרך / לחוק כך שתכלול תנאי הספקה ו1להרחיב את הגדרת המחיר בסעיף  .א

ב נוסף אותו יראו השרים האחראים על ביצוע  וכן כל מרכיתערבויות ופיקדונו, או השירות
 .כבעל השפעה על המחיר המפוקח, החוק

 .כנדרש לפי החוק, מסמך או נתונים כלשהם, לקבוע כעבירה אי דיווח או אי מסירת מידע .ב
 

, לקבוע כי עבירה על הוראה לפי החוק, ת והאוצר"בתיאום עם שרי התמ, להנחות את שר המשפטים
היא עבירה מנהלית לפי חוק העבירות , יות היועץ המשפטי לממשלההמתאימה לכך לפי הנח

לתקן את התוספת לחוק עבירות מנהליות ולהתקין תקנות מכוחו , בהתאם. 1985-ו"התשמ, המנהליות
 31/12/2003ולהביאן לאישור הכנסת עד ליום 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
הצרכנים משינויים במחירי  נועד להגן על 1996-ו"התשנ, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

, על פי החוק. מצרכים ושירותים כתוצאה משימוש לרעה במצבים של חוסר תחרות חופשית בשווקים
, מפקחים על המחירים במשרדי הממשלה שבתחום אחריותם מצרך או שירות שהחוק חל עליהם

ויים במחירי ממונים על ביצועו לצד ועדת המחירים האחראית על מתן המלצות לשרים בדבר השינ
 .מצרכים ושירותים לפיו

 
 לחוק אינה כוללת מרכיבים בעלי עלויות כספיות משמעותיות הנלוות 1כיום הגדרת המחיר בסעיף 

, תנאי הספקה, כדוגמת תנאי אשראי, תנאים אלו. מעבר למחירו הסופי של המצרך או השירות, לעסקה
 המתבצעת והינם בעלי משמעות כספית  נדרשים מהווים מרכיב מרכזי בעסקהתערבויות ופיקדונו

לפיכך מוצע כי הגדרת המחיר תכלול את מרכיבים אלו וזאת על מנת להבטיח יישום . כאמור, נכבדה
 .מלא של החוק

 
מסמך או חפץ לא נכונים או , ידיעה, בינן מסירת דיווח, החוק קובע כי העובר על הוראות שונות בחוק

מוצע לאפשר למפקח להטיל .  דינו מאסר בין שנה לשלוש שניםפנקס או תעודה, סירוב להראות מסמך
וזאת על מנת לתת בידיו כלים , לצד הכלים הקיימים כיום בחוק, קנס מנהלי על העובר על החוק

 .כלכליים ומעשיים יותר על מנת להתמודד עם הפרת הוראות לפי חוק זה
 

י שנמנע מלמסור לגורמים המוסמכים את בחוק כיום אין כל סנקציה חוקית או מנהלית על מ, זאת ועוד
מוצע לתקן זאת ולאפשר הטלת קנסות מנהליים גם על , לפיכך. הנתונים הדרושים להם לביצוע החוק

מוצע להעניק לועדת , בנוסף. מי שנמנע מלהעביר נתונים או דיווח על פי דרישת הגורמים המוסמכים
עלתו והאחראית על גיבוש המלצות לשרים אשר לה חלק נכבד ביישום הוראות החוק והפ, המחירים

ובהתאם את הסמכות להטיל , את הסמכות לדרוש מידע ולחקור, בדבר הפעלת סמכויותיהם לפי החוק
 .קנסות מנהליים בדומה לאלו של המפקח על המחירים
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    היטל על הטמנת חומרים מסוכניםהיטל על הטמנת חומרים מסוכניםהיטל על הטמנת חומרים מסוכניםהיטל על הטמנת חומרים מסוכנים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
באופן שיאפשר , ר שיימצא מתאים לכך או חוק אח�1984ד"התשמ, לתקן את חוק שמירת הניקיון

 חומר -להלן (1993-ג"התשנ, הטלת היטל על הטמנת חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים
ולקבוע כי יכול שיוטלו שיעורי היטלים , וכן על כל פעולה אחרת לשם סילוק חומר מסוכן, )מסוכן

 .שונים לסוגי חומרים מסוכנים שונים
 

 .י השר לאיכות הסביבה בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת"ע עייקב, היטל כאמור
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

השימוש בחומרים מסוכנים וטיפול בפסולת חומרים מסוכנים יוצרים נזקים סביבתיים שעלותם קשה 
 .לכימות  ואיננה מקבלת ביטוי במערכת המחירים הקיימת בשוק

 
ומרים מסוכנים והיווצרות של כמויות פסולת חומרים מסוכנים המצב הקיים מעודד שימוש לא יעיל בח

מחלקן ניתן היה להימנע אילו המחירים היו , בכמויות גדולות מאוד, או צורות טיפול אחרות, להטמנה
 .משקפים גם את העלויות הסביבתיות

 
קין בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת להת, מתן הסמכות לשר לאיכות הסביבה

נותנת בידיו את האפשרות להשגת יעדים , תקנות בדבר היטל על טיפול בפסולת חומרים מסוכנים
 .לשם השגת התוצאה ביעילות המירבית, תוך שימוש במכשירים כלכליים מקובלים, סביבתיים
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    הקטנת המגזר הציבוריהקטנת המגזר הציבוריהקטנת המגזר הציבוריהקטנת המגזר הציבורי

    הפחתות בתקציבהפחתות בתקציבהפחתות בתקציבהפחתות בתקציב

    הפחתה בתקציב הביטחוןהפחתה בתקציב הביטחוןהפחתה בתקציב הביטחוןהפחתה בתקציב הביטחון

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

 .2004 בבסיס תקציב הבטחון לשנת ח" מיליוני ש850להפחית 
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    הפחתה אחידה בתקציב המדינההפחתה אחידה בתקציב המדינההפחתה אחידה בתקציב המדינההפחתה אחידה בתקציב המדינה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
כמפורט בנספח , 15% בשיעור של 2004להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה לשנת  .1

ולפיכך תחול גם על , ההפחתה האמורה תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות. ב"המצ1
 . ורותתקציבים שהוקצו ליישום ההחלטות האמ

 
 את התשלומים והתעריפים המשולמים על ידי משרדי הממשלה 15%להפחית בשיעור אחיד של  .2

 .תשלומי העברה והשתתפות בהוצאות, במסגרת תקציבי תמיכות, השונים לתאגידים וליחידים
 
 מפורטת לצורך השלמת יישום ההסכם תמשרדי הממשלה שהתבקשו לגבש תכנית התייעלו .3

ולא יעשו כן להנחת דעתו של הממונה על , יטורים רוחביים בשירות המדינההקיבוצי המיוחד על פ
 תבוצע הפחתה נוספת בבסיס תקציבם לשנת � 2003 בנובמבר 1במשרד האוצר עד יום , התקציבים

 . 2% בשיעור של 2004
 
שעניינם ביצוע חקיקה ראשית   תקציבלא תבוצענה הפחתות בסעיפי, 3- ו1על אף האמור בסעיפים  .4

מוגדרים סכומי או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה ובסעיפי תקציב שנועדו למילוי בה 
 והסכמים אחרים אך למעט הסכמי שכרלרבות  ( של הממשלה לביצוע הוצאה חוזיתמחויבות

 ). התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחיקוק
 
 בתנאים 2005-2010ת מהשנים  בכל אח2%-להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה ב .5

 .לעיל) 1(הקבועים בפסקה 
 
להטיל על שר הרווחה ועל שר האוצר להורות למוסד ,  שלעיל5 עד 1בהתאם לאמור בסעיפים  .6

להפחית , 1985-ה"התשמ, בחוק יסודות התקציב) א(24מתוקף סמכותם לפי סעיף , לביטוח לאומי
ולהפחית את בסיס התקציב , 2004 הכספים ח בתקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת" מיליון ש64

 .2010 עד 2005 בכל אחת משנות הכספים 2%-של המוסד ב
 
, בחוק יסודות התקציב) א(24מתוקף סמכותם לפי סעיף , להטיל על שר הרווחה ועל שר האוצר .7

 שעניינה הפחתת 1999 בספטמבר 7 מיום 301בהתאם להחלטת הממשלה מספר , 1985-ה"התשמ
 2003 במרץ 25 מיום 66והחלטת הממשלה מספר , אדם במשרדי הממשלה בשיא כח ה1%

להורות למוסד ,  בשיא כח האדם במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי1%שעניינה הפחתת 
ולהפחית , 2006 עד 2004 משיא כח האדם במוסד בכל אחת מהשנים 2%לביטוח לאומי להפחית 

 . מתקציבי השכר שבתקציב המוסד2% 2006 עד 2004בהתאם בכל שנה משנות הכספים 
 
ר הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות "להטיל על שר האוצר לפנות ליו .8

-ח מבסיס תקציב הכנסת ו" מיליון ש25ולהפחית בהתאם , משרדיהם תוך נקיטת צעדי התייעלות
 .2004ח מבסיס תקציב משרד מבקר המדינה החל משנת " מיליון ש15

 
,  הינה בנוסף להחלטות הממשלה הקודמות בדבר הפחתות בתקציבי משרדי הממשלההחלטה זו .9

 .ואינה גורעת מן ההחלטות האמורות
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    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

לנוכח הצורך לבצע התאמה בתקציב המדינה לאור המצב הכלכלי בו שרוי המשק ולאור הגירעון 
יב המוסד לביטוח לאומי  מבסיס תקציב משרדי הממשלה ומתקצ15%מוצע להפחית , בתקציב המדינה

יחד עם . הפחתה זו תחול גם על סעיפי תקציב שהם פועל יוצא של החלטות הממשלה. 2004לשנת 
 .לא יופחתו הוצאות המעוגנות בחקיקה ראשית ובהסכמים, זאת

 
ובעקבות ההסכם , בשל הצורך בצמצום המגזר הציבורי ובהקטנת ההוצאה הממשלתית, יתרה מזו

משרדי הממשלה הגדולים נדרשו להכין תוכניות התייעלות ,  הכללית החדשהשנחתם עם ההסתדרות
מוצע כי משרדי הממשלה , הכוללת רשימת משרות בהן מעונין המשרד לקצץ מטעמי התייעלות

 תוקטן ההפחתה שתחול תשיעבירו את רשימת המשרות באופן מנומק ומפורט ויחלו בתוכנית התייעלו
 .2004 בשנת 4%עליהם בשיעור של 

 
מוצע , בשל הצורך בהקטנת ההוצאה הממשלתית ובגודלו של המגזר הציבורי לאורך זמן, מעבר לכך

 2%- ב2005-2010להפחית את בסיס התקציב של משרדי הממשלה ושל המוסד לביטוח לאומי בשנים 
 בכל אחת 2%-מוצע להפחית את שיא כח האדם במוסד לביטוח לאומי ב, בנוסף. נוספים בכל שנה

 301כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מספר ,  בדומה לכלל משרדי הממשלה2006 עד 2004ם מהשני
 .25.3.03 מיום 66 והחלטת הממשלה מספר 7.9.99מיום 

 
ר הכנסת ולמבקר "להטיל על שר האוצר לפנות ליו, לאור הצורך בהתאמת תקציבם, מוצע בזאת, בנוסף

מאחר ותקציבם נקבע בנפרד מתקציב , בםהמדינה בבקשה להחיל את הריסון הפיסקלי גם על תקצי
 .המדינה בהתאם לאישור ועדת הכספים של הכנסת

 
משרדים שיגבשו תוכנית התייעלות מעבר ולכתוב בהחלטות קודמות של הממשלה בנושאי צמצום כוח 

 . אדם ולכתוב בהחלטה בדבר צמצום כוח אדם שבחוברת זאת
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 2004   הפחתה אחידה בבסיס התקציב לשנת- 1נספח 

 ₪הפחתה באלפי שם הפרט מספר פרט
 1,453נשיא המדינה ולשכתו 01'
 34,869*משרד ראש הממשלה 04'
 51,034*משרד האוצר 05'
 21,540*משרד הפנים 06'
 155,063משרד לביטחון פנים 07'
 63,332*משרד המשפטים 08'
 53,652*משרד החוץ 09'
 19,891הוצאות שונות 13'
 330,306משרד הבטחון 15'
 12,965הוצאות חירום אזרחיות 16'
 7,234תאום הפעולות בשטחים 17'
 491,843רשויות מקומיות 18'
 14,692משרד המדע והטכנולוגיה 19'
 610,671*משרד החינוך  20'
 158,016השכלה גבוהה 21'
 156,672משרד לעניני דתות 22'
 203,023*משרד הרווחה 23'
 36,161*משרד הבריאות 24'
 22,024משרד איכות הסביבה 26'
 61,310אחזקת כבישים 28'
 16,162*משרד הבינוי והשיכון 29'
 54,500*המשרד לקליטת העליה 30'
 137,498תמיכות במחירי מוצרים ציבוריים 32'
 40,922*משרד החקלאות 33'
 16,348משרד התשתיות הלאומיות 34'
 7,680*המסחר והתעסוקה,משרד התעשייה 36'
 41,260משרד התיירות 37'
 236,403תמיכות בענפי המשק 38'
 4,541משרד התקשורת 39'
 14,111*תחבורה 40'
 3,413המרכז למיפוי ישראל 43'
 2,287דיור ממשלתי 51'
 35,912מבני משטרה ובתי סוהר 52'
 20,641בניינים לבתי משפט 53'
 7,553רשויות פיקוח 54'
 7,933אוצר 55'
 64,706חינוך 60'
 10,403משרד הבריאות 67'
 1,946היחידה לעניין עובדים זרים 68'
 189,687שיכון 70'
 33,551מפעלי מים 73'
 11,757תעשיה 76'
 12,714פיתוח תיירות 78'
 569,024פיתוח התחבורה 79'
 91,430 אחרותהוצאות פיתוח 83'
 11,202*מנהל מקרקעי ישראל 98

 
 בנובמבר 1-משרדי הממשלה שחייבים בהגשת תוכנית התייעלות עד ליום ה *
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    העלאת מחירי המיםהעלאת מחירי המיםהעלאת מחירי המיםהעלאת מחירי המים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 :כמפורט להלן, לקבוע בחוק העלאה של תעריפי המים לכל מטרות הצריכה למעט חקלאות .1
 

לכל מטרות הצריכה למעט חקלאות בכל " מקורות"ת כל תעריפי המים המסופקים על ידי חבר .א
וזאת מבלי לגרוע מעדכון המחירים ',  אג15-ב, 2004 לינואר 1-החל מה, מפעלי מקורות יועלו

 .בגין התייקרויות)  חוק המים�להלן  (1959 �ט "התשי,א לחוק המים112לפי סעיף 
 

ות הצריכה למעט חקלאות כל תעריפי המים המסופקים על ידי הרשויות המקומיות לכל מטר .ב
 . מ כחוק"בתוספת מע, יועלו בגובה ייקור המים השפירים המסופקים על ידי מקורות

 
 

לכל מטרות , לקבוע בחוק כי היטלי ההפקה על מים שמקורם באקויפרים או על מים עיליים .2
וזאת מעבר לעדכון , 2004 לינואר 1-החל מה'  אג15יועלו בגובה , הצריכה למעט חקלאות

 ).עדכון ההיטלים בגין התייקרויות(א לחוק המים 112חירים לפי סעיף המ
  

, ח" מלש92-ב,  לעיל1בהתאם לאמור בסעיף , להקטין את בסיס תקציב התמיכות במחירי המים .3
 .ח" מלש12-ב,   לעיל2בהתאם לאמור בסעיף , להגדיל את הכנסות המדינה, ובנוסף

 
 :ולשם כך לפעול כלהלן, שתלמים מכוח חוק המיםלפעול לשיפור יכולת הגביה של תשלומים המ .4
 

 �להלן (, 1959-ט"התשי,  לחוק המים30להנחות את נציב המים בהתאם לסמכותו לפי סעיף  .א
, למפיק או לספק, כהגדרתו בחוק המים, להתלות או לשנות רשיון הפקה, לבטל, )חוק המים

המים ותשלום מיוחד לפי  לחוק 116כהגדרתם בסעיף , אשר חייבים חוב בגין היטלי הפקה
 90יכנס לתוקפו תוך , לפי העניין, התליה או שינוי של הרשיון, ביטול.  לחוק המים124סעיף 

 . ויישאר בתוקף עד פירעון מלא של החובות כאמור, יום ממועד הוצאת דרישת תשלום
 

צאת יוגש בכפוף להמ,  לחוק המים23כאמור בסעיף , לקבוע כי רשיון הפקה מאת נציב המים .ב
תשלום , אכיפת ניהול חשבונות( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2המסמכים כמפורט בסעיף 

 חוק עסקאות �להלן (, )1976-ו"תשל) (העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום, חובות מס
 ).גופים ציבוריים

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 שקלים 3- כ הממשלה תרכוש מי ים מותפלים במחיר של2004בשל העובדה שהחל מסוף שנת  .1

, ח לשנה" מליון ש950-לסך של כ, ש לשנה" מלמ315בהיקף התפלה של , ובעלות שתגיע, ק"למ
 .מוצע להעלות את מחירי המים השפירים לכל מטרות הצריכה מלבד חקלאות

 
תוך , היטל ההפקה הינו אמצעי מדיניות כלכלי להקצאת מקורות המים בין המפיקים השונים .2

באמצעות ההיטל משלם המפיק הפרטי לכלל , יתר על כן. ות המיםהבטחת שימור איכות וכמ
היטלי ההפקה הקיימים היום . שהם משאב ציבורי הנמצא במחסור, הציבור על השימוש במים

ייקור היטלי ההפקה . נמוכים מכדי לשמש כלי יעיל לניהול ההפקה ולהוות תמריץ לחיסכון במים
י מקורות יאפשרו את ניהול משק המים באמצעים בגובה ייקור תעריפי המים המסופקים על יד

 .וימנעו אפליה של צרכני מקורות אל מול צרכנים של מפיקים פרטיים, כלכליים
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ח בגין היטלי "במערכת הגביה של נציבות המים קיימים חובות בהיקפים של מאות מיליוני ש .3
ר הינם בני למעלה חלק מהחובות כאמו. הפקה אשר הנציבות נתקלת בקשיים מהותיים בגבייתם

 וחובות 2001ח עבור שנת " מיליון ש32 -החובות הקיימים כוללים חובות בסך של כ. מחמש שנים
קיימים חובות בגין תשלום מיוחד , בנוסף. 2002ח עבור שנת " מיליון ש65 -בסך של למעלה מ

 .ח" מיליון ש116 - בסך של למעלה מ1999עבור שנת 
 

ל הגופים אשר מהם גובה נציבות המים את הסכומים הנדרשים לנוכח האמור ולשם הרחבת מעג
באמצעות מתן כלים בידי הנציבות בגביה , פי הקבוע בחוק המים ובנהלים הרלוונטיים-על

מוצע להנחות את נציב המים להפעיל את סמכותו לפי חוק המים על מנת , מהמפיקים ומהספקים
ק אשר חייבים חוב בגין היטלי הפקה או להתלות או לשנות רשיון הפקה למפיק או ספ, לבטל

מוצע כי רשיון הפקה יוגש בכפוף להמצאת מסמכים כמפורט , בנוסף לאמור לעיל. תשלום מיוחד
 .בחוק  עסקאות וגופים ציבוריים
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    תשלומי העברה במוסד לביטוח לאומיתשלומי העברה במוסד לביטוח לאומיתשלומי העברה במוסד לביטוח לאומיתשלומי העברה במוסד לביטוח לאומי

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 חוק -להלן  (1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי ) א(208לתקן את סעיף  .1

בהתאם לאמור , כושר להשתכר יהיה קביעת נכות רפואית-כך שתנאי לקביעת אי, )הביטוח הלאומי
 לפחות למי שנקבעה לו נכות רפואית 40%או בשיעור של ,  לפחות60%בשיעור של , באותו סעיף
ש תביעה התיקון האמור יחול על מי שהגי;  לפחות כתוצאה מליקוי רפואי בודד25%בשיעור של 
 . ואילך2004 בינואר 1בחוק הביטוח הלאומי ביום ' לפי פרק ט

קביעת נכותו , )א(208 לפי סעיף 59% לבין 40%מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור שבין 
והנכות הרפואית שנקבעה בגין כל אחד מהליקויים , התבססה על שני ליקויים רפואיים או יותר

בחוק ' יופחתו הגמלאות המשתלמות לו לפי פרק ט, )קודם זכאי -להלן  (25%אינה עולה על 
 2004 בינואר 1כך שהגמלאות המשתלמות לזכאים קודמים בעד יום , הביטוח הלאומי בהדרגה

 ואילך תופחתנה 2005 בינואר של כל שנה משנת 1וביום , ואילך תופחתנה במדרגת הפחתה אחת
 10%- סכום השווה ל-" מדרגת הפחתה", לענין זה; הגמלאות האמורות במדרגת הפחתה נוספת

 .מן הגמלה שהיתה משתלמת לזכאי הקודם אלמלא התיקון המפורט בהחלטה זו
 

בחוק האמור הוראה לפיה תשולם קצבה ' ולהוסיף בפרק ד, לתקן את חוק הביטוח הלאומי .2
למשפחה שבה שלושה ילדים או יותר ומשתלמת לה גמלת , בנוסף לקצבאות הילדים, משפחתית

או תשלום )  חוק הבטחת הכנסה-להלן  (1980-א"התשמ, חת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסההבט
הקצבה המשפחתית תהיה בסכום ; 1972-ב"התשל, )הבטחת תשלום(חודשי לפי חוק המזונות 

 1שבסעיף " הסכום הבסיסי"בהגדרה ) 3(כהגדרתו בפסקה ,  מן הסכום הקובע0.75%-השווה ל
 .תשתלם בעד הילד השלישי ובעד הילד הרביעי שבאותה משפחהוהיא , בחוק הביטוח הלאומי

 
 �קצבה משפחתית כאמור תשתלם 

 או לאחריו ולגבי 2003 ביולי 1לגבי ילד שנולד ביום , 2004 ביולי 1בעד התקופה שמיום ) 1
 ;אף אם נולד לפני המועד האמור, הילד השלישי במשפחה

 1-אם נולד לפני ה,  הרביעי במשפחה לגבי הילד2005 בינואר 1בעד התקופה שמיום ) 2
 .2003ביולי 

 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ) ב(63לתקן את סעיף  .3

ולקבוע בו כי תחילתו של , 2003-ג"התשס, )2004- ו2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
ענינה זכאות לגמלת הבטחת הכנסה למי ש, בחוק הבטחת הכנסה) ג(א9שבסעיף ) 1(ביטול פסקה 

בחוק ) ג(א9שבסעיף ) 4(ולבטל את פסקה , 2004 באוקטובר 1תהא ביום , שיש לו רכב ישן
שענינה זכאות לגמלת הבטחת הכנסה למי שיש לו רכב והוא מקבל קצבה לפי , הבטחת הכנסה
 .בחוק הביטוח הלאומי' בפרק ט' הוראות סימן ו

 
כך שהטור בלוח האמור המתייחס לתקופה שעד דצמבר , יטוח הלאומיבחוק הב' לתקן את לוח ד .4

 2004 עד דצמבר 2004והטור באותו לוח המתייחס לתקופה שמינואר , 2004 יחול עד יוני 2003
 .2004 עד דצמבר 2004יתייחס לתקופה שמיולי 

 
ולקבוע , שענינו מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה, א בחוק הביטוח הלאומי222לתקן את סעיף  .5

 12 בחוק האמור בעד תקופה העולה על 222בו כי לא תשולם גמלה בשל ילד נכה לפי סעיף 
 .החודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה לאותה גמלה

 
 בעד תקופה וולקבוע בו כי לא תשולם גמלה לפי,  בחוק הביטוח הלאומי214לתקן את סעיף  .6

 .אותה גמלה החודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה ל12העולה על 
 חוק הביטוח -להלן  (1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[א בחוק הביטוח הלאומי "לתקן את לוח י .7

 ואילך ייקבע הסכום המרבי לפיו כמכפלה של הסכום 2006 בינואר 1ולקבוע בו כי מיום ) הלאומי



 

 136

,  בחוק הביטוח הלאומי1שבסעיף " הסכום הבסיסי"בהגדרה ) 3(כהגדרתו בפסקה , הבסיסי
 התקציב תיקוני חקיקה להשגת יעדי( בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 66סחה בסעיף כנו

במקום כמכפלה של השכר , 2003-ג"התשס, )2004- ו2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 
 .הממוצע

 
לפיה יראו לענין דמי ביטוח הנגבים מסכום המשתלם לעובד באופן חד , לקבוע בחוק הוראת שעה .8

, 2003והוא שולם בגין שנת , 2004 בינואר 15 ועד יום 2003 בדצמבר 31פה שמיום פעמי בתקו
, שענינן הכנסה מרבית לענין דמי ביטוח, א בחוק הביטוח הלאומי"כאילו חלו הוראות לוח י

 .2003במהלך כל שנת 
 
עו ולקבוע בו כי ביצו, ) החוק-בהחלטה זו  (1994-ד"התשנ, לתקן את החוק לפיצוי נפגעי הגזזת .9

, כי שר הרווחה יהיה השר הממונה על ביצוע החוק, יהיה מוטל במלואו על המוסד לביטוח לאומי
וכי כל סמכות הנתונה בו למשרד הבריאות וכל גוף המופעל לפיו על ידי משרד הבריאות יעברו 

 .למוסד לביטוח לאומי
 

ולהתאים , בועים בחוקלבצע בחוק את התיקונים הנדרשים על מנת לייעל את המנגנונים הק, בנוסף
התיקונים האמורים יוכנו בידי משרד ; את החוק לעקרונות המקובלים בדיני הבטחון הסוציאלי

 .בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי ועם היועץ המשפטי לממשלה, האוצר
 
, אחת לשנה, כללים להתייצבות, 2004 בינואר 1לא יאוחר מיום , הטיל על שר הרווחה לקבועל .10

 בחוק ההסדרים במשק המדינה 26מכוח סמכותו לפי סעיף ,  מהמוסד לביטוח לאומילתובע הטבה
 .2002-ג"התשס, )2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (

 
 צוות בינמשרדי לקביעת כללים בדבר 21.9.03להטיל על שר האוצר ושר הרווחה להקים עד ליום  .11

לרבות לענין קליטת עובדים חדשים ,  של עובדי המוסד לביטוח לאומימינוים ותנאי עבודתם
בראשות הצוות . 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[ בחוק הביטוח הלאומי 22בהתאם לסעיף , במוסד

ויהיו חברים בו נציג שר הרווחה , יכהן נציג הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר
 31הצוות יגיש את מסקנותיו לא יאוחר מיום . וצרונציג הממונה על התקציבים במשרד הא

 . 2003בדצמבר 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
 מיליארד 7.4- צפויה ההוצאה בענף נכות כללית במוסד לביטוח לאומי לעמוד על כ2003בשנת  .1

לאחר שגדל , 157,000- על כ2003מספר מקבלי קצבת נכות כללית צפוי לעמוד בשנת בשנת . ₪
  .19%-בעוד שאוכלוסיית המדינה  גדלה בשנים אלו בשיעור של כ, 60%- בכ1995-2002בשנים 

,  נכים22,000-משלם המוסד לביטוח לאומי קצבאות ניידות לכ, נוסף לקצבת הנכות הכללית
-וקצבאות ילד נכה לכ,  נכים22,000-קצבאות שירותים מיוחדים המיועדות לסיוע בטיפול ביתי לכ

  . זכאים18,000
ול בהוצאה בענף נכות כללית מוצע לקבוע כי הזכאות לקצבת הנכות על מנת לצמצם את הגיד

 למי שנקבעה 40%או בשיעור של ,  לפחות60%תינתן למי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 
עוד מוצע כי אם נקבעה .  לפחות כתוצאה מליקוי רפואי בודד25%נכות רפואית בשיעור של  

קביעת הנכות התבססה , 59%- ל40%ית בשיעור שבין למקבל קצבת נכות כללית בעבר נכות רפוא
והנכות הרפואית שנקבעה בגין כל אחד מהליקויים אינה עולה , על שני ליקויים רפואיים או יותר

בשיעור של ,  יופחתו הגמלאות המשתלמות לו בהדרגה2004 בינואר 1 אזי החל מיום 25%על 
 . מן הגמלה המקורית מדי שנה10%

 
הזכאיות לגמלה לפי ,  הביטוח הלאומי כי למשפחות בהן שלושה ילדים או יותרמוצע לקבוע בחוק .2

 1972-ב"התשל, )הבטחת תשלום( או לפי חוק המזונות 1980 -א"התשמ, חוק הבטחת הכנסה
בעבור , כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי,  מהסכום הבסיסי0.75%תשתלם קצבה מיוחדת בגובה 

הצעה זו מוגשת לממשלה בהתאם להתחייבותו . משפחההילד השלישי והילד הרביעי שבאותה 
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שענינה מקבלי , 2003 במאי 22ר ועדת הכספים של הכנסת מיום "של הממונה על התקציבים ליו
 .גמלאות הבטחת הכנסה והתיקונים במערכת קצבאות הילדים

 
 קובע את אמות המידה לפיהן יוכל מי 1980-א"התשמ, בחוק הבטחת הכנסה) ג(א9סעיף  .3

אם מתקיים בו אחד מן התנאים המפורטים , להיות זכאי לגמלה לפי החוק האמור, זקתו רכבשבאח
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים (בחוק ההסדרים במשק המדינה . בו

 ובחוק 2001-א"התשס, )ביטול והתלייה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות, תיקון)(2001
קוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים תי(ההסדרים במשק המדינה 

 באוקטובר 1שבסעיף האמור ליום ) 4(-ו) 1( נדחתה תחילתן של פסקאות 2002-ב"התשס, )2002
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל . 2004

, בסעיף האמור) 1( בוטלה פסקה 2003 -ג"שסהת, )2004- ו2003הכלכלית לשנות הכספים 
 באוקטובר 1מוצע להקדים תחילת הביטול ליום .  ואילך2005 בינואר 1מיום , שענינה רכב ישן

שענינה החזקת רכב על ידי , שבסעיף האמור) 4(וכן לבטל את פסקה , למען הסדר הטוב, 2004
בחוק הביטוח ' שבפרק ט' מקבל הבטחת הכנסה שבמשפחתו משולמת גם גמלה לפי סימן ו

 .הלאומי
 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  .4

 קובע כי השוואת קצבאות הילדים תיעשה באופן 2003 -ג"התשס, )2004- ו2003לשנות הכספים 
,  השלב הראשוןמוצע לקבוע בחוק כי. 2009בשבעה שלבים שהאחרון שבהם יחל בשנת , מדורג

, וכי השלב השני, )2003במקום חודש דצמבר  (2004יוארך עד לחודש יוני , שכבר נכנס לתוקף
 .2004יחל רק בחודש יולי , 2004שהיה אמור להתחיל בחודש ינואר 

 
בחוק הביטוח הלאומי ובחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי לא ישתלמו דמי ביטוח ודמי ביטוח  .5

בעקבות המלצת הועדה .  העולה על חמש פעמים השכר הממוצע במשקבריאות בעד הכנסה
החליטה הממשלה כי מדרגת המס ' ח יאיר רבינוביץ"הציבורית לרפורמה במיסוי בראשות רו

קיימת אי , יחד עם זאת. העליונה תחל באותה נקודה שבה נקבעו תקרות הגביה לעניין דמי ביטוח
כאשר סף ,  המס ושל תקרת הגביה לעניין דמי ביטוחהתאמה בין מנגנוני העדכון של סף מדרגת

מדרגת המס מתעדכן בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בעוד שתקרת גביית דמי הביטוח 
 .מתעדכנת בשיעור עליית השכר הממוצע

מוצע לקבוע בחוק כי , על מנת להתאים את תקרת גבית דמי הביטוח לסף מדרגת המס, אשר על כן
 .יטוח תתעדכן בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכןתקרת גביית דמי הב

 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות (בחוק תכנית החירום הכלכלית  .6

 31 ועד ליום 2002 ביולי 1 נקבע כי בתקופה שמיום 2002-ב"התשס, )2003- ו2002הכספים 
על הכנסת )  דמי ביטוח-להלן(ח בריאות  ישתלמו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטו2003בדצמבר 

תיקוני (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל . העבודה של עובד ושל עובד עצמאי במלואה
 2003-ג"התשס, )2004- ו2003חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

 ישובו דמי 2003 ביולי 1 וכי מיום, 2003נקבע כי הוראת השעה האמורה תסתיים בסוף חודש יוני 
 פעמים 5הביטוח ודמי ביטוח הבריאות להיות משולמים רק בגין חלק השכר שאינו עולה על 

 . השכר הממוצע
במטרה , 2004על מנת למנוע דחיית תשלומים מצד מעסיקים ועובדים עצמאיים לשנת הכספים 

 מוצע לקבוע כי לענין , פעמים השכר הממוצע5שלא לשלם דמי ביטוח על חלק השכר שעולה על 
כגון משכורת  (2004 בינואר 15 ועד יום 2003 בדצמבר 31תשלומים חד פעמיים המשתלמים מיום 

יחולו תקרות הגביה כאילו היו הגגות האמורים בתוקף במשך כל , )או בונוסים חד פעמיים, 13
 . ולא רק בחציה השני של השנה2003שנת 

 
במסגרת החוק .  מוטל כיום על שר הבריאות1994-ד"התשנ, ביצועו של החוק לפיצוי נפגעי גזזת .7

תפקידן של ועדות אלה לקבוע האם . ועדה רפואית וועדה רפואית לעררים, פועלות ועדת מומחים
 118היקף הזכאות נקבע לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שנקבעו לפי סעיף . התובע זכאי לגמלה

והפיצויים לפי החוק משולמים באמצעות , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי 
 . המוסד לביטוח לאומי
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המוסד לביטוח לאומי מפעיל ועדות רפואיות וועדות ערר שתפקידן לקבוע את הזכאות , כידוע
מספר הועדות המופעלות כיום על ידי . נפגעי עבודה וענפים נוספים,  בענפי נכות כלליתהלגמל

והמוסד ,  ממספרן של אלה הפועלות על ידי משרד הבריאותהמוסד לביטוח לאומי גדול בהרבה
ללא כל , כפילות המערכות מביאה לבזבוז משאבים רב. לביטוח לאומי צבר ניסיון רב בהפעלתן

 .הצדקה
העלתה , ביקורת שערך החשב הכללי לשם בדיקת ביצועו של החוק על ידי משרד הבריאות

קבע הבודק כי פעולת , בין השאר, כך. בוהההכרוכים גם בעלות תקציבית ג, ממצאים חמורים
כי קיים חוסר אחידות , הועדות והמרכז הארצי לנפגעי גזזת אינה נערכת לפי נהלים מסודרים

כי קיים חוסר עקביות מוחלט עם , לעיתים עד כדי חריגה מהוראות החוק, מובהק בפעולת הועדות
סד לביטוח לאומי אינו יכול לבקר את וכי המו, הועדות הרפואיות הפועלות במוסד לביטוח לאומי

, בין היתר, עורך הביקורת המליץ. ההחלטות שמכוחן הוא מבצע תשלומים בהיקפים גדולים מאד
 . להעביר את האחריות לביצועו של החוק למוסד לביטוח לאומי

הטלת האחריות על ביצוע החוק על המוסד לביטוח לאומי תאפשר לפקח כראוי על פעילות 
 . תבטל את הליקויים הקיימים ויביא לחסכון תקציבי ניכר, ונות הפועלות מכוח החוקהועדות הש
מחצית מהזכאים לתגמול לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת זכאים גם לגמלת נכות , כיום. זאת ועוד

ריכוז הטיפול בזכאים לתגמולים לפי החוקים , לפיכך. לחוק הביטוח הלאומי' כללית לפי פרק ט
 . לייעול המערכות וישפר באופן משמעותי את השירות הניתן להםהאמורים יביא
כי שר הרווחה , מוצע לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי יהא אחראי לביצוע החוק, אשר על כן

וכי כל סמכות הנתונה בחוק למשרד , יהיה השר הממונה על ביצוע החוק) האחראי על המוסד(
 .הבריאות תועבר למוסד לביטוח לאומי

, מוצע לבצע בחוק את התיקונים הנדרשים על מנת לייעל את המנגנונים הקבועים בו, בנוסף
מוצע כי תיקונים אלה יוכנו בידי . ולהתאים אותו לעקרונות המקובלים בדיני הבטחון הסוציאלי

 .בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר
 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (ינה  בחוק ההסדרים במשק המד26סעיף  .8
מטיל על שר הרווחה לקבוע כללים להתייצבות לתובע , 2002-ג"התשס, )2003לשנת הכספים 

 .גמלה מהמוסד לביטוח לאומי
ולכן מוצע להטיל על שר הרווחה לקבוע כללים כאמור עד ליום , עד כה טרם נקבעו כללים כאמור

 .2004 בינואר 1
 
)  המוסד-להלן (מינוים של עובדי המוסד לביטוח לאומי , בחוק הביטוח הלאומי) ב(22לפי סעיף  .9

ותנאי עבודתם יהיו זהים לתנאי עבודתם של , ייעשה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה
 .עובדי המדינה

 3,500 - עומד על כ2003תקן כח האדם המאושר למוסד על ידי שרי הרווחה והאוצר לשנת 
 המוסד -אין המוסד פועלים בהתאם להוראות החוק בשנים האחרונות , הלכה למעשה. משרות

הדבר טומן בחובו עלות . מעסיק באופן עקבי עשרות משרות מעבר לתקן שאושר בתקציבו
במוסד לביטוח לאומי קיימים הסדרי שכר אשר , זאת ועוד. ח בשנה"תקציבית המגיעה למיליוני ש

לפיהם מוענקות לעובדי המוסד הטבות שכר , ר"בל בשירות המדינה ומכללי התקשיחורגים מהמקו
 .שאינן מקובלות בשירות המדינה

מוצע להקים צוות בינמשרדי לקביעת כללים בדבר יישום הוראות החוק לענין מינוי , בנסיבות אלה
וסד נתון שהמ(שר הרווחה , בהשתתפות נציגי הממונה על השכר ויחסי העבודה, עובדי המוסד

 .והממונה על התקציבים) לפיקוחו
 

תשלומי דמי הביטוח הלאומי הנגבים ממשרתי הקבע וממערכת הביטחון נמוכים מהשיעורים  .10
סך התשלומים בגין משרת הקבע עבור חלק השכר שעד מחצית השכר . ההנגבים מכלל האוכלוסי

 1.4% (7.33%מת לעו) מפריש המעסיק4.83%- מפריש העובד ו1.48% (6.31%הממוצע הוא 
לגבי חלק השכר שמעל למחצית . בגין שאר העובדים)  מפריש המעסיק5.93-מפריש העובד ו

בגין )  מפריש המעסיק6.44%- מפריש העובד ו3.5% (9.94%השכר הממוצע סכום משולמים 
בגין יתר )  מפריש המעסיק5.93%- מפריש העובד ו5.58%(11.51%משרת הקבע לעומת 

 .ההאוכלוסיי
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ין כי משרתים בשאר כוחות הביטחון משלמים דמי ביטוח לאומי בשיעורים המקובלים בשאר יצו
 .המשק

 
מצב זה יוצר עיוות שכן מעבר לגביה הישירה מהביטוח הלאומי נדרשת כיום השלמה מתקציב 

אנשי הקבע זכאים לזכויות מקבילות לזכויות הניתנות ליתר . המדינה לענפי הביטוח הלאומי
 .באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואם באמצעות תקציב המדינההאזרחים אם 

 
באמצעות תקציב (כאשר המדינה משלמת , דוגמה לעיוות המתואר מצויה בנושא דמי האבטלה

אשר לא הפרישו משכרם בגין , עבור תשלום דמי אבטלה לפורשי צבא קבע מובטלים) הביטחון
 .ענף זה

 
 .ח בשנה" מלש130יות הגביה הצפויה בגין האמור לעיל צפויה לה
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 תיקון עיוותים במערכת הסיוע בדיורתיקון עיוותים במערכת הסיוע בדיורתיקון עיוותים במערכת הסיוע בדיורתיקון עיוותים במערכת הסיוע בדיור

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
לשנות את הכללים הקיימים במשרד השיכון לעניין סיוע בשכר דירה כך שתבוטל הזכאות  .1

על אף האמור לעיל .  נקודות ומעלה1,400לזכאים בעלי , האוטומטית ללא מבחן הכנסה
בתוספת ) 1982 -א"התשמ(חוק הבטחת הכנסה למשפחות חד הוריות יחול מבחן ההכנסה לפי 

 . יודגש כי החלטה זו תחול על נתמכים רק במועד חידוש חוזה שכירת הדירה.  25%
 ולקבוע 2001 ביוני 7- מיום ה4/עליה וקליטה ע, לבטל את החלטת וועדת השרים לענייני תפוצות .2

, )1992 �ב "התשנ, ת לדיורכהגדרת המונח בחוק הלוואו(כי תקופת הזכאות של עולים חסרי דירה 
התאריך  "-להלן (01/01/2004שנים לעולה שקיבל מעמד עולה החל מתאריך ) 10(תוגבל לעשר 

 ועד לתאריך הקובע תקופת זכאותו 01/09/1989מי שקיבל מעמד עולה החל מתאריך "). הקובע
 :תהיה כמפורט להלן 

 10 תהיה תקופת זכאותו שנים מיום עלייתו) שבע (7עולה שבתאריך הקובע טרם חלפו  .א
 .שנים מיום עלייתו

שנים מיום עלייתו תחול תקופת זכאותו עד לתאריך ) שבע (7עולה שבתאריך הקובע חלפו  .ב
 ). שנה15בלבד שתקופת הזכאות לא תעלה על  (01/01/07

לא , זכאות לסיוע בשכר דירה שקיבל עולה קשיש במהלך תקופת זכאותו כעולה, על אף האמור
 .קיעת זכאותותופסק עם פ

כולל דיור מוגן (לשנות את הכללים הקיימים במשרד הקליטה לעניין זכאות לדיור ציבורי  .3
 בלבד בהתאם לחוק הבטחת 2004כך שכללי הזכאות של עולים חדשים יקבעו בשנת , )לקשישים

צוות משותף למשרדי . 2005תוספת זו תתבטל בשנת . 25%בתוספת ) 1982 -א"התשמ(הכנסה 
הבינוי והשיכון ימליץ בפני השרים על מדיניות ראויה בנושא מבחני הכנסה , קליטהה, האוצר

 .2005לעניין דיור ציבורי אשר ייושמו החל משנת 
באופן ששיעור לשנות את הכללים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון לעניין סיוע בשכר דירה  .4

קיצבת אי כושר השתכרות מלבד זכאים המתקיימים מ (7%הסיוע בשכר דירה יפחת בשיעור של 
 ). ומעלה75%בשיעור של 

לקבוע כי הוועדה המוסמכת לדון בכל ענייני הסיוע בדיור היא הוועדה העליונה לענייני אכלוס  .5
לבטל את ועדות החריגים , בהתאם לכך"). הועדה העליונה "�להלן (, במשרד הבינוי והשיכון

בנוסף לקבוע כי הסכום המרבי שבסמכות . מחוזיות ואת הועדה הציבורית לענייני אכלוס -הבין
באשראי מסובסד שלא יפחת מריבית ₪  אלף 150הועדה העליונה להעניק לזכאי לא יעלה על 

כמו כן לקבוע כי הסכום המרבי שבסמכות הוועדה העליונה להעניק בסיוע בשכר . 4%בשיעור 
 .לחודש ₪ 576לא יעלה על , דירה

בינוי והשיכון לעניין משפחות חד הוריות כך שהזכאות לשנות את הכללים הקיימים במשרד ה .6
 . נקודות2,200לסיוע למשפחות אלה תהיה ברמה של 

לשנות את הכללים הקיימים במשרד השיכון לעניין מימוש הסיוע בשכר דירה וברכישת דירה  .7
 :באופן הבא

הסכם חודשים מיום חתימת ) 12(זכאות לסיוע לרכישת דירה תוגבל לתקופה של שנים עשר  .א
 .לרכישת דירה

זכאות לסיוע בשכר דירה תוגבל לתקופה רטרואקטיבית שלא תעלה על שלושה חודשים  .ב
 .ולתשלום מקדמה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

לקבוע הוראות מעבר לתקופה שלא תעלה , להטיל על שר הבינוי והשיכון בתאום עם שר האוצר .8
 . חודשים לביצוע מלא של החלטה זו3על 

 .ח מתקציב הסיוע של משרד השיכון" מליון ש200חית בהתאם להפ .9
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  דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 
 וכן משפחות חד הוריות, ויותר'  נק1400זוגות וותיקים שצברו , על פי שיטת הסיוע הקיימת  .1

.  שנים3 במשך שלא על פי מבחן הכנסה, ד"זכאים להשתתפות בתשלומי שכ, )שאינם נתמכים(
רכת הסיוע שבו אין מבחן הכנסה לאוכלוסיות אשר מסוגלות מסלול סיוע זה הוא היחיד במע

כדי לתמרץ כניסה למעגל העבודה מוצע להחיל על זכאים אלה את מבחני ,  לכן.לצאת לעבודה
 .הקיימים במשרד השיכון ההכנסה 

בהשתתפות בשכר , מדינת ישראל מעניקה לעולים חדשים סיוע מוגדל בדיור מיום עלייתם לארץ  .2
בבסיס החלטת הממשלה להעניק סיוע מוגדל . וזכאות לדיור ציבורי, כישת דירהסיוע לר, דירה

במהלך השנים .  שנים מיום העלייה7לעולים נקבע כי תוקף הזכאות לסיוע מוגדל יעמוד על 
לאחרונה קבעה ועדת השרים לענייני , האחרונות הוארך תוקף הזכאות לעולה מספר פעמים

מוצע .  שנה מיום העלייה15 כי תוקף הזכאות יעמוד על 4/עלייה וקליטה בהחלטה ע, תפוצות
יודגש כי אין בהצעה כדי לפגוע בעולים .  שנים7 -להחזיר את תוקף הזכאות של עולה חדש ל

 .קשישים המקבלים סיוע בשכר דירה
, קיימות שתי רשימות זכאות לדיור ציבורי אשר לכל אחת מהן קריטריונים שונים לזכאות, כיום  .3

) ללא כל מבחן הכנסה(ידי משרד הקליטה - של עולים חדשים אשר נקבעת עלרשימה אחת
מוצע לאחד את הקריטריונים לקבלת דיור . ידי משרד השיכון-ורשימה שניה אשר נקבעת על

ולהחיל מבחני , ציבורי לעולים חדשים ולותיקים על בסיס הקריטריונים הקיימים במשרד השיכון
 . אין בהצעה כדי לפגוע בעולים שקיבלו דיור ציבורייודגש כי. הכנסה על כלל הזכאים

. ניתנת תוספת משכנתא לעולים שצברו למעלה מחמש שנות זכאות, על פי הכללים הקיימים כיום  .4
תוספת זו ניתנת בנוסף לזכאות האישית . גובה הסיוע נקבע בהתאם לוותק בארץ ולמצב המשפחתי

ולסיוע הניתן , ) נקודות בשנה השנייה1,800- ו נקודות בשנה הראשונה לעלייה1,700-לא פחות מ(
מכיוון שכל שנת , בנוסף כבר כיום קיימת העדפה לותק במערכת הסיוע. באזורי עדיפות לאומית
 .מוצע לבטל את תוספת המשכנתא לעולים וותיקים, לפיכך. ותק מזכה בניקוד נוסף

רים לסיוע בשכר דירה כגון הסיוע בשכר דירה לעולים קשישים גבוה משמעותית ביחס לזכאים אח  .5
כלכליים דומים לשאר קבוצות -כיוון שקבוצת זכאות זו היא בעלת מאפיינים חברתיים. נכים

. יש להשוות את רמות הסיוע השונות, לכן. הזכאות אין הצדקה לחוסר השיוויון ברמות הסיוע
ת חוזה ומקבלים סיוע בשכר דירה ללא הצג, מוצע שעולים קשישים הגרים עם משפחותיהם

 . מהסיוע לעולים אשר שוכרים דירה בשוק החופשי80%ימשיכו לקבל סיוע בשיעור 
) ''המשרד''להלן (ועדות הערעורים לנושאי אכלוס הן ועדות הפועלות במשרד הבינוי והשיכון   .6

פי כללי -ותפקידן לדון בפניות של זכאי המשרד לאישור סיוע חריג מעבר לסיוע לו הם זכאים על
 .או הגדלת הסיוע בשכר דירה, ן הגדלת גובה ההלוואה לרכישת דירהכגו, המשרד

סדרי עבודתה ואופן טיפולה של ,  בדק את הרכבה43 -ח בקורת ה"משרד מבקר המדינה בדו
בין היתר העיר מבקר המדינה כי הועדה פועלת ללא נוהל עבודה , הועדה הציבורית לנושאי אכלוס

רד נוהל שעסק בין היתר בהגדרת תפקידי הועדה ח הכין המש"בעקבות ממצאי הדו. מסודר
 . 1996הנוהל המעודכן פורסם בדצמבר . הרכבה וסדרי עבודתה, וסמכויותיה

 נמצא כי נוהל העבודה של הועדה אינו קובע 1998בבדיקה חוזרת שערך מבקר המדינה בשנת 
בע כי הועדה הנוהל קו, גבול לסמכותה של הועדה מבחינת היקף הסיוע שהוועדה מוסמכת לאשר

 .תפעיל את מיטב שיקול דעתה ברוח כללי תכניות הסיוע
ידי ועדת האיכלוס -לא נקבעו נהלים אשר מגבילים את סכומי הסיוע אשר ניתנים על, בנוסף

 .העליונה
מוצע להגביל את סמכות הועדה העליונה להעניק תוספת סיוע לזכאים בסכום שאינו עולה על , לכן
גובה הסיוע בשכר דירה אותו מאשרת .  לכל הפחות4%סד בריבית של באשראי מסוב₪  אלף 150

 . ח לחודש" ש576הועדה לא יעלה על 
סיוע . משפחות חד הוריות נהנות כיום מסיוע מוגדל ברכישת דירה ללא התחשבות במצבם הכלכלי  .7

כולל זכאים אשר מצבם הכלכלי קשה משמעותית  , זה גבוה מהסיוע המירבי לשאר האוכלוסיה
מוצע להשוות את הסיוע ברכישת דירה , לכן). כמו משפחות מרובות ילדים(ה של החד הוריות לז

 ). נקודות ויותר2200(למשפחות חד הוריות לסיוע המירבי לשאר האוכלוסיה 
סיוע ברכישת דירה ניתן לממש עד (במערכת הסיוע ישנן תקופות מעבר בהן ניתן לממש את הסיוע   .8

). וסיוע בשכר דירה ניתן לממש שנה למפרע ועוד חצי שנה כמקדמה שנים מיום רכישת הדירה 4
, לפיכך. תקופות מעבר מהוות פתח לרמאויות ומקשות על המעקב השוטף על תקציב המדינה

 .מוצע לקצר את תקופות המעבר למימוש הסיוע
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    תקרת מענקי מדען ראשיתקרת מענקי מדען ראשיתקרת מענקי מדען ראשיתקרת מענקי מדען ראשי

    
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לאדם או , 1984-ד"התשמ,  בתעשייהלקבוע כי לא ישולם מענק לפי החוק לעידוד מחקר ופיתוח .1

ח " מיליון ש20בסכום העולה על סך של ,  לחוק האמור21כמשמעותם בסעיף , לתאגיד קשור
 .לשנה ולהנחות את ועדת המחקר לפעול בהתאם לאמור

 
 65 -ח בהוצאה וב" מיליון ש58 -ת ב"להפחית בהתאם את תקציב המדען הראשי במשרד התמ .2

 . יבח בהרשאה להתחי"מיליון ש
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

פ "מטרת חוק זה הנה להגדיל את היקף המו. 1984ד "פ התשמ"פ ניתנים מתוקף חוק המו"מענקי המו
 .  תוך הכרה בחשיבות התעשייה עתירת הידע והצורך בקידומה, המבוצע במדינת ישראל

 
כאחוז , פ אזרחי"ההוצאה הלאומית למו) אומדן מוקדם (2001בשנת , ס האחרונים"על פי נתוני הלמ

 .הגבוה מכל מדינה אחרת בעולם,  תוצר4.5%עמדה על , ג"מהתמ
 

אינו משפר במאומה את כמות או ) במונחים ישראלים(מחקרים מוכיחים שמתן מענקים לחברות ענק 
, לטענת החוקרים. אלא אך ורק את מצב מחיר המניה של הפירמה, פ המבוצעת על ידם"איכות המו

פ ומענקי המדען "ם קובעות מראש מה יהיה גובה השקעתם במופירמות בסדרי הגודל האמורי
 .מבחינתם הנם בונוס נחמד שמסייע למחיר המניה

 
פ אינם יכולים להוות חלק "מענקי המו,  מיליון דולר ומעלה400לחברה שמרוויחה , לטענת החוקרים

פ או קצב " המומהותי מהפעילות ולכן סביר להניח שהשפעתם על מדיניות הפירמה בכל הקשור לכמות
 .פ המבוצע בפירמה הינה שולית ביותר"פעילות המו

 
, )2003בהתאם לנתוני (, ח במזומן" מלש177 -תחסוך כ, ח לשנה" מלש10 -הגבלת גובה המענקים ל

תוך , פ שבלעדי תמיכת המדען אכן לא היו מתבצעות"ותאפשר המשך תמיכה בביצוע אותן תוכניות מו
   .וחלוקה צודקת יותר של תקציב המדינהייעול הקצאת המשאבים במשק 
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    ''''''''99999999עידוד עידוד עידוד עידוד ''''''''יישום החלטת ממשלה בנושא סיום תוכנית יישום החלטת ממשלה בנושא סיום תוכנית יישום החלטת ממשלה בנושא סיום תוכנית יישום החלטת ממשלה בנושא סיום תוכנית 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
בסעיף משרד '  כך שפרק ד2003 לאפריל 13 מיום 207' לתקן את החלטת הממשלה מס .1

 .ת יבוטל"התמ
 . 2002  בדצמבר6 מיום 55/חכ' לבטל את החלטת וועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מס .2
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

קבעה כי תוכנית הטיפול הממוקד המבוצעת על ידי , 30.7.2002 מיום 2366' החלטת הממשלה מס
 .משרד התעשייה והמסחר מבוטלת

 
 לענייני חברה וכלכלה הסמיכה צוות משותף 2002 בדצמבר 6החלטת ועדת השרים מיום , על אף זאת

, בנוסף. תיקצובם יימשך,  על אף החלטת הממשלהת לאיתור פרוייקטים אשר"למשרדי האוצר והתמ
מתארת החלטת הוועדה רשימת ישובים ופרוייקטים ספציפיים אשר נדרשת השלמתם במסגרת תוכנית 

ח אולם ההחלטה לא " מליון ש80על מנת ליישם את ההחלטה האמורה נדרשים . הטיפול הממוקד
 האמורה את 207' ה החלטת  הממשלה מסמסמיכ, כמו כן. מציינת את המקורות התקציביים ליישומה

צוותי המשרדים לאתר מקורות תקציביים נוספים להשלמת פרוייקטים במסגרת הטיפול הממוקד בקו 
 .ח נוספים" מליון ש14עימות בסך של 

 
 .ח" מלש94 - מסתכמים ב99סך המקורות הנדרשים ליישום שתי ההחלטות בנושא סיום תוכנית עידוד 

 
 . ת והמחסור במקורות ליישום ההחלטות מוצע לבטלן"קציבית של משרד התמעל רקע מצוקתו הת
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    הפחתת הרשאה בחוק עידוד השקעות הון הפחתת הרשאה בחוק עידוד השקעות הון הפחתת הרשאה בחוק עידוד השקעות הון הפחתת הרשאה בחוק עידוד השקעות הון 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
להפחית , בהתאם. 2004ח בהרשאה להתחייב עבור מסלול המענקים מבסיס תקציב " מלש200להפחית 

- ו2005 אחת מהשנים ח לכל" מלש50- ו2004ח בשנת  " מלש30: ח בהוצאה באופן הבא" מלש130
2006 . 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
היצוא , בחנו את העמידה ביעדי התעסוקה" מכלול" וסקר חברת 1999ח מבקר המדינה משנת "דו

.  בלבד באותם יעדים45%ומצאו שיעור הצלחה של , 90 -והמועסקים של השקעות מאושרות בשנות ה
 .ח" מיליון ש2חד בפועל עומד על היקף המענק אשר ניתן על ידי המדינה ליצירת מקום עבודה א

 
אושרו בשנים האחרונות על ידי מרכז ההשקעות תוכניות החורגות מן האופי המקובל לעידוד , בנוסף

השקעות העונות על צורך מקומי חיוני , מוצרי מאפה ועיבוד ירקות, בתי מטבחיים, כדוגמת משחטות
קטורים מוגנים כדוגמת ענף החלב בו קיים מענקי תמיכה הועברו גם לס. ועל כן אין מקום לסיבסודן

 .  על רוב המוצרים200%מכס של 
 

מוצע להפחית , על מנת לשפר את תשואת השקעות ההון אשר המדינה בוחרת לסבסד על ידי מענקים
ח כך שתהליך קבלת ההחלטות במנהלת מרכז ההשקעות יאופיין " מלש200 -תקציב ההרשאה ב

עות אלטרנטיביות אפשריות ובהתאם להפחית את תקציב ההוצאה בהעמדת תוכנית ההשקעה מול השק
 .2006- ו2005ח לכל אחת מהשנים " מלש50- ו2004ח בשנת " מלש30: ח באופן הבא" מלש130 -ב
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    הקטנת סבסוד פיתוח אזורי תעשייההקטנת סבסוד פיתוח אזורי תעשייההקטנת סבסוד פיתוח אזורי תעשייההקטנת סבסוד פיתוח אזורי תעשייה

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
בור הוצאות פיתוח אותם נדרשים יזמים לשלם ע, להעלות את מחירי הטבלה של אגרות הפיתוח .1

באופן שישקפו ', בבכל אזורי התעשייה באזור עדיפות לאומית , הקרקע שמפתחת עבורם המדינה
 .את עלות הפיתוח הריאלית

 
 תקרת סבסוד של 2003 לדצמבר 31לא יאוחר מיום, ת לקבוע במסגרת נהליו"להורות למשרד התמ .2

 עבור ח " אלש50 -סוד לדונם למעלויות הפיתוח בפועל ובכל מקרה להגביל את הסב 30%עד 
 . 'הוצאות פיתוח באזור פיתוח א

 
ח " מיליון ש10 - ב2004להפחית בהתאם את בסיס תקציב משרד התעשייה והמסחר לשנת  .3

  .ח" מליון ש5 - בבהוצאה ולהגדיל את ההכנסות מהוצאות פיתוח
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

 תשתיות לתעשייה באזורי עדיפות היא הגורם הדומיננטי בפיתוח, ת"באמצעות משרד התמ, הממשלה
 .הקמה ואכלוס של מרכזי תעשייה באזורים אלו, תכנון, איתור, מעורבות הממשלה כוללת יזום. לאומית

 
, כבישי גישה: כגון, מערכות תשתיות פיזיות אזוריות(על -פיתוח אזורי התעשייה כולל פיתוח תשתיות

גינון , שילוט, נוף, יישור מגרשים, תכנון(נימית ופיתוח תשתית פ) ב"חשמל וכיו, מים, מערכות ביוב
 ).ב"וכיו

 
תקציב ההרשאה . ' ב-ו'  אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית א60 -המשרד עוסק בפיתוח של כ

ח הינם תקציב נטו והיתרה " מיליון ש51 -מתוכם כ, ח" מיליון ש101 - עומד על כ2003 בשנת להתחייב
ח " מיליון ש50 -בשנים האחרונות עומדת הגביה על כ(היזמים מקורה בגביית אגרות פיתוח מ

 ).בממוצע
 

יש לציין כי לבד . המשתנה בין אזור לאזור, גלום סבסוד ניכר, שמשלמים יזמים, בהוצאות הפיתוח
ישנו סבסוד נוסף הבא לידי ביטוי במחיר מופחת עבור הקרקע שמשלמים היזמים , ממרכיב הפיתוח

',  באזור א69%,  בקו עימות100%: בגובה, הנחה על מחירי הערכת שמאי(למנהל מקרקעי ישראל 
שעור הסבסוד הגבוה לכל דונם גורם לעוות בהקצאת המקורות של  ). במרכז9% -ו'  באזור ב49%
כאשר קרקע הנה משאב המצוי במחסור בישראל והסבסוד גורם לניצול יתר של משאב זה ושל , המשק

 .תקציב הפיתוח הממשלתי
 

באופן שישקפו את העלות הריאלית של הפיתוח באזור ,  להעלות את אגרות הפיתוחכן מוצעעל 
ח את תקציב ההוצאה הממשלתית לפיתוח אזורי " מיליון ש5 -  ובכך להפחית בכ.'עדיפות לאומית ב

גביית אגרות לפי שווי כלכלי ריאלי תוביל להקטנת התלות של אותם אזורי תעשייה בממשלה  .תעשייה
 .וה שלב בדרך לעצמאות כלכלית ולניהול אותם אזורים על ידי המגזר הפרטיותהו

 
כך למשל . 'אין כללים ברורים הקובעים את גובה הסבסוד באזורי תעשייה באזור פיתוח א, בנוסף

 ואילו בעטרות הסבסוד הנו 32%בתפן , 21%בציפורית , 70%בפארק תעשייה צבאים הסבסוד הנו 
 שקיפות מצד אחד וגורם לגירעונות אקטואריים במינהל אזורי הפיתוח מצב זה יוצר חוסר. 47%
 .ח" מלש�400ת הנאמדים כיום ב "בתמ

 
 מעלויות הפיתוח בפועל ובכל מקרה הסבסוד יוגבל 30% -על כן מוצע להגביל את גובה הסבסוד עד ל

לתית לפיתוח תקציב ההוצאה הממשנוספים בח "מיליון ש 5ח לדונם ולהפחית " אלש50עד לגובה של 
 .אזורי תעשייה
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        הפחתות וייעול בתקציב השוטף של משרד התיירותהפחתות וייעול בתקציב השוטף של משרד התיירותהפחתות וייעול בתקציב השוטף של משרד התיירותהפחתות וייעול בתקציב השוטף של משרד התיירות

    
    מחליטים מחליטים מחליטים מחליטים 

 
 2004ח בהרשאה להתחייב בשנת " מליון ש20להפחית מבסיס התקציב השוטף של משרד התיירות 

 .ל המשרד ובתאום עם אגף התקציבים"בסעיפים שייקבעו על ידי מנכ
 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
    
אל אלו מתווספים חדרי אכסניות נוער ויחידות .  חדרי בתי מלון45,000 במדינת ישראל ישנם כיום .1

תשתית תיירותית זו אשר פותחה בין היתר על ידי הפניית מקורות השקעה . האירוח הכפרי
הפחתת .  מיליון תיירים בשנה4 -מסוגלת לאכלס כיום כ, 2000מהמדינה לקראת ההיערכות לשנת 

ידוד השקעות הון בתיירות נובעת מתוך התפיסה כי הדרישה  התקציבי ההרשאה עבור חוק לע30%
 . לתוספות חדרים הולכת ופוחתת בשנים האחרונות

 
סך התקציב . הגוף האחראי במשרד התיירות על שיווק תיירות החוץ של ישראל הנו מנהל השיווק .2

 35 -כמתוכם , )לאחר החלת הקיצוצים הרוחביים(ח " מליון ש94 -ברוטו של המנהל עומד על כ
עם צמצום פעילותו של המנהל לשיווק תיירות בשנים . מליון  הנם עבור הוצאות שכר ומנהלה

,   בלבד�10 שליחים ל 18 -האחרונות וצמצום מספר השליחים בפועל מטעם משרד התיירות מ
 . צפון אמריקה וביבשות אחרות, מוצע להפחית את תקציבי הפעלת הלשכות באירופה
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    בתבתבתבתעידוד השימוש ברכעידוד השימוש ברכעידוד השימוש ברכעידוד השימוש ברכ

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
להטיל על שר התחבורה ועל שר האוצר להקים צוות בינמשרדי לבחינת מחירי נסיעה בתחבורה  .1

ברכבות ובאוטובוסים ולגיבוש רפורמה במחירי הנסיעה ברכבת ובקווי שירות , ציבורית
 :באוטובוסים בינעירוניים בהתאם לעקרונות הבאים

 
ת המחירים לנוסעים הקבועים וייקור לעודד השימוש בתחבורה ציבורית באמצעות הוזל .א

 .המחירים לנוסעים המזדמנים
להנהיג תעריפים שונים לשעות השיא ושעות השפל באופן שיעודד שימוש ברכבת בשעות  .ב

 .השפל
 .להנהיג אמצעי כירטוס משותפים לרכבת ולאוטובוסים .ג
וסים אוטוב, רכבת(האחדה של מנגנוני העידכון של מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית  .ד

 ).ומוניות
 

ח מבסיס תקציב התמיכות בתחבורה הציבורית לשנת " מיליון ש50להפחית , בהתאם לאמור בסעיף זה
2004. 

 
 בענין 20.10.2002 מיום 2604' הצוות המשותף יבחן את דרכי יישום החלטת הממשלה  מס .2

, יי חקיקהלרבות שינו, רפורמה בענף המוניות ואת השינויים הנדרשים לצורך יישום ההחלטה
 30.11.2003ולא יאוחר מיום ,  ימים60ויגיש המלצותיו לשר האוצר ושר התחבורה תוך 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
מתאפיין , הכולל בתוכו את רכבת ישראל וחברות האוטובוסים השונות, ענף התחבורה הציבורית

ביחס לעלות עלות ההון בתחבורה המסילתית גבוה , כמו כן. בשונות ביקוש גדולה במהלך שעות היום
 .ההון בשימוש באוטובוסים ובשעות השיא הביקוש לרכבת גבוה יותר מהביקוש לאוטובוסים

 
ועל מנת לעודד את הנוסעים , על מנת ליצור ניצול אופטימלי של התשתית התחבורתית הקיימת

 :מוצע לבצע רפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית שתכלול את המרכיבים הבאים, הקבועים
ובכך ייווצר תמריץ , יא הנסיעה ברכבת לכיוון אחד תהיה יקרה מהנסיעה באוטובוסבשעות הש .1

לנסיעה באוטובוס בשעות האלה לנוסעים שאינם קבועים ותשופר רמת השירות הניתנת ברכבת 
דבר שיביא לירידה , שינוי זה יעודד מעבר של נוסעים מרכב פרטי לרכבת. לנוסעים הקבועים

 .ים בכבישיםבצפיפות  כלי הרכב הפרטי
בשעות השפל הנסיעה ברכבת לכיוון אחד תהיה זולה משמעותית מנסיעה באוטובוס ובכך ייווצר  .2

תמריץ לנסיעה ברכבת בשעות אלה לנוסעים שאינם קבועים באופן שהקיבולת הרכבתית תנוצל 
 .בצורה יעילה

 
   �ג "התשס, )11' תיקון מס( נתקבל בכנסת חוק רשות הנמלים והרכבות 29.12.02 ביום ,בנוסף
, החוק נועד ליצור מסגרת חקיקתית להפרדת רכבת ישראל מרשות הנמלים). "החוק:"להלן (2002

בשל , בין היתר, וזאת כדי לאפשר את הרחבת היקף ההשקעות בתחום התחבורה המסילתית
 . יכולתה של חברה עצמאית לגייס הון זר

במהלך ההפרדה שבין רכבת ישראל לבין  לחוק לא הסדיר מספר סוגיות שכרוכות 11' תיקון מס
 .רשות הנמלים ושחיוניות להמשך ביצועו

 



 

 148

    ייעול השידור החינוכי והעברת ביצועו לטלוויזיה הישראלית ולרשות השניהייעול השידור החינוכי והעברת ביצועו לטלוויזיה הישראלית ולרשות השניהייעול השידור החינוכי והעברת ביצועו לטלוויזיה הישראלית ולרשות השניהייעול השידור החינוכי והעברת ביצועו לטלוויזיה הישראלית ולרשות השניה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, 1את שידורי הטלוויזיה החינוכית הישראלית בערוצי השידור , 2004 בינואר 1החל מיום , להפסיק  .1

 .23- ו10, 2
 
) כוננויות והוצאות רכב, שעות נוספות(ת תקציבי הפעולות וההוצאות הנלוות לשכר להפחית א  .2

 .ח" מליון ש90 ואילך בסך של 2004מתקציב הטלוויזיה החינוכית לשנת 
 
כך שזמן השידור המוקצה , 1990 �ן "התש, לתקן את חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו  .3

וזמן השידור המוקצה לטלוויזיה הלימודית , 2ץ לטלוויזיה הלימודית בכלל יחידות השידור בערו
וזאת בהתאם לכללים שתקבע , וישמש לשידור חינוכי,  יימכר לזכייניות בתמורה הולמת10בערוץ 

 . בהתייעצות עם שרת החינוך, מועצת הרשות השנייה
 
כך שתבוטל החובה להקצות אפיק , 1982 �ב "התשמ, )בזק ושידורים(לתקן את חוק התקשורת   .4

 .ות שידורי הטלוויזיה הלימודיתלרש
 
זמן השידור המוקצה כיום לצורך שידורי הטלוויזיה החינוכית במסגרת שידורי רשות השידור יהיה   .5

אשר יתבצע בהסכמת שרת החינוך והשר , באחריותה של רשות השידור וישמש לשידור חינוכי
 . הממונה על ביצוע חוק רשות השידור

 
ובכלל זה לתקן בהתאם לאמור לעיל , יידרשו בכדי לבצע החלטה זולבצע תיקוני חקיקה נוספים ש  .6

 .את התקנות והכללים שנקבעו מכוח החוקים המנויים לעיל
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

התרבות והספורט להמיר ,  הוחלט להטיל על שר החינוך12.8.98 מיום 4190' בהחלטת הממשלה מס
יזיה החינוכית ברכישה של הפקות ידי הטלוו- את ביצוען של הפקות עצמאיות על2001עד לשנת 

 משרות בכל אחת 30-ולצמצם בהתאם את מצבת כוח האדם בטלוויזיה החינוכית ב, מגורמי חוץ
 ). משרות90כ הפחתה של "סה (2001 עד 1999מהשנים 

שבו נמתחה ביקורת חריפה על תפקודה של , 48' ח מבקר המדינה מס"החלטה זו התקבלה לאור דו
ולאור , )12.8.98 מיום 4190' ראו דברי הסבר מצורפים להחלטת הממשלה מס (הטלוויזיה החינוכית

אשר צורפה לפרוטוקול החלטות , 17.3.98החלטת וועדת השרים לענייני ביקורת המדינה מיום 
החלטת הממשלה טרם . 3604ומספרה הוא , 2.4.98הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 

 .בוצעה במלואה

שידורים לימודיים שיהוו כלי עזר בידי :  שנה היו30-אשר נוסדה לפני כ, זיה החינוכיתמטרות הטלווי
בחלוף . משדרי השכלה ותרבות לכלל האוכלוסייה ושידורים חינוכיים לילדים ולנוער; מערכת החינוך

השנים חלו שנויים טכנולוגיים והתרחבו ערוצי התקשורת הישראלים ביחס למועד תחילת פעולתה של 
פחת , תרבות ומדע הפכו זמינים גם בערוצי תקשורת אחרים, משדרי טבע. וויזיה החינוכיתהטל

השימוש של מערכת החינוך בתכניות הלימודיות עקב שימוש באמצעי וידיאו ומולטימדיה בבתי הספר 
שאינן , ולפיכך נותר לשידור החינוכי להתמקד בעיקר ביצירת תכניות חינוכיות לילדים ולנוער

 . ות בשיקולים מסחרייםמאופיינ

אולם הצורך בשידור חינוכי כאמור אינו מחייב , לאור השינויים דלעיל יש אמנם מקום לשידור חינוכי
שמופקדת על , בפרט לאור העובדה כי הטלוויזיה החינוכית, את קיומו של גוף נפרד שימלא תפקיד זה

את שידורי הטלוויזיה , סיקלפיכך מוצע להפ. איננה ממלאת את תפקידה כמפורט לעיל, הנושא
החינוכית הישראלית בערוצי השידור השונים ולהפחית בהתאם את תקציבי הפעולות וההוצאות הנלוות 

 .לשכר מתקציבה
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מוצע לתקן את חוקי התקשורת , שלא במסגרת גוף נפרד, על מנת לתת מענה לצורך בשידור חינוכי
תופיע בהם קביעה של חובת שידור חינוכי " ודיתהטלוויזיה הלימ"כך שבמקום , וכל דין אחר, השונים

כאשר היקף השידור החינוכי , על פי קביעת שרת החינוך שתיעשה בהיוועצות עם שר התקשורת
 .במתכונת זו לא יפחת מהיקף שידורי הטלוויזיה החינוכית כיום
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    חוק הקולנועחוק הקולנועחוק הקולנועחוק הקולנוע

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 .1999 -ט"התשנ, לחוק הקולנוע) ב (11לבטל את סעיף 

    
    רי הסבררי הסבררי הסבררי הסברדבדבדבדב

 
,  לחוק קובע כי יש להקצות בסעיף משרד החינוך11סעיף .  נחקק בכנסת חוק הקולנוע1999בשנת 

 50%עוד קובע הסעיף כי גובה התקציב יהווה . תקציב לתמיכה בענף הקולנוע, התרבות והספורט
ות חבר(ידי הגופים המסחריים המשדרים לאוצר המדינה -מסכום התמלוגים שמועברים מדי שנה על

 ). ותחנות הרדיו האזוריות10ערוץ , הערוץ השני, הלוויין, הכבלים
 

הגורמים המשפיעים על היקף תקציב התמיכה בקולנוע הם היקף הכנסותיהם של , בשל מבנה זה
 .  ושיעור התמלוגים בו הם מחויבים- המהווים את הבסיס לחישוב התשלום-הגופים המשדרים

 
כחלק ממדיניות , ור התמלוגים בו מחויבים הגופים המשדריםבשנתיים החולפות חלה ירידה בשיע

ייתכן שמגמת . ובהתאם למצב המקרו כלכלי במשק, משרד התקשורת ומשרד האוצר בנושא זה
, היקף ההכנסות של הגופים המשדרים משתנה משנה לשנה, בנוסף. ההפחתה האמורה תימשך בעתיד

 . ףכפונקציה של המצב הכלכלי במשק ורמת התחרות בענ
 

הפועלת (משרד האוצר ומועצת הקולנוע , התרבות והספורט, בסיכום בין משרד החינוך, לאור זאת
הוחלט על ביטול הסעיף בחוק ממנו נגזרת התמיכה בענף , 2003 ביוני 15מיום , )מתוקף חוק הקולנוע

בסכום , התרבות והספורט, ועל תקצוב התמיכה בענף במסגרת תקציב משרד החינוך, הקולנוע כיום
בהיקף דומה לתמיכה הנגזרת מהמצב החוקי , הסכום האמור מבטיח את המשך התמיכה בענף. קבוע
 . כיום

 
 לחוק הקולנוע) ב (11מוצע לבטל את סעיף , לאור האמור
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    תקן מוסדות ציבורתקן מוסדות ציבורתקן מוסדות ציבורתקן מוסדות ציבור

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לעניין אישור תקציב לקביעת תקן , 12.2.1995 מיום 4890לפעול בהתאם להחלטת ממשלה מספר  .1

 ").התקן "-להלן( החדשה הלהקמת מוסדות ציבור עבור הבניי
 
לבטל את ההגמשות בתנאי הזכאות שהופעלו בהתאם להחלטות ועדת הליווי המשותפת ליישום  .2

 . התקן
 
לבטל את הכללים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע להמרת מוסד ציבורי על פי התקן  .3

הכללים להמרה לא תחול על תקן מוסדות ציבור החלטה זו לגבי . בהקמת מוסד ציבורי אחר
 .  ויישובי הטיפול הנקודתי'  ב-ו' באזורים שהוכרזו כאזור עדיפות לאומית א

 
 .ח מבסיס תקציב מוסדות ציבור שאינם במסגרת התקן" מלש40להפחית  .4
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

קיימים , סף לכךבנו. ח" מיליון ש101 עומד תקציב תקן מוסדות ציבור לבניה חדשה על 2003בשנת 
ח לשם השלמת פערים בשכונות " מיליון ש111תקציבים למוסדות ציבור שלא במסגרת התקן בסך 

 .ותיקות וביישובי מיעוטים
 

 נוצרה תשתית של מוסדות ציבור בבניה חדשה וכן הושלמו פערים חיוניים 1995 -מאז הפעלת התקן ב
 .בשכונות ותיקות

 
 במקום -לדוגמא( התקן ובשל הפעלת ההגמשות בתנאים לזכאות בשל קיצוצים במהלך השנים בתקציב

נוצר פער הולך וגדל בין , )ד" יח500 -ניתנה זכאות למעון יום כבר ב, ד הנדרשות לפי התקן" יח1,650
 100 -פער זה מוערך בכ. לבין היקף התקציב כיום, היקף ההוצאות הנגזרות מהיקף התחלות הבניה

 .2003ח בשנת "מיליון ש
 
יאפשרו צמצום , טול ההגמשות בתקן מוסדות ציבור וביטול הסבת התקציב להקמת מוסדות ציבורבי

 .     הגירעון תוך שמירה על עקרונות התקן
 

היקף השלמת הפערים בשכונות הוותיקות מיום הפעלת התקן מאפשר כיום הפחתה בתקציב , בנוסף
 .מוסדות ציבור שאינם במסגרת התקן

    



 

 152

    ר ציבוריר ציבוריר ציבוריר ציבוריייעול השימוש בדיוייעול השימוש בדיוייעול השימוש בדיוייעול השימוש בדיו

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 �להלן (לשנות את הכללים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון לעניין שכר הדירה בדיור הציבורי 

 :על פי הפירוט הבא, ")הכללים"
 
תיקבע על פי הזכאות במסלול מרכז הנחות שכירות בלבד , לקבוע כי זכאות לדירה בדיור הציבורי .1

 .1982-א"התשמ, פי חוק הבטחת הכנסה-עו עלבהתאם למבחני הכנסה שיקב, ")ש"מה"להלן (
 
להנחות את שר הבינוי והשיכון לפעול לביטול כל ההנחות בשכר דירה שניתנו על ידי וועדת  .2

 .המחירים במשרד הבינוי והשיכון לגופים שאינם זכאים על פי ההגדרה בכללים
 
כל מידע בדבר , כוןלהטיל על המוסד לביטוח הלאומי להעביר לאגף איכלוס במשרד הבינוי והשי .3

 .ככל שמדובר במידע הדרוש לקביעת זכאות לשכר דירה וגובה דמי השכירות, הכנסתו של אדם
 
לנתוני שכר הדירה , ")ח"שד "�להלן " (שכר דירה חופשי"להשוות את דמי השכירות במסלול  .4

 .בשוק החופשי הקיימים במשרד הבינוי והשיכון
 
הקיים על פי הכללים ולקבוע כי שכר הדירה ) סוציאליה(לבטל את מסלול שכר הדירה המסובסד  .5

 �להלן " (מרכז ההנחות שכירות"כאמור ייקבע על פי הקריטריונים החלים על דיירים במסלול 
 .להלן, על פי העדכונים המפורטים בהחלטה זו, ")ש"מה"

 
 :ש ייקבע באופן הבא"שכר הדירה במסלול מה .6

 25%ייקבע בשיעור , כנסתם נמוכה מסכום סף המסדמי השכירות המינימליים לדיירים אשר ה .א
 .₪) 100(ח ולא פחות ממאה "משכר הדירה במסלול שד

גודל המשפחה ואזור , ח ייקבעו על פי מבחן הכנסה"הנחות בדמי השכירות ממסלול שד .ב
 .המגורים

באופן שיבטיח כי , תקטן בהדרגה, הנחות בדמי השכירות על הכנסה מעל סכום סף המס .ג
 .תעלה, הזכאי בניכוי שכר הדירההכנסתו של 

התקרה לקבלת הנחה בשכר דירה תיקבע בהתאם לסכום ההכנסה המירבי מעבודה שאינה  .ד
 ).1982 �א "התשמ(, שוללת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה

 
לחילופין להסמיך את שר האוצר ושר הבינוי והשיכון לקבוע בתוך חודש את אופן העלאת שכר 

תחול ההחלטה כאמור בסעיפים , במידה ולא יגיעו השרים להסכמה כאמור. ירה בדיור הציבוריהד
 .'עד ד' א
 

 19 מיום 746' לשנות את הכללים הנהוגים במשרד הבינוי והשיכון על פי החלטת הממשלה מס .7
מבצעי המכר בדיור  "�להלן (, 2000 לספטמבר 18 מיום 2361'  והחלטה מס1999דצמבר 
אינו זכאי להנחות לרכישת , באופן שייקבע כי דייר הנמצא במסלול שכר דירה חופשי, ")הציבורי

 . 'פרט לדירות באזור עדיפות לאומית א, דירה במסגרת מבצעי המכר בדיור הציבורי
 
באופן שתבוטל , ")החוק "�להלן  (1998 �ח "התשנ, לתקן את חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי .8

דייר ממשיך ולקבוע כי הזכאות לדיור ציבורי תקבע על פי הכללים הקיימים הזכאות לדיור ציבורי ל
או העברתו למוסד , על אף האמור לעיל יקבע כי בעת פטירתו של זכאי. במשרד הבינוי והשיכון

 או חייל משוחרר יהיו 21אשר מתחת לגיל , ילדו או נכדו או מי שהזכאי היה אפוטרופסו, סיעודי
או שיחרורם משירות חובה ובלבד , 21עד הגיעם לגיל , דיור הציבוריזכאים להמשך מגורים ב

 .  חודשים12שמדובר לתקופה שלא תעלה על 
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 בדבר מבצעי המכר בדיור הציבורי 1999 בדצמבר 19 - מיום ה746' לתקן את החלטת הממשלה מס .9
 שנת ואת הנהלים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון כך שהמענק המותנה מהמחיר הבסיסי לכל

 :יקבע באופן הבא, מגורים שלמה לזכאים
 

 . ממחיר הדירה 90%סך המענק המותנה לא יעלה על ',  באזור עדיפות לאומית א3% .א
 . ממחיר הדירה 80%סך המענק המותנה לא יעלה על ',  באזור עדיפות לאומית ב2% .ב
 . ממחיר הדירה 70%סך המענק המותנה לא יעלה על ,  בשאר האזורים1% .ג
 

אשר שילמו דמי הרשמה והחלו בתהליך הרכישה , הוראות אלו לא יחולו על זכאים, אמורעל אף ה
 .2003 לספטמבר 15 -לפני יום ה

 
לקבוע הוראות מעבר לתקופה שלא , להטיל על שר הבינוי והשיכון בתאום עם שר האוצר .א

 . חודשים לביצוע מלא של החלטה זו3תעלה על 
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

 :י נקבע כיום בשלושה מסלוליםשכר הדירה בדיור הציבור
 

שכר דירה זה משולם .   שכר הדירה בשוקהמשקף אתשכר הדירה .  שכר דירה חופשי-ח"שד !
 .להקצאת דירה בשיכון הציבורי" זכאים"על ידי מי שאינם 

 
ממנו , "זכאים"דיירים שאוכלסו כרוב הזו רמת שכר הדירה ל). סוציאלי(שכר דירה מסובסד  !

 .כפי שהיה במועד האיכלוס, דירה בהתאם למצב הכלכלי של הזכאינגזרת ההנחות בשכר 
 .זכאים במסלול זה ממשיכים להנות משכר דירה מסובסד גם כאשר מצבם הכלכלי משתפר

 
שכר דירה שניתן לדיירים שמתקיימים מקצבות קיום של .  מרכז הנחות שכירות-ש"מה !

 מהכנסתו 5% זה לא יעלה על  שכר הדירה במסלול.הביטוח הלאומי או מרמת הכנסות דומה
 .של הזכאי

 
 : הבעיות הקיימות במסלולי שכר הדירה בדיור הציבורי הקיימים כיום  .1
 

חלק ניכר מן הדיירים בדיור הציבורי אינם עומדים במבחני הכנסה כלשהם ולכן ממשיכים  .א
להנות מהנחות גם כאשר הכנסתם עולה על ההכנסה הקובעת לקבלת קצבות קיום של 

 .לכן מוצע לקבוע מבחן הכנסה  אחיד לכל דיירי הדיור הציבורי. לאומיהביטוח ה
נהנים מהנחות על שכר ) עסקים וכדומה, כגון עמותות(גופים שאינם זכאי דיור ציבורי , כיום .ב

ידי משרד השיכון למרות שהנחות אלה אמורות להינתן רק לזכאי הדיור -הדירה שניתנו על
 .נחות בשכר דירה לגופים שאינם זכאי משרד השיכוןלכן מוצע לבטל את כל הה. הציבורי

ח בו נמצאים דיירים אשר אינם זכאי משרד השיכון אמור לשקף את "שכר הדירה במסלול שד .ג
לכן מוצע .  ממחיר השוק20% -מחיר השכירות בשוק החופשי בפועל מחיר זה נמוך בכ

 .להתאים את דמי השכירות במסלול זה למחירי השוק
ש מתבטלת אם הכנסתו עולה על הסכום "דייר אשר נמצא במסלול מההזכאות להנחה ל .ד

כתוצאה מכך גדלים דמי השכירות שלו , הקובע לקבלת קצבת קיום של הביטוח הלאומי
כפועל יוצא קטנה משמעותית הכנסתו הפנויה ונוצר תמריץ שלילי ליציאה . במאות אחוזים

 .לעבודה
הנחות בשכר , מי שכירות לפי מסלול זהמסלול שכר דירה מסובסד מקנה לדייר המשלם ד .ה

כיוון שדיירים במסלול זה אינם עוברים , הדירה גם כאשר הדייר אינו זכאי יותר לדיור ציבורי
לכן מוצע לבטל את מסלול דמי השכירות . מבחני הכנסה תקופתיים לאחר קבלת הזכאות
 .ש"המסובסדים להעביר את כל הדיירים למסלול מה
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 תמריץ להצטרפות למעגל העבודה וליצור מידרוג של שכר הדירה ביחס לרמת מוצע ליצור, לפיכך
תוך הבטחה שההכנסה השולית , המיקום הגיאוגרפי של הדירה וגודל הדירה, ההכנסה של הזכאי

 .הפנויה לא תקטן
 
להקצאת דירה בדיור ציבורי ולכן מוצע כי לא יהנו " זכאים"ח אינם "דיירים הנמצאים במסלול שד  .2

כי דיירים אלו יהיו זכאים לרכוש , יודגש. ת שניתנו במבצעי המכר לדיירי הדיור הציבורימההנחו
 .את הדירות לפי מחירן בשוק

  
-בן(כהגדרתם בחוק מעניק לדיירים ממשיכים  1998-ח"התשנ, זכויות הדייר בדיור הציבוריחוק   .3

קופה של שלוש שנים הורה או האפוטרופוס של הזכאי ובלבד שהתגורר בדירה ת, נכד, ילד, זוג
זכאות להתגורר בדירה הציבורית ) בסמוך למועד פטירת הזכאי או מועד יציאתו למוסד סיעודי

 במקרה כזה ישלם הדייר .במקרים בהם הדייר המקורי נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי
 . חודשים12הממשיך את אותו שכר דירה ששילם הזכאי לתקופה של 

 
החברתי ת הסיוע בדיור הוא כי הסיוע הניתן לזכאי נקבע בהתאם למצבו עקרון מרכזי במדיניו  .4

 תוך התעלמות ,כן החוק מעניק לדיירים ממשיכים זכאות לדירה ציבוריתעל פי  ףא. כלכלי
 יודגש כי אין הצעת .דבר המהווה סתירה לעקרון לעיל, ממאפייניהם הסוציו אקונומיים מוחלטת

 חודשים מיום שחרורם 12 או דיירים הנמצאים עד 21 ההחלטה חלה על דיירים מתחת לגיל
 או 21לאחר גיל , כלכליים-זכאותם של דיירים אלו תקבע בהתאם למאפיינים חברתיים(ל "מצה

 ).  חודשים מיום שחרורם12לאחר 
 
 משווי 95%החלטת הממשלה בדבר מכירת הדיור הציבורי לדיירים העניקה הנחות של עד   .5

ועקב כך גרמו , ו לכך שעלויות הפעלת המבצע גבוהות מההכנסות בגינוהנחות אלו הביא. הדירות
אשר בנוסף למכירת הדירות , גירעון זה מקשה על עמידה ביעדי המבצע. לגירעון בהפעלת המבצע

לדיירים וכיסוי הוצאות המכירה קבעו גם כי הממשלה תמשיך לספק מספר מינימלי של פתרונות 
בכדי לעמוד ביעדי המבצע מוצע להקטין את ההנחות ). שנה פתרונות דיור בכל 2,200(דיור 

 .הניתנות לדיירי הדיור הציבורי
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    הקטנת מרכיב השכר בתקציב המדינההקטנת מרכיב השכר בתקציב המדינההקטנת מרכיב השכר בתקציב המדינההקטנת מרכיב השכר בתקציב המדינה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 ואת תקציבי השכר בבסיס התקציב לשנת 14%להפחית את מספר השעות הנוספות בשיעור של  .1

 .2בהתאם לטבלה המצורפת בנספח , 2004
 
להטיל על שר הרווחה ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח ,  שלעיל1בהתאם לאמור בסעיף  .2

 14%להפחית , 1985-ה"התשמ, בחוק יסודות התקציב) א(24מתוקף סמכותם לפי סעיף , לאומי
ח בתקציב המוסד לשנת " מיליון ש2.8ולהפחית בהתאם , מהשעות הנוספות של עובדי המוסד

 .  2004הכספים 
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

בשנים האחרונות נרשם , זאת ועוד.  מהוות את אחד המרכיבים הגדולים בתקציב המדינההוצאות השכר
 בתשלומי השכר בתקציב 19% חל גידול של 1997-2002כך בשנים . גידול מתמיד בהוצאות אלה

 .המדינה
 

בדבר , ובהמשך להחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת התוכנית להבראת כלכלת ישראל, לפיכך
שכר בתקציב המדינה מוצע להפחית את במספר השעות הנוספות בבסיס התקציב הקטנת הוצאות ה

 . 14% בשיעור של 2004לשנת 
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    הפחתת תקציב ההשכלה הגבוהה בגין כפל תקצוב של הלומדים סיעודהפחתת תקציב ההשכלה הגבוהה בגין כפל תקצוב של הלומדים סיעודהפחתת תקציב ההשכלה הגבוהה בגין כפל תקצוב של הלומדים סיעודהפחתת תקציב ההשכלה הגבוהה בגין כפל תקצוב של הלומדים סיעוד

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, ח ולהגדיל את תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה" מיליון ש15-להפחית את תקציב משרד הבריאות ב

דלת הכנסות משרד הבריאות מהאוניברסיטאות המפעילות תוכניות להכשרת כוח אדם סיעודי כנגד הג
,  בין משרד הבריאות 2004 בינואר 1בהיקף שיוסכם עד ליום , אקדמי בבתי הספר הממשלתיים בסיעוד

 .ח" מיליון ש15ואשר לא יעלה על , ת "האוניברסיטאות וות
 

 הבריאות על אופן רכישת השירותים והיקפם יופחת תקציב ת ומשרד"וות, לא יסכימו האוניברסיטאות
ח שישמשו לתיקצוב בתי הספר הממשלתיים לסיעוד " מיליון ש41ההשכלה הגבוהה בסכום של 

 . ולתמיכה בבתי ספר ציבוריים לסיעוד
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

. שנה סטודנטים ב2,000-מספר הסטודנטים הלומדים סיעוד במסלול אקדמי לתואר ראשון עומד על כ
ובנוסף מתוקצבות , סטודנטים אלה משלמים שכר לימוד לאוניברסיטאות בהן הם רשומים

תקצוב זה ). באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב(האוניברסיטאות עבור סטודנטים אלה על ידי המדינה 
אלא , ניתן לאוניברסיטאות למרות ששני שלישים מהלימודים אינם מתקיימים במסגרת האוניברסיטה

משרד הבריאות מתקצב את בתי הספר הממשלתיים לסיעוד , במקביל. גרת בתי הספר לסיעודבמס
לימוד בבתי הספר (בגין אותה פעילות , כלומר. בסכומים נוספים עבור הלימודים המתבצעים בהם

 . לאוניברסיטאות ולבתי הספר לסיעוד: נותנת המדינה תקצוב כפול) לסיעוד
 

 את - מתוך סכום ההפחתה -ולהגדיל , ח מתקציב ההשכלה הגבוהה" ש מליון41מוצע להפחית , לפיכך
משרד הבריאות יתקצב את בתי . ח" מליון ש24-תקציב משרד הבריאות לנושא בתי הספר לסיעוד ב

שיחולק ביניהם על פי מספר , ח" מליון ש41הספר הממשלתיים והציבוריים לסיעוד בסכום של 
 .BAתואר התלמידים הלומד בהם במסלול אקדמי ל
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 ))))Birthright" (" (" (" (זכות מלידהזכות מלידהזכות מלידהזכות מלידה""""פרוייקט פרוייקט פרוייקט פרוייקט 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 

כביטוי ) Birthright" (זכות מלידה"ח למימון הפרויקט " יוקצה סך של שני מיליון ש2004 בשנת 
להערכת הממשלה את חשיבות פעולתו של הפרויקט האמור בהידוק הקשר עם הנוער היהודי 

 .חרף המצוקה התקציבית, בתפוצות
 

ובלבד ,  תסתכם השתתפות הממשלה במימון הפרויקט בשליש מעלות הפרויקט הכוללת2005בשנת 
 .שעלותו הכוללת של הפרויקט תיקבע בהסכמה בין ממשלת ישראל לבין מייסדי הפרויקט

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
בגילאים (המקנה זכות לכל נער ונערה יהודיים מהתפוצות , הוא תכנית חינוכית, "זכות מלידה"פרוייקט 
 .לבקר בישראל במסגרת מאורגנת המיועדת לחזק את זהותם היהודית, )15-26

 
תשתתף ממשלת , 1999 בנובמבר 10עלייה וקליטה מיום , על פי החלטת ועדת שרים לענייני תפוצות

ובלבד שסכום זה לא יעלה על שליש מסך עלות ( מיליון דולר 70ישראל במימון התכנית בסכום של עד 
חברת (לפי ההסכם בין הממשלה לחברה המפעילה את התכנית ). כולל (2000-2004בשנים ) התכנית

אין חובה להשתתף . מחויבת הממשלה להודיע מדי שנה על גובה השתתפותה בפרוייקט, ")תגלית"
 .בשליש מסך העלות המתוכננת והממשלה רשאית להשתתף בסכום נמוך יותר

 
מוצע , בנוסף. ח" מילון ש20 תעמוד על 2004לקבוע כי השתתפות הממשלה בפרוייקט בשנת , מוצע

 . 2005להפסיק את השתתפות הממשלה במימון הפרוייקט החל משנת 
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    הפחתת בסיס הזכאות לשירותי הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטיהפחתת בסיס הזכאות לשירותי הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטיהפחתת בסיס הזכאות לשירותי הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטיהפחתת בסיס הזכאות לשירותי הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 ותקנות 1996 �ו "התשנ, )ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים(לבצע תיקונים בצו הסנגוריה הציבורית 

 ולהשוות את בסיס הזכאות לשירותים של הסנגוריה הציבורית 1973 �ג "התשל, המשפטיהסיוע 
 . מהשכר הממוצע במשק67% �במקום ל , והסיוע המשפטי לשכר מינימום במשק

 
 .ח מתקציב הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי" מיליון ש10להפחית בהתאם 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
לרבות , הוקמו לשכות המעניקות שירות משפטי, שפטילפי חוק הסנגוריה הציבורית והסיוע המ

סנגוריה  ציבורית בתחום הפלילי וסיוע (כפי שנקבע בתקנות , בעניינים ובהיקף, ההוצאות הכרוכות בו
 .למי שידו אינה משגת לשאת בהם, )משפטי בתחום האזרחי

 
מבחן , ככלל. כושהזכאות לשירותים משפטיים על פי חוקים אלה נקבעת על בסיס מבחני הכנסה ור

 ). נפשות3למשפחה של ( מהשכר הממוצע במשק 67%ההכנסה הוא הכנסה שאינה עולה על 
 

. מספר מקבלי שירותי הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי גדל בשנים האחרונות באופן משמעותי
הן במגזר הפרטי והן במגזר , עקב המצב הכלכלי חלו ירידות בכל רמות השכר במשק, מאידך

 .משלתיהמ
 

כך ששירותי הסנגוריה הציבורית , מוצע לפעול לשינוי הצו והתקנות באופן שיגדיר בסיס זכאות חדש
. אשר ידם אכן אינה משגת לשאת בהוצאות בגין שירותים משפטיים, והסיוע המשפטי יוענקו לאזרחים

סיוע והרחבת מהלך זה יאפשר הקצאה נכונה יותר של המשאבים העומדים לרשות מערכי הסנגוריה וה
 .בסיס השירותים הניתנים לנזקקים שעונים למבחני הכנסה
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    דחיית מפקד האוכלוסין והדיור דחיית מפקד האוכלוסין והדיור דחיית מפקד האוכלוסין והדיור דחיית מפקד האוכלוסין והדיור 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
ולדחות , 2008 לשנת 2006לדחות את ביצוע מפקד האוכלוסין והדיור הבא של מדינת ישראל משנת 

 .בהתאם את ההוצאה התקציבית בגינו
 

בתכנית המיועדת ,  של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2004ח מתקציב " מיליון ש10להפחית בהתאם 
 .2006למימון ההיערכות למפקד 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
, רשאי ראש הממשלה להורות בצו על עריכת מפקד אוכלוסין כלל ארצי, על פי פקודת הסטטיסטיקה

בוע לשם הנושאים שיכללו בו וכל עניין אחר שראש הממשלה ימצא לנכון לק, כולל מועד המפקד
 .ביצוע הפקד בצורה יעילה

 
 2006 הורה ראש הממשלה בצו על תחילת ההיערכות לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 1999בנובמבר 

, במקום מפקד קונבנציונלי,  מפקד משולב המתבסס על קבצי מידע מנהליים קיימים�במתכונת חדשה 
 . אשר מצריך פקידת שטח רחבה על ידי הפוקדים

 
מון ההיערכות למפקד סוכם בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין אגף התקציבים והוא תקציב למי
 יצריך תוספת 2006ביצוע המפקד בשנת , לפי התכנית המקורית. ח לשנה" מיליון ש40 -עומד על כ

ח " מיליון ש140 -וכ) שנה הקודמת לשנת ביצוע המפקד (2005ח בשנת " מיליון ש30-תקציבית של כ
 .  א מעבר לקיים כיום"תידרש תוספת משמעותית של כ, כמו כן). שנת הביצוע (2006נת נוספים בש

 
מוצע לדחות את ביצוע , לנוכח המצב הכלכלי ומדיניות הממשלה בדבר הפחתת ההוצאה הציבורית

 . ולדחות בהתאם את תוספת ההוצאה הנדרשת בגינו2008 לשנת 2006מפקד האוכלוסין והדיור משנת 
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    תקציב פיתוח מתקציב המשרד לאיכות הסביבהתקציב פיתוח מתקציב המשרד לאיכות הסביבהתקציב פיתוח מתקציב המשרד לאיכות הסביבהתקציב פיתוח מתקציב המשרד לאיכות הסביבההפחתת הפחתת הפחתת הפחתת 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 .ח בהרשאה להתחייב מבסיס תקציב המשרד לאיכות הסביבה" מלש7.5להפחית  .1

 
 :להפחית בהתאמה את בסיס תקציב ההוצאה של המשרד לאיכות הסביבה על פי הטבלה הבאה .2
 

 )ח"אלש(הפחתה  שנת תקציב
2004 700 
2005 2,300 
2006 2,300 
2007 1,700 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
. ח בהרשאה להתחייב" מלש15.5בבסיס תקציב המשרד לאיכות הסביבה קיים תקציב פיתוח בסך 

ואינו מופקד , בתחומי התקינה הסביבתית והאכיפה, המשרד לאיכות הסביבה  מאופיין  בפעילות מטה
 .על תחומים ביצועיים אשר דורשים קיומו של תקציב פיתוח

 
 5ולהפחית בהתאמה את המימון השנתי בסך , ת את תקציב הפיתוח המוזכר לעילמוצע להפחי, לפיכך
בהתאם לצורך , 2006- ו2005ח נוספים  בשנים " מלש5וכן להפחית , 2004ח בתקציב שנת "מלש

 .  2003במימון ההרשאה להתחייב משנת 
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    הנחות בארנונההנחות בארנונההנחות בארנונההנחות בארנונה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
כך שההנחה בארנונה לאזרחים ותיקים , 1989 -ן "התש,  לחוק האזרחים הותיקים9לתקן את סעיף 

באופן שההנחה תינתן רק למי שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו , תינתן על פי מבחן הכנסה
תינתן , בדירה המשמשת למגורים בה מתגורר יותר מאזרח ותיק אחד. עולה על השכר הממוצע במשק

אינו עולה על פעם וחצי מהשכר ,  מכל מקור שהוא, ההנחה אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה
 .הממוצע במשק

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 בארנונה על 30% קובע כי תינתן הנחה בשיעור של 1989 �ן "התש,  בחוק האזרחים הותיקים9סעיף 

 .לכל אזרח ותיק  ללא מבחן הכנסה, דירה המשמשת למגורים
 

ן אזרחים שמצבם הכלכלי מצדיק את מתן החוק אינו מבחין בין אזרחים שמצבם הכלכלי שפיר לבי
שכן הוא מונע מהן , מצב עניינים זה יוצר עיוותים בהקצאת המקורות של הרשויות המקומיות. ההנחה

 . חברתית�הכנסות גם כשאין לכך כל הצדקה כלכלית 
 

מוצע לשנות את ההנחה בארנונה הקבועה בחוק האזרחים הותיקים ולהחליפה בכזאת הניתנת , לפיכך
באופן שההנחה תינתן רק למי שסך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר , פי מבחן הכנסהל

הממוצע במשק ואם בדירה יותר מאזרח ותיק אחד סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה  מכל מקור 
 .שהוא אינם עולים על פעם וחצי מהשכר הממוצע במשק
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    שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוההשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוההשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוההשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה

    ליטיםליטיםליטיםליטיםמחמחמחמח
 

יקבע בהתאם , שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, ה ואילך"לקבוע כי החל משנת הלימודים תשס
 :למפורט להלן

 .ללימודי תואר ראשוןללימודי תואר ראשוןללימודי תואר ראשוןללימודי תואר ראשון .1
על רמה , ה ואילך"החל משנת הלימודים התשס, שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים יעמוד .א

 .א" מרמתו הריאלית בשנת הלימודים תשס10%-ריאלית הנמוכה ב
ח מבסיס תקציב ההשכלה הגבוהה ומבסיס תקציב " מליון ש38יופחת סכום של , תאםבה .ב

ח מבסיס תקציב " מליון ש112וסכום נוסף של , 2004המכללות להכשרת מורים לשנת 
קרי סך ההפחתה , 2005ההשכלה הגבוהה ומבסיס תקציב המכללות להכשרת מורים לשנת 

 .2005ח בשנת " מליון ש150יעמוד על 
החל משנת , יתבצע, לעיל'  בגין הפחתת שכר הלימוד בשיעור הנקוב בסעיף אהשיפוי .ג

 :כדלקמן, ד"הלימודים התשס
 מהיקף נקודות 1/3לא יינתן שיפוי למוסד עבור סטודנט שלא השלים לימודים בהיקף של 

עם השלמת היקף הלימודים האמור . הזכות הנדרשות להשלמת התואר אותו הוא לומד
 .י למפרע עבור הסטודנט שהשלים לימודים בהיקף זהיועבר למוסד שיפו

ה לא יינתן שיפוי בגין הפחתת שכר הלימוד במוסדות שאינם "החל משנת הלימודים תשס .ד
 .מתוקצבים

ח מבסיס תקציב ההשכלה הגבוהה ומבסיס תקציב " מליון ש10יופחת סכום של , בהתאם .ה
ח מבסיס תקציב "ון ש מלי30וסכום נוסף של , 2004המכללות להכשרת מורים לשנת 

קרי סך ההפחתה , 2005ההשכלה הגבוהה ומבסיס תקציב המכללות להכשרת מורים לשנת 
 .2005ח בשנת " מליון ש40יעמוד על 

שכר הלימוד לכלל תלמידי , ה ואילך" לקבוע כי החל משנת הלימודים התשס-.  ללימודי תואר שניללימודי תואר שניללימודי תואר שניללימודי תואר שני .2
יהיה , ולתקצוב או על ידי משרד החינוךהתואר השני במוסד המתוקצב על ידי הוועדה לתכנון 

במקביל יוגדל מערך המלגות העומד . ד" משכר הלימוד בשנת הלימודים תשס20%-גבוה ב
 . לרשות הלומדים לתואר שני על בסיס מצוינות

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
הופחת שכר הלימוד לתואר ראשון במוסדות , 2001 בינואר 28מיום , 2872לפי החלטת הממשלה  .1

ד הופחת שכר "ג ותשס"בשנות הלימודים תשס, 14%-ב ב"הה בשנת הלימודים תשסלהשכלה גבו
מוצע לבטל חלק מהפחתות , עקב המצב הקשה אליו נקלע המשק.  נוספים בכל שנה3%-הלימוד ב

 מהרמה 10%-ולהעמידו על רמה ריאלית הנמוכה ב, ה"שכר הלימוד החל משנת הלימודים תשס
-וכן לבטל את הפחתת שכר הלימוד במוסדות הלא, א"שסהריאלית בה היה בשנת הלימודים ת

 .מתוקצבים ולתלמידים הלומדים תכנית חלקית בלבד
-מ: בעשור האחרון חל גידול ניכר במספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני באוניברסיטאות .2

,  מהגידול היה בתחומים מנהל עסקים וחינוך40%-כ. ס" בשנת תש30,460-ן ל" בשנת תש16,100
 בלבד 4.7%במנהל עסקים השיעור עמד על (אחוז המסיימים עם תואר מחקרי הוא נמוך בהם 

שיעור המסיימים תואר שני עם עבודת גמר בתחומי הלימוד השונים נמצא , אכן). ס"בשנת תש
הגידול הניכר במספר הלומדים לתואר שני בתחומי מנהל עסקים וחינוך מצביע . בירידה מתמדת

לעומת התועלת לכלל החברה כתוצאה מלימודיו , דנט מלימודים אלהעל התועלת שמפיק הסטו
על אף זאת שיעור ההשתתפות של המדינה בלימודים אלה נשאר גבוה ביחס לשכר . במתכונת זו

סביר שפרט המפיק תועלת כלכלית רבה יותר מלימודיו ישתתף . הלימוד אותו משלם הסטודנט
לפיכך מוצע . מה בתקופה של מצוקה כלכליתעל אחת כמה וכ, בשיעור גבוה יותר במימונם

ובד בבד , 20%ה בשיעור של "להעלות את שכר הלימוד לתואר השני החל משנת הלימודים תשס
הסיוע יינתן מתוך הסכום . מוצע להגדיל את מערך המלגות שיינתן לסטודנטים על בסיס מצוינות
 התואר השני בגין העלאת שיתפנה כתוצאה מהקטנת שיעור השתתפות המדינה במימון לימודי

 .שכר הלימוד ויאפשר לקדם ולבסס את המצוינות האקדמית של המוסדות
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    חוק הגלילחוק הגלילחוק הגלילחוק הגליל

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
ח מבסיס תקציב התמיכות של " מלש79ולהפחית בהתאם , 1987-ח"התשמ, לבטל את חוק הגליל

 .2004משרד החקלאות לשנת 
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

ביצי מאכל ( המדינה סובסידיה לייצור תוצרת הלול  ולפיו מעניקה1988חוק הגליל נחקק בשנת 
 .ביישובים באזור הגליל) ופטמים

 
 מעלות 17%כולל תמיכה בשיעור של ) ביצי מאכל(מנגנון הסבסוד הקיים היום בשלוחת ההטלה 

 מיליון 5- אלף ביצים לשנה למשק משפחתי ו500ועד מגבלת כמות של , הייצור התחשיבית לביצה
 .ח" מלש46.5-סך עלות התמיכה השנתית עומד על כ.  שיתופיביצים לשנה למשק

 
 מעלות הייצור התחשיבית 13%מנגנון הסבסוד הקיים כיום בשלוחת הפטם כולל תמיכה בשיעור של 

 טון פטם לשנה למשק 500- טון פטם לשנה למשק משפחתי ו50ועד למגבלת כמות של , לטון פטם
 .ח" מלש32.5-ל כסך עלות התמיכה השנתית עומד ע.  שיתופי

 
 :העיוותים הנובעים מהחוק

 מנגנון הסבסוד מנציח משקים קטנים ולא יעילים בשלוחות ההטלה �כשלים במקטע הגידול  .1
 .והפטם

 בחלק מהמקרים ניתן הסיבסוד ללא קשר לעיסוק בחקלאות וייתכן כי �בזבוז מקורות וכפל סיוע  .2
חלק מהמגדלים נהנים מהסובסידיה במקביל , כמו כן. ישנה כפילות עם תמיכות סוציאליות נוספות

 .למענק בגין השבתת ייצור
מאלצת את , התורמת להגדלת הייצור בשלוחה,  הסובסידיה�פגיעה במגדלים שאינם מהגליל  .3

המשקים האחרים בארץ לנכות סכום גדול יותר מהפידיון שלהם לטובת קרן משותפת לפינוי 
 .עודפים

, כל הסובסידיה, )מחיר מפוקח, מכסות(הייצור בשלוחה  בשל שיטת �פגיעה בעודף הצרכן  .4
 .או המשווקים ואינה מגולגלת כלל לצרכן/נשארת בידי היצרנים ו, שמקורה בתקציב המדינה

 מנגנון הסבסוד תורם להגדלת עודף הייצור בשלוחת ההטלה �חוסר שיווי משקל בשלוחת ההטלה  .5
 ). עד למגבלת הכמות המסובסדת(

 
מעכבים תהליכי , המתוארים לעיל יוצרים עיוותים בהקצאת המקורות התקציבייםמנגנוני הסבסוד 

על תקציב , מביאים לחוסר איזון בין היצרנים ומעמיס על המגדלים, התייעלות חיוניים בשלוחות
 .המדינה ועל הצרכן עלויות נוספות

 
 .1987-ח"התשמ, מוצע לבטל את חוק הגליל, על כן
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    לאותלאותלאותלאותהתאמות בתקציב משרד החקהתאמות בתקציב משרד החקהתאמות בתקציב משרד החקהתאמות בתקציב משרד החק

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
 מנהלת �להלן ( של מנהלת השקעות הון בחקלאות 2004להפחית מבסיס התקציב לשנת  .1

 .ח בהרשאה להתחייב" מלש20ח בהוצאה וסך של " מלש20סך של ) ההשקעות
 
להעניק מענקים להשקעות המניבות תוצרת , 2004החל משנת , להנחות את מנהלת ההשקעות .2

 .ליצוא בלבד
 
 .ח" מיליון ש35 סך של 2004ב התמיכות בייצור של משרד החקלאות לשנת להפחית מבסיס תקצי .3
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

. 1980-א"התשמ, מנהלת השקעות הון בחקלאות פועלת מתוקף החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
 .ח נוספים למימון השקעות בענף החלב"מתוקצבת המנהלת מידי שנה בעשרות מיליוני ש, בנוסף

 
כולל ההשקעות (ח בהרשאה להתחייב " מיליון ש143- מסתכם בכ2003קעות לשנת תקציב מנהלת ההש

 ).ברפת
 

הסיוע הממשלתי , לאור העובדה כי רמת הביקושים בשוק המקומי למוצרי חקלאות קשיחה יחסית
שיעור ניכר מתקציב המנהלת מופנה למימון , אף על פי כן. לענף צריך להתמקד בייצוא החקלאי

 . וצרת המיועדת לשוק המקומי ומתאפיינת בתרומה נמוכה לצמיחת ענף החקלאותהשקעות המניבות ת
 

הפחתת התקציב כמוצע והפנייתו אך ורק למימון השקעות המניבות תוצרת לייצוא תבטיח ניצול יעיל 
 .יותר של מנהלת ההשקעות ותרומה גבוהה יותר לצמיחת הענף

 
המיועד לממן את , ח" מלש35-ות סכום של ככיום מתוקצב בבסיס תקציב התמיכות של משרד החקלא

תקציב זה הינו בנוסף לתמיכות המיועדות לביטוח נזקי . מעורבות הממשלה בתמיכות בייצור החקלאי
 .טבע ואסונות טבע וסיוע לייצוא

 
רשתות , תקציב התמיכות משמש פעמים רבות למימון תמיכות נקודתיות בענפים שנקלעו למשבר

השתתפות בפינוי עודפים ובהשבתת ייצור בחלק מהגידולים ולסבסוד , לייצואביטחון לשוק המקומי ו
תמיכה זו יוצרת מספר כשלים שעיקרם פגיעה במוטיבציה ובכושר . פעולות של יצרנים בודדים

אדישות מובנית של היצרן לרמת הביצוע בשוק הודות לתמיכה האמורה ואפליה , התחרות של המגדל
 . בין מגזרים שונים בענף
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    שווק ופרסום בקופות החולים שווק ופרסום בקופות החולים שווק ופרסום בקופות החולים שווק ופרסום בקופות החולים , , , , היקף ההוצאה השנתית לפיתוחהיקף ההוצאה השנתית לפיתוחהיקף ההוצאה השנתית לפיתוחהיקף ההוצאה השנתית לפיתוח

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
לחוק ביטוח בריאות ) 2)(ב(29בהפעלת סמכותם לפי סעיף , להנחות את שרי הבריאות והאוצר  .1

שיווק וקידום ,  לאשר לקופות החולים היקף הוצאה שנתית לצורכי פרסום1994-ד"התשנ, ממלכתי
ח במחירי מדד המחירים לצרכן " מיליוני ש25ום שלא יעלה על בסכ,  ואילך2004בשנת , מכירות

 ובלבד שיוצגו במסגרת זו סכומים לקידום בריאות הציבור והרפואה המונעת 2003הממוצע לשנת 
 .ח" מליוני ש5 -בסך כולל שלא יפחת מ

 
להנחות את שרי הבריאות והאוצר כי הסכומים האמורים ישקפו את כלל היקף ההוצאה של קופות   .2

לרבות בנושא קידום בריאות הציבור ורפואה , שיווק וקידום מכירות, החולים בסעיפי פרסום
 .מונעת

 
פרסום שיווק (מפתח ההקצאה של הסכומים האמורים יהיה לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי   .3

 .1998-ח"התשנ) וקידום מכירות
 
ח במחירי מדד "ליון ש מ5בנוסף תהיינה הקופות רשאיות להוציא סכום נוסף שלא יעלה על   .4

ח למטרת פרויקטים בתחום " מליון ש25 מעבר לסך של 2003המחירים לצרכן הממוצע לשנת 
מפתח ההקצאה של סכום זה יהיה לפי חלקה של כל קופה . קידום בריאות הציבור ורפואה מונעת

ך ביצוע ההוצאה מתו.  ביולי של שנת התקציב שקדמה לשנת ביצוע ההוצאה1בקפיטציה ליום 
 .הסכום הנוסף טעון אישור פרטני ומראש של משרדי הבריאות והאוצר

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 100-למעלה מ על 1997 השיווק וקידום המכירות של קופות החולים עמד בשנת ,סך הוצאות הפרסום

לא מבוטל שהוציאו הקופות מתוך מקורות המימון של סל שירותי סכום שהיווה , קלים חדשיםמיליון ש
, על מנת לצמצם הוצאה זו. לקידום הבריאותאף שלא היתה להוצאה זו תרומה , ציבורהבריאות ל
 סמכות לשרי הבריאות והאוצר 1994-ד"התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) 2)(ב(29סעיף נקבעה ב

 . שיווק וקידום מכירות, לקבוע את היקף ההוצאה השנתית של הקופות לפרסום
 

 ואילך על 2004שיווק וקידום מכירות החל משנת , החולים לפרסוםמוצע להעמיד את תקציבי קופות 
ח " מליוני ש2.5כאשר מתוכם יוקצו לפחות ,  מיליון שקלים חדשים25סכום כולל שלא יעלה על 

תוכלנה קופות החולים להוציא סכום שלא , בנוסף לסכום זה. לקידום בריאות הציבור והרפואה המונעת
 .ם בריאות הציבור ורפואה מונעתח  לקידו" מליון ש5יעלה על 
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    י קופות חוליםי קופות חוליםי קופות חוליםי קופות חולים""""מימון שירותי בריאות לילדים עמימון שירותי בריאות לילדים עמימון שירותי בריאות לילדים עמימון שירותי בריאות לילדים ע

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

הרווחה , ל משרד הבריאות למנות צוות בינמשרדי שיכלול נציגים של משרדי הבריאות"להטיל על מנכ
במטרה להביא להסדר בין קופות החולים באשר למימון , והאוצר ונציגים של ארבע קופות החולים

 .שירותי בריאות אמבולטוריים לילדים החוסים במעונות המתוקצבים על ידי משרד הרווחה
 

מכוח סמכותם לפי סעיף ,  יקבעו שרי הבריאות והרווחה- 31.12.2003לא יושג הסדר כאמור עד ליום 
הסדר מיוחד בדבר רישום בקופת החולים ודרך מתן , 1994-ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי56
 . ותי הבריאות למבוטחים המתגוררים במעונות כאמורשיר

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 . השוהים במוסדות פנימיה18 ילדים עד גיל 12,000-כמשרד הרווחה משתתף במימון החזקתם של 

כאשר כל ,  בארבע קופות החולים1994-ד"התשנ, ילדים אלו מבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 .בוטחים הוריוילד מבוטח באחת מהקופות בה מ

 
קונה כיום משרד הרווחה שירותי ,  מהילדים מבוטחים בקופת החולים הכללית70% -מכיוון שכ

, בריאות אמבולטוריים מקופת החולים הכללית עבור הילדים המבוטחים בקופות החולים האחרות
 .ניםוזאת במטרה למנוע מצב בו המוסדות יאלצו להשתמש בשירותים הניתנים בארבעה סניפים שו

 
ח " מיליון ש3.5 -עלות קניית השירותים על ידי משרד הרווחה מקופת החולים הכללית עומדת על כ

לנוכח העובדה שהמוסד לביטוח , כאשר הלכה למעשה המדובר בכפל הוצאות מתקציב המדינה, בשנה
משמעות המצב . לאומי מעביר את התשלום בגין אותם ילדים לקופות החולים בהן הם מבוטחים

שקופת החולים הכללית מעניקה שירותי בריאות לילדים שאינם מבוטחיה תמורת תשלום , מתואר היאה
ואילו שלוש קופות החולים האחרות מקבלות את התקציב המיועד למימון שירותי הבריאות עבור , נוסף

 .אולם הן לא מעניקות להם את מלוא השירות, אותם הילדים
 

לפיו , מוצע להגיע להסדר עם ארבע קופות החולים, ות החוליםבמטרה למנוע את כפל התשלום לקופ
יועברו הסכומים הנכללים בעלות סל שירותי הבריאות הנדרשים למימון השירותים עבור הילדים 

 .החוסים לקופות החולים המעניקות את השירות בפועל
 



 

 167

    שינויים בחוק קליטת חיילים משוחרריםשינויים בחוק קליטת חיילים משוחרריםשינויים בחוק קליטת חיילים משוחרריםשינויים בחוק קליטת חיילים משוחררים

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
 .יטת חיילים משוחרריםבחוק קל) ב(7לבטל את סעיף  .1
 
בחוק קליטת חיילים משוחררים ולקבוע כי הוראות חוק יסודות התקציב ) ג(7לבטל את סעיף  .2

 .בנושא העברת עודפים יחולו על תקציב הקרן לסיוע
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

לאור המצב הכלכלי המחייב התאמות בתקציב המדינה מוצע להפחית את סכומי מענק השחרור 
 .10%על ידי הקרן לקליטת חיילים משוחררים בשיעור של והפיקדון המשולמים 

 
כמו כן מוצע לבטל את . ח" מיליון ש45מוצע להפחית את תקציב הקרן לסיוע נוסף בסכום של 

הצמדת תקציב הקרן ואת החובה , הסעיפים בחוק קליטת חיילים משוחררים הקובעים את תקציב הקרן
 תקציב הקרן תעשה כמקובל בתקציב המדינה בהתאם קביעת. להעביר את כל העודפים בתקציב הקרן

 .סדר העדיפות שתקבע הממשלה
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    התפלת מים מליחיםהתפלת מים מליחיםהתפלת מים מליחיםהתפלת מים מליחים

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 .פרוייקטים להתפלת מים מליחים, במידת האפשר, להטיל על נציבות המים לאתר ולקדם  .1
 
עם בכל הנוגע להתקשרות , 2001 לאפריל 18מיום ) 2/חכ (115' לבטל את החלטת הממשלה מס  .2

 .אקוויפר עמוקים במישור רותם-יזם פרטי נבחר להפקת מי
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

 החליטה הממשלה להתקשר עם יזם פרטי להפקה והתפלה של מים מליחים 2001 באפריל 18ביום 
במסמכי המיון המוקדם . תוך התחייבות של היזם לקחת את כל הסיכונים על אחריותו, במישור רותם

מחיר זה מיצג .  סנט85נקבע מחיר מקסימום של , רז לבחירת יזם מבצעשפורסמו במסגרת הליכי המכ
עלות הגבוהה במקצת מהעלות האלטרנטיבית לאספקת מים לאזור באמצעות הולכה של מי ים 

 .מותפלים ממתקן התפלת מי ים
 

הובהר לועדה כי הסיכונים ורמת אי הודאות הכרוכים בפרוייקט , במהלך עבודת ועדת המכרזים
 מעולם לא פותח בארץ שדה קידוחים כה גדול בבת אחת ולא באופן - את כדאיותו בספק מעמידים
רמת הפגיעה במפלסי , ספיקת הקידוחים, לא ברורה השפעת ההפקה על מליחות המים, הדרגתי

ולספק , קידוחי ניסיון צפויים לעלות עשרות מיליוני שקלים. קידוחים קיימים באזור ועלות ההפקה
 .על ביטול הליכי המכרז, פה אחד, המליצה ועדת המכרזים, לאור האמור.  בלבדתשובות חלקיות

 
 התפלת מי ים �" חלופת האפס"לא ניתן להעריך את כדאיות הפרויקט אל מול כדאיות , בנוסף

מכיוון שהסיכונים ואי הודאות בפרוייקט מישור רותם וירוחם גדולים באופן , והולכתם לאזור
מה ועדת המכרזים עם המתמודדים במכרז עלה כי הם אינם מוכנים לקחת על מפגישות שקיי. משמעותי

כי , יש להדגיש. והם דורשים רשת ביטחון מהמדינה, עצמם את הסיכונים הכרוכים בביצוע הפרוייקט
החלופה , ק" סנט למ85אף אם המחיר של הזוכה במכרז יעמוד על המחיר המקסימלי שנקבע של 

 .ק" סנט למ65-שעלותה למשק כ" לופת האפסח"נחותה משמעותית אל מול 
  
בנציבות המים קיימות תכניות להתפלת מים מליחים על ידי המגזר הפרטי ועל ידי חברת , מאידך
עלות המים הצפויה בכל אחד מהפרוייקטים נמוכה במידה משמעותית מהעלות הצפויה . מקורות

ים במקביל על ידי יזמים שונים יאפשר וקידום של מספר פרוייקט, בפרוייקט ההתפלה בירוחם ורותם
 .פיזור סיכונים יעיל

 
לפיכך מוצע לבטל את המכרז להפקה והתפלת מים מליחים במישור רותם וירוחם ולפעול לאיתור 

 .  פרוייקטים אחרים להתפלת מים מליחים
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    הגדלת הכנסות ותיקון עיוותיםהגדלת הכנסות ותיקון עיוותיםהגדלת הכנסות ותיקון עיוותיםהגדלת הכנסות ותיקון עיוותים

    הסדרת הפעילות בענף הכריה הסדרת הפעילות בענף הכריה הסדרת הפעילות בענף הכריה הסדרת הפעילות בענף הכריה 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
, לתקן את פקודת המכרות, ת התחרותיות בענף הכריה ולהסדיר את הפעילות בובמטרה להגביר א

 : בהתאם לעקרונות המפורטים להלן1925 �ה "התרפ
 
ייקבע על פי החלטת מועצת , אותם ישלמו בעלי חוזה הרשאה לכריה, גובה דמי השימוש בקרקע  . . . .1111

 .מקרקעי ישראל
מערך החומר הכרוי בשער המכרה  8%שיעור התמלוגים שישלם בעל זכות כריה יחושב לפי   . . . .2222

 מערך החומר הכרוי בשער המכרה כאשר מדובר 10%או לפי , כאשר מדובר במחצבים לא יקרים
 .במחצבים יקרים

. ערך החומר הכרוי יקבע בהתאם לכמות החומר הכרוי בשער המכרה ובהתאם למחירו הבינלאומי  . . . .3333
ם למחירו הבינלאומי של המוצר יקבע ערך החומר הכרוי בהתא, בהיעדר מחיר בינלאומי כאמור

 .הקרוב ביותר האפשרי בתהליך ההשבחה
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

מתוך רצון לעודד חיפוש . הפעילות בענף הכריה במדינת ישראל מוסדרת באמצעות פקודת המכרות
 :העקרונות הבאים, בין היתר, וכריה של מחצבים בארץ ישראל נקבעו בפקודת המכרות

 
התאם לפקודה למינהל מקרקעי ישראל בעבור שימוש בקרקע דמי השימוש אשר משולמים ב  .2

 .למטרת כריה הינם סימליים
 משווי מחצבים המוגדרים 2%שיעור התמלוגים אשר משולמים בהתאם לפקודה למדינה עומד על   .3

 כאשר מדובר במחצבים 5%או , )'פוספטים וכו, כדוגמת אשלג(בפקודה כמחצבים שאינם יקרים 
 ).'וכויהלומים , זהב(יקרים 

 
הרווח הממוצע בענף הכריה , 2000ס משנת "כי על פי סקר התעשיה של הלמ, מבדיקה שנערכה עולה

). 1998 בשנת 31% � ו 1999 בשנת 32%( אחוזים מסך ההכנסות 25 �והחציבה עמד בשנה זו על כ 
 את וזאת גם אם לוקחים בחשבון, שיעור רווחים זה הינו הרבה מעל המקובל בענפים אחרים במשק

 .הסיכון הקיים בחיפוש אחר מחצבים
 

על אף העובדה (דמי השימוש הסימליים ושיעור התמלוגים הנמוך המשולמים על ידי בעלי זכות כריה 
מטרתם לעודד חיפוש מחצבים וכרייתם על ידי , )שהמדינה היא הבעלים של הקרקע והמחצבים שבה

שדמי השימוש , בענף הכריה והחציבה נדמהלאור שיעור הרווח הגבוה , יחד עם זאת. יזמים פרטיים
 .ושיעור התמלוגים שנקבעו בפקודת המכרות אינם רלוונטיים עוד למצב הקיים

 
אומדן תוספת . לאור האמור לעיל מוצע לתקן את פקודת המכרות כך שיוסדרו הנושאים האמורים לעיל

 מיליון 60 �עומד על כ ההכנסות הצפויה למדינה מתמלוגים בלבד כתוצאה משינוי הפקודה כאמור 
 .ח"ש
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    אגרת רישוי לרכב דיזל מסחריאגרת רישוי לרכב דיזל מסחריאגרת רישוי לרכב דיזל מסחריאגרת רישוי לרכב דיזל מסחרי

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
-א"התשכ, להטיל על שר התחבורה ועל שר האוצר לתקן את התוספת הראשונה לתקנות התעבורה

המופעל על ידי ) כולל( טון 3.5באופן שהתוספת לאגרה בעד רכב מסחרי במשקל כולל של עד , 1961
 .תוספת המשתלמת בעד רכב פרטי המופעל על ידי מנוע דיזלתגדל ותושווה ל, מנוע דיזל

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
בגין הפערים , זאת. רכב פרטי ומסחרי המונעים במנועי דיזל חייבים בתוספת לאגרת הרישוי השנתית

 -הרי שסולר  , לליטר ₪ 2.2-בעוד שבנזין חייב במס של כ: הניכרים בין המס על בנזין ועל סולר
 . בלבד לליטר'  אג38  חייב במס בגובה של -י דיזל המשמש לתדלוק מנוע

 
בהשפעותיהם על , כי בניגוד לסברה המקובלת אין הבדלים ניכרים בין מנועי בנזין ומנועי דיזל, יצוין

אין מקום לפערים במיסוי בין שני סוגי הדלקים המשמשים , לפיכך. איכות הסביבה ועל בריאות הציבור
 . למטרות זהות

 
) שכמעט ואיננו ממוסה(רת הרישוי נועדה לפצות את קופת המדינה על השימוש בסולר התוספת לאג

כמו גם להציב  מעין חסם כניסה , לעומת השימוש בבנזין שממוסה ברמה דומה לזו הנהוגה באירופה
ובמקרה של , לאגרה ₪ 2,300-במקרה של רכב פרטי מדובר בתוספת שנתית של כ. על שימוש בסולר
 טון 3.5יצוין כי מדובר ברכב מסחרי במשקל כולל של עד .  1,300₪-ספת של כרכב מסחרי בתו

 ). שרובם ככולם מונעים במנועי דיזל(
 

פי (של רכב מסחרי גבוהה משמעותית מזו של רכב פרטי ) 'קילומטרז(העובדה שהנסועה השנתית 
ה לגבי רכב מסחרי אמורה להצדיק תוספת שנתית לאגרת הרישוי שתהיה גבוהה בהרב, )שניים בקירוב

וזאת כדי לצמצם את הפסד ההכנסות כתוצאה משימוש מוגבר בשנים האחרונות , בהשוואה לרכב פרטי
מוצע להשוות את , כדי למנוע הכבדה נוספת על הסקטור העסקי, יחד עם זאת. בסולר על חשבון בנזין

המונע גם הוא (טי התוספת לאגרת הרישוי בעד רכב מסחרי המונע בדיזל לזו המוטלת על רכב פר
 ).בדיזל

 
 .₪ מיליון 200-התוספת להכנסות המדינה נטו מיישום הצעה זו נאמדת בכ
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    ייעול השימוש בקרקעייעול השימוש בקרקעייעול השימוש בקרקעייעול השימוש בקרקע

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

    
 30עד ליום , להטיל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל  .1

בהתאם לעקרונות , הצעת החלטה בדבר שינוי מערכת ההנחות בקרקע, 2003באוקטובר 
 :המפורטים להלן

 
ישולמו , בהקצאות קרקע למגורים באזורי עדיפות לאומית במלוא קיבולת הבנייה המותרת .א

 :למינהל דמי חכירה מופחתים כמפורט להלן
 

,  מערך הקרקע31%באזור קו עימות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של  )1
 .ד"ח ליח" ש36,000 לא תעלה על ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת

  
 מערך 51%ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ' באזור עדיפות לאומית א )2

 ₪ 24,000ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על , הקרקע
 .ד"ליח

 
 71%ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ', באזור עדיפות לאומית ב )3

 ₪ 12,000ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על , קעמערך הקר
 .ד"ליח

 
במלוא קיבולת , מסחר ומלונאות, בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית למטרות תעשיה .ב

 :ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים כמפורט להלן, הבנייה המותרת
  

,  מערך הקרקע31%יעור של באזור קו עימות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בש )1
 .ר מבונה" למ₪ 45ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על 

 
 מערך 51%ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ' באזור עדיפות לאומית א )2

ר " למ₪ 30ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על , הקרקע
 .מבונה

 
 71%ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ',  בבאזור עדיפות לאומית )3

 ₪ 15ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על , מערך הקרקע
 .ר מבונה"למ

 
ח העברות " מלש260 -מזה כ, ח" מלש430 -י בכ"להגדיל את סעיף ההעברות לבעלים בתקציב ממ  .2

 .ל"למדינה ולרשות הפיתוח והיתרה העברות לקק
 

    י הסברי הסברי הסברי הסברדברדברדברדבר
 

היא , מכרזבהליך של פטור מכאשר קרקע משווקת , בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כיום
 :כמפורט להלן, מופחתיםבדמי חכירה מוקצית 

 
 מערך 51% -' אזור עדיפות בו,  מערך הקרקע31% -' אזור עדיפות א,  פטור מדמי חכירה-קו עימות 

 .קרקעה
מביאה , ן ללמוד כי הקצאת הקרקע בהנחה ממחירה הריאלינית, מניתוח מערכת ההנחות בקרקע

 : ליצירת עיוותים שונים לרבות
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, ביאה לניצול לא יעיל של משאב זה מ,הקצאת קרקע שלא בערכה המלא ----שימוש לא יעיל בקרקע שימוש לא יעיל בקרקע שימוש לא יעיל בקרקע שימוש לא יעיל בקרקע   .1

 .דבר המקבל משנה תוקף לאור העובדה כי מדובר במשאב במחסור
 
מאחר וההנחות מדמי החכירה נקבעות כשיעור  ----עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין   .2

אשר ממילא , הרי שהן מטיבות דווקא עם רוכשי הקרקע ביישובים חזקים יותר, ממחיר הקרקע
 .וכפועל יוצא מכך ממחירי קרקע גבוהים יותר, מתאפיינים ברמות ביקוש גבוהות יותר

    
כאשר רק קע ניתנות הנחות בקרמאחר ו    ----להקצאת קרקע בפטור ממכרז להקצאת קרקע בפטור ממכרז להקצאת קרקע בפטור ממכרז להקצאת קרקע בפטור ממכרז " " " " ביקוש יתרביקוש יתרביקוש יתרביקוש יתר""""יצירת יצירת יצירת יצירת   .3

י עומד בפני דרישות לשווק את הקרקע בפטור "נוצר מצב בו ממ, בפטור ממכרזהקרקע משווקת 
 .בניגוד לרוח חוק חובת המכרזים, גם כאשר הדבר אינו מחויב המציאות, ממכרז

 
י הפחתת שיעורי ההנחות מדמי "וזאת ע, מוצע לשנות את מערכת ההנחות בקרקע, לאור האמור לעיל

 . ר תעסוקה"חכירה והגבלת גובה ההנחה המרבי הניתן ליחידת דיור או למה
 

ובכך נמנע מצב בו , יוצר איזון סביר בין ההנחות הניתנות באזורים השונים, מתן ההנחות בדרך זו
 .דווקא בישובים הנהנים מביקושים ומחירי קרקע גבוהים יותר, ניתנות הנחות גבוהות יותר

 
ליצירת תמריץ מובנה לציפוף הבנייה ולהגדלת הכנסות , ייעול השימוש בקרקעיישום הצעה זו יביא ל

 .המדינה
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    תמלוגים בגין חציבת אבןתמלוגים בגין חציבת אבןתמלוגים בגין חציבת אבןתמלוגים בגין חציבת אבן

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
    
 30עד ליום , להטיל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל  .1

רקעי הצעת החלטה בדבר העלאת גובה התמלוגים המשולמים למינהל מק, 2003באוקטובר 
 .80%בשיעור של , ישראל בגין חציבת אבן

 
מזה , ח" מלש100 -להגדיל את סעיף העברות לבעלים בתקציב מינהל מקרקעי ישראל ב  .2

 .ל"ח העברות לקק" מלש10 -ו, פ ולמדינה"ח העברות לר"מלש90
    

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

נקבע כאחוז , גובה התמלוגים אותו משלמים בעלי מחצבות למינהל בגין חציבת מוצרי אבן, כיום
 . י לשנותו מידי שנה בהתאם לשינויים במחירי חומרי החציבה"ובסמכות ממ, ממחיר חומרי החציבה

 
על ,  ומאז לא שונתה1964נקבעה בשנת , המתכונת הנוכחית בה מחושבים התמלוגים בגין חציבת אבן

שיעורי , פי הפעילותהיק, לרבות רמת הריכוזיות, אף שחלו שינויים משמעותיים במבנה הענף ומאפייניו
 .ב"הרווח וכיו

 
 :למצב הקיים מספר בעיות

 
 ריכוזיות   .1

 
עולה כי ענף חציבת האבן מתאפיין , ס"י הלמ"מניתוח נתוני סקר התעשיה המפורסם מידי שנה ע

רמת ריכוזיות מוגדרת כחלקם של שלושת המפעלים המובילים (ברמת ריכוזיות גבוהה במיוחד 
מאפיינים אלו של ענף . ובהתאם בשיעור רווח תפעולי גבוה במיוחד) בענף מכלל הפעילות בענף

שכן עד , הינם פועל יוצא של המתכונת ההיסטורית בה חולקו הרשאות לחציבה, חציבת האבן
הרשאות לחציבת אבן היו ניתנות בהליך של , 1992 �ב "קבלתו של חוק חובת המכרזים התשנ

אולם , ם למחצבות חדשות בהליך של מכרזמוקצים השטחי, מאז החלת החוק. פטור ממכרז
בו , מצב עניינים זה. שטחים אלו מהווים נתח זעום מתוך כלל שטחי המחצבות הפועלות בארץ

י מי שזכו בהרשאה "התמלוג המשולם ע, ומאידך, הענף מתאפיין ברמת ריכוזיות גבוהה, מחד
כניסתם של מתחרים חדשים , מונע הלכה למעשה, נמוך מן התמלוג הראוי, לחציבה בפטור ממכרז

 .לענף
 

 ניצול לא יעיל של משאבי טבע  .2
 

מביאה לניצול לא , בגין משאב זה, גביית תמלוג שאינו ריאלי. משאב האבן הינו משאב במחסור
 .דבר אשר אינו סביר לאור העובדה כי מדובר במשאב במחסור, יעיל

 
 תשלום לא ראוי למדינה  .3
 

הביא לכך ,  על אף הגידול המשמעותי שחל ברווחיות הענף,קיבוע שיעור התמלוגים לאורך השנים
 .ברווחים הצטמק ביחס לחלקם של בעלי המחצבות) המדינה(שחלקם של בעלי הקרקע 

 
דבר אשר יאפשר , י בגין חציבת אבן"לאור האמור לעיל מוצע להעלות את גובה התמלוג המשולם לממ

המדינה לבין החוצבים וניצול יעיל של משאב חלוקה הוגנת של הרווח בין , הגברת התחרותיות בענף
 .זה
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    העברת סכומים מקרנית להכנסות המדינההעברת סכומים מקרנית להכנסות המדינההעברת סכומים מקרנית להכנסות המדינההעברת סכומים מקרנית להכנסות המדינה

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
הסדרים לתקופת מעבר , ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת(ה לחוק ביטוח רכב מנועי 10לקבוע בסעיף   .1

ביר  יע30.4.2004כי עד ליום , ) חוק תחרות מבוקרת�להלן  (1997-ז"התשנ, )והוראות לענין אבנר
ח לקרן לפיצוי נפגעי " מיליארד ש1.2סך של )  אבנר�להלן (מ "אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע

בהפחתת סכומי מס שיחוב בהם אבנר בקשר עם העברת סכומים , ) קרנית�להלן (תאונות דרכים 
 . מהעתודה לקיום האמור בסעיף זה

 
אקטוארית עדכנית שתסתיים עד בהסתמך על הודעת המפקח על הביטוח כי אבנר מבצעת הערכה   .2

, ח" מיליארד ש1.2-כי אם בדיקה זו תעלה כי העודף האקטוארי באבנר גבוה מ, לקבוע, 1.1.2004
סכום השווה להפרש שבין העודף האקטוארי , 1יוסף לסכום המועבר מאבנר לקרנית לפי סעיף 

 .ח" מליון ש400-אך לא יותר מ, ח" מיליארד ש1.2לבין 
 
הסדרים , ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת(האוצר לבטל את צו ביטוח רכב מנועי להנחות את שר   .3

 .2003-ג"התשס, )העברת סכומים מאבנר לקרנית)(לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר
 
 את הסכומים שהועברו אליה 2004לקבוע כי קרנית תעביר להכנסות המדינה לשנת הכספים   .4

. ביום בו יתקבלו סכומים אלו מאבנר) הסכום הנעבר -להלן( לעיל 2- ו1מאבנר כאמור בסעיפים 
, המדינה תהיה ערבה לכך שאם במועד העברת יתרת הנכסים והתחייבויות של אבנר לקרנית

תשלים המדינה לקרנית , יעלו התחייבויות אבנר על נכסיו, בהתאם להוראות חוק תחרות מבוקרת
ל הסכום הנעבר בתוספת הפרשי את ההפרש בין התחייבויות אבנר לנכסיו עד לסך הכולל ש

 מיום בו הועברו הכספים מקרנית להכנסות המדינה לפי 4%הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 
 .סעיף זה ועד ליום בו הועברו יתרת נכסים אבנר וחובותיו לקרנית

    
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
הוקמה בעקבות חקיקתו של חוק , ")אבנר "�להלן (מ "אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע  .1

אבנר הייתה שותפה בפוליסות , עד לאחרונה. 1975 -ה"התשל, הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
, 2000במסגרת רפורמה בביטוח רכב חובה שאושרה בכנסת בחודש דצמבר . לביטוח רכב חובה
 בינואר 1החל מיום . מלוא האחריות לביטוח חובה לחברות הביטוח האחרות, הועברה בהדרגה

 .כולל, 2002בנר לעסוק בכל עיסוק אשר אינו קשור ליישוב תביעות עד לשנת  חדלה חברת א2003
במסגרת החוק ליישום הרפורמה נקבע כי . קיים עודף אקטוארי בגין תביעות תלויות" אבנר"ב

מוצע , לפיכך. עודפי אבנר והתחייבויותיה בתום הטיפול בתביעות התלויות יועברו לקרנית
ח להכנסות המדינה באמצעות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות "ש מיליארד 1.2להעביר סכום של 

 ).קרנית(דרכים 
 
הוקמה לצורך תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאין באפשרותם לקבל פיצוי לנזק " קרנית"  .2

קבע שמימון , 1976 -ה"התשל, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. גוף מחברת ביטוח רגילה
חוז מדמי הביטוח שגובים המבטחים בענף ביטוח רכב חובה וכן יהיה בא" קרנית"פעולות 

משרד הביטחון לגבי הרכב הצבאי (מההשתתפות של הגופים הפטורים מחובת ביטוח רכב חובה 
 ).מ לגבי הרכב הממשלתי"וענבל חברה לביטוח בע

ליארד  מי1.2 -עתודה לכשל חברות ביטוח בסך של כ" קרנית"קיימת ב, 2003 ביוני 30נכון ליום 
 .עתודה זו נועדה למקרה בו מבטח נמצא בפירוק או שמונה לו מנהל מורשה. ח "ש

מוצע , לאור העובדה שתשלום בגין תביעות כנגד מבטח הנמצא בפירוק נפרש על פני מספר שנים
ח ולהעבירו " מיליון ש600להקטין את הסכום הקיים כיום כעתודה לכשל חברות ביטוח בסך של 

  .להכנסות המדינה
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    '''' אופציה א אופציה א אופציה א אופציה א����הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון 

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 
 משלם  כל הגמלאות שהמוסד לביטוח לאומישתלמו י2004 בינואר 1מיום החל לקבוע בחוק כי  .1

, ]נוסח משולב[ בחוק הביטוח הלאומי 9לרבות לפי הסכמים שנערכו לפי סעיף , לפי כל דין
 .5% בהפחתה של ,) חוק הביטוח הלאומי-להלן  (1995-ה"התשנ

 
 : לא יחול על גמלאות אלה1האמור בסעיף  .2
 

 ;1980-א"התשמ, גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה )1
 ;1972-ב"התשל, )הבטחת תשלום(תשלום חודשי לפי חוק המזונות  )2
עיף בחוק הביטוח הלאומי המשתלמות למי שזכאי לגמלה מיוחדת לפי ס' גמלאות לפי פרק ט )3

 ;בחוק הביטוח הלאומי) 1)(ב(א206
 .א בחוק הביטוח הלאומי"שאירים לפי פרק יו גמלאות זקנה )4
 

 
 1ולקבוע בהם כי החל מיום , לתקן את החוקים הבאים,  לעיל2- ו1בהתאם לאמור בסעיפים  .3

 :5% בהפחתה של המשתלמות לפיהם כל הגמלאות  ישתלמו2004בינואר 
 
 ;1959-ט"יהתש, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים  )1
 ;1950-י"התש, )תגמולים ושיקום (חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )2
 ;1957-ז"יהתש, חוק נכי רדיפות הנאצים )3
 .1954-ד"יהתש, חוק נכי המלחמה בנאצים )4

 
החלטה זו אינה באה לגרוע מהוראות חוק קיימות לענין הפחתת גמלאות שמשלם המוסד לביטוח  .4

 פיםההפחתה כאמור בסעי. או הקפאתן, 3 חוקים המנויים בסעיף וגמלאות המשולמות לפי הלאומי
 . תחול בנוסף להפחתות וההקפאות שנקבעו בחוק3 עד 1
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    '''' אופציה ב אופציה ב אופציה ב אופציה ב����הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון הפחתות נוספות בתקציב המדינה על מנת לעמוד ביעד הגירעון 

    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
 

 :הבאעל פי הפירוט , ח" מיליארד שסך שלשל משרדי הממשלה שלהלן בבסיס התקציב את להפחית 
 
ח מבסיס תקציב משרד הבריאות ותקציב השלמת עלות הסל " מיליון ש275 2004 בשנת להפחית .1

 :כמפורט להלן
, תוך סגירת מחלקות קטנות,  הפחתה בתקציב בתי החולים הממשלתיים-ח" מיליון ש50 .א

 בעלת תרומה רפואית נמוכה לבריאות פעילות רפואיתצמצום  מספר מיטות האשפוז והקטנת
 .הציבור

 צמצום היקף שירותי הבריאות הניתנים בידי משרד הבריאות תוך סגירת -ח" מיליון ש50 .ב
שירותי הבריאות לתלמיד והעברת האחראיות למתן החיסונים לילדים בגיל בית הספר 

 .לקופות החולים
 הפחתת שירותים בסל שירותי הבריאות והגדלת תעריפי ההשתתפות -ח" מיליון ש100 .ג

 ).לל תרופותלא כו (5%-העצמית ב
 הגדלת היקף ההעברות מתאגידי הבריאות לתקציבי בתי החולים לשיעור של -ח" מיליון ש75 .ד

30%. 
ח כאמור " מלש275סכום של ,  שר הבריאות רשאי להפחית בסעיפים אחרים בתחום הבריאות

 .לעיל
 

 את  ולהפחיתח" מיליון ש275סך של בחינוך  את בסיס התקציב של משרד ה2004להפחית בשנת  .2
 .ההיקף

ח מבסיס תקציב המענקים לרשויות המקומיות במשרד " מיליון ש275 2004 בשנת להפחית  .3
 .הפנים

 ולהפחית בהתאם לכך 17% - את תעריפי התחבורה הציבורית באוטובוסים ב2004להעלות בשנת  .4
 .ח" מיליון ש275את הסובסידיה לתחבורה הציבורית בסך של 
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    ביטולביטולביטולביטול//// דחיה דחיה דחיה דחיה����ציביות ציביות ציביות ציביות חקיקה פרטית בעלת משמעויות תקחקיקה פרטית בעלת משמעויות תקחקיקה פרטית בעלת משמעויות תקחקיקה פרטית בעלת משמעויות תק

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
העוסק , )להלן הפקודה(לפקודת מס הכנסה ) ה(66לדחות את תחולת כניסתו לתוקף של סעיף  .1

 . 2007לתחילת שנת , ברישום מאוחד
 
 18 - מיום ה2361'  ולהחלטה מס1999 לדצמבר 19מיום , 746' בהמשך להחלטת הממשלה מס .2

ולהמשיך את 1998 �ט "התשנ, )זכויות רכישה(רי  את חוק הדיור הציבולבטל, 2000לספטמבר 
 .מבצע מכירת הדירות בדיור הציבורי בהתאם להחלטות הממשלה

 
המעניק הטבות לרוכשי דירות ) 1992-ב"התשנ(, לחוק הלוואות לדיור' ג6' לבטל את סעיף מס .3

 .בירושלים
 
עד ההשלמה ליישום באופן שמו, 1997 �ז "התשנ, לתקן את חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה .4

 .ע"יהיה שנת הלימודים תש, החוק
 

 1955-ו"התשט, )הגנת ילדים(בתוספת לחוק לתיקון דיני ראיות ) ו(לדחות את תחילתו של סעיף  .5
 .2006 בינואר 1ליום 

 
-ו"התשל, )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(לתקן את חוק עסקאות גופים ציבוריים  .6

 תנאי -העסקת עובדים זרים כדין "ב בחוק האמור שכותרתו 2ין סעיף כך שתבוצע התאמה ב, 1976
 תנאי -תשלום שכר מינימום "ב בחוק האמור שכותרתו 2לבין סעיף " לביצוע עסקה עם גוף ציבורי
וכך שהסעיפים האמורים יכבידו ככל שפחות על התנהלות ועדות , "לביצוע עסקה עם גוף ציבורי
נוסח התיקון יוכן ; לא יפגעו ביתרונות הכלכליים שבביצוע מכרזיםו, המכרזים בגופים הציבוריים

 .בידי משרד האוצר בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה
 
, )3' תיקון מס(ואתרי הנצחה , אתרים לאומיים, שמורות טבע, לתקן את חוק גנים לאומיים .7

ב ההוצאות  לא ייפחת תקצי2005 - ו2004באופן שיקבע כי בשנת התקציב  , �2002ג "התשס
לאחזקה ולשיפוץ של אתרי הנצחה ממלכתיים ואתרי הנצחה חילים מחמישה מליון שקלים 

 לא ייפחת תקציב ההוצאות לאחזקה ולשיפוץ של אתרי הנצחה 2006בשנת התקציב , חדשים
 לא ייפחת התקציב כאמור 2007והחל בשנת התקציב , כאמור משבעה וחצי מיליון שקלים חדשים

 .לים חדשיםמעשרה מליון שק
 
כך שמועד תחילת , 2000 �ס "התש, )תיקון(א "ידי קבלני כ-לתקן את חוק העסקת עובדים על .8

א לעובדו של המעסיק "ספירת התקופה בת תשעת החודשים שבסופה יהיה העובד של קבלן כ
 .2007 ביוני 30בפועל לא יהיה לפני יום 

 
    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 
 קובע כי בני זוג יהיו רשאים 2000 �א "התשס, )עההוראת ש( לפקודת מס הכנסה 66תיקון סעיף  .1

.  לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם גם כאשר שניהם עובדים יחד באותו עסק
 . שעברה בכנסת חרף התנגדות הממשלה2002התיקון מקורו בחקיקה פרטית משנת  

 
ח לשנה "י מיליארד שבשנה הראשונה וכחצ₪  מליון 300 -בשל עלותו התקציבית המוערכת בכ

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה . נקבע כי שר האוצר רשאי לדחות את תחילתו, לאחר מכן
 .2004 נדחתה תחולתו לשנת המס  2003לשנת 
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 . 2007מוצע לדחות את תחילתו של הסעיף לתחילת שנת  , לאור אילוצים תקציבים
 
הוחלט לתקן את חוק הדיור הציבורי , 1999 לדצמבר 19מיום , 746' במסגרת החלטת הממשלה מס .2

ומצויה בתהליכי , הונחה על שולחן הכנסת, בהתאם לכך. 1998 �ט "התשנ, )זכויות רכישה(
ס "התש) 2תיקון מספר  ()זכויות רכישה(הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק הדיור הציבורי , חקיקה

 החוק עד ביטולאי . 2003ינואר  ב1תחילתו הינה ביום , בהתאם לחוק בניסוחו הנוכחי. 1999 �
דבר אשר אינו עומד , ביא ליישומו של החוק במתכונתו המקוריתי, לסיום הליכי החקיקה בכנסת

 .ועלותו התקציבית נאמדת בסכומי כסף גבוהים ביותר, בקנה אחד עם החלטת הממשלה דנן
 

ת תחולת החוק דחיי, יש להדגיש כי מאחר ובשלב זה החוק מיושם במתכונת של מבצע ממשלתי
 .לא תמנע או תעכב את מכירת הדירות הציבוריות לדייריהן בהתאם להחלטת הממשלה האמורה

 
  לחוק הלוואות לדיור קובע כי יינתן סיוע מקום מיוחד לזכאים אשר ירכשו או ירחיבו 5' תיקון מס .3

ית הנאמדת לחוק זה עלות תקציב. 2004 לינואר 1 -החוק יכנס לתוקף בתאריך ה. דירה בירושלים
 .ח" מיליון ש160 -בכ

תגרום לעליית מחירי , ללא כל התייחסות להיצע הדירות, תוספת סיוע לרכישת דירה, מעבר לכך
 .הדירות בעיר ובכך רק תחמיר את מצב שוק הדיור בירושלים

 .לכן מוצע לבטל את התיקון האמור לחוק הלוואות לדיור
 

עקב המצב הכלכלי .  ניכרתרוכה בעלות שנתיתכהארכת יום הלימודים בכלל מוסדות החינוך  .4
הקשה אליו נקלע המשק מוצע לדחות את השלמת יישומו של חוק יום חינוך ארוך ולימודי 

ד החלה "יובהר כי החל משנת הלימודים תשס. ע" לשנת הלימודים התש1997 �ז "התשנ, העשרה
חינוך היסודי בישראל מערכת החינוך ביישום המלצותיה של הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב ב

כך שהמשאבים יוקצו באופן , בנוגע לשינויים בהקצאת המשאבים במערכת החינוך) ועדת שושני(
אקונומי של התלמיד וכרוכה -ההקצאה החדשה מתחשבת במצבו הסוציו. דיפרנציאלי פר תלמיד

-ציובהגדלת סך שעות הלימוד המוקצה במערכת וממילא מוסיפה משאבים לאוכלוסיות במצב סו
 .אקונומי נמוך

 
אין חוקרים ילד בעבירות המפורטות  ,1955-ו"התשט, )הגנת ילדים(על פי חוק לתיקון דיני ראיות  .5

חוקרי הילדים הנם עובדים סוציאליים בשירות המבחן לנוער . בחוק אלא על ידי חוקר ילדים
 .שבמשרד הרווחה

 
בתוספת ) ו(ו לתוקף של סעיף  נקבע כי כניסת2003 במרס 25 מיום 159' בהחלטת הממשלה מס

שענינו חקירת ילדים שהיו עדים או קרבנות של אלימות חמורה בתוך משפחתם כאשר , לחוק
 .2006 בינואר 1תידחה ליום , החשוד או הנפגע או שניהם הם מבני המשפחה

 
תיקוני חקיקה (הוצע בהצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל , בהתאם להחלטה האמורה

 לדחות 2003-ג"התשס, )2004- ו2003די התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים להשגת יע
חוק ומשפט של , במהלך הדיונים בועדת החוקה. 2006 בינואר 1ליום ) ו(את תחילתו של סעיף 
שענינו חקירת ילדים שהיו , בתוספת) 1)(ו(החליטה הכנסת כי סעיף קטן , הכנסת בהצעת החוק

לימות חמורה בתוך משפחתם כאשר הן החשוד והן הנפגע הם מבני עדים או קרבנות של א
שענינם חקירת , בתוספת) 3(-ו) 2)(ו(וכי סעיפים קטנים , 2004 לינואר 1יחל ביום , המשפחה

ילדים אם היו עדים או קרבנות של אלימות חמורה שבוצעה על ידי בן משפחתם או כנגד בן 
 . 2005 בינואר 1יחלו ביום , משפחתם

 
יחייב את חוקרי הילדים במשרד ) 1) (ו(כניסתו לתוקף של סעיף קטן , רכת משרד הרווחהלהע

 9-תוספת הכרוכה בעלות תקציבית המוערכת בכ,  ילדים נוספים בשנה לפחות8,000-לחקור כ
כרוכה בעלות תקציבית נוספת ) 3 (-ו) 2) (ו(כניסתם לתוקף של סעיפים קטנים . בשנה₪ מיליון 

 .  הרווחה לא ניתן לאמוד אותה כיום כתוצאה מהיעדר נתוניםאשר לטענת משרד
 

 .2006 בינואר 1האמור ליום ) ו(מוצע לדחות את תחילתו של סעיף , לנוכח המצב הכלכלי הקשה
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אכיפת ניהול ( תוקן חוק עסקאות גופים ציבוריים 2002 ביולי 24 מיום 1859בספר החוקים  .6
 האחד -בשני תיקונים נפרדים )  החוק-להלן  (1976-ו"התשל, )חשבונות ותשלום חובות מס

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה 
, )3' תיקון מס( והאחר במסגרת חוק שכר מינימום 2002-ב"התשס, )תיקון)(2002לשנת הכספים 

ים שענינם מניעת התקשרות של גופים בשני התיקונים האמורים נוספו לחוק הסדר. 2002-ב"התשס
 בתיקון הראשון -ציבוריים עם מי שהורשעו בתקופה קצובה שקדמה למועד ההתקשרות בעבירות 

, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(המדובר בעבירות לפי חוק עובדים זרים 
 .1987-ז"שמהת,  ובתיקון האחר המדובר בעבירות לפי חוק שכר מינימום1991-א"התשנ

 כך לדוגמא שונה שם החוק -נתגלעו סתירות בין התיקונים , עקב שגגה שיצאה מלפני המחוקק
שני התיקונים מוספרו שאותו מספר , כך שלא ברור מהו שמו הנכון של החוק, בשני התיקונים

מפניות שהגיעו למשרד האוצר , זאת ועוד. סעיף בחוק ומושגים זהים הוגדרו בהגדרות שונות
והוא מכביד הכבדה ניכרת , ופים ציבוריים שונים עולה כי יישומו של החוק המתוקן אינו פשוטמג

 .על עבודתן של ועדות המכרזים באותם גופים
תוך פישוטם ככל , לבצע את ההתאמות הנדרשות בין שני סעיפי החוק האמורים, אפוא, מוצע

מוצע כי . מכרזים עקב יישומםשניתן והקפדה על מניעת הכבדה בלתי נחוצה בעבודת ועדות ה
 .בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, התיקון יוכן בידי משרד האוצר

 
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה מתחייב כי , שמורות טבע,  לחוק גנים לאומיים3' בעקבות תיקון מס .7

תקציב ההוצאות לאחזקה ולשיפוץ של אתרי הנצחה ממלכתיים ואתרי הנצחה חילים  לא ייפחת 
המקור ).  מיליון שקלים חדשים7.5- לא ייפחת מ2003בשנת ( מיליון שקלים חדשים 10-מ

 . להגדלת התקציב כאמור לעיל יבוא מתקציב הבטחון
מוצע לתקן , בשל הדוחק בתקציבי משרדו, לאור בקשת שר הבטחון לדחיית תיקון החוק כאמור

 .2006את החוק הנדון כך שיישומו יחל בשנת 
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        18181818%%%%ה לקביעת שיעור מס ערך מוסף על ה לקביעת שיעור מס ערך מוסף על ה לקביעת שיעור מס ערך מוסף על ה לקביעת שיעור מס ערך מוסף על הארכת הוראת שעהארכת הוראת שעהארכת הוראת שעהארכת הוראת שע

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 .18%להאריך את תוקפה של הוראת השעה לקביעת שיעור מס ערך מוסף על  .1
 
 . במידה והכנסות המדינה ממיסים יאפשרו זאת17%-מ ל"להסמיך את שר האוצר להוריד את המע .2
 

    דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר
 

צע להאריך את הוראת השעה בדבר מו, 2004 בתקציב המדינה לשנת ןכחלק מהמהלך לצמצום הגירעו
 . שיעורו של מס ערך מוסף

 
 במידה והכנסות המדינה ממסים 17%-מ חזרה ל"מוצע להסמיך את שר האוצר להוריד את המע

 .יאפשרו זאת
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    יישום החלטותיישום החלטותיישום החלטותיישום החלטות

    יישום החלטותיישום החלטותיישום החלטותיישום החלטותחקיקה ל

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
שר ,  שר האוצרובהשתתפות, שר האוצר יכין ויגיש לועדת שרים מיוחדת בראשות שר המשפטים .1

חוק שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום -הצעת, התחבורה והשר מאיר שיטרית
וכן הצעות חוק נוספות הנחוצות ליישום החלטות שנתקבלו ושלא ייכללו , ההחלטות שנתקבלו

 .יופצו להערות המשרדים זמן סביר מראש, הצעות החוק כאמור. בחוק האמור
 
שיוגשו לכנסת , את נוסח הצעות החוק כאמור, דעת הממשלה-על,  לאשרלהסמיך את ועדת השרים .2

 .2004חוק התקציב בשנת הכספים -יחד עם הצעת
 
ר הוועדה אינן מאפשרות "שלדעת הוועדה או יו, אם יובאו בפני ועדת השרים הערות משפטיות .3

 . תובא אותה החלטה לדיון מחדש בממשלה, ל"יישום של החלטה מההחלטות הנ
 
ידי המדינה בהתאם לכללי משפט העבודה והסכמים -ת הנוגעות לעובדי מדינה יבוצעו עלהחלטו .4

 . שר האוצר יהא מוסמך לבצע את ההתאמות בהחלטות ככל שיידרש. קיבוציים ככל שקיימים
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    חוקי תקציב המדינהחוקי תקציב המדינהחוקי תקציב המדינהחוקי תקציב המדינה

    2004200420042004 הצעת תקציב המדינה לשנת  הצעת תקציב המדינה לשנת  הצעת תקציב המדינה לשנת  הצעת תקציב המדינה לשנת 

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 אלפי 266,947,772סך של -על) פני ההתאמהל (2004להעמיד את תקציב המדינה לשנת התקציב  .1

 .ח בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח המצורף"ש
 
  �דעת הממשלה -על, להסמיך את שר האוצר .2
 

להתאים את תקציבי המשרדים כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני  .א
 ;2004התקציב לשנת 

 
 ;2004לעדכן את סכומי התקציב למחירי תקציב  .ב

 
, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, בוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניותלק .ג

-חילוקי. דעת השר הנוגע בדבר-על, במסגרת הסכום הכולל שנקבע בסעיף של אותו משרד
 ;דעות יובאו בפני ועדת השרים לענייני כלכלה

 
 ;לקבוע את סכום ההוצאה המותנית בהכנסה וחלוקתו לסעיפי התקציב .ד

 
 ;קבוע את סכומי ההרשאה להתחייב בסעיפי התקציבל .ה

 
 2004אדם לשנת -אדם בסעיפי התקציב בהתאם לבסיס שיא כח-לקבוע את חלוקת שיא כח .ו

 ;המפורט בנספח המצורף
 

 .לאשר שינויים טכניים בתקציב ובחוק התקציב .ז
 

ד "שסבחשוון הת'  לא יאוחר מיום ה2004חוק התקציב לשנת הכספים -להגיש לכנסת את הצעת  .3
)31.10.2003.( 
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    2006200620062006----2004200420042004שנתית שנתית שנתית שנתית ----תכנית תקציב רבתכנית תקציב רבתכנית תקציב רבתכנית תקציב רב

 
    מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

 
 בהתאם למפורט בנספח 2006 עד 2004שנתית לשנים -לאשר את בסיס תכנית התקציב הרב  .1

 .המצורף
 
-ביחד עם הצעת, שנתית-להסמיך את שר האוצר להניח על שולחן הכנסת את תכנית התקציב הרב  .2

 2004תאם להחלטות הממשלה בנוגע לבסיס תקציב לאחר שתו, 2004חוק התקציב לשנת 
 .2004ולאחר שתעודכן למחירי תקציב , 2006 - ו2005ולהשלכותיהן על תקציב השנים 
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    2003200320032003    ----ד ד ד ד """"התשסהתשסהתשסהתשס, , , , 2004200420042004הצעת חוק התקציב לשנת הכספים הצעת חוק התקציב לשנת הכספים הצעת חוק התקציב לשנת הכספים הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 

 
 �בחוק  זה  .1    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

 
הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול ,  סכום או מספר שורות- """"סעיף תקציבסעיף תקציבסעיף תקציבסעיף תקציב""""

 ;מקוטע
 
; סכום או מספר משרות הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה- """"תחום פעולהתחום פעולהתחום פעולהתחום פעולה""""
 
; סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון- """"תכניתתכניתתכניתתכנית""""
 
 )2004  בינואר1(ד "ס בטבת התש'ז התקופה המתחילה ביום -""""2004200420042004שנת הכספים שנת הכספים שנת הכספים שנת הכספים """"

 ;)2004 בדצמבר 31 (ה"התשסבטבת '  יטביוםוהמסתיימת 
 

  חוק -להלן  (1985 -ה "התשמ, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב - כל מונח אחרכל מונח אחרכל מונח אחרכל מונח אחר
 ).יסודות  התקציב

 
תקציב תקציב תקציב תקציב 

ההוצאה ההוצאה ההוצאה ההוצאה 
    וחלוקתווחלוקתווחלוקתווחלוקתו

    

; אלפי שקלים חדשים ......  סכום של2004הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  .2
, לתחומי פעולה ולתכניות, חלוקת סכום זה לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב

".הוצאה" הראשונה הנקרא תהיה כמפורט בטור הראשון של התוספת
 

תקציב תקציב תקציב תקציב 
ההוצאות ההוצאות ההוצאות ההוצאות 
המותנית המותנית המותנית המותנית 
    בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

    

רשאית היא להוציא , 2בנוסף על כל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  .3
חלוקת ; אלפי שקלים חדשים..... , כהוצאה מותנית בהכנסה,  2004  בשנת הכספים

יה תה, סכום זה לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב לתחומי פעולה ולתכניות
".הוצאה מותנית בהכנסה"כמפורט בטור השני של התוספת הראשונה הנקרא 

 
    ----שיא כח שיא כח שיא כח שיא כח 

    אדםאדםאדםאדם
    

, חלוקת מספר זה לחלקים;  משרות.....מלא  ל2004 בשנת הכספים הממשלה רשאית .4
תהיה כמפורט בטור הרביעי , לתחומי פעולה ולתכניות, וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב

 ".אדם-שיא כוח"שונה הנקרא של התוספת הרא
 

תקציב תקציב תקציב תקציב 
מפעלים מפעלים מפעלים מפעלים 
    עסקייםעסקייםעסקייםעסקיים

5.  
רשאית ,  3 - ו2בנוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים  .א

 את הסכומים הנקובים בטור הראשון של 2004היא להוציא בשנת הכספים 
חלוקת ; ) תקציב מפעלים עסקיים-להלן (החלק השני בתוספת השניה 

תהיה כמפורט באותו , ומי פעולה ולתכניותלתח, סכומים אלה לסעיפי תקציב
 .חלק

 
רשאית היא , 4בנוסף למספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף  .ב    

חלוקת מספר זה ; משרות במפעלים העסקיים..... 2004למלא בשנת הכספים 
תהיה כמפורט בטור השלישי של , לתחומי פעולה ולתכניות, לסעיפי תקציב

 .ק השני של תקציב המפעלים העסקייםהחל
 

 היא 2004תחזית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים  .ג    
 .כמפורט בחלק הראשון של התוספת השנייה
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הוראות הוראות הוראות הוראות 

לענין לענין לענין לענין 
סעיפים סעיפים סעיפים סעיפים 
    מסוימיםמסוימיםמסוימיםמסוימים

 - 2004בשנת הכספים  .6
לפי , תקבע,  לתחומי פעולה ולתכניות17את חלוקת התקציב  בסעיף תקציב  .א

דת הכספים וועדת החוץ והביטחון ועדה משותפת של וע, הצעת הממשלה
 .של הכנסת

 
 לחוק 12לפי בקשת שר האוצר לגבי שימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף  .ב    

, למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה, יסודות התקציב
ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של , במקום הוועדה, תבוא

 .ב חבריההכנסת מקר
 

הלוואה הלוואה הלוואה הלוואה 
מבנק מבנק מבנק מבנק 
    ישראלישראלישראלישראל

אלפי  ....  על סכום של 2004סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  .7
לחוק יסודות ) ב(48שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל לפי סעיף 

 .התקציב
 

 ).2004  בינואר1(ד "ס בטבת התש'זביום תחילתו של החוק  .8    תחילהתחילהתחילהתחילה
 
 
 
 
 

    


