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  2006-2002משלה השלכות המדיניות הכלכלית של המ

  

  רקע

מכלל המדיניות הכלכלית של הממשלה  2006לשנת המדינה תקציב לא ניתן לנתק את 

 החל בשנה זו על רקע המיתון הכלכלי שליווה את .2002הנוכחית שהוחלה משנת 

אקצה נקטה הממשלה מדיניות כלכלית עם כיוון ברור וחד משמעי של -אינתיפדת אל

 7-כ(תשלומי ההעברה ו) באורח מצטבר₪  מיליארד 12-ב(הקטנת המגזר הציבורי 

 והקשיים מצוקותהלתת לכוחות השוק לפתור את מתוך מטרה זאת  .)בשנה₪ מיליארד 

משינויים כדוגמת אובדן מקומות עבודה כתוצאה קשיים . שהן תוצר לוואי של פעילותו

ם על נמניפערים החברתיים עוני ובוגידול ב, שוק העבודהמבניים מרחיקי לכת ב

נמצא להם טרם ו, וישראל בכללןות עולם מערבי רבות התפתחויות המאפיינות מדינה

 ברור למדי שכוחות השוק לכשעצמם לא זו בלבד שאינם פותרים ,יחד עם זאת. ןפתרו

  .אותם אלא נמנים על הגורמים ליצירתן

  

 30.8%- תחולת העוני בקרב נפשות עלתה מ-למרות שמגמת הגידול בעוני ברורה וחדה 

אין התייחסות בתקציבי המדינה השונים לסוגיה ולא , 2004 בשנת 33.8%- ל2000בשנת 

ת עמה על פני אלפי סעיפי התקציבים השונים שהוגשו בין השנים מוצע כל כלי להתמודדו

פגיעה ישירה בוצעה העדר הניסיון לפתור את בעיית העוני במקביל ל. 2006- ל2002

י "זאת ע,  המערכת היחידה המגוננת על העניים בישראלבמערכת הבטחון הסוציאלי שהיא

 עשרות שלמצטבר הקפאת וקיצוץ סדרתי בקצבאות המוסד לביטוח לאומי בסדר גודל 

  . ₪מיליארד 

  

  השלכות המדיניות הכלכלית

 ועד 2002כל התקציבים ותוכניות המדיניות הכלכלית הנוגעות לתקציב המדינה משנת 

זאת ₪  מיליארד 44-צצו מתקציב המדינה באופן מצטבר כקי 2006התקציב המוצע לשנת 

 עיקר התקציב שהופנה בחזרה אל .באמצעות עשרות סעיפים המופיעים בטבלא בהמשך

היה דרך הרפורמה במסים אשר גם מבלי בלבד ₪  מיליארד 7-בהיקף של כהציבור 

 ₪ 4,000-עד כלהתייחס לאילו עשירוני הכנסה היא תרמה ברור שאינה נוגעת למשתכרים 

פריורית אין באפשרותה של רפורמה -כך שא. מגיעים לסף המסמאחר שאלו אינם 

ההכנסה (במערכת המס לתרום לרווחתם של כמעט כל ארבעת העשירונים הראשונים 

  ).  4,300₪-הממוצעת מיגיעה אישית בעשירון הרביעי הינה כ

  

  . נבחן עתה את המדיניות התקציבית בשנים האחרונות לפי סעיפים
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ההחלטות נוגעות . ₪ מיליארד 6.6-כבתחום תשלומי ההעברה נתקבלו החלטות בהיקף של 

 בהיקף של 2006 קצבאות הילדים מקוצצות בתקציב כך למשל. בעיקר למערך הקצבאות

      בהיקף של 2002-וב₪  מליון 480- קוצצו בהיקף של כ2003-לאחר שב, ₪ מליון 550-כ

בקצבאות הילדים תחת הממשלה הנוכחית הקיצוץ המצטבר כלומר היקף ,  ₪מליון 750-כ

העוני בקרב משפחות מרובות ילדים תחולת לאור העובדה כי . ₪ מיליארד 1.78-הוא כ

הרי ברור שהיה בצעדים , 18.1%1 לעומת 47.3%: לל האוכלוסייהה מתחולת העוני בכגבוה

  . האלה כדי להגדיל את תחולת העוני

  

כאשר בראש ₪  מיליארד 12-רי בכללותו בהיקף מצטבר של כבנוסף צומצם המגזר הציבו

סעיף זה עולה . ת אחידות בבסיס התקציב מדי שנההפעילויות בנושא זה מצויות הפחתו

ל המגזר בקנה אחד עם הקו הכלכלי אותו נוקטת הממשלה הדוגל בהעלמת המעורבות ש

  . יד חופשית להתנהלות השוקהציבורי בשוק הכלכלי ומתן

  

 הממשלה בנושא המיסוי מאוד אקטיבית והחלה ביישום הרפורמה במס שהוחלה מדיניות

שהפחיתה את נטל המס על שכבות הביניים והטילה מס נמוך יחסית על רווחי , 2003-ב

הרפורמה מתבצעת בצעדים הדרגתיים כך ששיעורי המס הסופיים אומרים לחול כבר . הון

מס בשנים האחרונות באה לידי ביטוי גם הדינאמיות של שינויי מערכת ה 2006.2בתחילת 

 למרות שהרפורמה .2003- ל2002בביטול תקרות הביטוח הלאומי והחזרתן כל זאת בין 

עצמה מקטינה את נטל המס בכללותו החלטות רבות בתקציב המדינה העלו בפועל את 

הנטל דרך העלאת תעריפי התשלום על מים לדוגמא שהוחלו בכל אחת מהשנים שוב ושוב 

 כמו כן הוגדלו .₪מעט מיליארד של כמצטבר  בהיקף 2006- ו2005, 2004 2003, 2002-ב

לביטוח הלאומי ולמס בריאות בחוק תוכנית החרום  תשלומי הן העובדים והן המעסיקים

על הפחתה הדרגתית של תשלומי ) עם התאחדות התעשיינים(לאחר מכן סוכם . 2002-ב

נטל המס . שטרם ברור אם תצא לפועל, 1.5%המעסיקים בלבד בהיקף כולל של 

בין שנת ₪  מיליארד 10-החלטות תקציבי המדינה השונים עלה בכבהתייחסות לרפורמה ול

  .2006- ל2002

  

של הממשלה הנוכחית התבצעו בהיקף של  קיצוצים נוספים שבוצעו במהלך שנות כהונתה

בשוק הדיור , ₪ ןמליו 760-במערכת הבריאות בהיקף של כ, במערכת החינוך₪ כמיליארד 

  .וקיצוצים נוספים בתחומים אחרים₪  מיליארד 1.9-בהיקף של כ

  

                                                           
  .תחולת העוני בהכנסה פנויה. 100' עמ, 2004המוסד לביטוח לאומי סקירה שנתית  1
  .152'  עמ53' מס, 2004ח שנתי "דו, מנהל הכנסות המדינה  2
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  סיכום 

התמונה הכוללת המצטיירת לפיכך מכלל המהלכים בתחום המדיניות הכלכלית של 

הממשלה הנוכחית הינה של מדיניות מאוד מגובשת עם כיוון אחיד אותו ניתן לראות 

 והתוכניות הכלכליות שבוצעו במהלך השנים בברור מבעד לאלפי סעיפי כל התקציבים

הכיוון הוא הסגתה של המדינה מצרכיהם . 2006 ועד לתקציב המוצע לשנת 2002

הקטנת פריסת רשת הבטחון הסוציאלית של המדינה , החברתיים של האזרחיים הנזקקים

במקביל לנסיגתה . והפניית האחריות לאזרחים עצמם ולכוחות השוקעל השכבות החלשות 

ל המדינה ממוקדי הטיפול באוכלוסיות הנזקקות לא מצויים כל צעדים שמטרתם בניית ש

נסיגתה של המדינה . שתתמוך בתושבי המדינה הזקוקים לתמיכהחלופית חברתית מערכת 

העובדה היא חמורה בעיקר לנוכח , זה לא מכבר היו תחת חסותהאך מתחומי אחריות ש

ה ששיעורי העוני היו גדלים כתוצאה מתהליכים שגם ללא שינוי מדיניות ניתן לצפות הי

גם במדינות כפי שקורה בישראל כלכליים גלובאליים המשנים את פניו של השוק המקומי 

וזו .  והזדמנויות העומדות בפני הפרטיםומשנים את מערך האפשרויות, מערביות נוספות

בעיה , החברתייםגם הסיבה להתעצמותה של הבעיה הן של העוני והן של הגידול בפערים 

שמאיימת לפורר את החברה הישראלית ולפיכך יש לתת עליה את הדעת ולעצב פתרונות 

חדשים שלא יהיו בהכרח מושתתים על היסודות של הרשת הסוציאלית הנוכחית הנטועים 

  .  של המאה הקודמת50-עמוק בשנות ה

  

שאינה מלווה החלשתו של מערך הביטוח החברתי הישראלי מכל האמור לעיל ברור כי 

 בהשקתה של אלטרנטיבה לתמיכה באותן שכבות תגבה מחיר חברתי חמור במיוחד לנוכח

התמורות החריפות ואי וודאות המאפיינים את העידן הנוכחי ופוגעים בשיעור הולך וגדל 

  . של נפשות
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  2006-2002צעדים תקציביים נבחרים שהוצעו במדיניות התקציב לשנים 

  

התוכנית בה  שנה מקורות
  הצעדהוצע

 עלויות

 תשלומי העברה
 הקטנת גובה הגמלה להבטחת הכנסה לבני 

  ₪ מליון 80 - 20%- ב25-20
המדיניות 

הכלכלית לשנת 
2006 

 ₪ מליון 175 -הקצאה למגזר מיעוטים

הגדלת השתתפות עובדי מדינה בתשלומי 
 תביא 2.5%- ל2006הפנסיה התקציבית בשנת 

) נטו(ה התקציבית להקטנת ההוצא
 ₪ מליון 95-בכ

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006 
 

20
06

 

המדיניות  ₪  מליון 550- כ-הפחתה בקצבאות ילדים  
הכלכלית לשנת 

2006 

  

20
04

 -העלאת אחוזי הנכות המזכים בקצבת נכות    
 ₪ מליון 81

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

החלת קצבה משפחתית שתשולם
לדים ומעלה  י3למשפחות בהן 

 -ומשולמת להם גמלת הבטחת הכנסה 
 בשנה₪  מליון 36-כ

תוכנית   ₪ מליון 480 -קיצוץ בקצבאות הילדים  
 חלק -ההבראה 

 2003' א

הגדלת הזכאות לדמי אבטלה למי
שבהכשרה מקצועית ואשר יש לו פחות 

 -  ימים 138- שנות לימוד עד ל12-מ
 ₪ מליון 30-עלות צעד זה כ

הפחתת התשלומים לנכי עבודה בשיעור של 
 ₪ מליון 230- כ- 10%

תוכנית 
 חלק -הבראה ה
 2003' א

  

הפחתת מענקי לידה לכל הילדים שאינם  
 ₪ מליון 120- כ-הבכורים במשפחתם 

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 -העלאת גיל הזכאות לקצבת זקנה  
 ₪ מליון 1,300-כ

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

גביית דמי ניהול פנסיה על הגמלאות  
, י קרנות הפנסיה הוותיקות"המשולמות ע

 ₪ מליון 103 - 2%-בשיעור פרוגרסיבי של כ

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 - קיצוץ בגמלאות הבטחת הכנסה  2003תקציב 
 ₪ מליון 1,700

  

 ביטוח לאומי שחל על ביטול הפטור על תשלום 2003תקציב 
 - מקבלי גמלאות הביטוח הלאומי 

 ₪ מליון 250

  

ביטול מענקי לידה מוגדלים למשפחות מרובות  2003תקציב 
 ₪ מליון 6 -ילדים 

  

20
03

 

 לאלו שזהו אינו 4%-קיצוץ קצבאות הזקנה ב 2003תקציב   
 ₪ מליון 500 -עבורם מקור הפרנסה היחידי 

 עבור 20-העלאת גיל הזכאות לדמי אבטלה ל
 ₪ מליון 400 - עבור גברים 21-נשים ו

 החירום תוכנית
2002 

  

 4%-קיצוץ מרבית גמלאות הביטוח הלאומי ב 
 ₪ מליון 210 -

תוכנית החירום
2002  

  

20
02

 

קיצוץ קצבאות הילדים ללא יוצאי צבא    
 ₪ מליון 750 - 4%- ולשאר ב20%-ב

תוכנית החירום
2002 

   ₪ מליון 6,614קיצוץ תשלומי ההעברה  כ"סה
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

 צמצום המגזר הציבורי
המדיניות 

הכלכלית לשנת 
2006  

נת הצרכן ולסחר הוגן הקמת רשות להג
 ₪ מליון 8 -

 -הפחתה אחידה בבסיס התקציב 
 ₪ מליון 1,740

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006 

   

 - תקציב משרד המשפטים הפחתה מ 
 ₪ מליון 10

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה מתקציב משרד השיכון על מנת לייעל  
 -כונות פיזי וחברתי את אגפי שיקום ש

 ₪ מליון 10

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

פרס הכספי בשל ניהול תקין אשר ביטול ה 
 -יות ממשרד הפנים מועבר לרשויות המקומ

 ₪  מליון 24-כ

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה בבסיס תקציב משרד הפנים את  
 ₪ מליון 50- ב-זרבת השר ר

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה מסעיף תקציב מימון הבחירות  
 ₪ון י מל34 - 2006-שייערכו ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

א במרכז ההשקעות " תקני כ25הפחתה של  
ת "ובמנהל תעשיות עתירות ידע במשרד התמ

 ₪ מליון 3.75 -וך בהוצאות בשכר דבר שיחס

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה מתקציב משרד החוץ עקב צמצום  
ם היקף כוח מספר הנציגויות בעולם וצמצו

 ₪ מליון 8 -האדם 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה מתקציב הנהלת בתי המשפט עקב  
הטלת הוצאות מומחים רפואיים בבתי דין 

 ₪ מליון 1.5 - בודה על בעלי הדיןלע

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

הפחתה בתקציב המוסד לביטוח לאומי עקב  
הנוספות של העובדים  מהשעות 10%-צמצום ב

 ₪ן  מליו2 -

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

20
06

 
מוסד לביטוח הפחתה של בסיס התקציב של ה 

 ₪ מליון 12 -לאומי 
המדיניות

הכלכלית לשנת 
2006 

  
20

05
 -הפחתה אחידה בבסיס התקציב   

 ₪ מליון 1,200
המדיניות

הכלכלית לשנת 
2005 

  

הגבלת הקורסים לגמול השתלמות של עובדי   
 ₪ מליון 85 -ה מדינ

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004  

יצירת תשתית מחשוב למשרדי
 ₪ מליון 100 -הממשלה 

 - צמצום מספר סניפי משרדי הרישוי 
 ₪ מליון 8

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

20
04

 

 -צמצום פעילותו של השירות המטאורולוגי    
 ₪ מליון 7

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 
 

 5



התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

  )המשך (צמצום המגזר הציבורי
איחוד מערכת בתי הדין לעבודה עם מערכת 

 ₪ מליון 6 -בתי המשפט הכללית 
המדיניות 

הכלכלית לשנת 
2004 

  

הקשחת התנאים לזכאות לשירותים משפטיים  
 ₪ מליון 10 -לפי חוק הסנגוריה הציבורית 

המדיניות   
הכלכלית לשנת 

2004 
איחוד מערך הגביה של מס הכנסה והמוסד 

 ₪ מליון 180 -לביטוח לאומי 
יניות המד

הכלכלית לשנת 
2004  

   

ל מטעם משרד "צמצום מספר השליחים בחו 
מתקציב משרד ₪  מליון 16 הפחתת -החוץ 
 החוץ

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 2006ת דחיית מפקד האוכלוסין והדיור משנ 
 ולהפחית בהתאם מתקציב הלשכה 2008לשנת 

 ₪ מליון 10  -המרכזית לסטטיסטיקה

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 - מ "הפרטת החברה הממשלתית למטבעות בע 
 ₪ מליון 20

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

הפרטת חברת הנמלים לשלוש חברות  
 - מהכנסותיהן למדינה 5%שתשלמנה 

 ₪ מליון 85

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 -פיצול והפרטת בתי הזיקוק באשדוד  
לרשויות ₪  מליון 20-לאוצר ו₪  מליון 27

 המקומיות

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 מתקציב משרדי 11%-15%הפחתה אחידה של  
  ₪מליון 3,500 -הממשלה 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

חתה אחידה של תקציב המוסד לביטוח הפ 
 ₪ מליון 64-לאומי ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

המדיניות ₪ מליון 28.6-ת ב"הפחתת תקציב משרד התמ 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

מתקציב הפיתוח של ₪  מליון 5הפחתת  
 המשרד לאיכות הסביבה

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004  

  
20

04
 

ס תקציב הכנסת מבסי₪  מליון 25הפחתת  
מבסיס תקציב משרד מבקר ₪  מליון 15-ו

 המדינה

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004  

  

 -הפחתת השכר במגזר הציבורי לפי מדרגות  
 ₪ מליון 2,000

תוכנית
 חלק -ההבראה 

  2003' א

  

הקטנת מספר העובדים המועסקים בשירות  
 ₪ מליון 46 -א "המדינה דרך חברות כ

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

20
03

 

צמצום מספרם של עובדים בכירים בשירות   
 ₪ מליון 60 -המדינה 

נית תוכ
 חלק -ההבראה 

 2003' א
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

  )המשך (צמצום המגזר הציבורי
הפחתת תקנים ומכסות של שעות נוספות 

 ₪ מליון 50 - 1%-בשירות המדינה ב
תוכנית 

 חלק -ההבראה 
 2003' א

  

החלת מגבלות על העלאת שכר המורים  
 ₪ מליון 37- כ-כתוצאה מגמולי השתלמות 

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 -הפחתה בתקציבי השכר של משרדי הממשלה  
  ₪ מליון 203

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2003 

  20
03

 

 -הפחתה אחידה בבסיס התקציב  
  ₪ ליוןמ 3,026

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2003 

  

20
02

 

 -הפחתה אחידה בבסיס התקציב    
 ₪ מליון 1,569

תוכנית החירום
- 2002 

   ₪ מליון 12,463 צמצום המגזר הציבורי  כ"סה
 

 7



 
התוכנית בה   הטלת מסים שנה

 הוצע הצעד
  הורדת מסים

לא צרכן ישלם עבור קולחים באיכות השקיה ל
ק בשער מתקן "למ'  אג15מגבלות סכום של 

  ₪מליון 70 -) ש"מט(הטיפול בשפכים 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006  

  

מגבלה לחישוב נפרד על הכנסתם של בני זוג  
 -לות במקור הכנסתם אשר קיימת ת

 ₪ מליון 400

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

   

20
06

 

ד לא יקבל קביעה בפקודת מס הכנסה כי עוב 
תקציבית זיכוי ממס על מימון פנסיה 

 ₪ מליון 150 -במשכורתו 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2006 

  

העלאת תעריפי המים לכל מטרות הצריכה   
 ₪ מליון 332 -'  אג20- ב2005- ב-'  אג60-ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2005 

 ₪ מליון 2,500 -הפחתת מס הכנסה

הגבלת הטבת המס בקרנות ההשתלמות  
 ₪ מליון 800 -בחודש  ₪ 7,000לתקרה של עד 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2005 

 ₪ מליון 300 -הפחתת מס בולים

 -זוג שאינו עובד -ביטול נקודת הזיכוי בגין בן 
 ₪ מליון 570

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2005 

 ₪  מליון 400 -הפחתת מס חברות

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2005 

החזרת הפטור על תשלום דמי ביטוח  ₪ מליון 450 -מ באילת "ממעביטול הפטור 
 -לאומי שהיה לעקרות בית 

 ₪ מליון 560
ביטול תקרת הפטור על רווחים שמקורם 

 ₪ מליון 200 -בהימורים 
המדיניות 

הכלכלית לשנת 
2005 

  

 -חרי מ ברכישת רכב מס"ביטול ההכרה במע 
 ₪ מליון 250

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2005 

  

 -ביטול הטבות המס לעבודה במשמרות  
 ₪ מליון 170

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2005 

  

 -העלאת זקיפת ההטבה לשימוש ברכב צמוד  
 ₪ מליון 150

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2005 

  

20
05

 
מ על תשלומי המעבידים על "הטלת מע 

 ₪ מליון 250 -יות לעובדיהם הפרשות סוציאל
המדיניות

הכלכלית לשנת 
2005 

  

העלאת תשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח   
 - בטחוןבריאות של משרתי הקבע ומערכת ה

 ₪ מליון 130

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

החלת פטור ממס בולים על הנפקת
 -ח ועל ביצוע עסקאות חוזיות "אג

 ₪ מליון 150
יטול הפטור מדמי שליחת דואר לפקיד שומה ב
 ₪ מליון 0.7 -

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

   

העלאת תעריפי המים לכל מטרות הצריכה  
 ₪ מליון 92 -'  אג15-למעט חקלאות ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  20
04

 

העלאת היטלי הפקת מים שמקורם    
 -'  אג15-באקויפרים או על מים עיליים ב

 ₪ מליון 12

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 
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התוכנית בה  שנה הטלת מסים
 הוצע הצעד

 הורדת מסים

 30%ביטול ההנחה האוניברסלית בגובה 
 ₪ מליון 70 -בארנונה לקשישים 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

העלאת האגרה בעד רכב מסחרי במשקל של  
 -י מנוע דיזל " טון המופעל ע3.5עד 
 ₪ מליון 200

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

לאפשר הסדר של גילוי מרצון על הכנסות  
 עליהם 2004 באפריל 30ל שידווחו עד "בחו

 ₪ מליון 30 - 15%יוטל מס בגובה 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  20
04

 

 8%-העלאת ההיטל על העסקת עובד זר מ 
 ₪ מליון 400 - 20%-ל

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 סך גידול - 3%העלאת הארנונה בשיעור של   
 ₪ מליון 310בתשלומי המסים 

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

 עלות -החזרת תקרת הביטוח הלאומי
 ₪ מליון 2,100-של כ

י "העלאת כל תעריפי המים המסופקים ע  
 ₪ מליון 251 -מקורות והטלת היטל הפקה 

תוכנית 
 חלק -ההבראה 

 2003' א
ביטול הפטור על תשלום דמי ביטוח לאומי 

 ₪ מליון 560 -שהיה לעקרות בית 
ת תוכני

 חלק -ההבראה 
 2003' א

  

צמצום הטבות המס השונות לתושבים  
ביישובים שהיו זכאים להנחות בגובה הנמוך 

 ₪ מליון 550- כ- 13%-מ

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 על זכיות מהגרלות 25%יעור של הטלת מס בש 
 ₪ מליון 530 -ומפרסים 

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 -ביטול הפטור על מס מעבודה לנכים זמניים  
 ₪ מליון 70-כ

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 - 18%- ל17%-מ מ"העלאת המע 2003תקציב 
 ₪ מליון 2,300

  

   ₪ מליון 125 -העלאת המס על סיגריות  2003תקציב 
   ₪ מליון 900 - על הסולר הבלוהעלאת  2003תקציב 

20
03

 
 -ביטול תקרות הביטוח הלאומי  2003תקציב 

 ₪ מליון 2,100
  

העלאת תשלומי הביטוח הלאומי של  
₪ מליון 120 - 1%-המעסיקים והלא שכירים ב

תוכנית החירום
- 2002 

  

 - 15%- המים השפירים בהעלאת מחירי 
 ₪ מליון 490

תוכנית החירום
- 2002 

  

20
02

 

הפחתת שיעורי המס על הכנסות  ₪ מיליארד 2,800 -הטלת מס על שוק ההון  הרפורמה במס
 ₪ מליון 2,500 -מיגיעה אישית 

 )פחות הפחתתו(העלאת נטל המס    כ"סה
 ₪ מליון 9,822.7
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

 ערכת החינוךמ
  

20
06

המדיניות  
הכלכלית לשנת 

2006 

בנוסף ,  כיתות לימוד400-בניה של כ
 -י משרד החינוך " עלכיתות הנבנות

 ₪ מליון 100
שינוי שיטת התקצוב במשרד החינוך כך 

 -שהתקצוב פר תלמיד יהיה דיפרנציאלי 
 רדמתקציב המש₪  מליון 50הפחתת 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

הגבלת השתתפותו של משרד החינוך בהסעות  
אקונומית -תלמידים רק לרשויות ברמה סוציו

 מתקציב המשרד₪  מליון 50 הפחתת -נמוכה 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 -הפסקת שידורי הטלוויזיה החינוכית  
 ₪ מליון 90

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 הפחתת התקציב להשכלה גבוהה 
 ₪ מליון 41-ב

המדיניות
נת הכלכלית לש

2004 

  

הפחתת שכר הלימוד לתלמידי תואר ראשון  
 - 20%במקום ,  בלבד10%-באוניברסיטאות ב

 ₪ מליון 48הפחתת 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004  

  

20
04

 

 העלאת שכר הלימוד לתלמידי תואר שני 
 ₪ מליון 70 - 20%-ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

20
03

 

 -העלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות  2003תקציב 
 ₪ מליון 300

 ₪ מליון 50 -תוספת מלגות

  

20
02

 

תוכנית החירום ₪ מליון 450 -קיצוץ במערכת החינוך  
- 2002 

קיצוץ במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה  כ"סה  
 ₪ מליון 949

  מערכת הבריאות
, הגבלת מימון טיפולי ההפריה החוץ גופית 

התקנת תקנות לאספקת שירותי בריאות 
הטלת קנס על מטופלים , במקומות העבודה

  הפחתת-שלא התייצבו לתור שקבעו 
 מעלות סל הבריאות₪  מליון 250

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

העלאת תקציב משרד הבריאות לנושא
 ₪ מליון 24-בתי ספר לסיעוד ב

20
04

 
 -צמצום וסגירת מוסדות בריאות ממשלתיים  

 ₪ מליון 434סך הקיצוצים 
המדיניות

הכלכלית לשנת 
2004  

  

תוכנית ₪ מליון 30 -צמצום מספר מיטות האשפוז  
 חלק -ההבראה 

  2003 'א

  

 ממספר היחידות המקצועיות 20%סגירת  
 -והעירוניים , שלתייםבבתי החולים הממ

 ₪ מליון 8

תוכנית
 חלק -ההבראה 

 2003' א

  

 -קיצוץ תקציב הפיתוח של משרד הבריאות  2003תקציב 
 ₪ מליון 10

 -רכישת ציוד שיעודד אשפוז בית 
₪  מליון 5פעמית של -הקצאה חד

 לקופות החולים

20
03

 

העברת בתי החולים הגריאטריים  2003תקציב   
 -הממשלתיים לסקטור הפרטי והציבורי 

 ₪ מליון 35
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

  )המשך(מערכת הבריאות 
  

20
02

 

 -קיצוץ במערך הגריאטרי הממשלתי  
 ₪ מליון 20

תוכנית החירום
- 2002 

 ₪ מליון 758קיצוץ במערכת הבריאות  כ"סה  
  קליטת עליה

המדיניות   
הכלכלית לשנת 

2006 

ייקט תתפות המדינה בפרוהגדלת הש
 ₪ מליון 45 -" זכות מלידה"

20
06

 

המדיניות   
הכלכלית לשנת 

2006 

 - " נפש לנפש"רוייקט תוספת עבור פ
  ₪ מליון 20

הפחתת מספר המחוזות במשרד לקליטת 
 ₪ מליון 20 -עלייה מחמישה לשלושה 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

20
04

 

הפסקת השתתפותה של המדינה בפרוייקט  
 ₪ מליון 20 הפחתת -" זכות מלידה"

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

   ₪ מליון 10 -" נתיב"הפסקת פעילות יחידת  2003תקציב 
זכות "הפסקת השתתפות הממשלה בפרוייקט  2003תקציב 

 ₪ מליון 15 הפחתת -" מלידה
  

20
03

 

ד מ על רכישת רהיטים וציו"ביטול הפטור ממע 2003תקציב   
לבית לו היו זכאים עולים חדשים ותושבים 

מ על רכישת רכב "חוזרים וביטול הפטור ממע
 סעיף זה יוביל לגידול -עבור עולים חדשים 
 ₪ מליון 153-בהכנסות המדינה של כ

 ₪ מליון 153קיצוץ בתחום העלייה  כ"סה  
  המגזר החרדי והדתי

  

20
06

המדיניות   
הכלכלית לשנת 

2006  

שום תוכניות הבראה הקצאה ליי
 ₪ מליון 70 -במועצות הדתיות 

התניית תמיכה לכוללים בקיומם של לפחות 
 ₪ מליון 300 - תלמידים בו 20

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004  
20

04
 

 -הגבלת שכרם של נבחרים במועצות דתיות  
 ₪ מליון 20

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  
20

03
ת על תמיכות במוסדות לימוד החלת מגבלו 2003תקציב  

תורניים הפחתת תקציב התמיכה במוסדות 
 ₪ מליון 80-לימוד תורניים בכ

  

הפחתת תקציבים למוסדות תורניים בגין  
 -דיווח יתר על תלמידים שאינם לומדים 

 ₪ מליון 300

תוכנית החירום
- 2002 

  

20
02

 

וסדות תורניים ל במ"הקטנת מספר תלמידי חו   
 ₪ מליון 50

תוכנית החירום
- 2002 

 ₪ מליון 680קיצוץ במגזר החרדי והדתי  כ"סה  
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

  שוק הדיור
 דרך האשראי -הגבלת הסיוע על רכישת דירה 
 טרם הוחלט -המסובסד לדירות זולות בלבד

20 גובה הקיצוץ
06

המדיניות  
הכלכלית לשנת 

2006 

  

ית בסיוע לשכר דירה ביטול הזכאות האוטומט 
החזרת תוקף , הוריות-של משפחות חד

 7-הזכאות של עולים לסיוע מוגדל בדיור ל
הגבלת סמכות הועדה , 15שנים במקום 

העליונה להעניק תוספת סיוע לזכאים לסכום 
ולהעניק סיוע ,  150,000₪שאינו עולה על 

 - ₪ 576-ר דירה של לא יותר מחודשי בשכ
 ₪ מליון 200

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

ביטול ההגמשות בתקן מוסדות ציבור וביטול  
 -הסבת התקציב להקמת מוסדות ציבור 

 ₪ מליון 40

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  20
04

 

יצירת מידרוג של שכר דירה ביחס לרמת  
וגרפי של המיקום הגיא, ההכנסה של הזכאי

הדירה וגודלה והקטנת ההנחות של דיירי 
 ₪ מליון 300 -הדיור הציבורי 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

המרת מענקים לסיוע לרכישת דירה שניתנו   "
לעולים , בנגב, לרוכשי דירה באזורי עימות
 -בהלוואות , ומענקים לבנייה ביטחונית

 ₪ מליון 800

תוכנית
 2003" ההבראה

תחום הקמת יחידה אשר תופקד על
הפיקוח והאכיפה בנושאי התכנון 

 - והבנייה ומקרקעי הציבור 
 ₪ מליון 55.2

תוכנית "   
 2003" ההבראה

הקמת שוק משני למשכנתאות
שבמסגרתו תאגיד הנותן הלוואות 

 ₪ מליון 3 -לדיור 
הקשחה נוספת של תנאי המענקים לרכישת  "2003תקציב "

בינוי והשיכון דירה והפחתת תקציב משרד ה
 ₪ מליון 400 - בהתאם

  20
03

 

הקטנת ההלוואות לרוכשים דירה והקטנת    "
הסיוע בשכר דירה והפחתת תקציב משרד 

 ₪ מליון 200 -הבינוי והשיכון בהתאם 

תוכנית
 2003" החירום

   ₪ מליון 1,882צמצום ההטבות לשוק הדיור  כ"סה
 מדיניות לעידוד שוק העבודה

 נציגויות מסחריות של המדינה 13סגירת 
 ₪ מליון 10.5 -ברחבי העולם 

המדיניות 
כלית לשנת הכל

2004 

  

הגבלת סכום מענקי החוק לעידוד מחקר  
 -לשנה ₪  מליון 10-ופיתוח בתעשייה ל

 ₪ מליון 177

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

 קעות הוןהפחתת המענקים בחוק עידוד הש 
 ₪ מליון 30-ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

העלאת אגרות הפיתוח שנדרשים היזמים  
לשלם על פיתוח הקרקע באזורי עדיפות 

 ₪ מליון 5 -' לאומית ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

20
04

 

הגבלת גובה הסבסוד של פיתוח אזורי תעשייה    
  הפחתת- 30%-ל' באזורי עדיפות לאומית א

 ₪ מליון 5

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 
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התוכנית בה  שנה מקורות
 הוצע הצעד

 עלויות

 )המשך (מדיניות לעידוד שוק העבודה
הוצאת סמכויות הפיקוח על החי והצומח מידי 

 ₪ מליון 45 -משרד החקלאות 
המדיניות 

הכלכלית לשנת 
2004 

  

המדיניות ₪ מליון 79 -ביטול חוק הגליל    
הכלכלית לשנת 

2004 
י מנהלת "הגבלת מתן מענקים להשקעות ע

 ₪ מליון 20 -השקעות הון בחקלאות 
יניות המד

הכלכלית לשנת 
2004 

  

הפחתת בסיס תקציב התמיכות בייצור של  
 ₪ מליון 35-משרד החקלאות ב

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

סגירת האגף להכשרה מקצועית במשרד  
 ₪ מליון 2 -התיירות 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

הפחתת תקציב החוק לעידוד השקעות הון  
 ₪ מליון 20 -ממשרד התיירות 

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 

  

20
04

 

מתקציב המנהל לשיווק ₪  מליון 7הפחתת    
 התיירות בישראל

המדיניות
הכלכלית לשנת 

2004 
 צמצום ההוצאות על שוק העבודה   כ"סה

  ₪מליון 436
 תתשתיו

ביטול חוק רשות לפיתוח הנגב וחוק רשות 
 ₪ מליון 3.5 -לפיתוח הגליל 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

  

המדיניות ₪ מליון 110 -הסדרת הפעילות בענף הכריה  
הכלכלית לשנת 

2004 

  

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

20   ₪ מליון 260 -שינוי מערכת ההנחות בקרקע 
04

 
העלאת גובה התמלוגים המשולמים למנהל    

 ₪ מליון 90 -מקרקעי ישראל בגין חציבת אבן 
המדיניות

לית לשנת הכלכ
2004 

צמצום ההוצאות בתחום התשתיות    כ"סה
   ₪מליון 464
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 14

התוכנית בה  שנה
 הוצע הצעד

 עלויות מקורות

 בטחוןרפורמות בהוצאות של מערכת ה
המדיניות 

לכלית לשנת הכ
2006 

 עקב יישום בטחוןהפחתה מבסיס תקציב ה
כת תוכנית ההתנתקות והערכויות שונות במער

 ₪ מליון 1,500 - בטחוןה

 200 - וצמצום האלימות בטחוןהגברת ה
 ₪מליון 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006 

הפחתה מתקציב הרווחה וההדרכה המיועדים 
ם י צמצו" והגמלאים עבטחוןלעובדי משרד 

 - ן למקובל במדינה היקף ההטבות והשוואת
 ₪ מליון 22-כ

 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006 

הפחתה מתקציב תאום הפעולות בשטחים של 
 ₪ מליון 15 -ום הפעולות בשטחים מפקדת תא

 

20
06

 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2006 

ד  הפנים עקב איחובטחוןהפחתה מתקציב 
 ₪ מליון 20 -אגפים 

  

יות המדינ
הכלכלית לשנת 

2004 

   בטחוןמתקציב ה₪ הפחתת מיליארד 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004  

הקטנת סכומי הפיקדון אשר נזקפים לחיילים 
משוחררים וסכומי המענקים המשולמים להם 

 ₪ מליון 45 - 10%ביום השחרור בשיעור של 

  

20
04

 

המדיניות 
הכלכלית לשנת 

2004 

 - הפנים חוןבטבמשרד ל" מצילה"סגירת אגף 
 ₪ מליון 5הפחתת 

הקמת יחידת אכיפה כנגד עבירות 
 ₪ מליון 8 -כלכליות 

    ₪מליון 2,607 בטחוןצמצום תקציב ה כ"סה
כ כולל בין השנים "סה

  2006- ל2002
  ₪ מליון 6,939.2  ₪ מליון 45,559.4

 .על גבוה יותרפעמיות ולן סך סכום הקיצוץ בפו-יש לציין שחלק מההפחתות הן שנתיות ולא חד* 


