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מדי שנה מוגש לממשלה מסמך ארוך הנקרא "מחליטים" - 
כאשר מתוך מסמך זה נגזרים, לאחר מכן, חוק התקציב וחוק 
ההסדרים. חוק ההסדרים מהווה בידי משרד האוצר כלי על 
מנת להעביר בחקיקה מהירה חוקים שונים, חלקם אינם 
קשורים לתקציב המדינה, וחלקם מגלמים בתוכם שינויים 
מהותיים ורפורמות שצריך להקדיש להם את הזמן לדיון 
מעמיק ולא באמצעות חקיקה מהירה, כפי שמחייב תקציב 

המדינה. 

הצעת תקציב המדינה לשנים 2017-2018 וכן מסמך המחליטים 
והרפורמות שפרסם האוצר, כולל בחובו ביטול ודחייה של 
חוקים, רפורמות מקיפות, הפרטות, ביטולים של מענקים, 
הפחתת תקציבים וקיצוצים רוחביים במשרדי הממשלה, 
ברשויות המקומיות ובתכניות ממשלתיות שונות. בשבועיים 
הקודמים להבאת המסמך לאישור הממשלה, האוצר פרסם, 
הוריד מהאתר ושינה 4 גרסאות של מסמכי מחליטים, הצעות 
לתקציב המדינה והצעות להתכנסות למסגרת הפיסקאלית. 
השינויים התכופים בגרסאות לא מאפשרים דיון ראוי 
בממשלה או ביקורת ציבורית הוגנת על הנושאים הרבים 

שעולים במסגרתן.

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים רואה בחומרה 
את פרסום המסמך העונה לשם "הצעת תקציב המדינה 
לשנים 2017-2018 – להפצה מוקדמת" ביום שני בצהריים 
)8/8/2016( – רק יומיים לפני הבאתו לאישור הממשלה – 

ביום חמישי )11/8/2016(.  

אנו דורשים להוציא ממסמך המחליטים את הנושאים 
אשר:

Á  אינם קשורים כלל לתקציב המדינה לשנות התקציב הבאים
)2017-2018(. גם אם נושאים אלו קשורים לתקציב, 

יש לאפשר תהליך חקיקה אשר משקף את חשיבותם.

Á  מהווים רפורמה או שינוי מהותי ומצריכים דיון מסודר
ומעמיק בממשלה ובכנסת ולא ראויים לעבור בחקיקה 

מהירה.

Á .ביטול חוקים שחוקקה הכנסת

חוק ההסדרים הוא מסלול בלתי ראוי. דרישתנו היא 
שנושאים רבים אלו, אשר צריכים להידון בצורה מעמיקה 
בנפרד מתקציב המדינה, יופרדו מדיוני תקציב 2017-2018 
ויעברו מסלול חקיקה רגיל בזמן סביר שיאפשר דיון 

ציבורי שקוף.

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים קורא לממשלת 
ישראל לדחות את מסמך המחליטים ואת מסמך הרפורמות 
המובאים לדיון ולחייב את משרד האוצר להציג תקציב 
הכולל סוגיות תקציביות בלבד ולהותיר את כל הרפורמות 
והשינויים מרחיקי הלכת להצעות חוק ממשלתיות שיובאו 
לדיון מקיף ומהותי בהליכי חקיקה רגילים, תוך מתן 
אפשרות לחברי הכנסת ולציבור ללמוד את הנושאים 

ולקבל החלטות כראוי. 

מצורף ניתוח של שני מסמכים: טיוטת מסמך המחליטים - מסמך 
הרפורמות במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 
)כפי שפורסם ב-28/7( וכן הצעת תקציב המדינה לשנים 
2017-2018, כפי שפורסם באתר האוצר ב-2/8, ובו פירוט 
ההערות מול כל סעיף רלוונטי. אנו מגישים להלן את 
ההסתייגויות שלנו ממסמך המחליטים לתקציב -2017
2018, כאשר בניתוח סעיפים אשר עומדים בקריטריונים 
שפורטו לעיל מצויין במפורש "לא לחוק ההסדרים״ בעמודת 

ההערות והמלצות.  

בברכה,

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים.

 לפרטים נוספים:
עטרת הורוביץ, רבנים למען זכויות האדם, 052-8080996, 

ateret.knesset@gmail.com

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים:
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*  הניתוח המצ״ב לא כולל את כל סעיפי התכנית הכלכלית המוצעת לשנים 2017-2018 בשל הסיבות שצוינו לעיל.
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 תגובת הפורום 

למסמך המחליטים 

ולתכנית הכלכלית 

לשנים 2017-2018

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים 



מסמך ״מחליטים״ ניתוח מסמך המחליטים והצעת תקציב המדינה לשנים 2017-2018 

4

שתיל הקרן החדשה לישראל | שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם | המרכז להעצמת האזרח | האגודה לזכויות האזרח |  המשמר החברתי   | האגודה לזכויות החולה בישראל | SEF - הקרן לחינוך סוציאליסטי | כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים

כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

תחרות ויוקר המחיה
שינוי מבני בענף 7-17

התקינה
התקינה הרשמית 1

של המדינה תוצמד 
לתקינה הבינלאומית

תקנים רשמיים יוצמדו לתקינה הבינלאומית, הכרזת רשמיות על תקן 
אשר מכיל שינויים מהקבוע בתקינה בינ"ל תדרוש אישור רה"מ, שר 
הכלכלה ושר האוצר; כל תקן אשר מכיל שינויים מהקבוע בתקינה 

בינלאומית יובא לאישור השרים לאחר מסקנות ועדת האימוץ; שינויים 
בהרכב ובסמכות הוועד הפועל של מכון התקנים, הקטנת מספר חברי 

הוועד והחלת שקיפות בדיוני הוועדות השונות של מכון התקנים.

ההשלכות התקציביות 
צפויות להיסגר בין 

המשרדים הרלוונטיים 
נציגי אגף התקציבים, 

מבלי פירוט 
בפועל על העלויות 

של הרפורמות, 
ועל השלכותיהן 

על התקציבים 
של משרדי הממשלה 

השונים.

משרד האוצר מפרט אמנם את החיסכון 
הצפוי למשקי הבית, אך לא מפרט בחוק 
את הערכותיו בנוגע לפיטורים הצפויים 

)בעיקר במכון התקנים( ואת השינוי 
במצבת כוח האדם. מדובר ברפורמה 

בעלת השפעות והשלכות נרחבות ועל-
כן יש להעביר את החקיקה למסגרת 
הרגילה של דיונים בוועדות הכנסת. 

לא לחוק ההסדרים. 

שר הכלכלה  יוכל 2
לקבוע בתקנות 

מפרטים לעניין ייצור, 
מכירת, ייבוא או ייצוא 

מוצרך

שר הכלכלה  יוכל לקבוע בתקנות מפרטים לעניין ייצור, מכירת, ייבוא 
או ייצוא מוצרך, כל עוד אלו יעלו בקנה אחד עם התקינה הבינלאומית

ההשלכות התחרותיות 3
של התקנים

משרד ממשלתי יוכל לבקש את חוות דעתה של הרשות להגבלים 
עסקיים בדבר השלכות תקן, אשר אינו מבטא אימוץ מלא של תקינה 
בינ"ל, על רמת התחרותיות בענף הרלוונטי, טרם הפיכת התקן לרשמי.

פתיחת שוק בדיקות 4
הטובין לתקן החל עליו

מעבדות פרטיות העומדות בסטנדרטיים שיקבעו, יוכלו לבצע את 
הבדיקות הנדרשות לשם ייבוא טובין, אשר נעשות כיום ע"י מכון התקנים 

בלבד.

הסתפקות בהצהרה 5
של היבואן בנוגע 

להתאמת מוצר הייבוא 
לתקן

יבואן יוכל להצהיר בלבד על התאמת המוצר אותו מייבא לתקן, וזאת 
במקום המצאת תצהיר בדבר התאמת הטובין לתקן רשמי החל עליו,

עצמאות שר הכלכלה 6
בעת שינוי או החלפת 

תקן

בהליך עדכונו או שינויו של תקן, כאשר השינוי מבוסס על תקן בינ"ל, 
שר הכלכלה והתעשייה לא יידרש להסכמת שראחר שהתקן בתחום 

סמכותו, אלא די בהיוועצות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה 
והתעשייה עם מנכ"ל המשרד או מנכ"ל הרשות, לפי העניין.

קידום תכנית להתאמת 7
כלל התקנים הרשמיים 

לתקינה הבינלאומית

משרד הכלכלה יקדם תוכנית תלת-שנתית להתאמת כלל התקנים 
הרשמיים לתקינה הבינ"ל, כך שהם לא יכללו שינויים מהקבוע בתקינה 

הבינלאומית
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

הגברת התחרות 18-32
בשוק התקשורת

הפרטת מערך עידן 1
פלוס

החשב הכללי יוציא למכרז את הפעלת מערך עידן פלוס. יודגש כי יודגש 
כי חלה חובה לבחירת גורם שאינו ציבורי. הטענה היא כי המערך הנוכחי 
לא ממצה את הפוטנציאל שלו ועל כן מהווה חסם תחרותי המונע כניסת 

שחקנים חדשים.  

לא לחוק ההסדרים. לא בוצע דיון בעל זיקה לתקציב.
ציבורי עמוק בסוגיה. הדיון מתבקש 

עקב השימוש בכלי ההפרטה, כלי 
בעל השלכות על הוצאות האזרחים, 

המעביר לידיים פרטיות את הטלויזיה 
הרב-ערוצית החינמית.

תנאי הפעילות 2
של מפעיל עידן פלוס

להתיר למפעיל שיזכה בבעלות על עידן פלוס, בנוסף להיתר להפעלת 
המערך, להפיץ שידורים באמצעות המערך - כולל ערוצים בתשלום 

שימומנו בדמי מנוי או מפרסומות; המפעיל הפרטי יקבע בעצמו את גובה 
דמי ההפצה מול ; הערוצים הפתוחים המשודרים במערך יופצו גם דרך 

ברשת האינטרנט.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב

רפורמות בשוק שידורי 3
הספורט

על-פי מסמך האוצר, מכיוון ותוכן ספורט הוא בעל מאפיינים 
מונופוליסטיים, זכויות השידור נמכרות בבלעדיות והביקוש לתכנים אלו 
קשיח -  העדר תוכן ספורט על גבי פלטפורמה רב ערוצית מסוימת עלול 

 להוות חסם מעבר בפני צרכנים פוטנציאליים. על
כן, מוצע להסדיר חובת מכירת ערוצי ותכני ספורט באופן אשר אינו יפלה 

בין פלטפורמות השידור השונות.  מפיק הערוץ יקבע את מחיר הערוץ 
לכל מנוי באופן אחיד, כך שהמחיר שמשדר  ישלם בעבור הערוץ יחושב 

כמכפלת מספר מנוייו במחיר המנוי האחיד. 

לא לחוק ההסדרים. ישנן סוגיות לא קשור לתקציב
משמעותיות הנוגעות הן להוצאות משקי 

הבית והן לערוצי השידור ולפטפורמות 
הטלוויזיה הרב-ערוצית, ועל כן דיון ציבורי 

מעמיק ברפורמה הינו הכרחי.

מרבב חדש )מערך 4
שידור(

מדינה השקיעה כ-60 מיליון שקל בתשתית המערכים, אך בפועל לא עלו 
ערוצים חדשים – בעיקר עקב עלות התפעול השוטפת הגבוהה. בתקופת 

הביניים שעד מינוי הגורם המפעיל, די יהיה בשימוש של 10% מכלל 
הקיבולת במרבב החדש כדי לפתוח אותו לפעילות. 

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב

הגברת התחרות בשוק 5
התשתית הקווית 

והאצת פיתוח תשתיות

בזק והוט יחויבו לתת לבעלי רישיון נוספים בתשתיות שלהן. כמו כן, יהיו 
פטורים מקבלת היתר בנייה; ביטול האיסור עבודות החפירה, חרישה 

או נטיעה בלא היתר של שר התקשורת.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב

הגברת התחרות בשוק 6
התשתית הקווית 

והאצת פיתוח תשתיות

כל צינור שמונח כעת או יונח בעתיד באדמה יהיה פתוח לכל חברת 
תקשורת שתרצה להעביר דרכו סיבים וזאת על-מנת להקל על פרישת 

תשתית קווית )סיבים אופטיים( לשם הגברת התחרות בשוק התקשורת 
הנייחת 

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב
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נספח 
נפרד

מיקוד עבודת 
המנהלים 

במערכת הבריאות 
הציבורית בלבד

איסור על מנהלי 
מחלקות בבי"ח ציבורי, 
לעבוד במסגרת פרטית

מנהל מחלקה, מכון או יחידה בבית חולים ציבורי יועסקו אך ורק בבית 
החולים הציבורי ולא יתאפשר לו לעבוד במסגרת פרטית. יחול על איוש 

תפקידים מיום החקיקה ואילך. רופאים אלה יקבלו תוספת שכר 
משמעותית.

קשור לתקציב 
המדינה - תוספת 

תקציב לשכר הרופאים

בשלב זה הנושא הוקפא ולפי הצהרת שר 
הבריאות, הנושא במו"מ עם הסתדרות 

הרפואית.

פתיחת ענף 34-36
המוניות לנסיעות 
שיתופיות ופיתוח 

תחום מוניות 
השירות

אסדרה מחודשת 1
של מוניות השירות

משרד התחבורה יוביל אסדרה שתחתור לתחרות בקווי השירות, וזאת 
במסגרת הליכים מכרזיים. תהליך הוצאת הקווים לתחרות תיארך 

שנתיים ובעלי רישיונות הקו הקיימים, תחול הוראת מעבר אשר תקבע 
כי במהלך תקופה זו הם יוכלו לחדש את רישיונותיהם בהתאם לקבוע 

בפקודה כיום.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב

מוניות מיוחדות 2
שיתופיות

מתן היתר למוניות מיוחדות )"ספיישל"( לגבות תשלום נפרד מהנוסעים 
עבור קטעי נסיעה שונים. בפועל, מונית מיוחדת תוכל להסיע במקביל 

מספר נוסעים, בהזמנה מראש בלבד ובמחיר מוסכם מראש. אם יווצרו 
כשלי שוק, שר האוצר והתחבורה יוכלו לפקח על מחירי הנסיעות 

השיתופיות, בהתייעצות עם ועדת המחירים.

לא לחוק ההסדרים. נדרש דיון ציבורי לא קשור לתקציב
רחב יותר בסוגיה.

הורדת יוקר מחייה 37-40
בתחום מוצרי 

הצריכה

חוק השקיפות למוצרי 1
תמרוקים והיגיינה

החלת פרק השקיפות בחוק המזון על מוצרי טיפוח והיגיינה, ותחול 
על חנויות המוכרות בעיקר מוצרים מסוג זה החובה לפרסם מחיריהן 

בפורמט הקבוע בתקנות מחוק המזון.

אין פירוט על ההוצאות 
התקציביות הנדרשות 
ליישום ההחלטה, והן 

יסוכמו בין האוצר לבין 
המשרדים הרלוונטיים.

לא לחוק ההסדרים.

קידום המודל 2-5
האירופאי ברגולצית 

התמרוקים

אסדרת רישיון נפרד לכל מקטע בשיווק התמרוקים )יבואן, משווק 
או יצרן( וקיצור תהליך הרישון לשיווק תמרוק, וכן הקמת מערך פיקוח 

על שיווק התמרוקים. 

החוק מדגיש כי יישום יעיל של הסעיפים 
הללו תלוי בעבודה המשותפת עם ועדת 

העבודה של הכנסת. לא לחוק ההסדרים.

צירוף נציג מאגף התקציבים כחבר בועדת המכסות, המחלקת מכסות וועדת המכסות6
ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת.

לא לחוק ההסדרים.
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הגברת התחרות 41-42
ואסדרת האשראי 

הקמעונאי

אסדרת הקמת 1
האגודות השיתופיות

אסדרת הקמתן של אגודות שיתופיות המציעות שירותי קבלת פקדונות 
כספיים ומתן אשראי. האגודות עשויות לתרום לתחרות במערכת 

הבנקאית בתחום האשראי הקמעונאי. פעילות האגודות תהיה נתונה 
לפיקוח כולל של המפקח על שירותים מוסדרים, ובסמכותו יהיה להעניק 

רישונות ולבטלם במידת הצורך.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב.

אסדרת התנאים 2
להנפקת כרטיסי 

אשראי

אסדרת התנאים להנפקת כרטיסי אשראי ליצירת תשתית נאותה 
ותקינה, אשר תאפשר לגופים חדשים להיכנס לשוק הנפקת כרטיסי 

האשראי והאשראי הצרכני.

על אף שנידון ארוכות בפורומים ציבוריים, לא קשור לתקציב.
והיה שקוף לביקורת הציבורית ולדעת 

הגורמים המקצועיים והתקשורת לאורך 
פעילות ועדת שטרום - יש להביא 

את הנושא להכרעה בכנסת ישראל. 
לא לחוק ההסדרים.

תחרות במשק 43-45
הגפ"ם )גז בישול( 

למגזר הביתי

שינוי הרוב הדרוש 1
למערכת גז מרכזית 

בבניין משותף

ניתן יהיה להחליף ספק במידה וחותמים למעלה ממחצית מהדיירים, 
או לחילופין רוב מבין הנוכחים באסיפת דיירים. במקרה ושני בתים 

משותפים מחוברים ביחד, תתקבל ההחלטה עבור כל בית משותף לפי 
המפורט למעלה.

ללא משמעות תקציבית למדינה, אך גם לא קשור לתקציב.
לא רפורמה מרחיקת לכת אלא תיקון 

של עיוות המאפשר לחברות הגז לגבות 
מחירים משתנים ומונע תחרות, יש ניסיון 

של קידום חקיקה פרטית בנושא והיו 
כמה החלטות ממשלה בנושא.

מחיר לא אחיד 2
של גפ"ם

כיום חברות הגז הביתי מציעות הנחות לחלק מהדיירים ובכך מסקלות 
ניסיונות להחלפת חברת הגז, אין מחיר אחיד ואין יכולת להתמקח. מוצע 

כי כלפי צרכנים המחוברים לאותה מערכת גז יוצעו אותן חלופות להסכם 
התקשרות. בנוסף ייבחן נושא הפיקדון. צרכנים רבים אינם מקבלים 

בחזרה את הפיקדון על מיכל הגז מתוך מעברי דירה / חוסר הלימה בין 
הצרכן בפועל לצרכן שרשום בחברת הגז.

לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב.

הקלה על כניסת 3
ספקים קטנים לשוק

בחינת הסדרים שיקלו על ספקים קטנים להיכנס לשוק ולהגביר תחרות, 
הקמת מתקן אחסון גפ"ם עבור הספקים הקטנים.

ייתכן ובעל משמעות 
תקציבית.

הקמת מרכז אחסון גפ"ם נוסף הוא עניין 
הדורש דיון מסודר - לא לחוק ההסדרים.

העברת צובר גז בין 4
ספקים

כיום ספק יוצא גובה מחיר כראות עיניו על צובר הגז מהספק הנכנס, ללא 
קשר בכמות הגז שנשארה בצובר. מוצע להקים ועדת מחירים משותפת 

לאוצר ולמשרד התשתיות לבחינת המחיר.

מצריך דיון מסודר -  לא לחוק ההסדרים.קשור לתקציב.

עדכון מחיר הגפ"ם 5
לצרכנים

העלאת מחיר נעשית באופן חד צדדי ולא מוסדר, מוצע להטיל על ועדת 
המחירים מהסעיף הקודם גם את הנושא הזה

על מנת שפיקוח המחירים יהיה קשור לתקציב.
אמיתי ולטובת הצרכן יש צורך בדיון. 

לא לחוק ההסדרים.
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יצירת שוויון הזדמנויות
הקמת קרן  46-49

לשם חלוקה 
דיפרנציאלית 

של כספי ארנונה 
המשולמים ע"י 

הממשלה

הקמת קרן אליה יופנו 1,2
כל תשלומי הארנונה 
של משרדי הממשלה

על פי ההצעה במקום לשלם ארנונה לרשויות המקומיות יעבירו משרדי 
הממשלה את הכסף לקרן אחת שתחלק בצורה שוויונית יותר את 

הארנונה לרשויות המוחלשות יותר. 

הנושא חשוב וראוי להרחיבו. העברת קשור לתקציב. 
הנושא לועדה החדשה שקמה לצדק 
חלוקתי, היא הדרך לטפל ולהרחיב. 

ייעול מדיניות 50-56
הענישה ושיקום 

האסירים בישראל 

 אימוץ עיקרי המלצות 1
הוועדה לבחינת 

מדיניות הענישה 
והטיפול בעבריינים

הקמת מחלקת מחקר חדשה שתהיה כפופה לוועדה מייעצת בה יישבו 
גורמי משפט, רווחה ואקדמיה שיקבעו את נושאי המחקר. בין היתר, 
המחלקה תלווה פיילוטים ותקבע את יעילותם, תחקור אפקטיביות 
של רמות ענישה שונות ותתמחקר הצעות חוק להחמרת ענישה, על-
מנת לאפשר לשרים להחליט האם מדובר בחוק יעיל וכלכלי.  זאת 

ועוד, יורחב פיילוט בתי המשפט הקהילתיים תוך חיזוק  נושא השיקום 
בקהילה והקמת בתי משפט קהילתיים. בנוסף, יורחבו אפשרויות חלופת 

חלקי מאסר בעבודות השירות. 

לא קשור ישירות 
לתקציב.

מדובר ברפורמה בעלת השלכות נרחבות 
ועל כן ראוי לדיון מקיף ויסודי נפרד 

בוועדות הכנסת. לא לחוק ההסדרים.

ייעול פעילות הרשות 2
לשיקום האסיר

העברת הרשות לשיקום האסיר ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים 
למשרד לביטחון הפנים; יצירת אפשרויות ענישה נוספות; שינוי באופן 

הקצאת תקני האיזוק האלקטרוני; קידום פרוייקטים והרחבת תכניות 
להפחתת הסיכון לעבריינות נוער.

צמצום פערים 57-62
במערכת החינוך

הגדלת סמכות מנהל 1
בית ספר

הוחלט להגדיל את סמכויות מנהל בית הספר וליתן לו גמישות  להמרת 
תקציבי שעות הלימוד הנוספות שאינן שעות הבסיס, שיישמש לצרכים 

חיוניים של תלמידים לצרכי פעילות של בית הספר המועברות על ידי 
גורמי מקצוע שאינם עובדי הוראה ממקצועות טיפוליים שונים.

יש להעביר את הנושא לדיון לא קשור לתקציב.
ולהכרעה בוועדת החינוך של הכנסת. 

לא לחוק ההסדרים.  

הוחלט להגדיל את תקציב החינוך המופנה לאוכלוסיות מרקע חברתי-הגדלת תקציב החינוך 2
כלכלי נמוך על מנת להעניק סבסוד לחוגים המופעלים בשעות אחר 

הצהריים שמטרתם להקנות ידע וכלים להשתלבות בתעסוקה איכותית 
לתלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ובין היתר לחרדים ולמיעוטים 

בארץ.

קשור לתקציב.

החלטת הממשלה מפרטת אופן חלוקת התקציב בהתאם לדו"ח הוועדה אופן חלוקת התקציב3
מלחמה בעוני משנת 2014, ובין היתר הוחלט אופן תקצוב שעות ההוראה 

בבתי הספר והקמת צוות בין משרדי לקביעת עקרונות נוסחת התקצוב 
לבתי הספר בחטיבה העליונה.

לא קשור לתקציב.
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חסכון וסיוע 63-66
לעצמאים

הפחתת שיעורי הביטוח הלאומי של העצמאיים, הגדלת הפרוגרסיביות סיוע לעצמאיים 1
של דמי הביטוח הלאומי, והחלת חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני. 
זאת, על מנת לאפשר משיכת שליש מהסכום הצבור או 3 פעמים 

שכר המינימום במשק במצב של אבטלה. זאת, תוך תמרוץ החסיכון 
ארוך -הטווח של העצמאיים באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי 
בהפקדה של קרן הפנסיה והטבה בהפרשה של קרן ההשתלמות.

הגדלת ההוצאה למוסד 
לביטוח לאומי בגובה 
200 מלש"ח, ואובדן 
הכנסות בגובה 180 

מלש"ח עקב ניצול 
הטבות המס.

על אף שהנושא זכה לתהודה תקשורתית 
ועלה לסדר היום הציבורי גם במסגרת 

הבחירות הכלליות - לא לחוק ההסדרים. 
יש להידון בחקיקה ראשית.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

שיפור פריון ומנועי צמיחה
תכנית השקעה 67-76

רב שנתית 
לפיתוח התחבורה 

הציבורית 
במטרופולינים

הקמת 2 קווי 1
רכבת קלה נוספים 

במטרופולין ת"א

הקמת 2 קווי רכבת קלה נוספים במטרופולין ת"א )הקו הירוק והקו 
הסגול( בשני שלבים- שלב התכנון ושלב ההקמה. התהליך כולו יבוצע 

בשת"פ עם המגזר הפרטי )שלב ההקמה יתבצע בשיטת PPP(, ע"י 
מכרזים שתוציא חברת נת"ע. 

מדובר במקבץ חוקים הקושרים קשור לתקציב.
בחלקם בין נושאים שונים - דבר אשר 
דורש דיון עמוק בהשלכות ההחלטה, 
ובפרט כשחלק מהסעיפים מפחיתים 

משמעותית את סמכותה וכוחה 
של הרשויות המקומיות. יש לפצל את 
החוק ולהעבירו למסלול חקיקה רגיל 
ולדון בהשלכותיו ובאינטרס הציבורי 

במסגרת וועדת הפנים והגנת הסביבה 
בכנסת. לא לחוק ההסדרים. 

קידום התכנון של קווי 2
המטרו בת"א.

משרד התחבורה יפעל מול נת"ע לקידום בדיקת הישימות והתכנון 
הראשוני של המטרו בת"א, שיחבר בין צפון המטרופולין לדרומו.

קשור לתקציב.

פיתוח מערך הסעת 3-5
המונים במטרופולין 

חיפה

קידום קו רכבת משולב, קלה וכבדה, מנצרת לחיפה, דרך קריית-אתא. 
ההקמה תתבצע בשני שלבים בשילוב המגזר הפרטי )שלב ההקמה 

יתבצע בשיטת PPP(; הארכת קווי המטרונים הקיימים בין חיפה ועכו, 
לטירת הכרמל, לנשר וקריית אתא; קידם הקמת הרכבל בחיפה- ממפרץ 

חיפה לאונ', דרך תחנת צ'ק-פוסט, נשר והטכניון

קשור לתקציב.

פיתוח מערך הסעת 6-7
המונים במטרופולין 

ירושלים

הקמת קו רכבת קלה נוסף בירושלים, קהו הירוק, בין דר' ירושלים )גילה( 
לצפונה )הר הצופים( תוך שת"פ עם המגזר הפרטי; תכנון קו נוסף, הקו 

הכחול בין דרום העיר )גילה( לצפון-מערבה )רמות(.

קשור לתקציב.

הקמת מסילה מזרחית 8
כבדה

קידום הקמת מסילה מזרחית כבדה בין חדרה ללוד באמצעות חברת 
חוצה ישראל.

קשור לתקציב.

פרויקטי תשתית 9-10
לאומית

הפרויקטים שתוארו עד כה יוכרו כפרויקטי תשתית לאומית וכך להאיץ 
את פיתוחם, וכן ניתן יהיה להכריז רטרואקטיבית על פרויקטי תשתית 

לאומית במידה ועלויות הפרויקט יאמדו על מעל 2 מיליארד ש"ח. 
המשמעות היא קידום מהיר של הפרויקטים ע"י הותמ"ל, אשר בסמכותה 

לתת היתרי בניה מכח תוכניותיה.

לא קשור לתקציב.

חיזוק פעילות חברות 11-12
התשתית והפיקוח 

עליהן

עדכון הממשלה בנוגע לפשרות בהליך המשפטי של החברות 
הממשלתיות שהן זרועות ביצוע של משרד התחבורה; הקמת צוות 

ממשלתי לשיפור הבקרה על חברות הביצוע 

לא קשור לתקציב.

גיבוש תכנית רב-13
שנתית לפיתוח 

תשתיות

הכנת תכנית רב-שנתית של התשתיות אותן מתכננת הממשלה לפתח 
בחמש השנים הקרובות, כולל אומדן עלויות וצפי הפיתוח.

לא קשור לתקציב.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

תכנית השקעה 67-76
רב שנתית 

לפיתוח התחבורה 
הציבורית 

במטרופולינים

הסרת חסמים לביצוע 14-16
פרויקטים להסעת 

המונים

עבור כל פרויקט יפורסם לוח זמנים המתכלל את כלל הנוגעים בדבר 
)תחבורה, מים, חשמל, רשות העתיקות וכו'(

מדובר במקבץ חוקים הקושרים לא קשור לתקציב.
בחלקם בין נושאים שונים - דבר אשר 
דורש דיון עמוק בהשלכות ההחלטה, 
ובפרט כשחלק מהסעיפים מפחיתים 

משמעותית את סמכותה וכוחה 
של הרשויות המקומיות. יש לפצל את 
החוק ולהעבירו למסלול חקיקה רגיל 
ולדון בהשלכותיו ובאינטרס הציבורי 

במסגרת וועדת הפנים והגנת הסביבה 
בכנסת. לא לחוק ההסדרים.

הסרת חסמים לביצוע 17-19
פרויקטים להסעת 

המונים

החל משנת 2019, תקציבי הממשלה הנדרשים לפרויקטים ייכללו 
בתקציב השנתי אך כל הוצאה מעבר לכך, אם תידרש, תוקצה מתקציב 

משרד הממשלה הרלוונטי. 

בעל זיקה לתקציב.

הסרת חסמים לביצוע 20
פרויקטים להסעת 

המונים

השתתפות הממשלה בעלות השכר של איש קשר ברשויות המקומיות 
לעניין קידום התשתיות הלאומיות

בעל זיקה לתקציב.

הסרת חסמים לביצוע 21-24
פרויקטים להסעת 

המונים

לצורך הרשאה לעבודה בשטח נדרש גם אישורו של מהנדס מהרשות 
המקומית בנוסף לאישור הוועדה המקומית / הוועדה לתשתיות לאומיות. 

על מנת לקצר את הזמנים ניתן יהיה להסתפק באישור מהנדס מחוזי 
ויו"ר ועדה מחוזית או מהנדס מהוועדה לתשתיות לאומיות ויו"ר הוועדה, 
ללא צורך באישור הרשות המקומית; בטרם תחילת העבודה נדרש הגוף 
המבצע לקבל אישור נוסף מהרשות המקומית לצורך תחילת העבודות. 

מומלץ לבטל את הצורך באישור הרשות המקומית; התרת עבודה רציפה 
)מעבר לשעות העבודה המקובלות( לצורך הקמת תשתית לאומית כך 

לצורך אחידות בין הרשויות המקומיות; הסמכת הועדה לישוב סכסוכים 
שהוקמה במסגרת חוק משק הגז הטבעי , התשס"ב-2002, לפסוק גם 
בסכסוכים בין חברות התשתית לחברה המבצעת פרויקטים להסעת 

המונים

לא קשור לתקציב.

הסרת חסמים לביצוע 25
פרויקטים להסעת 

המונים

לא קשור לתקציב.הקמת צוות בין-משרדי לגיבוש עקרונות לתיאום בין כל גופי התשתית.

הגברת 76-86
אטרקטיביות 

המשק הישראלי 
להשקעות

הוחלט לאמץ את המלצות ארגון ה OECD בנוגע למיסוי קניין רוחני שינוי שיטת המיסוי-1 18
על מנת לעמוד בכללים הבינלאומיים למיסוי. כמו כן, הוחלט לתקן את 

שיטת המיסוי בחוק לעידוד השקעות הון כמפורט בהחלטה. כמו כן, 
פורט בהחלטה אופן הגדרת חברות על מנת שייכנסו למסלול מיוחד זה 

ותחום פעילותן הנדרש לצורך הטבות המס ובין היתר ענפי טכנולוגיה 
המעודדים יצירת מקומות עבודה בישראל,  או המגבירים באופן 

משמעותי את הידע הטכנולוגי בישראל. 

אובדן גביית מס - לא 
קשור לתקציב

מדובר בשינוי מיסוי לחברות נדרשת 
תיקוני חקיקה בחוק ועל כן יש לקיים דיון 

מעמיק בנושא. לא לחוק ההסדרים.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

העברת המשק לגז 87-93
טבעי

בלו על סולר ועל גז 1
לתחבורה

שינויים במס הבלו והמתנול וביטול הליך ההישבון )קבלת החזר מס( , 
העלאת מס הבלו על הגז הנוזלי לתחבורה, שינוי חישוב נתוני הפליטה 

והטבות מס לרכבים על גז, מענקים לתחנות תדלוק בגז ומתנול, שינויים 
במכס על אוטובוסים חשמליים.

מדובר ברפורמה מקיפה ומשמעותית, קשור לתקציב.
ראויה לדיון מקיף. על פי ההסבר צפוי 

אבדן הכנסות משמעותי ממיסים. 
לא לחוק ההסדרים.

קשור לתקציב.אישור גופים בודקים לתקינת גז, זמנים לאישוריםתעשייה2

אסדרת משק 94-97
הביוב לצורך 

הסרת חסמי דיור

הקמת עד עשרה 1
תאגידי מים אזוריים

תשתיות הביוב ומתקני הטיפול בו, שפזורים ברחבי ישראל, יחולקו 
בין עשרה מרחבים, וינוהלו בידי חברות ביוב שיפוצלו מתאגידי המים 

האזוריים הקיימים כיום. זאת על מנת למצות את היתרונות לגודל 
בהשקעות הנדרשות ולייעל את השוק.

מדובר על רפורמה דומה בחלק ממרכיביה לא קשור לתקציב.
להקמת תאגידי המים האזוריים, רפורמה 

אשר זוכה לביקורות רבות מהאזרחים, 
מהרשויות המקומיות ומגורמי המקצוע. 
על כן, נדרש תהליך חשיבה אשר יערב 

את כלל הגורמים שלעיל, וכן ינסה 
להתחקות אחר הלקחים מהפרומה 

בתאגידי המים. עקב השלכות הרפורמה 
על התשלום של כל אזרח ואזרח, יש 

לקיים דיון ציבורי עמוק ברפורמה 
ובהשלכותיה העתידיות, הן על הרשויות 

המקומיות, והן על ההוצאה הפרטית 
של האזרחים. בנוסף, הרפורמה הזו נועדה 

בין היתר, כפי שמתואר בחוק ההסדרים, 
להסרת חסמי דיור, ועל כן, מצופה היה 

אילו היו מתוארים חסמי הדיור אשר 
הרפורמה מסייעת בהפחתתם, כמו גם 

בתיאור האופן בו הרפורמה צפויה לסייע 
בכך. יש צורך לערב בדיון הציבורי את 

מרכז השלטון המקומי. צריך לפצל להליך 
חקיקה רגיל ולהידון בוועדת הפנים/

הכלכלה. לא לחוק ההסדרים.

תעריפי חברות הביוב יקבעו ע"י רשות המים בהתאם לעלויות קביעת התעריפים2
הנורמטיביות של חברת הביוב. בנוסף, הרשות תקבע את התעריף 

שישלם ספק שירותי הביוב לחברת הביוב בעד טיפול בשפכי תעשייה.

לא קשור לתקציב.

כללים להקצאת 3
תקציבי פיתוח תשתיות 

הביוב

הממונה על התקציבים באוצר, בתיאום עם  מנהל רשות המים, יקבעו 
כללים להקצאת תקציבי הפיתוח, כך שאלו יתמכו בקידום הקמת 

התשתיות ע"י חברת הביוב. בנוסף, כל מענק לפיתוח הביוב ינתן רק 
לחברת הביוב או באמצעותה, ולא לגורמים רלוונטיים אחרים.

לא קשור לתקציב.

אסדרת האחריות 4
בשל טיפול בשפכים 

בין חברות הביוב 
לספקי הביוב

על שר הבריאות והשר להגנת הסביבה להביא לאישורה של ועדת הפנים 
את תיקון תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור(, 

התש"ע-2010, לאסדרת האחריות על הטיפול בשפכים. 

לא קשור לתקציב.

הקמת צוות לחלוקת 5
אזורי הביוב

יוקם צוות בהובלת רשות המים, אשר יציג למועצת רשות המים את 
ההצעה לחלוקת אזורי ביוב.

לא קשור לתקציב.

קליטת עובדי 98-101
התאגידים 

והגברת המשילות 
במרכזים 

הרפואיים 
הממשלתיים

עובדים בבי"ח יועסקו 
רק רק כעובדי בית 
החולים הממשלתי

עובדים בבי"ח יועסקו רק רק כעובדי בית החולים הממשלתי ולא יאופשר 
 להם לעבוד במסגרת תאגיד הבריאות של ביה"ח.

לא תתאפשר רכישה של שירותים הכלולים בסל הבריאות, על ידי קופ"ח 
מתאגיד הבריאות, אלא מביה"ח בלבד

קשור לתקציב 
המדינה - תוספת 

תקציב לשכר הרופאים

להעביר את ההצעה לדיון במסגרת 
רגילה של הוועדות - מחייב הסכמות 
של וועדי עובדים ובחינת ההשלכות 

שעלולות להיות על תורי המתנה. 
לא לחוק ההסדרים.
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אשכול רשויות 102-103
מקומיות

הקמת איגודים 1
של רשויות מקומיות/
ערים לאשכול אזורי 
לצורך קידומי שת"פ.

מטרת הצעת ההחלטה הינה לעודד רשויות לשיתופי פעולה אזוריים 
בתחומי השירותים והפיתוח, על מנת למנף יתרונות לגודל הן בתחום 

ההוצאות על שירותים והן בתחום הקמת מיזמים.

בעל זיקה 
לתקציב - הממשלה 

תקצה לאשכול אזורי 
סכומים להשתתפות 

בפעולות האשכול 
ובהוצאותיו אך מפורט 

הסכום.

רלוונטי לחוק ההסדרים.

קביעת פטור מחובת 2
מכרז להתקשרות בין 

אשכולות אזוריים ובין 
רשות מקומית החברה 

בו על-מנת להקל 
על פעילות האשכול.

מוצע במסמך לקבוע פטור מחובת מכרז להתקשרות בין איגוד ערים 
מסוג אשכול ובין רשות מקומית החברה בו.

בעל זיקה למטרות 
התקציב.

הפחתת הרגולציה 109-114
לרישוי עסקים

פטור מקבלת היתר 1
לשימוש חורג

תיקון חוק התכנון והבנייה כך שעסק המבקש לעשות שימוש במבנה 
בהתאם לתוכנית אבל לא בהתאם להיתר הבניה, לא יידרש להוציא היתר 

לשימוש חורג - ע"מ למנוע הליכים ארוכים וסבוכים, וכל זאת בהתאם 
לתנאים המפורטים בהחלטה. 

לא לחוק ההסדרים.לא קשור

הפחתה בנטל הצגת 2
אישורים לבעל עסק

הוחלט לתקן חקיקה כיך שבמקום להמציא אישורים לקבלת רישיון 
עסק גם למחלקת רישוי עסקים וגם למחלקת הנדסה בעירייה, תיבחן 

אפשרות להאחדת המסמכים. 

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב.

ביטול התניה למתן 3-4
רישיון עסק בתשלומים 

שאינם נוגעים ישירות 
לרישיון העסק

רשות מקומית לא תוכל להתנות היתר לשימוש חורג לעסק בתשלום 
היטל השבחה למשל, שכן לרוב בעלי עסקים המעוניינים לפתוח 

עסק אינם בעלי הנכס אלא שוכרים, והרי שהיטל ההשבחה מוטל 
על בעל הנכס. כמו כן על מנת לייעל את תהליך קבלת רישיון עסק מוצע 

לקבל אישורים טכניים בגין עמידה בכללי מפרט אחיד על ידי מכוני 
בקרה לכך וזאת במקום לפנות למשרדי הממשלה השונים לקבלת 

האישורים. למעט במקרים מיוחדים.

לא קשור לתקציב.
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הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

שיפור אופן 109-114
עשיית עסקים 

בישראל

ביטול ועדות הערר 1
למיסוי מקרקעין

מוצע לבטל את ועדות הערר למיסוי מקרקעין, וזאת על מנת לקצר את 
ההליך המשפטי, ולהעביר את סמכות הדיון בערעור לבית המשפט 

המחוזי, לשופט אחד.

מדובר על צעד חריג יחסית, אשר לא קשור לתקציב.
מערב גורמי אכיפה ומשפט, ועל כן יש 
לקיים דיון מעמיק בנושא בין היתר מול 
משרד המשפטים, גורמי מקצוע בתחום 

המקרקעין, ועדת חוקה, חוק ומשפט וכו'. 
לא לחוק ההסדרים.

תמרוץ הצדדים 2
המעורבים בהוצאה 

לפועל להאיץ את 
התהליך.

העלאת סכום התקרה אשר במסגרתה זוכה רשאי להגיש בקשה לגביית 
החוק במסלול המקוצר מ- 10,000 ש"ח ל- 50,000 ש"ח,  והארכת פרק 

הזמן לכך ל- 18 חודשים.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב.

קיצור הבירוקרטיה 3
הכרוכה בהליך פתיחת 

עסק

ריכוז כלל התהליכים הדרושים לפתיחת עסק )רשם התאגידים, רשות 
המיסים וביטוח לאומי( במקום אחד

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב.

שיפור תהליך רישום 4
הנכס

שינוי הליך העבודה בעת עסקת מקרקעין וקיצור ההליך; זירוז הליך הרישום 
המקרקעין באמצעות הרשמה מקוונת; ביטול אגרת הבקשה לרשם 

המקרקעין, במקביל להעלאת אגרת הפעולה, והפחתה או מתן פטור 
מפעולות מקוונות; הקלת הרישום של בניין משותף טרם בנייתו; הקמת 

צוות מקצועי מטעם רמ"י לייעול תהליכי העבודה הפנימיים ברשות, להקלת 
רישום המקרקעין; פעולות לאחידות בין החלטות ועדות התכנון והבנייה.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב.

דיור
ייעול פעילות 115-116

הפיתוח ברשויות 
המקומיות 

באמצעות קביעת 
דמי פיתוח 

רוחביים

אסדרת דמי הפיתוח, אשר ייגבו מבעלי נכסים בתחומה בעת ביצוע דמי הפיתוח1
של בנייה חדשה, תוספת בנייה או בנייה בהאם לתוכניות התחדשות 

עירונית. בנוסף, יבוטלו דמי הסלילה, דמי הניקוז והתיעול ודמי שטחים 
ציבוריים פתוחים.

לא לחוק ההסדרים.לא קשור לתקציב

שר האוצר ושר הפנים יקבעו בתקנות את גובה דמי הפיתוח ואת אופי דמי הפיתוח2
גבייתם. זאת, בהתחשב במאפיינים שונים של הרשות המקומית, 

ובהתאם לניתוח עלות פיתוח התשתית שמבצעים רמ"י והמשרד הבינוי 
והשיכון, וכן על האגרות וההיטלים הקיימים ברשויות המקומיות.

לא קשור לתקציב

דמי הפיתוח בתוכניות 3
התחדשות עירונית 
לעומת בנייה חדשה

דמי הפיתוח בתוכניות התחדשות עירונית יהיו פחותות מגובה דמי 
הפיתוח עבור בנייה חדשה.

לא קשור לתקציב
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הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

כלים רגולטוריים, 117-125
מימונים ותכנוניים 

להגדלת היצע 
הדיור

שינויים בסמכוות 1
וועדות תכנון

העברת סמכויות קביעה באשר לדרישות לשרותים נלווים לבנייה לוועדת 
משנה. )תשתיות, איכות הסביבה וכו(

אינו קשור כלל לתקציב המדינה. לא קשור לתקציב.
לא לחוק ההסדרים.

אפשרויות למבנה 2
ציבור כחלק ממבנה 

מגורים

מוצע כי ככל שתכנית בניה מתווה את גבולותיהם של מגרשים לבניית 
 מבני ציבור, ודרכים, ניתן יהיה

להוציא לאלה היתרי בניה מכוח התכנית הכוללנית, ללא צורך בשלב 
תכנוני נוסף.

אינו קשור כלל לתקציב המדינה. לא קשור לתקציב.
לא לחוק ההסדרים.

שינויים בזכויות בעלי 3-7
מקרקעין

מוצע לשנות זכויות של בעלי מקרקעין -בהקשרים כספיים. הפקעה 
והיטל השבחה. מוצע לשנות הדין המהותי בענייני הפקעה ופיצוי 

בשל שינויים תכנוניים . כמו כן מוצע לשנות את שיטות חישוב היטל 
ההשבחה סמכויות וועדות והארכת כהונות.

קשור במידה מסוימת 
בתקציב המדינה

קשור בתקציב המדינה אולם משנה 
זכויות מהותיות בדיני קניין וראוי לדיון 

מעמיק. לא לחוק ההסדרים.

אינו קשור כלל לתקציב המדינה. לא קשור לתקציב.הכללת הנפט וחיפושו בכללים לעניין תשתיותנפט -תשתיות8
לא לחוק ההסדרים.

קשור בתקציב ובמטרה אפשרות להטלת קנס על הותרת נכס ריקארנונה לנכס ריק9
של הגדלת היצע הדיור

קשור בתקציב ובמטרה של הגדלת היצע 
הדיור, המשך של הוראת שעה. רלוונטי 

לחוק ההסדרים.

אינו קשורים כלל לתקציב המדינה. לא קשור לתקציב.קידום יצוג לאוכלוסיה ערבית במינהל מקרקעי ישראליצוג הולם10
לא לחוק ההסדרים.
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הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

ייעול והסדרת 121-123
עבודת הממשלה 

בתחום מוסדות 
הציבור

הקמת ועדה בין-1-4
משרדית לתיאום 

הקמתם של מוסדות 
ציבור ושיפוצם

תוקם ועדה בין משרדית לתיאום הקמתם של מוסדות ציבור. הוועדה 
תתאם את הקצאת התקציבים לטובת הקמת המבנים והשיפוץ, וכן את 

הקצאת מוסדות הציבור בין הגופים המקצים השונים.

אין פירוט על ההוצאות 
התקציביות הנדרשות 

ליישום ההחלטות.

לא לחוק ההסדרים.

דיווח מפעל הפיס 5
לוועדה המרכזת

לא לחוק ההסדרים.מפעל הפיס ידווח על פעילותו בתחום מוסדות הציבור לוועדה שתוקם.

דיווחי הגורמים 6-7
המקצים לוועדה 

המרכזת

הועדה תפעל לריכוז כלל המידע הממשלתי בנוגע למוסדות ציבור 
הקיימים ברשויות המקומיות, וכן לעלויות ההקמה של מוסדות ציבור. 
בנוסף, משרד הבינוי והשיכון יבצע סקר של מוסדות הציבור הקיימים 

ברשויות המקומיות וישלים את תמונת  המצב הקיימת ברשויות.

לא לחוק ההסדרים.

הקמת מוסדות ציבור 8
בשיתוף פעולה של גף 

ציבורי ויזם פרטי

יוקם צוות בין-משרדי לגיבוש כללים להקצאה תקציבית לצורך הקמת 
.PPP מוסדות ציבור עבור רשויות מקומיות בשיטת

לא לחוק ההסדרים.

הקצאת מבני ציבור 9
באופן פרופורציוני 

למגזר הערבי והבדואי

מוצע לקבוע כי שיעור הקצאת כיתות לימוד למגזר הערבי והבדואי, 
לרבות מזרח ירושלים, מסך הכיתות הנבנות במסגרת תכנית החומש 

יעמוד על שיעור התלמידים במגזר כאמור מתוך סך התלמידים במערכת 
החינוך, לפחות.

לא לחוק ההסדרים.
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 ניתוח הצעת 
 תקציב המדינה 

לשנים 2017-2018

פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים 
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הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

  ייעול מערך הגבייה 5-8
של המוסד לביטוח 

לאומי לצורך שיפור 
מצבו הפיננסי

ייעול מערך הגבייה של המוסד 1
לביטוח לאומי

לקבוע בחוק את גובה החזר הגמלה המרבי שרשאי יהיה 
המוסד לאומי לגבות ממעסיק שלא מילא אחר חובותיו 

שבדין, תוך התחשבות במספר פרמטרים כגון משך הזמן 
שחלף לתשלום ולדיווח למוסד

האוצר צופה גידול בהכנסות 
המוסד לביטוח לאומי כתוצאה 
משיפור הליכי הגבייה, ועל כן 

הוא מקצץ כעת מהוצאותיו 
באותו הסכום המוערך. 

על כן קיימת השפעה מובהקת 
על תקציב המדינה.

לא לחוק ההסדרים.

מתן כלים לגבייה מחייבים אשר מתחמקים מתשלום 2-4
באמצעות שימוש ביישות משפטית של חברה, והגדלת 
הכלים לאכיפה נגד חייבים כגון  עיקולי רכבים ברשות 

הרבים, עיכוב יציאה מהארץ, אכיפה של הסכמי תשלומים 
 שעורך

המוסד עם חייבים ועוד. 

לא לחוק ההסדרים.

למבוטחים זכות השגה על קביעת דמי ביטוח של פקיד גביה 5
ראשי, בפני פקיד גביה להשגה. ערכאת הערועור הבאה 

תהיה בית הדין האזורי לעבודה.

לא לחוק ההסדרים.

הקטנת הקצבה למוסד לביטוח לאומי עקב הגידול הצפוי 6
בתקבולים מגבייה

לא לחוק ההסדרים.

 הגדלת האפקטיביות 9-10
 של השירות האזרחי 
 לאומי לצורך שיפור 

שילוב אוכלוסיית 
מיעוטים.

אחריות הרשות לשירות 1
הלאומי-אזרחי על תקציבי 

ותקני השירות הלאומי של בני 
המיעוטים

הקמת ועדת ההקצאות מטעם 
הרשות

עלות התקן
עדכון היעדי הממשלה

אחריות הרשות לשירות הלאומי-אזרחי על כלל תקציבי 
ותקני מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי של בני המיעוטים, 

בהתאם להגדרו של משרדי הממשלה

לא מפורט מהם הסכומים 
שידרשו משרדי המשלה 

להקצות לטובת העניין, אך כן 
מצוין החיסכון לאוצר המדינה 

בגובה 25 מלש"ח.

לא לחוק ההסדרים. לא בוצע 
דיון ציבורי בהשלכות של הגופים 

הנזקקים ומבוססים על פעילות 
מתנדבי השירות הלאומי, 

ועל האפליה שתיוצר בין גופים 
חזקים לכאלו שתקציבם דל יחסית. 

ישנו אמנם חיסכון עקב גלגול 
ההוצאה לגופים המפעילים, אך לא 
ברור מהי העלות הנוספת כתוצאה 
מהמהלך, וכן אין התייחסות לטווח 

הארוך, ולפיו הגופים המפעילים 
עשויים להפגע מהמהלך.

תוקם ועדת הקצאות מתטעם מנכ"ל הרשות, שתבצע את 2-3
הקצאת בני המיעוטים בפועל לכל גוף מפעיך.

כל גוף מפעיל של מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי יישא 4
בעלות של 25% מהעלות הכוללת של התקן, ועבודה 

על מתווה לגביית 60% מעלות התקן בעתיד.

עדכון יעדי הממשלה כך שהיעד לתקני השירות יעלה ל- 5-6
6,500, בוצעו הסטות תקציבים ייעודיים מתקציבי משרדי 
הממשלה השונים ויועברו לרשות לצורך תקצוב השירות 

הלאומי-אזרחי של בני המיעוטים.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

ייעול פעולת הקרן 11
לשמירה על הניקיון

מטרות קרן הניקיון1
תקציב המשרד לאיכות הסביבה

כספי הקרן יוכלו לשמש לטיפול במפגעים וסיכונים 
סביבתיים ובאתרי פסולת, וכן  לטיפול במפגעי פסולת 
והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות המקומיות 

המשויכות לאשכולות 1 עד 5.

הפחתת 40 מלש"ח מתקציב 
המשרד להגנת הסביבה

לא לחוק ההסדרים, במיוחד עקב 
האפליה בין הרשויות החלשות 
שיזכו לסיוע מקציב הקרן, לבין 

הרשויות החזקות שייאלצו 
להצמודד עם אותם הנזקים 

מתקציבן.
הפחתת תקציב המשרד לאיכות הסביבה בשיעור שעומד 2

על 10% מצפי ההכנסות השמרני של הקרן לניקיון בשנים 
הקרובות- 40 מלש"ח.

קביעת הוראות 12-14
לעניין פיצויי 

הפקעה מכוח 
פקודת הקרקעות 

)רכישה לצרכי 
 ציבור( 1943

הסדרת פיצויים לבעלי נכסים 
שהופקעו ע"י המדינה מתוקף 

פקודת הקרקעות )רכישה 
לצרכי ציבור( , 1943

שילוב ההלכות שיצאו מבית המשפט, הלכת הייטנר והלכת 
ארידור,הוליד מציאות מורכבת הן בהיבט ההוצאה התקציבית 

הניכרת והן בהיבט המדיניות הציבורית שראוי לקדם 
בעניין בעלים של קרקע שהופקע מתוקף הוראות פקודת 

 הקרקעות.
דווקא בעלי זכויות בקרקע שהופקעה אשר בחרו לשתף 
פעולה עם המדינה ולתבוע את המגיע להם סמוך למועד 

ההפקעה זכו לקבלת פיצויים הנמוכים לאין שיעור מחבריהם 
אשר בחרו במשך שנים להמתין ולא לתבוע את זכויותיהם. 
הצעת ההחלטה המוצעת תשיב על כנו את הסדר הפיצויים 

כפי שהיה קיים טרם קבלת הלכת הייטנר תוך ביצוע 
ההתאמות המפורטות בהצעה.

עפ"י מסמך האוצר, המתווה 
המוצע יביא להפחתה 
משמעותית של היקף 

הפיצויים שישולמו על ידי 
 המדינה או מי מטעמה

ובכך ימנע פגיעה ניכרת 
בתקציב רשויות המדינה.

יש להביא את הנושא לדיון 
ולהכרעה בכנסת ישראל. 

לא לחוק ההסדרים.

הטלת מס על אחזקת דירה מס ריבוי נכסים14
שלישית ומעלה

תיקון חוקי המס על אחזקת דירות, כך שיוטל מס שנתי 
על בעלי דירות מגורים שברשותם דירה שלישית ומעלה. 

זאת, במטרה להביא לצמצום הפערים בחברה הישראלית, 
בין מחזיקי דירות לבין השוכרים, ולהביא לחלוקה שוויונית 

יותר בערך הנכסים. שיעור המס שיוטל על כל אחת מהדירות 
לא יעלה על 1,500 ₪ לחודש, וייקבע בהתאם לחישוב השווי 

המקורב למ"ר מגורים בכל אזור. ההצעה צפויה להביא 
לגידול בהכנסת בהיקף של 800 מליון ש"ח. 

יש להביא את הנושא לדיון קשור לתקציב. 
ולהכרעה בכנסת ישראל. 

לא לחוק ההסדרים.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

הגדרת כספי 17-19
הפיצויים ככספי 

העובד ותיקון 
עיוותי מס

תיקון חוק פיצויים לכספי 1
פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי עובד זכאי לפיצויים 
של משכורת עבור כל שנת עבודה. השכר שישמש 

בסיס לחישוב הפיצויים הוא השכר האחרון של העובד. 
מציעים לקבוע כי כספי הפיצויים שיופקדו לקופה לקצבה 

יבואו במקום כספי הפיצויים שישולמו בסיום עבודה גם אם 
עד כה לא חל עליהם סעיף 14.  הכספים  צפויים להרוויח 
בקופה תשואות ואם אלו תהיינה חיוביות יתכן ואף יישאר 

בקופה סכום הגבוה יותר מזה המגיע לעובד.  בחתימה 
על סעיף 14, מוותר העובד על זכותו לחישוב הפיצויים לפי 

 המשכורת האחרונה
אם התשואות של הקופה תהיינה שליליות המעסיק לא 

ידרש לבצע השלמת פיצויים. 

קשור ליעדי תקציב המדינה. 
עפ"י המסמך - אמור להביא 

לגידול בהכנסות המדינה 
של כ-680 מיליון ש"ח החל 

מהשנה הקרובה.

עפ"י מסמך האוצר, אחד מיעדי 
תקציב המדינה לשנים -2017

2018 הוא שיפור בהיקפי החיסכון 
הפנסיוני לעובדים. תיקונים אלו 

קשורים, אם כן, לתקציב המדינה אך 
בשל השלכות נשינויים והשפעתם 

על חלק ניכר מהאוכלוסיה, יש 
להביא את הנושא לדיון והכרעה 

בכנסת. לא לחוק ההסדרים.

תקנה של מס הכנסה קובעת כי במידה וכספי הפיצויים תיקון פקודת מס הכנסה2
של עובד/ת חייבים במס, ואפילו אם השאיר/ה אותם בקופה 
)קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל( אתה עדיין חייב/ת 

כסף למס הכנסה. במצב הנוכחי, גם במידה והעובד/ת לא 
משך/ה את הכספים, מס הכנסה רואה אותו כמי שקיבל 

 אותם לידיו.
מרבית הא.נשים מגלים את הבעיה כאשר הם מבקשים 

למשוך את הכספים או מגישים דוח שנתי למס הכנסה. כיום 
קיימת זקיפת הכנסה לרכיב תגמולים על הכנסה העולה 

על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, 23,660 שקלים, 
וכיום מתכנן האוצר להוסיף זקיפה נוספת על רכיב הפיצויים.

הפחתת תקציב 20
ההוצאות למימון 
בחירות ברשויות 

המקומיות

גובה המימון של תקציב הבחירות ברשויות המקוריות נקבע תיקונים לחוק מימון בחירות.1
ב-1993 והוא אינו רלונטי עוד להיום )33 מלש"ח(. מוצע 

להצמיד אותו לגובה של תקציב ההוצאות לשנת 2013 )42 
מלש"ח(, ולהטיל על הוועדה שמגביה על דעת עצמה את 
המימון של הבחירות כיום, לקבוע האם זה תקציב מספק.

הרעיון להסדיר את גובה תקציב קשור לתקציב.
הבחירות ברשויות המקומיות 

הוא טוב וחשוב. עם זאת, כדאי 
היה להעביר זאת בנפרד מבחוק 
ההסדרים, שכן שינוי תקציבי כל 

כך משמעותי לא כדאי שיבוא 
כחלק משינויים נוספים שיסתירו 

את משמעותו למשק ולמערכת 
הפוליטית המוניציפלית והכללית.  

לא לחוק ההסדרים.

אם הוועדה הציבורית תקבע שצריך יותר מ-42 מלש"ח תיקונים לחוק מימון בחירות.2
לשנה, ההפרש יגיע מקיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

הסדרת אופן מיסוי 21-26
חברי הקיבוץ עבור 

רשות המסים 
ותשלום דמי ביטוח 

וזכאות לגמלאות

קיבוץ מתחדש לעומת חיבוץ 1-3
שיתופי -הגדרות

עיגון בחוק של הבחנות בין קיבוץ שיתופי )הקיבוץ המוכר לנו 
מהעבר( לבין הקיבוץ המתחדש, אשר בו יש פער של 25% 

או יותר הבדל בהכנסות בין ההכנסה הנמוכה ביותר להכנסה 
הגבוהה ביותר.

קשור בתקציב אך מכיל 
רפורמה משמעותית.

הייתה וועדה והחלטות ממשלה 
בעניין הקיבוץ המתחדש, 

אולם דיון מקיף במשמעוייות 
לצורכי גמלאטות ומיסוי לא היו. 

לא לחוק ההסדרים.

שינוי במיסוי ובחיובי ביטוח 4-8
לאומי

שינוי לגבי חברי קיבוץ מתחדש הן בתשלומי מס הכנה והן 
בשינוי בתשלומי ביטוח לאומי.

קשור בתקציב אך מכיל 
רפורמה משמעותית.

 אימוץ עמדת רשות המיסוי בלא 
דיון ציבורי!  יש לבחון את הסוגייה 
בהתאם לאינטרס הציבורי בכנסת 

ישראל - לא לחוק ההסדרים.

הוראות וכללים בדבר סכומים המשולמים לקופת גמל עבור קופות גמל9-10
חברי הקיבוץ וכן תנאי פטור ממס.

קשור בתקציב אך דורש דיון 
ציבורי.

לא לחוק ההסדרים.

כימות כלל מאפייני החיים השיתופיים והפיכתם למושגי אופן חישוב הכנסות11-12
עבודה ושירותים

לפי ההצעה צפוי להגדיל ממעותית לא קשור לתקציב.
את הכנסות המדינה הן במיסוי 

הן בביטוח לאומי. לכאורה ביטוח 
לאומי אמור להיות בעל יותר 

הוצאות יחד עם יותר הכנסות - 
על פניו לא נראה שכך קורה והדבר 
מעורר מחשבה כי יש צורך בבדיקה 

ודיון .

שר הרווחה באישור שר האוצר רשאי לשנות דמי הביטוח גם שינוי גם לקיבוץ השיתופי13
לחברי הקיבוץ השיתופי.

לא נראה שקשור לתקציב 
וגם לאחר שנאמר שהשינויים 
רק לקיבוץ המתחדש - מופיע 

סעיף המאפשר שינוי גם 
לקיבוץ השיתופי.

לא לחוק ההסדרים.

חברי קיבוץ מתחדש זכאים לדמי אבטלה אך לא להבטחת שינוי בגמלאות ביטוח לאומי18
הכנסה

יש כאן קביעה לפיה אין זכאות לא קשור לתקציב.
להבטחת הכנסה ויש זכאות לדמי 

אבטלה -זה גם לא החלטה שקשורה 
לתקציב המדינה וגם שינוי ערכי 

המצדיק ניהול דיון לגופו של עניין. 
לא לחוק ההסדרים.
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כותרת במסמך עמוד
האוצר

הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

הסדרת אופן מיסוי 21-26
חברי הקיבוץ עבור 

רשות המסים 
ותשלום דמי ביטוח 

וזכאות לגמלאות

הסמכה רחבה לשינויי חוק 22
ותקנות

סעיף המסמיך לבצע שינויי חוק ותקנות ליישום עקרונות 
הפרק.

סעיף מסוכן! נותן הרשאה כוללת לא קשור לתקציב
לשנות חוקים אף מבלי לפרט 

אותם! אין להעביר סעיף זה בחוק 
ההסדרים -  ראוי לדיון מקיף ויסודי 
נפרד בוועדות הכנסת הרלבנטיות. 

לא לחוק ההסדרים.

לסיכום פרק זה: חלק מהסעיפים בלבד קשורים בתקציב המדינה וגם הללו מבקשים להביא לרפורמה ביחס להתיישבויות בארץ, והדבר מצריך דיון מעמיק .

הרחבת סל שירותי 26-29
הבריאות הנגישים 
לכלל הציבור תוך 
גילום ההשפעות 

החיצוניות 
של ביטוחי 

הבריאות

הרחבת התוספת השנתית 
לתקציב סל הבריאות

התוספת השנתית לסל הבריאות תגדל לסך של 550 מיליון 
₪ לשנה - 500 מיליון לתוספת תרופות וטכנולוגיות ו- 50 
מיליון לסקירות גנטיות. מימון התוספת יהיה כלהלן: 350 

מיליון מתקציב המדינה, ו- 200 מיליון באמצעות היטל 
על פרמיות של ביטוח יבריאות ושבנ"ים )3% בשנת 2017, 

6% בשנת 2018, 9% בשנת 2019 ואילך(

קשור לתקציב המדינה: מחייב 
תוספת תקציב של 50 מיליון 

₪ בשנה.

יש להעביר את ההצעה לדיון 
במסגרת רגילה של הוועדות - 

במקום להטיל "מס אחיד" על מי 
שרוכש פוליסות ביטוח בריאות ו/
או שב"ן, נכון יותר להגדיל במעט 

את מס הכנסה שמאפשר חלוקה 
צודקת יותר של העומס הכלכלי. 

לא לחוק ההסדרים.

דחיית חוק יום 30
חינוך ארוך 

ולימודי העשרה, 
התשנ"ז-1997

ההצעה לדחות את יישום החוק הקובע קיום יום חינוך ארוך דחיית יישום יום חינוך ארוך1
נדחית משנה לשנה כבר יותר מחצי עשור. בשל הקיום 

של רפורמות אחרות, כמו עוז לתמורה ואופק חדש, מציעה 
החלטת הממשלה לדחות את יישום יום הלימודים הארוך 

בחמש שנים, משנת הלימודים התשע"ח )2017-2018( 
לשנת הלימודים התשפ"ג )2022-2023(.

אין דרך אחרת לתאר את זה מלבד קשור לתקציב המדינה.
המילים "מחדל ממשלתי". דחיית 

יישום יום הלימוד הארוך זהה 
לאחד מאותם מהלכים אוטומטיים 

שעושה הממשלה ללא כל סיבה 
הגיונית, כמו אישור מצב חירום 
מדי שנה או שימוש בחוקי יסוד 
ולא בחוקה קבועה, פשוט כי כך 
המערכת רגילה לעבוד.  מדובר 

בדחייה שגויה של רפורמה 
טובה בחינוך בישראל. אין 

להעביר פרק זה בחוק ההסדרים! 
לא לחוק ההסדרים.
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הגברת המאבק 31
בהלבנת הון 

באמצעות שיפור 
השימוש במידע 

הקיים

אישור העברת מידע על הלבנות 1
הון לרשות לניירות ערך 

ההחלטה נותנת לרשות לניירות ערך כוח שכיום אין לה. 
מעתה, היא תהיה רשאית לקבל מהרשות לאיסור הגבלת הון 

נתונים על הלבנות הון. 

ההחלטה  מאפשרת להגביר את לא קשור לתקציב.
המאבק בהלבנת ההון בישראל, 

ועל כן יש לברך על הביצוע שלה. 
היא אינה גורעת בכלום, אינה נוגעת 

לתקציב או יוצרת פגיעה כלכלית 
ישירה או עקיפה, אך מאפשרת 

חסימה עתידית של פגיעות 
תקציביות כתוצאה מהלבנות הון. 

תיקוני חקיקה 32-36
בתחום המס: 
צמצום היקף 

העלמות המסים 
והגברת אכיפת דיני 

המס

הערכת המלאי בתחום 1
היהלומים

הערכת המלאי בתחום היהלומים תבוצע על פי עלות בלבד, 
ולא לפי ערך השוק של המלאי

הרפורמה צפויה להגדיל את 
הכנסות המדינה

לא לחוק ההסדרים. צריך להידון 
בחקיקה ראשית.

יקבעו מספר חזקות הניתנות לסתירה לפיהן יראו שליטה שליטה וניהול בישראל2
וניהול כמתקיימים בישראל

"תושב חוזר ותיק" ו"תושב 3
ישראל לראשונה"

ביטול הפטור מדיווח וביטול סעיף הארכת תקופת הפטור 
ל"תושב חוזר ותיק" ו"תושב ישראל לראשונה"

מחירי העברה וקבוצה רב-4
לאומית

בדרישות התיעוד במחירי העברה שהמסמכים והנתונים 
שידרשו יהיו גם לעניין צדדים קשורים בקבוצה רב-לאומית. 
בנוסף, על קבוצה רב לאומית אשר חברת האם שלה יושבת 
בישראל, להגיש דוח שנתי הכולל נתונים כספיים ועסקיים 

על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית.

נכס בלתי מוחשי יופחת לתקופה של 20 שנים; במקום  בו נכסים בלתי-מוחשיים5
נרכשת פעילות עסקית ייקבע שיעור פחת אחיד לכלל 

הנכסים שאינם נכסים מוחשיים.

תיעוד ההוצאות בעת מכירת 6
דירת מגורים

תינתן  למוכר דירת המגורים האפשרות לבחור בין מיסוי 
השבח במתכונת הרגילה הקבועה בחוק, לבין תשלום מס 

סופי בגובה %20 מהתמורה, ללא ניכויים, קיזוזים או זיכויים. 

מכירת מקרקעין בעלת אופי 7
מסחרי

מכירת מקרקעין בעלת אופי מסחריתיחשב גם כן כ"עסקת 
אקראי" לצרכי מס ערך מוסף
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הערות והמלצותקשר לתקציבסיכום הנושאכותרתסעיף

תיקוני חקיקה 32-36
בתחום המס: 
צמצום היקף 

העלמות המסים 
והגברת אכיפת דיני 

המס

קביעת כללים ברורים להחלטה האם הוצאות ריבית והפרשי נכסים ששימשו בייצור הכנסה.8
הצמדה מותרים בניכוי השתלמו על נכס ששימש בייצור 

הכנסה.

הרפורמה צפויה להגדיל את 
הכנסות המדינה

לא לחוק ההסדרים. צריך להידון 
בחקיקה ראשית.

לפישוט הוראות הפטור על החזרת מס לתושב חוץ ולהוספת פטור על החזרת מס לתושב חוץ9
האפשרות למתן ההקלה באמצעות פטור, כאשר תושב החוץ 

טרם שילם את המס.

ביטול רישומם של עוסקים במסגרת "איחוד עוסקים" החל "איחוד עוסקים"10
משנת 2017

רשות המיסים תוכל לשלוח דואר אלקטרוני לנישומים השירות הניתן לנישומים11
בהתאם להסכמתם ולקבוע כך חזקת מסירה

בעל שליטה בחברה נשלטת זרה 12
אשר לה "רווחים שלא שולמו"

הכנסה מריבית, הפרשי הצמדה, תמלוגים ודמי שכירות 
ייחשבו כהכנסה פסיבית, אף אם הייתה מעסק.

סגירת פרצות המס המאפשרות 1חברות ארנק37-38
ליחידים להשתמש במנגנון 

של רישום כחברה לשם 
הימנעות מתשלום מס אמת

לחייב את בעל המניות נותן השירות באופן שוטף בגין 
כלל הכנסות החברה שמקורן מפעילות של נושאי משרה 

או פעילות שמתקיימים לגביה יחסי עובד מעביד בפן 
המהותי, כאילו התקבלו ישירות על ידו.

הכנסות המדינה צפויות לגדול 
בכ- 300 מלש"ח.

לא לחוק ההסדרים. צריך להידון 
בחקיקה ראשית.

משיכת כספים על ידי בעל מניות מחברה שבבעלותו, שלא 2-3
הוחזרה לחברה עד תום השנה, הכל כמפורט בסעיף, תחשב 

כמשכורת או דיבידנד

תוענק למנהל רשות המסים הסמכות להורות על חלוקת 4-6
רווחים כאשר לאורך זמן חברות צוברות רווחים בלתי 

מחולקים ללא תכלית כלכלית הקשורה לפעילות החברה.
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מנגנונים משלימים 39
להפחתת הנטל 

הרגולטורי

קידום התכנית להפחתת הנטל 
הרגולטורי

מטרת ההצעה היא להאיץ את יישומן של החלטות הממשלה 
מספר 2118 ו-1007 שעניינן הפחתת הנטל הרגולטורי. 

החלטות אלה נועדו להפחית את עלות הבירוקרטיה 
והעמידה בדרישות הרגולציה, וכן לבצע התאמות שונות 

לטובת הערכת רגולציה מיטבית והפחתת רגולציה עודפת. 
משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר העמידו כלים עבור 

המשרדים לביצוע התכנית, אך מרבית המשרדים לא עמדו 
ביעדים אשר נקבעו בהחלטות הממשלה הקודמות בנושא, 

בדגש על פרסום תכניות חומש להפחתה של רגולציה 
קיימת ב-25% לכל הפחות. על כן, החלטה זו קובעת כי 

המשרדים לא יוכלו לקדם רגולציה חדשה, לפני שיעמדו 
בהתחייבויותיהם. בה בעת, הסמכות לאשר חקיקה בתחום 

הרגולציה תהיה תחת ועדת שרים לענייני רגולציה, אשר 
תהיה רשאית לאשר את החקיקה, במידה וישנה דחיפות, גם 

אם המשרד לא עמד בהתחייבותו.

הממשלה עושה שימוש בחוק לא קשור לתקציב.
ההסדרים על מנת להביא ליישום 

החלטות קודמות שיישומן לוקה 
בחסר; החלטה זו מהווה החלטת 

המשך להחלטות ממשלה קיימות, 
ונועדה להאיץ ולדחוף את 

המשרדים למלא אחר חובותיהם 
בנושא. מדובר בתכנית מעמיקה 
ומקיפה שעיקריה עברו במספר 

החלטות ממשלה קודמות.

אימוץ המלצות 41
הועדה לבחינת 

ייעול שוק 
ההימורים החוקיים 

בישראל והקצאת 
הרווחים לציבור

אסדרת שוק ההימורים החוקיים 
בישראל

ההצעה מהווה החלטת ממשלה המאמצת את המלצות דו"ח 
הועדה לייעול שוק ההימורים, תוך התחשבות בהמלצות 

הצוות להסדרת ההימורים החוקיים. מטרת ההחלטה 
היא ביצוע רפורמה בשוק ההימורים החוקיים בישראל. 

הרפומה מתמקדת באסדרה מחודשת של שוק ההימורים 
החוקיים, תוך הפחתת עלויות תפעול של מפעל הפיס 

והמועצה להסדר הימורים בספורט, שינוי במנגנוני הקצאת 
הרווחים ובמנגנוני המיסוי על מנת להביא למיקסום 

התועלת הציבורית, איסור בהפעלת משחקים ממכרים. לצד 
זאת, החלטת הממשלה כוללת גם הקצאת תקציב למיגור 

הימורים בלתי חוקיים ומאבק בהלבנת הון ובשוק השחור.  

לא לחוק ההסדרים. מלבד הקצאת בעל זיקה חלקית לתקציב.
התקציב למאבק בשוק ההימורים 

הבלתי חוקיים.
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