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   תקציב המדינה וחוק ההסדרים כדוגמה–תהליכי קבלת החלטות כלכליות במדינת ישראל : נושא ההרצאה

  לשעבר היועצת הכלכלית של ועדת הכספים של הכנסת, יסמדר אלחננ'  הגב:מרצה

  18:30 09/113/' , יום גהתקיימה בההרצאה 

  רעות שפילגמן: תימללה

  

  .חוק התקציב השנתי וחוק ההסדרים

  :  עיקריים שהםם חוקי4 כוללים בתוכם –קציב חוקי הת

 משק המדינה: חוק יסוד  

 חוק הפחתת הגירעון ומגבלת ההוצאה התקציבית  

 חוק יסודות התקציב  

 שנתי-התקציב הרב 

 

אחת מהוועדות הקבועות והחשובות בכנסת ונחשבת למשפיעה ביחד עם ועדת החוץ :  הגדרה- ועדת הכספים1
. שטרי כסף ועוד, ענייני מטבע ובנקאות, מכס, מסים, תקציב המדינה: פי חוק הםתחומי עניינה על . טחוןיוהב

, הוועדה דנה בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים ומכינה אותם לקריאות בכנסת וכן דנה בחוקים כלכליים שונים
ים על העברת תמיכות כספיות שונות לסקטור, ביכולת להשפיע רבות על הרכב התקציב . בפרט בתחום המסים

  .אי לכך מיוחס לה משקל פוליטי בלתי מבוטל כלל. שונים

י החוק ותקנון הכנסת "ועדה עפחברי ה. משפטי ומנהל ועדהיועץ , יש יועץ כלכליועדה ול? מהו הרכב הועדה
יש לכנסת תקציב .  את עצמם לוועדה"מזמינים" הרבה אנשים .זמין יועצים ומומחים לדיוני הועדההיכולים ל

  .  מניעה לקחת עוזרים מקצועייםאין שום. לזה

לדעתה חברי .  הועדה מקבלת דוח רבעוני. ינהדירקטוריון של המדאלחנני תיארה את ועדת הכספים כ' גב
  . הועדה לא כל כך מלאו את תפקידם

עדין , חברות פרטיות, בנקים,  גם להם יש ועדת כספים מזמינים לדיון את הבנק המרכזי-פינלנד הכי דומה לנו
  . זה נראה כך לפחות

. חוק יסודות התקציב והתקציב הרב שנתי,  הכול מבוסס על חוקים-חוק התקציב השנתי וחוק ההסדרים 
  . את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננותבחשבון  אחת ויביא ההתקציב יהיה לשנ

וק התקציב לפי הקבוע בח, סכום ההוצאה הממשלתית נטו" – מגבלת ההוצאה התקציביתחוק הפחתת הגרעון ו
...". ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי, לרבות מתן אשראי, השנתי
. עבר כמה שלבים, ים במשק הישראליאחד החוקים הכי משמעותי. בלילה לפני כמה שנים3 שעהעבר בהחוק 

ועוד מדד  1.7%תוספת של : וב שלהחוק אומר כי התקציב השנתי יהיה גבוה מהתקציב אשתקד על פי חיש
 וכן החוק אינו , 1.8% האוכלוסייה עומד על  כי רק גידול בעייתיתזו מגבלה טוענת כי אלחנני . מהשנה הקודמת

 ל ירדג "בתמשל התקציב תוך כמה שנים חלקו הכוונה היא כי . לוסייה מזדקנת שצורכת יותרמתחשב באוכ
: לממשלה הוצאות ציבוריות רבות משקל כגון.  נרחבורי הוא דיתפקיד הסקטור הציב.  פחות או יותר30%

העניין לא  .ר השקעות ממשלתיות בתשתית ובחברהשיפו,  מדיניות רווחהוכן הוצאות של, קליטת עליה ובטחון
 אלחנני .אנחנו חיים עם זהשחוקק החוק מאז  .ג"של הממשלה בתמהפחתת חלקה עולה בקנה אחד עם היעד ל

מגבלת  .קום צריך לראות היכן אנחנו חיים מבאיזשהואבל , ריכה להיות מגבלה על ההוצאהלא טוענת שלא צ
נוי רק בשימכך אפשר לחרוג מזה ו, קובעים מראש מה יהיה גובהה, טיןההוצאה התקציבית היא קשיחה לחלו

, המ קואליציוני עם מפלגת העבוד"ומבם  פלוס מדד נקבעה לפני שנתיי1.7%התוספת של .  ראשיחקיקה
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. 40%ג להיות "חלקו של התקציב בתמעל , OECDכללי החברות בלפי . י גידול האוכלוסייה"עפכביכול 
  .  בחשבון הגירעון ולא בתקציבתההשפעה של הנחת הצמיחה נלקח

. ת חופשואין כמעט דרג ו שנות קיום המדינה60רוב הדברים נקבעו במהלך  .כ כל התקציב קשיח לחלוטין"סה
, 3.5%ג החזוי הוא כבר לא "התמ.  להתאים את ההכנסות הצפויות לגירעון הנדרשרק  וצריך ,כ כבר נתון"הסה

אם בבת אחת הכול ישתפר . הממשלה יכולה להמשיך עם אותה הנחה ורק לחיות עם גירעון הרבה יותר גדול
  .גם השנה הגירעון הוא מאוד קטן כרגע זה נראה רע מאוד. אז המצב שונה

  

זה מה שמאפשר .  מיליארד80עומד על הסכום השנה . אף אחד לא מכיר את זה, לרוב ?הרשאה להתחייבמהי 
אבל כדי לחתום חוזה עם ,  שנים3ההוצאה על פני ,  שנים3ס במשך "בונים בי: למשל . קציב הרב שנתיתאת ה

 80השנה זה .  מיליארד60הסכום השנתי בשנים האחרונות זה . ₪ מליון 3קבלן צריך הרשאה להתחייב על 
זוהי . שנתית תילקח עי ההרשאה להתחייבא כל התוספת ה" ז-1.7%התוספת השנתית לתקציב היא . מיליארד

התקציב כל הזמן גורר .  חובה למלא את החוזה עם הקבלן. אי אפשר לסגת מזה. התחייבות, הוצאה קשיחה
חברי הוועדה , לשים לבבוועדה זה עובר בלי . אינטל, הרכבת הקלה, התפלת מים: אחריו הרשאות להתחייב

או ". ?האם לא ישתמשו בכל תוספת ההרשאה להתחייב כל שנה"כמו לא שואלים את עצמם את השאלות 
 -הלוואות של המדינה, הרשאות להתחייב, פנסיה, הסכמי סחר ".?ח מיותרים שם" אולי יש מיליארד שהאם"

 צריך לשלם ויש את נהבויות מדימימוש ערב גם .א מעורבת בזה חוץ מהרשאה להתחייבועדת הכספים ל
הוצאות חד בה נכללות  -"קופסא" מכונה אחד הפתרונות :שר מכנסים את כל ההוצאות הצפויותכא. המגבלה
ובשיטה זו ההוצאה ,  התחיל עם ההינתקות במלחמת לבנוןזה.  בתקציב השנתילא נכללותשפעמיות 

   ."פסאותקו"השנה אין .  בבסיס לשנים הבאותת גםלא נכללהתקציבית 

מה גורמת במחשבה ובתכנון של להשקיע הרבה יותר זמן עלינו ?  מכנסים את התקציב לשנים הבאותכיצד
א ואין מגבלה "אין מגבלה על שיא כ. 2009 משרות בשנת 110 יש תוספת של .כל החלטה שלי לשנים הבאות

  .תקצץ כל שנהמפעילים את הכינוס על התקציב שמ. בסוף צריך להתכנס. על ההרשאה להתחייב

שניתן להעסיק ) המחושב בשנות אדם ממוצעות( המספר המרבי של כוח אדם -א אדם תקציבי" מגבלת שיא כ1
  .במשך שנת תקציב ואשר ניתן לו כיסוי תקציבי

סל בריאות , תוספת מורים, צמצום כיתות: כגוןניתנות לתמרון וישנן הוצאות שהן גמישות  -גבלת המקורותמ
. ר אתה נכנס למסגרת של הרשאה להתחייב אתה מקשיח את התקציבים של השנים הבאותכאש. משופר יותר

די שזה נחשב ,  מליון30בסך  למשרד התחבורה יש הרשאה להתחייב לרכבת , לדוגמה:למשרדים יש תוכניות
נורא קל להגדיל את . מגבלת המקורות קיימתצריך לזכור שבסופו של דבר . הרבה במסגרת החשב הכללי

 ומשהו מיליארד בהכנסות 30 בוןחסרקיים עקב המשבר הכלכלי והמלחמה . אה ולהגדיל את החובההוצ
  . הרבה יותר בזהירות ולכן צריך להתייחס לגידול בהוצאה הממשלה ממסים

רק כמה חברי כנסת משנים משהו . התקציב בסופו של דבר יוצא מהוועדה כמו שהוא נכנס: נקודה חשובה
  .הרשאה להתחייב-התפלת מים, לקרנות הפנסיה במשבר הקודםסיוע ". הרגשה טובה"ל

 לעשות את יש. איזשהו מספר. הבאהשנה בסך כל ההוצאות הצפויות בתקציב זהו  – "הטייס האוטומטי"
יש כאלה . משרד אוצר מבצעים את ההתאמהב. ההתאמות בין הטייס האוטומטי לבין מגבלת ההוצאה

 נביא. ח" מיליארד שXוא שר אוצר ויאמר אני צריך לקצץ סכום של שיבלא יכול להיות ".  טייס"שמתנגדים ל
, סמויהוא  התהליך - דיון על המרכיב הזהאיזשהושיהיה  צריך .והיא תאמר במה צריך לקצץלדיון לכנסת 

  . צריך להיות משוב מבחינה ציבורית. הכנסת והציבור לא שותפים לוו

תמלוגים מהשקעות , מסים עקיפים, מסים ישירם: למדינה הכנסות ממקורות שונים כגון: הכנסות המדינה2
מבוסס על . בא יחד עם ספר התקציב שזהו רק אומדן -גובה הכנסות המדינה : אלחנני טוענת'  גב. שונות ועוד

ה מ? מהו מדד הבסיס? איזה מדד: השאלה שצריכה להישאל היא. הנחת המדד+ הנחת הצמיחה באוגוסט 
האוצר שמכין , כ יש גם תיקוני חקיקה"אח .קיימת בעייתיות עם ניסוח ההגדרה? מה משווים למה? פיהמדד הסו

בשנים האחרונות יש . מייד מעבירים לועדת הכספים .ות לוקח בחשבון את תיקוני החקיקהאת אומדן ההכנס
לא  .כפי שזה, as isמציג , ציב לממשלה הוא מציג לוועדה את התקמגיע ) האוצר(במקביל כאשר הוא , שיפור

                                                
 )התקציב חוק י"עפ מסמך (ל"צה דובר מאתר ההגדרה 1
 )ש.ר( והדוגמאות ההגדרה 2
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כ יש דיון כמעט בכל משרד עם השר "אח , שועדת הכספים יכולה לשנות משהו בשלב זהלוקח בחשבון
תקצה לשר מקורות מימון לבקשות מאיפה . כ הוא מבקש"לא יכול לבקש שינויים אבל בדכבר  השר .ל"והמנכ

. ו אחד על פני הקצאת תקציב לבקשה שלומציע להפחית את התקציב במשההוא לא ? השונות של המשרד
מורידים ומוסיפים ,  רשות הדיבור במליאה-אחרי שהוועדה מסיימת את הדיונים שלה יש את דיון ההסתייגויות

  . לעתים רחוקות יש הסתייגויות מהותיות, מספרים

ת עבור סכומים תחזי.  בהכנסות הממשלה נכללות גם הכנסות ממסים,כאמור: דברים שיש לשים לב אליהםעוד 
קיום פטור .  זו בעצם הוצאה תקציבית, נקודות זיכוי אוכדוגמת פטור ממס, שלא ייגבו בשל הטבות מסים

מס עיזבון לא .  וזו ההכנסה היחידה במשק הפטורה ממס,זו הכנסה הונית, מתשלום מס הכנסה משכר דירה
, אין היום דבר שזז שאין עליו מס. ת זהסילבן שלום העביר א. על כל הכנסה הונית יש כיום מס. קיים בארץ

  . אפשר היה להקטין את נטל המס במקום זאת. ד"מלבד קרן השתלמות והכנסות משכ

  :חוק ההסדרים וחוק התקציב

לא היה חוק הסדרים והמדינה הגיעה להישגים יפים מאוד , היה תקציב. חוקים אלו לא נולדו שלובים זה בזה
  .החקיקה לגבי חוק ההסדרים של הזו צורה ה לא בריא  נורא  זהו מצבאלחנני טוענת כי ' גב .בלעדיו

לבטל חוקים /לשנות, זהו אגד של חוקים שכביכול אמורים לבצע את מדיניות התקציב : מהו חוק ההסדרים
חוק הסדרים " כתוכנית החירום 1985 -התחיל ב. שיבטיחו את קיום התקציב ולהביא רפורמות נחוצות למשק

כל שר אוצר אומר שכאשר הוא יהיה שר אוצר . כיום אין משמעות לזה.  נועד לבטל חקיקה פרטית-"שעת חירום
, לועדת הכספים יש רוב קואליציוני.  דעת משפטית מדוע החוק הזה לא חיונייש חוות. כבר לא יהיה חוק כזה

ב שנותיה כיועצת את רו. המרד הגדול היה לפחות לפצל את זה בין ועדות הכנסת. ר הוא מהקואליציה"היו
  .הכלכלית של הכנסת ליווה חוק זה

  

  :דוגמאות מחוק ההסדרים

  תמלול חקיקות חשודים-

  מחזור פסולת-

  מסלול רישוי מזורז לעסקים-

  קרן מרכזית לארנונה לפריפריה-

  הגדלת מענק אשפוז ליולדות-

  הפסקת טלוויזיה לימודית-

  

' 85ב .  השיטה הזו מכיוון שזה נוח לאנשים מסוימיםממשיכים עם. רוב ההצעות בחוק ההסדרים הן חיוביות
שכר באמצעות  וחקיקת חירום שהקפיאה מחירים.  בערך400%תוכנית החירום להפחתת האינפלציה הגיעה ל 

בצה את כל הנושאים יק שהייתה חקיקה מהירה. )חוק זה קיים בעוד מדינותחשוב לציין כי (. חוק ההסדרים
ן את חוק מעבירים קודם את חוק ההסדרים ורק לאחר מכהיא שייתיות בשיטה בעה. בבת אחת לועדת הכספים

  . הדבר לא תקין משום שהוא שלפיו הממשלה מתפרקת גם אם חוק ההסדרים לא יעבור. התקציב

לכל חודש ,  על פי תקציב קודם פלוס מדד1/12מבצעים חישוב של ?  מה קורה כאשר חוק התקציב לא מאושר
  .בשנת התקציב החדשה

אז תהליך הרכבת ,  לפברואר10- במתקיימות הבחירות אם .  עוד לא אושר וזו בעיה חמורה2009התקציב של 
לדעת אלחנני אין שום סיבה . 1/12 כל הזמן הזה רצים עם התקציב שלו, לקחת עד יולי חדשה יכולממשלה 

   . בתקופה של מיתון זאת משום שאנחנו. בלי לקרוא ובלי לפתוח,  שהואכבר כעת כפילאשר את התקציב 

כיוון שכיום ,  שאיתם יוכלו להתחבר למחשבי האוצרבקשה שיהיו מסופי מחשבים בוועדת הכספיםאלחנני ' גב
  . עד היום זה לא בוצע. הם לא יכולים לעשות כן
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חברי הוועדה לא . אבל אין שרשור של המידע, יש יעדים, התקציבעיקרי יש את בכל חוברת  –נקודה נוספת 
  .ועדה לתקציב בשנה הקודמת בפועל בהתייחס להחלטות הים על מה שבוצעמסתכל

  

  :בות לשאלותותש

 ואפשר 2008 ב הוא עבר.  טרם הועבר2009תקציב ? כיצד ניתן להעביר את תוכנית החירום הכלכלית.  1
  . 1/12  על בסיס החישוב שפורט קודם של2009מכוח 

ועדת הכספים אשרה היום את רשת  . כבראושר? וסכיםתמיכה בח וטחוןיהבתוכנית רשת מה בנוגע ל. 2
 פיצוי בגין הפסדים לחברי קופות הגמל בלבד על הפסדים –כאשר זוהי תוכנית עתידית , הביטחון לקופות הגמל

במסגרת ההרשאה להתחייב של . היא הוסיפה ואמרה כי על קרנות השתלמות אין הגנה. לא על העבר. עתידיים
  .השנים הבאות

הרשאות לשנת ,  הצפויות מכל תוכניותההוצאות מונח שאומר שאתה סוכם את כל ?"טייס אוטומטי"המהו . 3
. שומרים על הרצף ורואים מה יהיה בשנה הבאה.  שנות חקיקה60מה שמשפיע עליו זה . התקציב הבאה

 שאנחנו הוא יותר גדול מהתקציב. ממשיכים כאילו את רצף ההחלטות לשנה הבאה. מקצצים בטייס האוטומטי
  .  ממנו98%. הכול קשיח. מקבלים

, מבטיחה המון דבריםחושבת שהשקיפות אלחנני '  גב?מה יש לשנות בה?מהי צורת קבלת החלטות בכנסת.4
 גם. היכן מקצצים,  האוטומאטיהטייסבפירוט , ות גדולה יותר בהצגת התקציבשקיפאבל בהחלט צריך , לא הכול

 חוק ההסדרים צריך לעבור מן , לדעתה.נתונים מפורטים יותריך להציג  צרבצורת הצגת התקציב בפני הוועדה
  . העולם

זה ישפיע על השנים ולראות ,  צריכה להיעשות בשלב המקדים על ההרשאה להתחייבהבדיקההיא מדגישה כי 
אם בכל שלב שאתה , היו צריכים להיות זהים מבחינה מספריתהאוטומאטי  התקציב והטייס , למעשה.הבאות

יש אם  .לשנות את מגבלת ההוצאה התקציביתאו , ל החלטה על חוק אתה צריך לדעת כיצד זה ישפיעמקב
, בסופו של דבר. 'וכו, מדדכולל ה,  שנים10כמה זה יעלה לנו עוד , איפה זה ירשםצריך לדעת  -הוצאה כספית

טייס האוטומאטי לבין  בין הואז לא יהיה הבדל, לקחת בחשבון שיקולי השפעה לטווח הרחוקצריך החלטה כל 
  . התקציב

  

  תודה רבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


