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_סוג_הצעה«

כללי
כמדי שנה בשני האחרונות ,מעביר אוצר המדינה ספר החלטות ימי ספורי בלבד לפני
הדיו בממשלה ,באופ שמקשה על הגורמי הרלוונטיי להתייחס בצורה הראויה להצעות,
כמתבקש מתוכנ ומהשפעת על כלל הציבור בישראל.
יוש אל לב כי מחברי הספר לא חסכו במאמצי להסתיר ולהסוות את הצעותיה במקומות
שוני ותחת כותרות מטעות .חלק מההצעות הנוגעות לתחומי אחריותו של המוסד לביטוח
לאומי הוצאו מהפרק שכותרתו "ביטוח לאומי" ]ש היה מקומ[ ,והוסוו תחת כותרות שונות
]בעמודי  ,200 ,85 ,79ו .[209
כ ,למשל ,קורא המבקש לדעת מה ההחלטות הנוגעות לגביית דמי ביטוח בריאות ,נדרש
ללקט מתו עמודי  174ו ] 197א שמדובר בשתי החלטות באותו עניי[.
עוד יצויי כי הצעות ההחלטה הנוגעות לביטוח הלאומי אינ ערוכות בהתא לתקנו עבודת
הממשלה ,וה חסרות את עמדת היועצת המשפטית של משרד האוצר ,כנדרש.
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להחלטה בדבר שיפור באופ הקצאת משאבי בענ הסיעוד ]עמ' [170
המצב כיו
באחרונה תוק חוק הביטוח הלאומי ונקבעו בו הוראות בדבר תשלו גמלת סיעוד בכס ,במסגרת
תוכנית נסיונית לשנתיי ]החל מיו  1בספטמבר  ,[2007באזורי שייקבעו בידי שר הרווחה.
המוסד לביטוח לאומי סיי את תכנו הפעלת התוכנית הניסיונית באופ שיאפשר בחינת
ההשלכות של מת גמלה בכס מההיבטי השוני ,וכל שנותר הוא לקבוע את אזורי הניסוי,
כאמור .החוק קובע שקשיש שרמת גמלתו  150%או  ,168%יש לו מטפל צמוד ברוב שעות היממה
ומתגורר באזורי אלה רשאי לבחור בגמלה בכס.
הצעת האוצר
 .1להחיל את הוראות הניסוי על כל האר ]קרי לא לערו ניסוי[.
 .2לתת גמלה בכס רק למי שזכאי לגמלה ברמה הגבוהה ביותר ]של .[168%
משמעות הפעלת הניסוי בכל האר ורק למי שגמלתו  168%היא מת זכות בחירה בגמלה הכספית
לכ   8,650קשישי ]פוטנציאליי[ המעסיקי כיו מטפל זר .בהנחה שקשישי אלה יבחרו
כול בגמלה בכס יגיע החיסכו בתשלומי הגמלאות לכ   63מיליוני  לשנה ]ע זאת ,מבחינת
אוצר המדינה "יקוזז" החסכו האמור מהירידה בתשלומי המע"מ[ .
 .3מנוסח ההצעה לא ברור הא בכוונת המציעי לבטל את התנאי ]המופיע היו בחוק[ ,ולפיו
גמלה בכס תשול רק למי שבחר בכ ושיש לו מטפל סיעודי צמוד ,ברוב שעות היממה.
עמדת המוסד
א .אי להחיל את ההצעה על כל האר אלא להשאירה במסגרת ניסוי אשר ממנו יופקו החלטות
מתאימות למת גמלה בכס .הצעה זו סותרת את מהות הניסוי המעורר שאלות מורכבות של
הבטחת טובת הקשיש ,והתמודדות ע נושאי מורכבי אחרי .אי זה ממי העניי להורות על
ביצוע ניסוי ]שיחל ,כאמור ,ביו  ,[1.9.2007ולהחיל את הוראותיו על כלל המבוטחי מייד לאחר
תחילתו ]ועוד בטר שנית לבחו את תוצאותיו[.
ב .יש לאפשר מת גמלה בכס למי שמחזיק מטפל צמוד ג א רמת גמלתו היא  .150%ההצעה
ליעד את האפשרות לתשלו בכס רק למי שצבר  ,168%מצמצמת את אוכלוסיית היעד בצורה
קיצונית וחסרת הגיו .רוב המשתמשי במטפל צמוד )לרוב עובד זר( נמצאי ברמת זכאות של
 ,150%באשר כבר ברמת תלות זו ]וא למטה ממנה[ נית לקבל אישור להעסקת עובד זר.
ג .יש לאפשר גמלה בכס של  100%ולא של  80%וזאת על מנת לאפשר לקשישי הזקוקי
להינות ממלוא הקצבה המגיעה לה ולא ליצור חסכו בתקציב המדינה על גב של הקשישי
הנזקקי לגמלה.
ד .ככל שבכוונת המציעי לבטל את התנאי ]המופיע היו בחוק[ ,ולפיו גמלה בכס תשול רק
למי שבחר בכ ושיש לו מטפל סיעודי צמוד ,ברוב שעות היממה ]ההצעה עמומה בעניי זה[ ,הרי
שיש להתנגד ג לכ .מת זכות הבחירה בידי המבוטח כמו ג קיומו של מטפל צמוד הינ חלק
בלתי נפרד מהוראות הניסוי ,ומבטיחי כי הגמלה בכס תשמש למטרה לשמה נועדה ,וכי הקשיש
לא יוותר עזוב בלא טיפול.
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להצעה בדבר הסדרת סמכויות חשב המוסד ]עמ' [171
הדי הקיי
לפי הוראות סעי 23א לחוק הביטוח הלאומי ,כפי שתוק במסגרת חוק ההסדרי לשנת ,2003
חשב המוסד הינו עובד החשב הכללי במשרד האוצר ,וכל עסקה או הוצאה כספית הכרוכה בה,
טעונה את אישורו .הוראות הסעי האמור קובעות כדלקמ
"23א .על א הוראות חוק זה
) (1חשב המוסד ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אי הוראות
פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה )מינויי( ,התשי"ט ;1959
)( 2

הממונה על חשב המוסד יהיה החשב הכללי בלבד;

) (3המוסד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית ,אלא באישור חשב המוסד; אי
בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מ הצור בקבלת אישורי אחרי להוצאה או להתקשרות
כאמור לפי כל די.".
לפי הוראות סעי  18לחוק ,החשב הינו חבר הגו המנהל של המוסד )"המנהלה"(.
יוצא איפה כי סמכויות חשב המוסד ,שהינו עובד החשב הכללי ,כאמור ,הינ רחבות היק ,ככל
שהדברי נוגעי לנושאי שבטיפולו ובתחו אחריותו.
מהות ההצעה
על א האמור לעיל ,מבקש אוצר המדינה להעניק סמכויות נוספות בידי חשב המוסד ,וביניה
.1

הכפפת כל עובדי מינהל הכספי במוסד למרותו הבלעדית.

.2

כפיית חברות החשב בועדות הפועלות במוסד ,ה אלה הפועלות לפיתוח שירותי
סוציאליי ,וה אלה האחראיות על רווחת עובדי המוסד.

.3

פיקוח וביקורת של החשב על גמלאות שמשל המוסד לפי הוראות החוק.

.4

זכות חתימה של החשב על ניהול חשבונות המוסד.

.5

רישו התחייבויות המוסד וחיוב עודפי תקציב.

עמדת המוסד
ראשית יצויי כי דברי ההסבר להצעה אינ מפרטי מהו הצור במת סמכויות נוספות מעבר
לסמכויות הרחבות שכבר ניתנו בידי החשב בסעיפי  18ו 23א .כל שנאמר ,לעניי זה ,הוא כי
קיימת מחלוקת בדבר סמכויותיו ,באופ המכביד על עבודתו ,ומבלי שיוסבר מהי המחלוקת וכיצד
נפגעת עבודתו בגינה.
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לגופו של עניי ייאמר כי ההצעה מהווה נדב נוס בביטול מעמדו העצמאי של המוסד כתאגיד
סטטוטורי ,בניגוד גמור לכוונת החוק ,ולרוחו.
לעניי כפיפות של עובדי מינהל הכספי לחשב המוסד ייאמר כי על פי סעי  8לחוק הביטוח
הלאומי "המוסד לביטוח לאומי הוא תאגיד ,כשר לכל חובה ,זכות ופעולה משפטית".
קרי ,עסקינ בתאגיד סטטוטורי שאינו המדינה ,העומד לפיקוחו הכללי של שר הרווחה )ראה סעי
)8ג( לחוק( ,נתו לביקורת של מבקר המדינה )סעי )8ד(( ,תקציבו טעו אישור שר האוצר ,והרשות
העליונה שלו היא המועצה )שתפקידיה פורטו בסעי  12וסימ ב' לפרק ב' לחוק(.
במקרי בה רצה המחוקק להטיל על המוסד או עובדיו הוראות החלות לגבי המדינה או עובדיה,
הוא עשה זאת במפורש .ראה סעי )22ב( לחוק ,לגבי מינוי עובדי המוסד ותנאי עבודת ]ג זאת
"בשינויי שהעניי מחייב"[ .הדבר ברור ,שהרי מדובר בגו שיש לו מעמד חוקי שונה ונפרד מ
המדינה.
עובדי משרדי הממשלה כול ,לעומת זאת ,ה עובדי אותו גו משפטי – המדינה ,בי א ה
מועסקי במשרד האוצר וביחידותיו )ביניה החשב הכללי( ,בבתי המשפט ,במשרד הבטחו ,ובכל
יתר המשרדי והיחידות הפועלות במסגרת גו משפטי זה.
ג חשב המוסד ,בהיותו עובד משרד האוצר הוא עובד המדינה ולא עובד המוסד.
לעומת זאת ,עובדי מנהל הכספי והבקרה במוסד ה עובדי המוסד לביטוח לאומי ,ולא עובדי
משרד האוצר .משכ ה אינ עובדי המדינה.
לאור האמור ,דומה כי ראש מינהל הכספי והבקרה ,הממונה על עובדי המוסד במינהל זה ,צרי
להיות עובד של המוסד הכפו ,כמו כל עובדי המוסד ,להנהלת המוסד.
אי זה סביר ,כי עובדי מסוימי של המוסד יהיו נתוני במקביל למרותה של הנהלת המוסד
מחד ,ומאיד למרותו של עובד של גו אחר )המדינה( ,שהוא עצמו איננו נתו למרות הנהלת
המוסד.
לעניי חברות החשב בועדות הפועלות במוסד מכח הוראות החוק ,לש מימו פעולות המיועדות
לפיתוח שירותי סוציאליי  לא ברור מה תכליתה של ההצעה בעניי זה .הקרנות הפועלות
במוסד מכח הוראות החוק ]אליה ,כפי הנראה ,מכוונת ההצעה[ ,ואשר מינהל הכספי מיוצג
בה ,אינ מוסמכות לאשר בעצמ מימו פעולות כלשה ,וה אחראיות רק על הצד המקצועי
]הדורש הבנה בתחומי הביטחו הסוציאלי ,תחו שלחשב אי הידע או הניסיו הדרוש לו[.
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זאת ועוד ההחלטה בדבר הענקת מימו לתוכנית כזו או אחרת טעונה ,בסופו של יו ,אישורה של
מועצת המוסד ]ראה ,למשל ,הוראות סעיפי  149 ,36ו  220לחוק[ .משבמועצת המוסד ,ובכל
ועדותיה ,ישנ חברי נציגי של אוצר המדינה ,והרי לא ברור מדוע נדרשת ג מעורבותו
האישית של החשב .עוד יצויי כי השתתפות המוסד במימו פרוייקטי כאמור מעוגנת בהסכמי,
הנחתמי ע מקבלי המימו ,הסכמי עליה חות ג חשב המוסד.
לעניי חברות החשב בועדות האחראיות על תחו הרווחה של עובדי המוסד ג כא לא ברור
רצונו של השר המציע ,לערב את החשב בעיסוק בענייני שאינ בתחו אחריותו או הבנתו.
הטיפול בכל הנוגע ליחסי העבודה במוסד מסור בידי האחראי על עובדי המוסד ]שהחשב,
כאמור ,אינו נמנה עליה ,בהיותו עובד של אוצר המדינה[.
כ או כ ,במידה וניתנת למי מהעובדי הטבה שאסור היה לתתה ,הרי ששר האוצר מוסמ
לבטלה ,וזאת בהתא להוראות סעי  29לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה .1985
לעניי פיקוח החשב על תשלו גמלאות שלפי החוק ג כא מבקש השר המציע לחרוג מהתפקיד
שיועד לחשב ,ומתחו מומחיותו .גמלאות הביטוח הלאומי משתלמות א ורק בהתא להוראות
החוק והתקנות ,ופקידי התביעות במוסד עוברי הכשרות מורכבות וממושכות בטר יוסמכו
לקבלת ההחלטות ,הנדרשות לש אישורה או שלילתה של זכאות לגימלה.
מהטע הזה ,החוק א קובע במפורש כי תביעה שהוגשה למוסד תתברר בידי פקיד תביעות
שהוסמ לכ בידי מינהלת המוסד ]שהחשב הינו ,כאמור ,אחד מהחבריה[.
זאת ועוד במקרה של מחלוקת ,רשאי התובע להביא את עניינו לברור בערכאות המוסמכות ,בה
מיוצג המוסד בידי פרקליטי שה עובדי המוסד ,ושהוסמכו לכ בידי היוע המשפטי .מנוסח
ההצעה לא ברור מה יהא היחס בי סמכות הביקורת שמוצע לית לחשב ,ובי הביקורת המשפטית
והשיפוטית של הלשכה המשפטית ובית הדי לעבודה.
לעניי ניהול חשבונות המוסד בעניי זה לא ברור למה ההצעה מכוונת .א הכוונה היא
לחשבונות הבנק של המוסד הרי שלחשב יש כבר כיו זכות חתימה בחשבונות אלה.
סיכומו של דבר קריאת דברי ההסבר להצעה מותירה תחושה בלתי נוחה כאילו מנסה אוצר
המדינה להל אימי על עובדי המוסד ולסיי "סכסו משפחתי" בי עובדיו ,בדר של תיקוני
חקיקה ראשית .סכסוכי פנימיי ממי אלה ,ראוי לה שיפתרו בהידברות ובהבנה הדדית,
ולא באונס ,תו שימוש בהליכי חקיקה ראשית.
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להצעה בדבר שיפור אופ ביצוע מבחני ההכנסה על ידי המוסד
לביטוח לאומי ]עמ' [172
מהות ההצעה
לקבוע כי מבחני הכנסות לצור קבלת הגמלאות השונות ייעשו על ידי הצלבת נתוני מנהליי
ממקורות שוני לרבות קרנות פנסיה ,קופות גמל ,פיקדונות בנקאיי וכד'.
עמדת המוסד
נקודת המוצא בהצעת המחליטי היא שיפור השרות לאזרח ,ומניעת ה"טרטור" הכרו בהמצאת
מסמכי מבנקי ,מקרנות הפנסיה ,מחברות הביטוח ועוד.
יש לזכור כי ג כיו המוסד מבצע מבח הכנסות במעמד אישור התביעה וכ הוא מבצע מבח
הכנסות תקופתי )חצי שנתי ושנתי( לאחר אישור התביעה.
ג כיו המוסד משתמש ,לצור קביעת זכאות ,במקורות מידע חיצוניי כגו קבצי נדל" ,קבצי
רכב וכד'.
מאליו יוב כי אי למוסד התנגדות להוסי קבצי נוספי לעריכת מבחני אלה .יחד ע זאת אנו
סבורי כי לגבי חשבונות הבנק ראוי שהשימוש בנתוני לא יהיה אוטומטי אלא על פי שיקול
דעת ובידיעת המבוטח.
החלק בהצעה המתייחס להקמת צוות בראשות משרד האוצר ,שיעסוק בביצוע ההצעה אינו
ברור .ירידה לפרטי ביצוע ההצעה ,ראוי שתעשה בגור שעליו הוטל ביצועה ,או לכל הפחות
בהובלה של הגור המבצע ]קרי :המוסד[.
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להצעה בדבר ייעול ואופ הקצאת המשאבי בענ נפגעי עבודה ]עמ' [173

המצב החוקי כיו
לפי חוק הביטוח הלאומי ,נפגע עבודה עובר בדיקות של וועדה רפואית אשר קובעת לו את דרגת
נכותו .דרגת הנכות יכולה להיות לתקופה קצובה או לצמיתות .בדיקה חוזרת של דרגת הנכות
נעשית באחד משני מקרי:
א .תו התקופה הקצובה ]במקרה של נכות זמנית[.
ב .חל שינוי )החמרה או הטבה( במצבו הרפואי של הנכה  ,והבדיקה החוזרת מבוצעת על פי
בקשת הנכה או דרישת המוסד.
מהות ההצעה
 .1לחייב את הרופא המוסמ לקבוע מחדש דרגת נכות של נפגע עבודה אחת לשנה לפחות.
 .2לית לשר הרווחה ,בהסכמת שר האוצר ,סמכות לקבוע רשימת לקויות שלגביה לא יהיה צור
בבדיקה שנתית כפויה.
עמדת המוסד
בשנת  2007משולמות כ –  27,750קצבאות צמיתות מדי חודש ובנוס כ   8,500קצבאות זמניות
בשנה .מבי הקביעות של הנכות הזמנית ,רק כ –  15%ה קביעות למש תקופה ארוכה יותר
משנה.
משכ ,יש להתנגד להצעה זו מהטעמי הבאי:
א .כאמור בסעי ב' לעיל ,המוסד מבצע בדיקות חוזרות עקב החמרה או לפי דרישת המוסד.
ב .על פי ההצעה יש לבדוק מחדש את הנכי מידי שנה ,משמע שיש לעבור שוב את התהלי החל
בוועדה בדרג ראשו ,ועדת עררי ,ערעור בבית הדי ,החזרה לוועדה לעררי לדיו נוס וכו'
וכו'.
הלי זה יטריד את הנכה שלא לצור ,וכרו מטבע הדברי ,בעלות משמעותית למוסד.
ג .ישנ מקרי רבי שאי טע לבדוק אות מחדש ,כמו קטיעות גפיי ,ונכויות גבוהות
בליקויי ברורי כמו פרפלגייה ועוד מפני שאי לצפות לשינוי משמעותי במצב הרפואי.
ד .יישומו של תהלי זה דורש תוספת ניכרת של כוח אד המטפל בהלי המנהלי כולו ,החל
מרופא המוסד וכלה במזכיר הוועדות ,שיבו הנפגע לוועדה וכו' .
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ה .א שההצעה מתייחסת לבדיקה מחדש של כל דרגת נכות ,הרי שא כבר "יש טע" לבדיקה
מחדש ,הבדיקה נחוצה רק בדרגת נכות שמזכה בקצבה .יש לזכור כי אחת הסיבות לקביעה
שנכות נמוכה תזכה במענק חד פעמי ולא בקצבה חודשית היא היתרו השיקומי המושג מעצ
ניתוק הקשר בי הנכה לבי המוסד .נכה בעל נכות קלה יחסית אינו זקוק ל"תזכורת" שנתית
על קיו נכותו .ג לגבי הנכי שלה נקבעה נכות לצמיתות ,העובדה שהנפגע ידע שהוא נבדק
מחדש מידי שנה תפגע בסיכוייו להשתק ותפגע במוטיבציה שלו לחזור לעבודה – להיפ ,הוא
ירצה ל"שמר" את נכותו ,יקפיד לפנות לרופא המטפל לחינ ,רק כדי שיוכיח ברשומות
הרפואיות שלא חל שינוי במצבו הרפואי.
ויודגש ההצעה אמנ מאפשרת שיקול דעת לשר הרווחה ,בדר של קביעת רשימת ליקויי
שהאמור לעיל לא יחול לגביה ,אלא ששיקול דעתו בעניי זה כבול בהסכמת שר האוצר ,שאי לו
]או לאנשי משרדו[ כל הבנה בנושא.
כבילת שיקול הדעת בעניי זה להסכמה של אוצר המדינה ,מרוקנת מתוכנה את סמכות שר
הרווחה.
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להצעה בדבר התאמות בגביית "מס בריאות" ]כ במקור[ ודמי
ביטוח לאומי ]עמ' [174

לעניי גביית דמי ביטוח מעקרות בית
המצב הקיי
סעי  238לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "עקרת בית"  אשה נשואה שב זוגה מבוטח והיא אינה
עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
עקרות בית פטורות כיו מתשלו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות .מספר ,בממוצע
חודשי ,נאמד ב 450,000נשי מה כ 150,000מקבלות גמלה מ המוסד לביטוח לאומי ו250,000
מקבלות קצבת ילדי .יתר  50,00עקרות הבית אינ מקבלות גמלה כלשהי.
כ 70%מעקרות הבית חיות היו בחמשת העשירוני הנמוכי ,הנמני על האוכלוסיות החלשות.
מהות ההצעה
לקבוע בחוק כי עקרת בית תהיה חייבת בתשלו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בסכומי
הקבועי לגבי מי שאינו עובד .
לחייב את המוסד להעביר לקופות החולי סכומי בגובה פוטנציאל הגבייה ,ובהתעל מהגבייה
בפועל.
עמדת המוסד
יש להתנגד להצעה זו מהטעמי הבאי:
א .הטלת דמי הביטוח כמוצע מתוספת לקיצו שבוצע בשני האחרונות בגמלאות השונות כגו
הבטחת הכנסה ,דמי אבטלה וקצבאות ילדי.
ב.

משמעות ההצעה היא הכבדת נטל המס הכולל בכ 5%8%בנוס לתשלו המוטל עליה
היו.

המשמעות התקציבית
תוספת דמי הביטוח בממוצע שנתי הצפויה למוסד עקב השינוי נאמדת בכ   465מיליו  בדמי
ביטוח בריאות ]שיועברו לקופות החולי[ וכ   280מליו  בדמי ביטוח לאומי.
מנגד ,יודגש כי בעקבות ההצעה ]א תתקבל[ ,תהיינה עקרות הבית זכאיות לגמלאות כפי
שזכאיות הנשי המשתכרות .בקצבאות זקנה ה תהיינה זכאיות לתוספת ותק ותוספת תלויי
ותזכינה בקצבת שאירי .העלות למוסד תסתכ )בהבשלה מלאה( ב   200מיליו  .ג בקצבת
נכות ישתנו תנאי הזכאות .עקרת הבית תיבדק לפי אות מבחני זכאות של משתכרות וה תזכינה
ג בתוספת בעד ב זוג .משכ ,העלות למוסד בקצבת הנכות )בהבשלה מלאה ( תסתכ בכ  145
מיליו .
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השיטה המוצעת לגביית דמי ביטוח במקור ,באמצעות קיזוז מקצבאות ,מותירה עדיי 50,000
מבוטחות ,לה נצטר להקי מנגנו גבייה נוס ע עלות מנהלית כבדה ,מורכבת ויקרה.
כ או כ ,החיוב בהעברת כספי לפי פוטנציאל הגביה ]ללא קשר לגביה בפועל[ מנותקת
מהמציאות .א גו מגופי המדינה ורשויותיה ,אינו גובה את מלוא פוטנציאל הגביה הנתו לו,
וממילא חיוב כאמור משמעו שהביטוח הלאומי יידרש להעביר לקופות החולי סכומי כס שלא
נית לגבות מחייבי ,שיילקחו מתו כספי מבוטחי הביטוח הלאומי ,ובאופ שיסב את מנגנו
ההתחשבנות מול קופות החולי
יובהר ג כי אי תקדי להעברת כספי לפי פוטנציאל גבייה ,ולכ יידרש מנגנו ספירה חודשי של
עקרות הבית שאינ עובדות בחודשי שוני במש השנה ,עניי הכרו בעלות מנהלית גבוהה.
עלות מינהלית
ההצעה כרוכה בתוספת לכרטסת של בעלי החיוב המזערי ]המינימליסטי[ ,של  350,000עקרות
בית קבועות ,מתוכ ל 250,000יקוזזו דמי הביטוח מתו גמלאות כאלה ואחרות ול100,000
ישלחו פנקסי חודשיי .בנוס ישנ עוד  400,000עקרות בית ושכירות לסירוגי שלגביה יקבעו
חודשי חיוב מסויימי ]היו הללו נכללות בקבוצה של אלו הפטורי מתשלו דמי ביטוח[.
המורכבות הכרוכה בכל האמור לעיל תדרוש תוספת של  101עובדי.
עלויות נוספות:
סריקה וקליטת פנקסי ,יצירת עמדות עבודה והפקת פוליסות – כ  4מיליו  לשנה.
הפסד למוסד:
גביה שנתית פוטנציאלית – ביטוח בריאות

 465מיליו ש"ח

שיעור גביה מתו הפוטנציאל ][80%

 372מיליו ש"ח

קרי לפי ההצעה יידרש המוסד להעביר לקופות חולי כ  93מיליו  שכלל לא ניגבו ]ושיצאו
מקופת המוסד ,מכספי המיועדי לתשלו גמלאות[.
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לעניי גבייה מרוכזת מסטודנטי באמצעות המוסדות להשכלה גבוהה
המצב הקיי:
הגבייה מסטודנטי מתבצעת היו באופ אישי בתו כל רבעו עבור שלושה חודשי קודמי,
כאשר הסכומי לחודש ה   17לביטוח לאומי ו    86למערכת הבריאות.
המנגנו הקיי היו בביטוח לאומי מונע גבייה בעד חודשי בה המבוטח עובד ,ע"י משלוח
פנקסי מראש ודרישה לתשלו בתו הרבעו ,עבור חודשי בה הסטודנט לא עבד .כמו כ יש
מניעה מחיוב סטודנטיות עקרות בית נשואות .כל זה נעשה כדי לחסו בקבלת קהל בסניפי.
לולא ניפוי זה מגיע מספר של הסטודנטי ברוטו )בתחילת שנה( לכ   260,000לעומת כ  60,000
המחויבי כיו בדמי ביטוח.
מהות ההצעה
ההצעה היא כי החל משנת הלימודי התשס"ט יכללו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה וייגבו ישירות על יד.
עמדת המוסד
ראשית יודגש כי בשונה מהאמור בדברי ההסבר להצעה ,שיעור הגבייה מאוכלוסיה זו עומד כיו
על כ ] 90%ולא על  ,60%כפי שצויי בטעות ע"י האוצר[.
משכ ,הבסיס להצעה נשמט.
כ או כ ,ראוי להתנגד להצעה ג מהטעמי הבאי:
א .מנוסח ההצעה עולה ,לכאורה ,כי סטודנטי עובדי יחוייבו בדמי ביטוח כפולי ]ה
כסטודנטי וה כעובדי[.
ב .ג א לא לכ היתה הכוונה ,גבייה מ הסטודנטי באופ מרוכז ע"י מוסדות להשכלה גבוהה,
והצור שלה לבוא ולהוכיח כי אינ חייבי בתשלו זה יגררו טיפול בכ  200,000
סטודנטי במוסד לביטוח לאומי בקבלת קהל במש השנה או בסו השנה .ההצעה תביא
לעלות מנהלית גבוהה שתדרוש כוח אד לאימות נתוני תעסוקה ,והחזרי דמי ביטוח למרות
שנית היה לחשוב כי ביצוע הגבייה על ידי המוסדות להשכלה גבוהה תקטי את ההוצאות
המנהליות ותגדיל את ההכנסות.
ג .להערכתנו המוסדות להשכלה גבוהה לא יהיו מוכני ומסוגלי לבצע ניפוי של סטודנטי
עובדי או עקרות בית בהתא לניפוי הנער בביטוח הלאומי.
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הצעת החלטה בדבר תביעות שיבוב במערכת הבריאות ]עמ' [79
א .ההצעה מבקשת לבטל את זכותו של המוסד לביטוח לאומי ,לתבוע מנות שרותי רפואיי
שגר לנזק ,את עלות הגמלאות שעתיד המוסד לשל בשל אותו נזק.
ההסבר שנית להצעה זו בדברי ההסבר הינו ,במקרה הטוב ,שגוי ,מטעה ונגוע בחוסר תו
לב.
יובהר שעה שמדובר בתביעות שיבוב הדדיות בי גורמי הבריאות השוני ]אליה מתייחס
סעי  22בחוק ביטוח בריאות ממלכתי[ ,אכ מדובר בהעברה תקציבית מכיס אחד למשנהו,
אלא שככל שהדברי נוגעי למוסד לביטוח לאומי המצב שונה בתכלית .זאת ועוד הוועדה
הבי משרדית אליה מתייחסי דברי ההסבר כלל לא התייחסה בדיוניה לזכות השיבוב
העומדת למוסד לביטוח לאומי ,בהיותו תאגיד סטטוטורי עצמאי ,בעל תקציב נפרד וייעודי,
ואשר תקציבו משמש לתשלו גמלאות לפי חוק.
ביטול זכות השיבוב העומדת למוסד ,בהקשר זה ,אינו אלא ניסיו לבצע פגיעה נוספת
בעצמאות המוסד ,אגב פגיעה קשה בתקציבו ובעצמאותו הכלכלית ,ובניגוד לעקרונות דיני
הנזיקי הנהוגי בישראל.
למע סבר את האוז תינת הדוגמא הבאה
פג טופל ברשלנות במוסד ממשלתי ,והוא סובל מליקוי רפואי ותפקודי ,ובגינו עתיד המוסד
לשל לו גמלאות לכל ימי חייו )גמלאות בסכומי שעשויי להגיע למיליוני שקלי(.
בתביעה שתוגש על ידי הילד )או הוריו( כנגד הגור הממשלתי שהתרשל בטיפול  יפחית
האחרו מהפיצויי את שווי הגמלאות שעתיד המוסד לשל ,וזאת בי היתר ,לאור זכותו של
המוסד לדרוש מהמזיק את שווי הגמלאות האמור.
משמעות ההצעה המובאת עתה הינה כי המזיק יוכל לנכות את שווי הגמלאות שעתיד
המוסד לשל  ,א מבלי שהמוסד יהיה רשאי לדרוש בחזרה את הכספי שנוכו מפיצויי
הניזוק לצור כ.
נשוב ונדגיש כי בשונה מהתביעות הנהוגות היו בי נותני השירותי הרפואיי לבי עצמ,
זכות השיבוב העומדת למוסד היא חד כיוונית ]דהיינו – המוסד הוא תמיד התובע ,ונות
השירותי הרפואיי הוא תמיד הנתבע[ ,כ שאי מדובר בביטול הדדי של זכויות אלא
בביטול חד צדדי בלבד של הזכות העומדת למוסד מכוח החוק.
ב .יש להצר ג על האופ שבו עושה אוצר המדינה שימוש בחקיקה כלכלית חפוזה ,כדי למנוע
דיו ענייני וליבו אמיתי של הסוגיה .בעניי זה יובהרו הדברי הבאי:
המוסד קיי בשנה האחרונה מספר ישיבות בימשרדיות בנושא זה ,בהשתתפות משרד
המשפטי ומשרד האוצר .בעניי זה הסכימו ג נציגי משרד האוצר כי ראוי לפתור את הבעיה
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בהסכמה הדדית ,שתעוג בהסכ בי המדינה והמוסד לביטוח לאומי ,ולפיו תער התחשבנות
בשל כל נזק שייגר בידי המדינה ואשר יחייב את המוסד בתשלו גמלאות .לא למותר לציי
כי הרעיו מקובל ג על המוסד.
דא עקא ,שכפי הנראה חזר בו אוצר המדינה מהסכמתו ,והוא מבקש עתה לכפות על המוסד
וויתור מוחלט על הכספי המגיעי לו בדי ,תו עקיפת הצור בדיו מקצועי בדבר טיבה של
הזכות המבוטלת ,בדבר ההשפעות שיהיו לביטולה ,ואגב הפנייה למסקנותיה של וועדה
ציבורית ,שכלל אינ מתייחסות לזכות השיבוב של המוסד !

ג .ספק ג א ניתנה הדעת להשפעה הרוחבית שעלולה להיות למהל מעי זה .ביטול זכות
השיבוב העומדת למוסד כנגד גורמי ממשלתיי ,תביא בהכרח לדרישה לביטול הזכות ג
מצד גופי שלממשלה בעלות חלקית או שליטה חלקית בה .מכא ,קצרה הדר להצגת
דרישה דומה ג מצד גופי פרטיי לחלוטי ]וחברות הביטוח המבטחות את נזקיה של
אות הגופי[.
זאת ועוד ביטול זכות השיבוב עלול להוביל להגדלת הסכומי שהמדינה תידרש לשל לנפגע
כפיצוי בגי נזקיו .זאת כיוו שהניכוי ]אותו מבצעת המדינה כיו[ הינו נגזרת של שני
עקרונות זכותו של המזיק ]המדינה בהקשר זה[ שלא לשל פעמיי בגי אותו הנזק ,וזכותו
של הניזוק לקבל פיצוי בשיעור הנזק שנגר לו ולא למעלה מכ.
בר ,לאור פסיקת בית המשפט העליו בעניי מוסא סברי ]רע"א  [9823/02רשאי הניזוק,
במקרי מסויימי ,לוותר על זכותו לגמלה שעל פי חוק הביטוח הלאומי.
א מצרפי לקביעה זו ג את ביטול זכות השיבוב מטע המוסד ,הרי שבמקרי מסויימי
יהיה המזיק ]המדינה[ מנוע מניכוי שווי של גמלאות המוסד ,ויידרש לשל את מלוא שווי
הנזק .הניזוק ,מצידו ,מקבל סכו חד פעמי גבוה יותר אגב ויתור על זכותו לגמלה חודשית
שלפי חוק הביטוח הלאומי ,א הוא עלול להידרדר למצב כלכלי קשה ]בהעדר גמלה חודשית
מובטחת[ ובאופ שיחזיר אותו למעגל מקבלי הגמלאות בדלת האחורית ]בגמלה שלפי חוק
הבטת הכנסה[.
ד .לעניות דעתנו ,ראוי היה להציג בפני הממשלה ג את הרקע להצעה ,בטר תינת ההחלטה
בעניי זה ,כפי שיתואר לה
בשנת  2001זכה המוסד בפסק די בס של  2.7מליו  כנגד חברת ענבל ,המבטחת את
חבויות המדינה בכגו דא .חברת ענבל בחרה להתעל מהוראות פסק הדי ונמנעה מלשל את
הסכו האמור או חלקו.
על מנת לסיי את המחלוקת בעניי זה ,ועל א שהסוגיה כבר הוכרעה בפסק דינו של בית
המשפט המחוזי ,הסכי המוסד לוותר על כל הפרשי הריבית וההצמדה שהתווספו לסכו
האמור על פי די.
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על א הויתור האמור ,החליטה חברת ענבל באופ חד צדדי ,ובניגוד להנחיית משרד
המשפטי ,שלא להעביר את הסכו בו חוייבה ,אלא את חלקו בלבד.
יוצא איפה כי משלא עלה בידי אוצר המדינה לשכנע את בית המשפט ,את הגורמי
המקצועיי במוסד או את הגורמי הרלונטיי במשרד המשפטי ,הוא מבקש עתה לאנוס
את המוסד בחקיקה ,ומבלי שיוצגו לממשלה הנתוני האמיתיי הדרושי לצור קבלת
החלטה בעניי זה.
אשר על כ ,הואיל לא ראוי להשלי ע מצב שבו המוסד נדרש לוותר על סכו בלתי ידוע של
מליוני שקלי ללא כל פיצוי ,מוצע להקי צוות שיכלול נציגי של משרד האוצר המוסד
לביטוח לאומי ומשרד המשפטי אשר יוסמ לקבוע עקרונות שעל פיה יפצה אוצר המדינה
את הביטוח הלאומי בגי הפסד הכנסות כאמור.
לרשות הצוות יועמד כל מידע הדרוש לש קביעה כאמור מכל גו ציבורי לרבות כל מידע
רלבנטי מחברת הביטוח ענבל.
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להצעה בדבר ביטול מימו הגרעו בענ אבטלה ]עמ' [197
המצב הקיי
סעי  33לחוק הביטוח הלאומי קובע כי כל גרעו שנצבר בענ ביטוח אבטלה יכוסה במישרי
מאוצר המדינה.
בר ,מאז החל ענ ביטוח אבטלה להיות גרעוני ]בשנת  ,[1998מעול לא העביר האוצר סכו
כלשהוא לכיסוי הגרעו .במקו זאת ,דאג אוצר המדינה להכניס תיקוני חקיקה זמניי שהורו על
העברות כספי ,תחילה מחשבו ענ ביטוח מילואי ולאחר מכ מחשבו ענ ילדי ,לטובת כיסוי
הגרעו בענ אבטלה.
כ ,סעי 28ב בחוק הביטוח הלאומי הורה על העברת סכומי כס מענ ביטוח ילדי לטובת כיסוי
הגרעו בענ ביטוח אבטלה .ואול תוקפ של הוראות סעי זה פגו ביו  ,1.1.2007ומאותו יו
ואיל שבות וחלות הוראות סעי  33לחוק.
הצעת האוצר
עתה מבקש אוצר המדינה להארי את תוקפ של הוראות סעי 28ב האמור עד תו שנת .2009
יצויי כי הוראות התיקו הנדרש לחוק הביטוח הלאומי ,כבר שולבו במסגרת טיוטת החוק
להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ולצמצו פערי ]חוק "מס הכנסה שלילי"[ ,מבלי שנער
לגביה דיו בממשלה וללא שניתנה למוסד אפשרות להתייחס לתיקו המוצע במסגרת הדיו בועדת
השרי לחקיקה.
עמדת המוסד
למותר לציי כי המוסד מתנגד לתיקו המוצע ,ובהקשר זה יצויינו הדברי הבאי
.1

חובת כיסוי הגרעו ,המעוגנת בהוראת סעי  33לחוק ,נסמכת על שני אדני:
הראשו הוא מעורבות הממשלה בקביעת מכלול הפרמטרי המשפיעי על שוק העבודה,
מעורבות שיש בצידה אחריות ג לשיעור המובטלי במשק.
השני נעו בעובדה שדמי הביטוח הנגבי לטובת ענ ביטוח אבטלה ,הופחתו באופ
משמעותי במש השני ,כדי להוזיל את עלויות השכר במשק ,ובכ נוצר הפער ]בי ס
הגבייה לס הגמלאות[ שהוביל בסופו של דבר לגרעו הנוכחי.

.2

בדיקת הנתוני המצטברי לעניי זה מעלה כי ס הגרעו שנצבר בענ ביטוח אבטלה עד
לשנת ] 2007כולל הפסד ריבית[ ,ושהמוסד נדרש לכסותו מענפי ביטוח אחרי ,הינו כ 29
מיליארד  .במידה ויתקבל התיקו המוצע עתה ,הרי שס הגרעו שעתיד להצטבר עד
לסו שנת ] 2011כולל הפסד ריבית[ ,נאמד בכ  41מיליארד  ]קרי :כ  12מילארד 
נוספי ,שהמוסד יידרש לשל מכספי דמי ביטוח שנגבו לטובת ענפי ביטוח אחרי[.

לא למותר לציי כי ההצעה נכללת בפרק שעניינו עמידה במסגרת התקציב לשנת  ,2008א שהיא
חורגת בהיקפה משנת התקציב ...2008
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להצעה בדבר הפחתה של  4%מכלל קצבאות המוסד ]עמ' [197
מהות ההצעה
מאז יולי  2002הופחתו התשלומי לגמלאות שונות ב .4%זאת במסגרת הוראת שעה
שתוקפה אמור לפוג בינואר  .2008בשני  20062005בוטלה ההפחתה האמורה לגבי
קצבת הזקנה ,ובתחילת  2007בוטלה ההפחתה ג לגבי גמלת הסיעוד )אגב הפעלת  3רמות
גמלה( .כיו חלה ההפחתה האמורה על הגמלאות הבאות :אימהות )דמי לידה ,מענקי
לידה ,קצבאות לידה ושמירת הריו( ,מענק לימודי ,דמי פגיעה ,דמי אבטלה ,הגמלה
להבטחת הכנסה והגמלה המשתלמת בפרוק מעביד או בפשיטת רגל.
החיסכו הגלו בהצעה עומד על כ 300מיליוני ,
עמדת המוסד
א .הפחתת הקיצבאות ,שנקבעה במקור כהוראת שעה ,תורצה בכ שהמשק סבל באותה
העת מ"האטה חריפה בפעילות הכלכלית" .דברי ההסבר להצעה הנוכחית ,אינ
מתייחסי להסבר זה ,וממילא לא ברור א לדעת המציע המשק עדיי מצוי בעיצומה
של האטה חריפה בפעילות ,באופ המצדיק את המש קיומה של ההפחתה המוצעת.
לעניי זה נזכיר כי הסקירה השנתית לשנת  ,2007שפרס אג התקציבי במשרד
האוצר ,פותח במלי "שנת  2006אופיינה בצמיחה מהירה בכל רכיבי התוצר...ברבעו
הראשו של  2007נרשמה צמיחה מהירה של  "...% 6.3ג קצב הצמיחה החזוי לשנת
 2008גבוה מזה שבמרבית המדינות המפותחות.
לאור הנתוני דלעיל ,צורמת במיוחד העובדה שהמש הקיצו של  4%מאז יולי 2002
מתרכז בגמלאות מחליפות שכר ובגמלה להבטחת הכנסה .מרבית של גמלאות אלו
סבלו ממילא מקיצוצי עמוקי בשני  :20052002כ ,למשל ,בהשוואה ל,2001
פחתו התשלומי לגמלה להבטחת הכנסה בכ ,25%לדמי אבטלה – ב ,45%לדמי
פגיעה ב ,35%ולמענקי לידה – ב.45%
ב .האוכלוסייה הזקוקה לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה פגיעה במיוחד .גמלה זו מהווה
מקור הכנסה לקיו מיזערי .כשליש מהקיצו מתרכז בגמלה להבטחת הכנסה )כ110
מיליוני  מתו כ 300מיליוני ( .שליש נוס מהקיצו הוא בדמי אבטלה )כ85
מיליוני ( ,א היא גמלה שסבלה מקיצוצי משמעותיי בשני האחרונות.
ג .בדיו שנער בבית המשפט הגבוה לצדק בעניי זה ממש ,קבע כב' הנשיא ]דאז[,
השופט אהרו ברק ,כי צודקי העותרי בטענת לעניי הפגיעה בזכות החוקתית
לקניי .זאת ,הואיל והזכאי לקיצבה שיל במש מרבית שנות חייו תשלומי שיועדו
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לצור קבלת אותה קיצבה .אמנ ,בסופו של יו ,העתירה נדחתה א זאת מהטע
שהפגיעה בזכות נעשתה לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש )בהתא
לסעי  8לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו( .בית המשפט העליו התייחס במפורש לכ
שתכלית החקיקה היתה ראוייה שכ מגמתה היתה מניעתו של משבר כלכלי חמור,
שמדינת ישראל עמדה בפניו באותה העת ,מה שאי כ במקרה דנ] .בג"צ  5578/02
רחל מנור ואח' נגד שר האוצר ואח'[.
זאת ועוד פסק הדי בעניי מנור התייחס רק לקיצו בקצבאות הזיקנה ,שאינ
קצבאות קיו ,והתעל מהקיצו בגמלאות שלפי חוק הבטחת הכנסה .הקיצו
המוצע עתה לא יחול על קצבאות הזיקנה ,א יחול על כלל הגמלאות שלפי חוק
הבטחת הכנסה ,ובכ יבטיח פגיעה דווקא בחלשי ביותר ,כאמור.
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להצעה בדבר הקפאת ערכי הגמלאות ]עמ' [198
הצעת האוצר
למנוע עדכו כלל הגמלאות ,עד תו שנת 2008
עמדת המוסד
עד לינואר  2001עודכנו קצבאות המוסד לביטוח לאומי על פי השכר הממוצע במשק.
שיטת עדכו זו משקפת בצורה הטובה ביותר את השינויי ברמת החיי במשק ,וזאת
מתו תפיסה שג אוכלוסיות מעוטות הכנסה ראויות ליטול חלק בעלייה ברמת החיי
של כלל האוכלוסייה.
בשני  2002עד  2005הוקפא ער הגמלאות במסגרת חוקי ההסדרי השוני ,ובשנת
 2006עברו הגמלאות להתעדכ לפי מדד המחירי לצרכ ,בהתא להצעת אוצר המדינה
בעניי זה .יובהר כי מנגנו העדכו הנוכחי כשלעצמו ]לפי רמת המחירי[ ,יוביל בהכרח
לנסיגה ברמת החיי של מקבלי הקצבאות ,מאחר שהפער בי עליית המחירי לבי עליית
השכר מגיע לכ 1.5%בממוצע רב שנתי.
בינואר  2006עלה השכר הממוצע בכ  3.2%יותר מאשר מדד המחירי לצרכ .בינואר
 2007הקצבאות לא עודכנו כלל ]עקב ירידה במדד[ ואילו השכר הממוצע עלה ב .2.1%לפי
התחזית לינואר  ,2008השכר הממוצע עשוי לגדול בעוד .2.8%
על א כל האמור ,מציע האוצר עתה שלא לעדכ את הגמלאות כלל ,ובכ להגדיל את
הפערי

בחברה הישראלית ,אגב התעלמות גמורה מכ שמרבית מקבלי הגמלאות

מודרי משוק העבודה מאונס ,ולא מבחירה אישית.
מדובר ,בהקשר זה ,בשחיקה מצטברת של כ .8%א יעודכנו הקצבאות בשיעור עליית
המדד בלבד ,תקט השחיקה בשיעור של כ) 2%דהיינו השחיקה המצטברת תעמוד על כ
 6%לפי הפירוט שלעיל( ,שכ להערכתנו זהו השיעור שבו יעלה המדד בתקופה הקובעת
לעדכו הקצבאות )נובמבר  06עד נובמבר .(07
יצויי שלאיעדכו הקצבאות בינואר  2008תהיה השפעה ישירה על התרחבות ממדי העוני
והפערי בהכנסות .זאת בשעה שהממשלה מקבלת על עצמה קביעת יעדי להקטנת העוני
בישראל .אי עדכו הקצבאות עשוי להשפיע בכיוו של עליית תחולת העוני בקרב משפחות
בכמחצית האחוז.
עוד יודגש כי א שההצעה מתבקשת לעניי תקציב שנת  2008בלבד ]כעולה מהכותרת
להצעה[ ,הרי שהיא מתייחסת ג לכל השני שלאחריה ,באשר לפי ההצעה ,ג בשנת
 2009ולאחריה לא יוגדלו הגמלאות בשיעור העדכו ש"אבד" בשנת  .2008דהיינו לא
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מדובר כא בהקפאת ער הגימלה לשנה אחת בלבד ,אלא בהפחתה קבועה שלא תוחזר
עוד.
בשונה מהאמור בדברי ההסבר ,החסכו הצפוי מאי עדכו הקצבאות לתקציב המדינה
הינו כ  800מליוני  ב 2008לבדה ]ללא התייחסות לחיסכו בשני שלאחריה[.
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להצעה בדבר אי תשלו הוצאותיו המנהליות של המוסד בגביית דמי ביטוח
בריאות וחלוקת ]עמ' [197
המצב הקיי
כיו גובה המוסד את דמי ביטוח בריאות ממלכתי עבור אוצר המדינה ,ומחלק אות בי קופות
החולי ,בהתא למספר החולי החברי בכל קופה ,ולפי נוסחה הקבועה בחוק לעניי זה .סעי
 15לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד  ,1994קובע כי המוסד ינכה את ההוצאות שהיו לו בגי
מלאכת הגבייה והחלוקה כאמור ,בשיעורי ולפי דרכי חישוב שייקבעו במשות ע"י שר הרווחה
ושר האוצר.
בהתא לאמור ,קבעו שר הרווחה ושר האוצר כי ס ההוצאות העקיפות הכרוכות בגבייה
ובחלוקה כאמור לא יעלה על אחוז אחד מהגבייה ]וכ נקבע בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי
]הוצאות המוסד[ ,התשנ"ה.1995
משכ ,נקבע כי המוסד ינכה מתו דמי הביטוח שגבה כאמור את הוצאותיו הישירות ,בצרו
ההוצאות העקיפות הנוגעות לפעילות זו ,ובשיעור שלא על אחוז אחד מהגבייה ,כאמור.
הצעת האוצר
להורות כי ס ההוצאות המנהליות שיותר למוסד לנכות ]הישירות והעקיפות כאחד[ ,לא יעלה על
מחצית האחוז מתו כלל הגבייה.
עמדת המוסד
בשנת  2006חייב המוסד את קופות החולי בס כולל של כ 120מ'  ,לצור גביית דמי בטוח
בריאות .החישוב לחיוב הקופות נעשה כדלהל:
 .1עלות ישירה – הוצאות למימו שכר של  45עובדי )במינהל הגבייה( ,שהעסקת אושרה ע"י
אוצר המדינה בעת קבלת החוק )לצור ביצוע גביית דמי ביטוח בריאות( ,וכ חיוב בגי
הוצאות ישירות אחרות לצור בצוע החוק ,כגו עלות שעות שמוש במחשב ) (C.P.Uוכד'.
 .2עלות עקיפה – המוסד רשאי לגבות עד  1%מס גביית דמי ביטוח בריאות כהוצאת תקורה,
הוצאה זו מחושבת עפ"י פיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח הלאומי והבריאות ]תקורה,
ציוד וכיוצ"ב[ ,וייחוס החלק היחסי לכל ענ וענ.
בשנת  2006הוצאה זו הסתכמה בפחות מ 0.9%מס הגבייה לביטוח בריאות.
מנגנו הגבייה והחלוקה שמפעיל המוסד מורכב ביותר ,והוא יעיל וזול לאי שיעור ממנגנוני
אחרי המופעלי במגזר הציבורי והפרטי כאחד .אי לשכוח כי מדובר במאות אלפי מבוטחי,
שחלק לא מבוטל מה נדרש לשל סכומי מזעריי ]תשלו הטעו קיו מנגנו סבו ,הכרו
בעלויות[.
עד כה קביעת שיעור הניכוי נעשתה ,כמתבקש ,בהסכמה הדדית בי השר "המבצע" ]שר הרווחה[
לשר "המממ" .עתה מבקש אוצר המדינה לחייב את השר המבצע ,בביצוע המטלה מחד ,א ללא
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מימו של עלותה האמיתית מאיד .במלי אחרות ,אוצר המדינה דורש מהמוסד לבצע מטלה
שאינה קשורה במישרי לתחו אחריותו ,ואשר ביצועה כרו בעלות של כ  120מליו  ,א הוא
מוכ לשל רק מחצית מעלות זו.
נדגיש כי המוסד משמש מעי "קבל ביצוע" של אוצר המדינה לעניי זה ומשכ ,א האוצר סבור
כי נית לבצע את הטעו ביצוע בעלות נמוכה יותר שומה על האוצר לבצע המטלה בעצמו ,ובעלות
שקבע.
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להצעה בדבר הפחתת  60מיליו  מתקציבי הקרנות במוסד
לביטוח לאומי ]עמ' [197
הצעת האוצר
להפחית  60מיליוני  לשנה מתקציב קרנות המוסד.
עמדת הביטוח הלאומי
הקרנות הפועלות במוסד מכח הוראות חוק הביטוח הלאומי ,מיועדות לפיתוח שירותי
לאוכלוסיות בסיכו ,ומהוות השקעה חברתית לעידוד עצמאות כלכלית וצמצו התלות בגמלאות
המוסד ,על ידי פיתוח תוכניות לילדי נכי ,מבוגרי נכי ,קשישי מוגבלי בקהילה
ובמוסדות ,אוכלוסיות במצוקה חברתית  כלכלית ,עובדי החשופי לתאונות עבודה ,מובטלי
וכו'.
הקרנות פועלות ישירות לקידו מדיניות הממשלה לצמצו העוני והתלות על ידי השקעה
בתוכניות להגברת החינו ,ההשכלה הגבוהה והתעסוקה בקרב אוכלוסיות בסיכו .בי היתר,
מוש דגש מיוחד על פיתוח תוכניות לילדי ובני נוער בסיכו ,על מיגור האלימות במשפחה
ובחברה ,צמצו האבטלה בקרב אוכלוסיות ייחודיות )מקבלי הבטחת הכנסה ,נשי ,חרדי,
קיבוצי ומושבי ,וכו'( הגברת היכולות הטכנולוגיות ,ופיתוח שיטות ומסגרות שיקו
מתקדמות ,כדי להעניק כלי לעצמאות ושילוב בקהילה בקרב אוכלוסיות בסיכו .הקרנות
פועלות בכל רחבי האר ,תו מת העדפה לאזורי מצוקה ופריפריה.
יודגש כי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ]תיקוני חקיקה [...התשס"ג  ,2003כבר תיק את
הוראותיה של כל הסעיפי בחוק הביטוח הלאומי ,שמכוח משתת המוסד במימו הפעולות
המנויות לעיל .התיקו האמור הטיל מגבלות קשות על השתתפות המוסד במימו שירותי
כאמור ,וזאת בדר של הגבלת האפשרות להעביר תקציבי משנה אחת לרעותה ,וכ ע"י הקטנה
משמעותית של הסכומי אות רשאי המוסד להעביר ,מתקציב של  272.4מיליו  בשנה ל – 142
מיליו  בלבד.
קיצו זה חייב צמצו חד בהיק הסיוע ופגע קשות בתוכניות ותשתיות לאוכלוסיות בסיכו.
חשוב להדגיש כי הקרנות פועלות בתאו מלא לקידו מדיניות משרדי הממשלה  רווחה ,חינו
ובריאות  ומהוות מנו ייחודי לאיגו משאבי ולהגדלת ההשקעה הכספית בישראל על ידי
קרנות ציבוריות ופרטיות באר ובחו"ל ]להל קרנות חיצוניות[.
זאת ועוד קרנות חיצוניות מול פועל המוסד מהוות מקור ל – " "matchingהממשלתי ,וה
נסמכות על העבודה המקצועית והמינהלית של קרנות המוסד בגיבוש פרוייקטי ,בדיקת
נחיצות ,הכנת תקציבי ופיקוח על ביצוע התוכניות .עבור הקרנות החיצוניות מהוות קרנות
המוסד עוג מקצועי המאפשר השקעה בתוכניות רווחה חיוניות בישראל .יודגש כי בהעדר הקצאה
לפרוייקטי על ידי קרנות המוסד יצומצמו בהתאמה ג ההשקעות של מקורות חיצוניי אלו.
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יש לציי עוד כי למוסד קיימת מחוייבות לגופי רבי להשתתפות במימו פרוייקטי שכבר
הוגשו .הקיצו המוצע בקרנות המוסד לא יאפשר למוסד לעמוד בהתחייבויות לגבי תוכניות
ובקשות רבות שהוגשו למוסד ,אשר נמצאי בתהליכי בדיקה או שאושרו על ידי מועצת המוסד.
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להצעת בדבר ייעול גביית דמי ביטוח על ידי המוסד ]עמ' [85
מהות ההצעה –
מוצע להורות למוסד לביטוח לאומי כי במקרי בה שהה אד ברציפות בחו"ל במש למעלה
מחמש שנות היעדרות ,הוא לא יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח בריאות שגבה המוסדת בעד התקופה
האמורה.
עמדת המוסד –
חוק הביטוח הלאומי כמו ג חוק ביטוח בריאות ממלכתי )המפנה לעניי זה לחוק הביטוח
הלאומי( אינ מגדירי מיהו תושב לעניי חוקי אלה.
הקביעה א אד הוא תושב לעניי זה היא שאלה עובדתית ,והיא נעשית בהתא למכלול
הנסיבות ,על פי חומר הראיות לגבי מקו מגוריו הקבוע והרגיל של אד ,מרכז חייו ,ובהתא
להלכות שנפסקו בנושא זה בבתי הדי לעבודה.
תושב כאמור חייב בתשלו דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בהתא להוראות החוקי האמורי
וההוראות שנקבעו מכוח.
כיו קיימת חזקה בדי ,ולפיה אד שהוכר כתושב ושוהה מחו לישראל ,ייחשב כתושב לתקופה
שלא תעלה על  5שני .החזקה האמורה ניתנת לסתירה וא שוכנע המוסד כי יש להמשי והכיר
באד תושב על א שהייתו מחו לישראל ,הוא יוכר ככזה.
משכאמור החלטת המוסד לעניי תושבות תלויית תשתית עובדתית בכל מקרה לגופו ,יכול ולאחר
בחינה של הנסיבות ,יוחלט לשלול תושבותו של אד בדיעבד .במצב דברי זה ,מאחר ובתקופה
שעד למועד השלילה מימש או יכול היה לממש זכותו לקבל שירותי בריאות לפי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,לא זכאי אד להחזר דמי ביטוח בריאות.
ההחלטה האמורה של המוסד נבחנה משפטית בבית הדי האזורי לעבודה בירושלי ובפסק הדי
בל  12204/04ג'לאני ג'מאל נ' המוסד לביטוח לאומי ,התקבלה עמדתו של המוסד.
זאת ועוד ,עצ תשלו דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ,משפיע על הקביעה בדבר תושבותו של
אד .משכ ,כשאי בעובדות כדי להכריע באופ ברור מהו תארי הפסקת התושבות ,קובע
המוסד את התארי בהתא למועד בו חדל המבוטח לשל דמי ביטוח ולא יותר מ  5שני של
שהות בחו"ל .קרי ,במש  5שני רואי במי שיצא את ישראל כתושב שהיה מבוטח בביטוח
בריאות ]יכל כאמור לממש זכותו לשירותי בריאות[ ולכ אינו זכאי להחזר דמי ביטוח הבריאות.
לאור האמור לעיל ,ההצעה בהקשר זה מיותרת ,שכ היא ממילא עולה בקנה אחד ע עמדת
המוסד ופסיקת בית הדי בכגו דא.
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