
 
 

  2014-3-12, שאול אמסטרדמסקי הרצאה מאת

מ "בוגר תואר ראשון בתכנית פק. מיום הקמתו, שנים 6עיתונאי בכלכליס זה . גר במסילת ציון. 33בן 
  .באוניברסיטה העברית

, לא כי האגף או הנושא משעמם. זה היה משעמם בצורה קיצונית, עבד באוצר אחרי הלימודים באגף שוק ההון
  .ללא שום הקשר אלא כי עשיתי הרבה אקסלים

היא הראתה לי מודעה  -הקשבתי לעצה של אמא, ומאז, אחרי כשנה שם עשיתי משהו שלא עשיתי עד אז
  .באתי לעשות מבחנים ובמקרה התגלגלתי לכלכליסט, מיסתורית מהעיתון על מיזם חדש לש ידיעות אחרונות

, כשאתם בוחרים ביום הבחירות. זה נורא ואיום, ראיתי את הכנסת מבפנים. הייתי כתב בכנסת של העיתון
על המנגנון של , אלא על הפרוצדורה, אני לא מדבר על ייצוג העמדה בכלל. מהפתק הזה יוצא משהו אחר לגמרי

  .החזון הדמוקרטי והמימוש שלו בפועל מאוד רחוקים. בית הנבחרים

, י על החלק הקדמי של העיתוןואז נתנו לי להיות אחרא, עד שזה התחיל להגעיל אותי, במשך שנה וחצי הייתי שם
  .ואז חזרתי לכתוב, אחרי שלוש שנים הבנתי שנקודת האיזון בין העבודה למשפחה לא במקום הנכון. על החדשות

, לכן אני כותב על פנסיה. אדם- כל מה שקשור לחרדות שלי כבן: יש לי היום פריווילגיה לכתוב על מה שמעניין אותי
  ?איך אאכיל את ילדי? ל לעבוד לפרנסתיעל מה יקרה לי כשלא אוכ -כלומר

אני . וזה אפילו לא קרוב, המשכורת שלי בסדר, אני כותב על דיור כי אין לי צל של מושג איך אצליח לקנות דירה
? מה יקרה ביום בו מישהו יצטרך לטפל בי כשלא אוכל לטפל בעצמי. כותב על מערכת הבריאות וביטוחים סיעודיים

  ...הסיכון הזה גדל

, איך זה נראה מאחורי הקלעים, אני מתעסק גם תהליכי התקצוב של הממשלה. כ לא מתעסקים בדברים האלו"בד
  .על זה נדבר. 2015מה יקרה בתקציב 

בלימודים . בכלל לא מזכירים את זה בלימודי הכלכלה. תהליך התקצוב שונה ממה שאתם חושבים וממה שלמדתם
אולי המקום היחידי . אבל אין לזה קשר למציאות, והכל מתחבר ,ויש בזה הרבה יופי, אתה משוואות וגוזר

  . שנתקלתם בזה זה בלימודי האזרחות בתיכון

אלא שהמספר . למעשה הוא היה גבוה יותר בפועל. ₪מיליארד  309עמד על  2014תקציב מדינת ישראל בשנת 
  ".דברים"נה מוציאה על את זה המדי, זה התקציב השוטף. הזה לא כולל החזר חובות ולא תקציבי פיתוח

מתוך זה . חלק זה בלוף? למה זה. מיליארד בערך אחרי התוספות 66לפני התוספות ו, מיליארד 51, מתוך זה
  ). נקרא הרזרבה הכללית(כ ולמוסד "מיליארד זה לשב 7. מיליארד 59להשאר עם , מיליארד 7אפשר להוריד 

טיפול בנכים  -אגף שיקום נחלק לשניים. קום ופנסיותיש אגף שי. מיליארד 27-29ל "תקציב צה, מתוך כל זה
כל הזמן מוסיפים . מי זכאי להיות מוכר כנכה ומה הוא מקבל - אגף השיקום הוא תלוי חקיקה. ובמשפחות שכולות

אנשים  3הורג , עושה תאונה, שיכור, חייל שנוסע בחופשה. צים"עים ורבש"היום באגף השיקום יש גם גדנ, עוד
  . ל"חייל בקריה שהופך לסוכרתי הוא נכה צה. ל כל החיים"ה צההוא נכ -ונפצע

אף אחד לא רוצה , לא מביאים את התקנות לכנסת. זה גדל מאוד עם השנים והתרחק מהמטרה הראשונית שלו
  .בשנה₪ מיליארד  5-6 -אגף השיקום. להתעסק עם האגף הזה

לא  -א"ז. ל היו בפנסיה תקציבית"כל עובדי צה 2000עד שנת  -עולם הפנסיה הוא מעניין. ₪מיליארד  7 - פנסיה
אבל כל מי שהתחיל , ביטלו את זה. מהמשכורת האחרונה כשפורשים 70%ומקבלים קצבה של , מפרישים כסף

  .וזה יוצא מהמיסים שלנו, את הפנסיה הזאת עדיין זכאי לה



 
 

קבע שהפנסיה התקציבית יש הרבה אנשי . חצי ממנו הוא אנשי הקבע האלו, מתוך כל ההתחייבות האקטוארית
ול את זה כ ,₪אלף  5 -הממוצע בכלל בישראל. בחודש₪ אלף  11אבל הממוצע עוד על . שלהם לא גבוהה

אלף מושפע מהאלופים ותתי האלופים שמקבלים  11נכון שה. הם יותר מפי שניים בממוצע. ציביתקהפנסיה הת
  .45שילמו שקל והם מקבלים את זה מגיל  אבל הם לא. בחודש₪  7-8עם נקח את רבי הסרנים נקבל , המון

  .זה חלק מתקציב הביטחון שלא עושה ביטחון. זה רק הולך ועולה

קודם סוגרים את הביטחון ואז  -של הביטחון, תקציב מדינת ישראל בעצם נבנה כל שנה החל מהנקודה הזאת
קובעים , כללית של התקציבכי קודם קובעים את המסגרת ה, זה לא מדויק. יודעים מה יקרה במשרדים האחרים

  .ואז את תקציב הביטחון, בכמה הוא יגדל

הממשלה התחלפה ונכנס שר ביטחון טרי  -בשנה שעברה קרה משהו מוזר. בכל שנה יש על זה קרבות קשים
הוא לא הבין על מה ! הוא טעה. ובוגי הצביעה בעד, היה קבינט בטחוני ומשרד האוצר בא בדרישה לקצץ, לתפקידו
  .יעהוא מצב

כ הוא הבין על מה הוא "רק אח. והצביע, בלבלו לו את המוח עם מספרים, הוא היה לבד, ל"ל שלו היה בחו"המנכ
  . ואז התחיל הקרב האמיתי. ל בא בתלונות"ל וצה"התחלף מנכ. הצביע

  . ₪מיליון  250וקוצצו רק , אנחנו יודעים שהוא עלה בחזרה, 54תקציב הביטחון קוצץ ל

יראו את בסיס התקציב של שנה , כשיבואו לבנות תקציב חדש. כשיבנו תקציב חדש 2015זה יתפוצץ שוב ב
  . 54אבל זה יהיה קיצוץ כי בפועל יש , 51הם יסתכלו על השנה ויראו . שעברה ומוסיפים לו עוד

  .תתייעלו תוך כך וכך שנים -ל"נדרשת החלטת ממשלה ארוכת טווח בשביל לקצץ בצה

אבל כל עוד זה לא , הוא יקבל, כשמשרד בא ומבקש תוספת -את משרד האוצר ההתעלמות מהתוספות משרתת
  .בבסיס יתעלמו מזה בבניית התקציב של שנה שעברה

. משכורות למורים, בעיקר לשעות הוראה? למה הולך מרבית התקציב. ₪מיליארד  44תקציב החינוך עומד על 
  . בחורי ישיבות, רשמי שאינו מוכר, על יסודי, חינוך יסודי

. הוא המשרד הכי מחפיר שיש ביחס לאופן ניצול התקציב, בטח ביחס לגודל הענק שלו, לטעמי, משרד החינוך
את . אף אחד לא יודע? איך מחלקים את הכסף לבתי הספר. חלק הארי של הסכום הולך למשכורות למורים

זה מדאיג עד , זה מדאיג .אבל זה ככה, זה תמוה. הסכום הזה משרד החינוך לא יודע איך הוא בעצמו מחלק
שהוא שמשרד החינוך יבנה מערכת שתקח את כל הכסף , ופעם אחת לא יושמה, שממשל ישראל החליטה פעמיים

  .ככה היא תראה כמה מקבל כל תלמיד בכל מקום. ותראה לאן הוא הולך, מחלק
  ... ואיזורים, אגף כזה ואחר -המבנה של משרד החינוך הוא מסובך ומסורבל" עץ"

יש פה אפליה . הם יבקשו מהרשויות המקומיות לראות כמה הם שמים, י שמשרד החינוך יבין כמה הם שמיםאחר
הרשויות המקומיות החזקות פותחות פער על , נניח, נניח שמשרד החינוך מעביר לכולם אותה דבר -מובנית

ם הרצליה יכולה להשלים א. הם צריכים לתת יותר לחשלים, משרד החינוך לא צריכות לתת אותו הדבר. החלשות
  .שתקבל פחות ותשלים? למה שהרצליה תקבל אותו דבר, סר'יותר מג

יש לו , סר'אין לו מצביעים בג -לפיד הבין שזה יפגע במצביעים שלו, שי פירון רצה לעשות תקצוב דיפרנציאלי
  .הוא עצר את הדבר הזה. מצביעים בהרצליה

איזה ? מי המגזר שמקבל הכי הרבה פר תלמיד -המערכת הזאתמשרד החינוך כבר יודע מהנתונים שהוא אסף מ
המגזר . באופן מאוד משמעותי, הערבי הכי מופלה לרעה, הממלכתי דתי מקבל יותר מכל זרם אחר? זרם חינוך

  .הערבי מקבל פר ילד הרבה פחות



 
 

 - ועליו תוספות שאמורות להיות דיפרנציאליות, יש תקציב בסיסי. בלי רשויות, מדובר בתקציב של המשרד בלבד
יש רק ישובים  - 1-3באשכולות . הכי עשירים -10, הכי עניים -1. אקונומי-יש אשכולות שמסודרים לפי מצב סוציו

בגלל הפער בין הערבים  -לבין כל השאר 1-3 יש פער עצום בין אשכולות. למעט ישובים בודדים יהודיים, ערביים
  . ליהודים

  .חייבים לעשות שם שינוי -אנחנו באוטוסטראדה לאסון מבחינת הפערים

, המס הזה שמשלמים. כולם משלמים מס בריאות. ₪מיליארד  33-36 - המשרד הבא בגודלו זה משרד הבריאות
יש חוק ביטוח בריאות , חיים רמון, 1995אז מ. הכסף הזה מסיים את דרכו בקופות החולים? לאן הוא הולך

  .ח"כולם חייבים להיות מוכסים בקופ, כולם מבוטחים תמורת מס בריאות, בישראל
, הציבור הישראלי! ואין לנו מושג מה יש במשלים, אין לנו מושג מה יש בבסיס? למה לכולם יש ביטוח משלים

הסקרים מראים שאף אחד לא יודע למה . א יש הרבהלחרדים דווק, פחות מזה לערבים, יש ביטוח משלים 80%ל
  ?מה יקרה אם - זה מבוסס על זה שכל הביטוחים מבוססים על הפחדה. הוא כמה את זה

זה . על זה מוסיפים ביטוחים שאנחנו משלמים, ח"על בסיס תקציב הבריאות הממשלה מוסיפה תוספת לקופ
  .יקר יש כאלו שיש להם גם ביטוח פרטי מאוד. הרבה מאוד כסף

, יש מעט שלא נופלים בסל. הביטוחים לא מתקרבים לסכום של הסל. יש שם המון, אנחנו חושבים שאין כלום בסל
אנחנו אף  פעם לא שומעים על האלו , אנחנו שומעים על המקרים האלו, ולכל אחד כזה זה קטסטרופה כלכלית

  .והם רבים, שצריכים משהו שהיה
זה מבטח אותך  -וזה הקטע של ביטוח, את זה רק למקרה של קטסטרופות צריך, לא צריך את הביטוחים האלו

  .אבל זה בסוף מעט מקרים. במקרה של קטסטרופה

ואז גדל הפער בין הפרטי . זורם יותר למערכת הפרטית -ככל שהתדמית של הסל הציבורי היא גרוע היותר
  .ב"בסוף נגיע לארה... התדמית עוד נפגעתו, וזורם עוד כסף לפרטי, והתדמית של הציבורי נפגעת עוד, לציבורי

אבל בעיקר לרופאים שעושים , העלייה הגדולה בביטוחים הפרטיים והמשלימים הכניסה הרבה כסף למערכת
  .ניתוחים באופן פרטי

בחלק של הציבורי . ויש גם את המשלימים שאנחנו עושים, שזה הציבורי, לקופות יש את הכסף שזורם מהסל
  ?אז למה, אתם מקומות, זה אותם רופאים. בביטוחים הן לא בגרעון, המערכת בגירעון

הביטוחים המשלימים פונים לאנשים . אם לא היה את הביטוח המשלים המערכת היתה בגרעון עוד יותר גרוע
כי , הם עושים את זה כי הם מפסידים כסף על כל חולה אונקולוגי. כי הם הכי רווחיים, לנשים בהריון, צעירים

כי במערכת הבריאות . היא מתקצבת בחסר כדי שמערכת הבריאות תהיה ברעב - לא מתקצבת מספיק הממשלה
ולכן מאוד קשה להגיע , בגלל זה הממשלה מגבילה, MRIאם התקציב הוא לא מוגבל על כל כאב ראש ישלחו ל

היה נותן לכל  אחרת הרופא. כדי שלא תהיה גדילה של הביקוש בגלל ההיצע, בגלל זה התקצוב הוא בחסר. MRIל
  .כי הוא מוגבל, אבל הוא לא -חולה את כל ציוד והתרופות והבדיקות הכי טובות

  .ב"כדי שהמערכת לא תורעב יותר מידי וכולם ילכו לפרטי ונהיה ארה -בגלל זה הממשלה צריכה למצוא איזון

  . רלא הכל ברו, מקרה הדסה נורא מסובך. דו מהותי. פרטי בבעלות וציבורי בשירות -הדסה

אבל כל . לשפוך כסף לחדרי המיון -כדי להפסיק את זרימת הכסף למערכת הבריאות הוא יכול לעשות כמה דברים
  . הכסף שהוא שופך נספג במשכורות של השכבה העליונה

להגביל את הביטוחים הפרטיים ויש עוד כל מיני  - אבל אולי צריך לעשות הגבלה של הפרטי, צריך להיות חיזוק
  . רעיונות



 
 

כי יהיה פחות עומס על , הם יחכו פחות לרופאים -אולי כדאי לחזק את הפרטי כי זה עוזר גם לעניים: אלהש
  ?הציבורי

 -רוצים ליצור מסלול בתוך הציבורי, הרעיון הזה נידון, ההיצע שלהם מוגבל, י ברפואה הם רופאים ואחיות בעיקר"גו
  .מה שילך לפרטי לא יהיה בציבורי - ליםאבל יש רופאים ואחיות מגב. זה כמו כביש אגרה, פ"השר

פ מדבר על "בסוף השר. רק על מנתחים, נדבר רק על כירורגים כרגע -פערי השכר בין הפרטי לציבורי הם עצומים
  .את הרפואה הקהילתית, ח"לחזק את קופ - וזה מסיט את הדיון ממה שהיה צריך, זה

יש . וצריך לשלם להם הרבה כדי שיטפלו בך, אחד שלא עובדים בשביל אף" כוכבים"יש קבוצה מאוד קטנה של 
 200-300 -אין מידע מדויק כ, יש הערכות לשכר שלהם. שעובדים על הביטוחים המשילים" כוכבים לעתיד"את ה
  . הם מקבלים פר ניתוח. בחודש₪ אלף 

לקות מקבלים מנהלי מח. השכר במערכת הציבורית רחוק מזה... וזה זוחל למטה, יש את הכוכבים לעתיד לעתיד
  .וזה מיעוט והקצפת, ₪אלף  100

  . המדינה לא יכולה לתת את זה, קשה לגשר על הפערים

, כי הם ימשיכו להשתמש בפרטי בכל מקרה -גם של העשירים, האינטרס הציבורי הוא מערכת ציבורית חזקה
ומערכת , הפרטי יתחזק, ככל שהציבורי יתדרדר -וחוץ מזה, כי היא נעשית פקוקה היום, שיהיה פחות עומס עליה
  .לחברות הביטוח וזהו, זה טוב לרופאים - פרטית בלי פיקוח זה רע

ח הגדולים "בי. הוא מבקר את עצמו, משרד הבריאות הוא גם הרגולטור של בתי החולים הפרטיים וגם המנהל
  .אולי סורוקה, אפשר גם לדבר על בילינסון והדסה. ם"רמב, איכילוב, שיבא -ביותר

הם . םייאלו אנשים מאוד עצמת. ה לקדנציהאין להם הגבל, ח האלו עושים את זה הרבה זמן"את בי מי שמנהל
מנהל שיבא הקים מנחת מסוקים . הפכו להיות שחקנים כל כך חזקים שמשרד הבריאות לא יכול לפקח עליהם

  .הוא עושה מה שהוא רוצה, בשיבא

  . תמשרד האוצר מייצג את האינטרס הציבורי במערכת הבריאו

כשהוא עושה את זה הוא מקצץ בדרך , משרד האוצר מנסה לקחת אותנו לכיוון של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך
  . הרבה דברים

י "יש כיתות שממומנות ע. יש בתי ספר שיש להם תכנית לימוד במימון מסחרי -במשרד החינוך יש הרבה בלגן
  .ואז ספרי הלימוד כתומים -למשל' אורנג

  

מתוך בתי הספר יש  60%התגלה שבשטח , זאת שמשרד החינוך לא יודע מה קורה בבתי הספרזה הגיע לרמה כ
יש בית ספר בראש העין שביום הראשון . כי המנהלים לא שמים על משרד החינוך, תוכניות במימון מסחרי

, בית הספרזו היתה יוזמה של ". אין אין אין כמו במבה"ללימודים הוא ביקש להחליף את המנגינה של הצלצול ל
  .אבל אם הוא לא היה שואל משרד החינוך לא היה יודע בחיים, משרד החינוך אמר לא

  .זה אומר שהם משלמים פחות. זה לא הוצאה, זה אובדן הכנסה למדינה: הטבות מס לטייקונים

  -לסיכום

זה מן הורדת ידיים עם , מי שבונה את התקציב זה אגף תקציבים. העבודה מתחילה בימים אלו - 2015תקציב 
אנחנו לא יודעים באמת לאזן זה , אם נפתח את ספר התקציב לא נדע לאן הולכים המיסים שלנו. משרדים אחרים

ספר התקציב . התקציב לא כתוב ככה, םאנחנו לא יודעי, האוצר יודע... כמה לעידוד נוער מנותק, כמה לשכר - הולך



 
 

אם נרצה , אם נרצה לדעת כמה כסף הולך לישובים מעבר לקו הירוק נוכל לדעת, למשל -צריך להיות כתוב אחרת
  .לדעת כמה מקבלים בראשון לעומת בת ים נוכל לדעת

אם היתה לו נגישות לאן  ,אם הציבור היה יודע יותר, ויש מדינות שבהן יודעים את הדברים האלו, אם היינו יודעים
  .זה היה משפיע על קבלת ההחלטות, הולך הכסף

אם משרד  -אבל יש דברים שאפשר לשנות, יש דברים שלוקח שנים לשנות, יכול להיות שזה לא היה משנה מיד
נוכל להגיד אם זה ראוי , ונדע בדיוק מה זה אומר, 21-החינוך שופך כספים על התאמת מערכת החינוך למאה ה

  .יינובענ

הפוליטיקאים  - זה היה משפיע על ההחלטות, אם היה כלי פשוט לעשות את זה. צריך להנגיש את הידע לציבור
  .מושפעים מאוד מהלכי הרוח הציבוריים

, לפני שנה קבעו חוק די נדיב". כמה נגדיל את התקציב לכל שנה"כלל ההוצאה זה מילים מסובכות ל -כלל ההוצאה
הוא יגדיל את התקציב בפחות ממה שהיה גדל לולא היו . עה כלל הוצאה חדשהתחלפה ממשלה והכנסת קב

  .משנים את החוק

למעשה היא משאירה את התקציב פר . בשנה 1.9%האוכלוסיה גדלה ב. זה ריאלי. בערך 2.5%התקציב יגדל ב
  .נפש באותה מצב

  . רוניםהאח 20%אנחנו ב. OECDאנחנו מגיעים להוצאה האזרחית ביחס לתוצר מהנמוכות ב

  .ואולי אפילו יוריד אותנו כמה מדרגות אם מדינות יעלו את כלל ההוצאה שלהן, הכלל החדש מקבע אותנו שם

  .אבל היא אידיאולוגית, זו החלטה לגיטימית פוליטית וכלכלית

 .ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לדעת ולהבין את זה -מזה נגזרים סדרי העדיפויות שלנו


