שר התחבורה נגד העלאת שווי הרכב
השר מופז תוקף את החלטות האוצר להעלות את שווי הרכב הצמוד" :יש לחשוב
פעמיים לפני שמטילים מס נוסף על מעמד הביניים" .טען כי התחבורה הציבורית אינה
ערוכה לספק פיתרון לעובדים שיחזירו את הרכב
לירן דנש
15/4/2007 15:47

"התחבורה הציבורית אינה ערוכה לספק פתרון מלא לעובדים שיחזירו רכבי ליסינג ואינה ערוכה
עדיין להוביל כמות גדולה של אנשים ממקום למקום ביעילות" ,כך אמר היום )א'( שר התחבורה
מופז .מופז תקף את הצעות משרד האוצר לרפורמה בתחום בפורום ה CFO-המוביל את המאבק
בהעלאת שווי הרכב.
מופז הגדיר את המלצות משרד האוצר כ"לוקות בחסר" ואת ההחלטה כ"צולעת" .לדבריו,
"ההשלכות התחבורתיות לא זכו להתייחסות הולמת בבדיקות הוועדה" .מופז אף טען כי הרפורמה
הצפויה לא תפחית את מספר הרכבים על הכביש  -וזאת כיון שלא קיימת אלטרנטיבה אמיתית
בתחבורה הציבורית .יש לציין כי מתוקף תפקידו אחראי מופז לנושא התחבורה הציבורית בישראל
"יש לחשוב פעמיים לפני שמטילים מס נוסף על מעמד הביניים" ,אמר מופז",הרפורמה הזו פוגעת
באותם אנשים שנושאים ברוב הנטל המוטל על אזרחי מדינת ישראל .מדובר באנשים בעלי תארים
אקדמאים המשלמים את רמת המס הגבוהה ביותר ,הם האנשים שמשרתים בשירות המילואים
והם אלו שמקנים את הבסיס החברתי למדינת ישראל .אני סבור שצריך לחשוב פעמיים לפני
שמטילים עליהם מס נוסף שמכביד על חייהם במדינה".
השר קרא לוועדת הכספים הבוחנת בימים אלה את הצעות משרד האוצר לבדוק אותן ואת
ההשלכות שלהן היטב ולייצג את הציבור שבחר בה ולא לפגוע בו.
במהלך ינואר הציג שר האוצר אברהם הירשזון את תוכנית האוצר לצמצום הפערים החברתיים
ולעידוד התעסוקה ,שמטרתה לדבריו ,הינה טיפול בפערים החברתיים הקיימים תוך הגדלת שיעור

ההשתתפות בכח העבודה ,הבטחת שכר הולם וביטחון סוציאלי לכל עובד .תוכנית האוצר ,שעברה
לאישור הממשלה במרץ כוללת רפורמה בחמישה תחומים :מס הכנסה שלילי ,פנסיית חובה לכל
עובד ,אכיפה מוגברת של שכר המינימום ,הגדלת ההיצע והעמקת סבסוד של מעונות היום
וצהרונים וחלוקה שוויונית של נטל המס  -ובתוך כך העלאת שווי המס על רכבים .על פי לוחות
הזמנים המוצעים  -בתחילת מאי צפויה להעלות התוכנית לאישור ועדת הכספים ולהתחיל לפעול
מחודש יולי השנה.

