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שלישי
יוני

שלחו להדפסה
גודל פונט

משה גפני :ועדת הכספים תעצור את גזירות האוצר;
בעבודה מאיימים במשבר
השר יצחק הרצוג" :ראש הממשלה יצטרך להכריע אם הוא נכנס למשבר
פוליטי או מוצא פיתרון להרחבת התקציב" .יחימוביץ'" :מדובר במסמך
אכזרי והזוי במיוחד שאינו מוותר על התעללות בשום חלש בישראל".
דרישה לכנס את שרי הליכוד לדיון דחוף
שאול אמסטרדמסקי והדר קנה
11:45 ,07.05.09
 3תגובות

כצפוי ,תוכנית הקיצוצים המפורטת של האוצר גוררת תגובות נזעמות מכל קצוות הקשת
הפוליטית .יו"ר ועדת הכספים ,משה גפני ,מסר כי הוא מקווה שהכנסת תעצור את
הגזירות כפי שפורסמו הבוקר ,ובמידה שהתוכנית תעבור ,ועדת הכספים תדע לעצור
את תוכנית הגזירות החדשות הפוגעות בכל חלקי האוכלוסייה החלשה בישראל.
הבוקר פנו השרים גלעד ארדן ומשה כחלון ,שניהם מהליכוד ,אל מזכיר הממשלה
בדרישה לכינוס דחוף של שרי הסיעה ,אולי אפילו הלילה ,כדי לדון בתוכנית .גם שרי
העבודה יצחק הרצוג ואהוד ברק ,יצאו נגד התוכנית ואמרו כי היא מהווה עילה למשבר
קואליציוני.
יצחק הרצוג ,שר הרווחה והשירותים החברתיים ,תקף בחריפות את תוכנית האוצר:
" מדובר באוסף הזוי של גזירות .אין גבול לציניות .ראש הממשלה יצטרך להכריע אם
הוא נכנס למשבר פוליטי או מוצא פיתרון להרחבת התקציב .העיגון למשא ומתן עם יו"ר
ההסתדרות עופר עיני ,הוא קריטי להשגת הפתרון".
גם חברת ועדת הכספים שלי יחמוביץ' ) עבודה( יצאה נגד התוכנית באומרה" :מדובר
במסמך אכזרי והזוי במיוחד שאינו מוותר על התעללות בשום חלש בישראל :נכים,
הורים שכולים ,חד הוריות ,סטודנטים חלשים ,חולים ,תלמידים ,יולדות ,אימהות,
חיילים משוחררים ,ילדים בסיכון עובדים ומובטלים".
גם בקרב הסטודנטים נרשמה תרעומת על תוכנית האוצר ,המציעה בין היתר להעלות
את שכר הלימודי בחוגים למינהל עסקים ,משפטים וחשבונאות .יו" ר התאחדות
הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ,גיל גולדנברג ,מסר כי " התבשרנו הבוקר כי
ניסיונות הנפל משנים קודמות להפריט את מערכת ההשכלה הגבוהה קמים שוב
לתחייה .ביטול הסבסוד של שכר הלימוד הוא מהלך מסוכן ,שמשמעותו הפיכת
מקצועות אלה נגישים לעשירים בלבד" .גולדנברג התייחס בדבריו לעובדה כי הצעת
האוצר הוצעה כבר לממשלה הקודמת ,באוגוסט  ,2008אך לא התקבלה.
מוקדם יותר נמסר מלשכת ראש הממשלה כי ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,ושר
האוצר ,יובל שטייניץ ,החליטו כי לא תהיה פגיעה או הפחתה בקצבאות של ניצולי
שואה ,נכים וקשישים .זאת ,בניגוד להצעת האוצר להקפיא עד סוף שנת  2010את
ההצמדה של קצבאות שונות למדד המחירים לצרכן ,בהן גם הקצבאות האמורות.
נגה קינן :חשש מפגיעה בהשקעות הזרות
בתוך כך ,נגה קינן ,יו"ר פורום  ) CFOסמנכ"לי כספים( מזהירה כי חוק ההסדרים עלול
לפגוע בהשקעות הזרות במשק" .בסעיפים שהוכנסו לטיוטת חוק ההסדרים ,בעניין
צמצום החשבוניות פיקטיביות ,קיימת סכנה לפגיעה ממשית בהשקעות הזרות
העתידיות לישראל .מדיניות 'האח הגדול' המוצגת ע"י רשות המסים מהווה פגיעה
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חמורה במעמדה של ישראל כמדינה המזמינה השקעות זרות" ,כתבה קינן לנתניהו.
קינן נימקה את הפגיעה הצפויה בהשקעות" :משקיעים זרים לא יסכימו לחיות בסביבה
עסקית ביורוקרטית בה יחויבו החברות לדווח אלקטרונית את פירוט כל חשבוניות המס
שלהן ,והחזר מע" מ יתבצע רק לאחר בדיקות והצלבות מידע של רשות המסים .באף
מדינה בעולם לא קיימת מערכת דיווח כה פולשנית ,דבר המציג את מדינה ישראל ואת
החברות הפועלות בה באור שלילי ביותר .ההצעה מציגה את עמדת ממשלת ישראל כי
כל חברות במשק חשודות בהונאה".
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