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ניתן בזה אות ראש הממשלה הבא להוקיר את פעולות משרד האוצר ורשות המיסים,
 ,2006בעת הלחימה בצפון ומתקפות הטרור הקאסמים בדרום ,ותרומתם לשיפור
בשנת 2006
הסביבה העסקית בישראל ,למען תהא יעילה ,יציבה ושקופה תוך צמצום הבירוקרטיה
והטמעת שירות מכוון לקוח.

חברי הועדה:

יצחק אידלמן
משנה לנשיא ומנכ"ל
ו CFO-נס טכנולוגיות

משרד האוצר ,לראשונה בתולדות המדינה ,יזם ,גיבש וביצע את חוק פיצויי מלחמה ,מתוך מטרה
להחזיר את המצב לקדמותו ולהציל את רכוש התושבים והכלכלה באיזורי הצפון והדרום .במשרד
האוצר הוקם צוות בין אגפי בראשו עמדו מנכ"ל משרד האוצר ,מנהל רשות המיסים וראש אגף
תקציבים.
רשות המיסים ,הייתה הגוף הביצועי ,ובמסגרת זו נרתמו מאות מעובדי הרשות למערך הסיוע

אבי בן אסאייג
משנה למנכ"ל וCFO-
קונצרני שטראוס עלית

והטיפול בשיקום ,ובכלל זה בתשלום פיצויים ישירים ועקיפים לעסקים ולתושבים בצפון ובדרום.
עובדי רשות המיסים היו לעיתים הראשונים להגיע לאתרי נפילות הטילים והקאסמים ,תחת אש,
על מנת לתת מענה מיידי ומקצועי לאותם עסקים ותושבים שרכושם או ביתם נפגעו .בפועל ,ניהלה
רשות המיסים את מערך החירום של מדינת ישראל בהחזרת החיים לשגרה ,שמירה על יכולת

דורון בירגר
נשיא ומנכ"ל אלרון

כלכלית ושיקום הרכוש.
הלחימה בשנת  ,2006יצרה מצב חדש בו פגעו כ 4,000-טילים וכאלפי קאסמים ,בלב ליבה של
אוכלוסיה אזרחית ,תוך שיתוק הכלכלה ואיום כבד על המשק הישראלי .משרד האוצר ורשות

עו"ד יגאל גדרון
מרכז בכיר באגף הכלכלה
במשרד רה"מ
פרופ' מנואל טרכטנברג
ראש המועצה הלאומית
לכלכלה

המיסים הובילו רפורמה תפיסתית אמיתית במחוייבות הממשל כלפי הציבור שנפגע באופן ישיר
ואשר כלל כ 120,000-ניזוקים ובהם חברות ,עצמאיים ופרטיים ו 1,000-אזרחים שפונו מביתם
וטופלו ע"י הרשות.
פעולות משרד האוצר ,ורשות המיסים ,כללו יוזמות חקיקה והתקנת נהלים תקדימיים במדינת
ישראל ,צמצום מכשלות בירוקרטיות ,קיצור מועדי המתנה לפיצוי ומתן שלל הקלות במועדי דיווח
ותשלום מיסים באיזורים הנפגעים.

בשל פעולות אלו להצלת הכלכלה בעת לחימה ,למניעת פיטורים המוניים ,ליצירת מסלולי

עו"ד רם כספי
כספי ושות'

תשלום מהיר של פיצוי בגין נזקים ישירים ועקיפים ושמירה על נתוני הצמיחה של
המשק ,בשל כל אלו מוענק למשרד האוצר ולרשות המיסים אות ראש הממשלה
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO
ובחסות משרד ראש הממשלה

עו"ד ישראל מימון
מזכיר הממשלה

בשם ועדת השופטים,
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