
השכירים ייאלצו לממן את ייקור שווי 
 השימוש ברכב

 הארץ, שחר הזלקורן: מאת 8:07, 2006באוקטובר  30, יום שני
 
: לי  כספים"ר  פורום  סמ נכ"יו

הנפגעים  העיקריים  מהעלאת  שווי 
השימוש  בר כב  צמ וד  יהיו  עובדים 
 בדרגים זוטרים ובדרגי הביניים

 
-טק  ו-מעובדי  חברות  ה היי  95%
מעובדי  הח בר ות  הקט נות    91%

במשק  ייא לצ ו  לש לם  את   הע לאת 
שווי  השימוש   ברכב   צ מוד  
ממשכורתם  או  ל וותר   על  מכונ יתם  

שנערך  בקרב ,  הסקר).  CFO(לי  ה כספים  "כך  עולה  מ סקר  של   פור ום   סמנכ  -
9%-טק  ו-מחברות  ההיי  5%מצביע  ע ל  כך  ש רק  ,  לי  כספים"סמנכ  141

 .מהחברות הקטנות מתכוונות לספוג את העלאת שווי השימוש
 

אך  עד יין   מב שר  רעו ת    -במגזרים  אח רים  במ שק  המצ ב  טוב  מעט  יותר   
מהעובדים  בענפי   77%-מעובדי  התעשייה   המסור תית   ו   81%:  לעובדים

הסקר .  השירותים  והמס חר  ייאלצו  לש לם  מכיסם  א ת  העל את  שווי  השימ וש
לפי .  נערך  בהנ חה  ששווי  השימוש  יעלה  בא ופן  משמ עותי  CFO-של  פור ום   ה

 .עד פי שלושה 2.5בכוונת האוצר לייקר את שווי השימוש פי , הערכות
 

העלאת  ש ווי  ה שימוש  ,  אומרת  כי  ל פי  הסקר,  CFO-ר  פורום  ה "יו,  נגה  קינן
תעודד  עובדים  ל הקים  ח בר ות  פרטיות  שיספקו  שירו תים  לחברות  ש בה ן  עב דו  

קינן  סבו רה  כי  בה קמת  חברה  פרט ית  ט מו נים   יתרונ ות  מס  לעובד .  כשכירים
המצב  יהיה  דו מה   למה  שהיה  לאחר "ו,  על  פנ י  הי שא רו תו   ב מע מד  של  שכי ר

פתיחת  חברות  פרטיות   על ,  לדבריה".  ביטול  התקרה  לתשלומי  ביטוח  לאו מי
 .ידי העובדים תביא לפגיעה בהכנסות המדינה ממסים

 
מעריכים  כי  הנ פגעי ם  ה עיקריים   מהעל את  שו וי  השימוש  יהיו   CFO-בפורום  ה
אני  בטוחה  של כל  המ נהל ים  .  "טק  בדרגים  זוטרים  ודר גי  הביניים-עובדי  הי י

אבל  מרבי ת ",  אומרת  קינן,  "לי  הכס פים  יגלמ ו  את  הע לא ת  הש ווי"ולכל  ס מנכ
התוצאה ,  לדבריה".  העובדים  יי אלצו  לספ וג  את  ה העלא ה  ולש לם  ממ שכורתם

טק  לשמור  על  עובדיה -עלולה  להיות  הקטנת  יכולתה  של  תעשיית  ה היי
אבל ',  נעזוב  -אם  לא   י הי ה  ל נו   ט וב  'אני  לא   אוה בת  לאיים  ש:  " בישראל

 ".העלאת שווי השימוש תפגע בתחרותיות של ישראל מול מדינות אחרות
 

: טק  לתעש ייה  המס ור תית  אמרה   קינן-בהתייחסה  לפערי ם  ב ין  תעשיי ת  ה היי
טק  וח בר ות   צ עי רו ת  ה פועל ות  -הפער  הו א  כתוצאה  מא ופיי ן  של   חברות  ההיי"

חברות  א לה  מנסות  ל השיג  מקסימ ום   צמיחה  ב מי נימ ום  .  בתקציבים  נ מו כי ם
יכולתן  של  חבר ות  גדולות .  ולכן  ייתקשו  לספוג  את  ההתייקרות,  השקעה

 ".וותיקות לספוג שינויים גדולה הרבה יותר
 

קינן  סבו רה  כי  גם  פריסת  ההעל אה  על  פני  כמה  שנים  ל א  תפתור  א ת  הקושי 
הפתרון  למצב  טמ ון  בהקטנת ה מיסוי  ה מוטל  , לדבריה. שיעמוד  בפני  החב רות

צריך  לשאול .  "על  מכו ניות  ח דשות  ובהקטנת  מס  הה כנסה   על  ד רגי   ה בי ניי ם
ויש  כא ן ,  יש  כ אן   הטלת  מס  על  מס  -מהו  ההיגיון   הבסיסי  שמ אח ור י  הצע ד  

אני  חו שבת  ש זה   צעד  לא  נכון  שלא  .  " מוסיפה  קינן,  "תהליך  שנזקיו  א די רי ם
 ".יביא ערך למדינה

 
אין  ספק  שיהי ה :  " כלכלן  בכ יר   בענף  הרכ ב  אמר  בת גובה  ל תוצאו ת  הסקר

אבל  לא ף אחד  אין מוש ג  א יך  . ולא  מש נה  בכמה  י עלו  א ת שווי  השימוש -שינוי 
 .לא צריך להתרגש מסקרים. כל הנושא הזה יתפתח

 
יש  יו תר  מ קומות   -כלומר  ,  טק  נמצא  כ יום  בעודף  בי קוש  ל עובדים-ענף  ההי י
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כמעט  כמו  בשי א ,  התוצאה  היא  תחרות  על  כ ל  עו בד.  עבודה  מאשר   עובד ים 
לא  סב יר  ש המעסיקי ם  יהיו  כל  כך ,  לכן.  2000-ב,  טק-הצמיחה  ש ל  הה יי

כל  ענף  ב מש ק  יתמודד  ע ם  הי יקור  לפי  ,  לדבריו".  נוקשים  בתנאי  ההעסקה
מצב  שבו   כל  העו בדים  סו פגים   את  כל  הה עלאה  א ו   -הקצוות  "אך  ,  יכולותיו

הכלכלה .  אינם  סבירים  -מצב  שבו  כל  המעסיקים  מגלמים  את  כל  ההעלאה  
 ".מלמדת שבסופו של דבר תנאי השוק קובעים את מה שיקרה
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