
  
  
   

10.9.2006   
   

  לכבוד
  ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט

  ירושלי�, הקריה
   

  הצעות לקראת הדיון בממשלה על תקציב המדינה: הנדון
   

שלא , � אלי� בבקשהאנו פוני, �12.9.2006ב, ערב ישיבת הממשלה על תקציב המדינה
להשית את עיקר נטל המימו� של מלחמת לבנו� והשלכותיה באופ� בלעדי על הישראלי� 

  .ובמקו� זאת לשת" בעול את השכבות החזקות באוכלוסייה, מעוטי ההכנסה
   

  : שתי אפשרויות שכאלה עומדות בפני הממשלה
   

. 2010הימש� עד שאמורה ל, את יישו� הפחתת המסי�, לפחות זמנית, לבלו�, האחת
לשעבר , ב� בסט' פרופ. העסקי והאקדמי, בצעד זה תומכי� אנשי� מ� המגזרי� הממשלתי

לנוכח המצב הביטחוני יש לעצור לפחות לשנתיי� "הצהיר כי , ל משרד האוצר"מנכ
 3.6השנה מתוכננת הפחתת מס הכנסה של ... הקרובות את תהלי� הפחתת המסי�

לתמו� בחיזוק "קורא , ר בנק לאומי"יו, אית� ר"). 10.8.2006, האר(..." (ח"מיליארד ש
החוס� החברתי באמצעות השהיה זמנית של הפחתת  נטל המס על השכבות המבוססות 

' ופרופ, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, אביה ספיבק' פרופ, לבסו"). 7.9.2006, האר((
תת המסי� בשני� יש להפסיק הפח"משה יוסטמ� מאוניברסיטת באר שבע הצהירו כי 

אי אפשר להמשי� במתווה הורדת המסי� המתוכנ� על . הבאות ולהקפיא הרפורמה במס
  ). nrg ,23.8.2006" (ידי הממשלה בגלל עלות המלחמה הגבוהה

   
כל . ת בלבדבהוראת שעה ולשנה אח, �2007להעלות את שיעור מס החברות ב, השנייה

ח " מיליארד ש�1.2 תוסי" לקופת המדינה כ1%העלאה של מס החברות בשיעור של 
� ל�36%מס החברות הורד בתו� שלוש שני� מ). �7%ג העסקי ב"בהנחה של צמיחת התמ(

�העלו חד, למשל, בגרמניה: יצוי� כי זהו צעד מקובל. �25%והוא אמור לרדת עוד ל, 31%
ולאחרונה ג� כדי למנוע חריגה , מ� תיקו� נזקי שטפונותפעמית את מס החברות כדי למ

  .מכללי אמנת מאסטריכט
   

אנו סבורי� כי נקיטת הצעדי� הללו תמנע פגיעה שלישית רצופה בשכבות אוכלוסייה 
 פע� בעת הקיצוצי� התקציביי� הגדולי� של השני� �שלאחרונה נפגעו כבר פעמיי� 

כי צעדי� שכאלה ישדרו , אנו סבורי� עוד. ו�ופע� שנייה בעת המלחמה בלבנ, 2001�2004
  .  מסר של סולידריות ושל אחריות ממשלתית כלפי כלל אוכלוסיית ישראל
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