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ילדים כתושבים קטנים | דיון סוער במכון החרדי למחקרי מדיניות בנושא מיסוי התא המשפחתי

מס שוויון
האם אב לשמונה שמרוויח עשרת אלפים שקלים צריך לשלם
מס כמו רווק שמשתכר את אותו הסכום? בדיון סוער ,שבו
השתתפו ראש רשות המיסים ,יו"ר ועדת הכספים וחוקרי
המכון החרדי למחקרי מדיניות ,עלו דעות לכאן ולכאן דבר
רשות המיסים :השינוי לא בר ביצוע ,המטרה היא למלא
את קופת המדינה .צאו לעבוד" ,קרא יו"ר רשות המיסים,
והתסיס את ח"כ גפני שהגיב" :יש ליישם את ההצעה של
פרופ' מרגליות ,הילדים הם חלק מהמכלול בדיוק כפי
שנהוג בחישוב לגבי המעונות .צריך לראות כיצד ליישם
זאת בתוך מכלול השיקולים ".והוסיף "רוב הגברים
החרדים לא לומדים ,אבל המדינה חוסמת אותם ממציאת
עבודה" כל הפרטים מהדיון הסוער
נאלץ להודות שקשה להתעלם מכך שישנם נימוקים
ורד ברונשטיין
הגיוניים לכל אחת מהדעות ,אבל אם אפשר לרמוז על
צילום :עזרא טרבלסי
ניצניו של שינוי ,אפשר לומר במידה רבה של ודאות
האם ילדים הם מוצר צריכה ,או שמא תושבים שווי שהם נבטו בכנס הזה.
בכנס 'המכון החרדי למחקרי מדיניות' שנערך הש־
זכויות?  -הסוגיה הזאת ,שעמדה השבוע במרכזו של
כנס 'המכון החרדי למחקרי מדיניות' באוניברסיטת בוע באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם הפקולטה
תל אביב שדן בנושא מיסוי התא המשפחתי ,פילגה למשפטים הוצג מאמר חדש של פרופ' יורם מרגליות
את המשתתפים בתשובותיהם לאורך
שמראה כי תשובה לשאלה זו היא
כל הכנס.
עו"ד משה אשר :הכרחית לצורך אומדן מדויק של
ההכנסה החייבת במס הכנסה .ראש
מחד גיסא ,הגישה המסורתית לפיה
מחושב המיסוי בישראל ,טוענת שילד" ,הילדים הם לא רשות המיסים עו"ד ורו"ח משה אשר
שהגיב לדברים טען כי מתן האפש־
גם אם לא בהגדרה רשמית ,הוא מוצר.
נישומים ולא
רות לניצול מלא של נקודות הזיכוי
מוצר יקר במיוחד ,ראוי לציין .ומי שמ־
את אמורים להיות
בהתאם למספר הילדים יביא לכך
חזיק מוצר כזה אחראי גם לשלם
ההוצאות עבורו .או כפי שכתב פרו־ כאלה .זוהי לא
שנקודות הזיכוי יהפכו מהטבות מס
פסור יורם מרגליות ,משפטן ומומחה המטרה בגביית לקצבאות ילדים .לעומתו ,טען ח"כ
משה גפני כי יש ליישם את הצעתו
למיסוי במחקרו שעמד במוקד הכנס:
"יש האוהבים לצאת לחופשות סקי מיסים .למדיניות של פרופ' מרגליות ולאפשר העברה
של נקודות הזיכוי בתוך התא המש־
ויש האוהבים לגדל ילדים" .מילים
מס יש כמה
פחתי בין האם לאב .אשר וגפני אף
בוטות משהו שמבהירות את הסברה
הרווחת במדיניות המיסוי הישראלית :מטרות ,הראשונה
התייחסו בדבריהם לסוגית השתלבותה
הדין לאזרח שיצא לחופשת סקי והדין בהן היא למלא
של האוכלוסייה החרדית בשוק העבו־
דה בישראל .עו"ד אשר טען כי המגזר
להורה שמגדל ילדים  -חד הוא .שניהם
את הקופה
החרדי עצמו אינו עושה די כדי להש־
עולים כסף ,ואם בחר האזרח לגדל יל־
דים במקום לצאת לחופשת סקי בהרי הציבורית כדי
תלב בשוק התעסוקה ,בעוד ח"כ גפני
האלפים ,האחריות למימון ההוצאות לממן את הוצאות השיב כי המדינה היא זו המערימה
הכרוכות בכך היא על האזרח בלבד.
קשיים בפני האוכלוסייה החרדית ,וכי
הממשלה"
מרבית הגברים החרדים אינם לומדים
אל יבוא למדינה בדרישות להשתתפות
וחפצים להשתלב בשוק התעסוקה.
והקלה במס .מוצר צריכה ,כבר אמרנו?
התשובה האינטואיטיבית והמקובלת לשאלת היחס
מאידך גיסא ,במחקרו חולק מרגליות ,פרופסור
למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר ב'מכון לילדים היא שמהרגע שנולדו ,ילדים הם בני אדם,
החרדי למחקרי מדיניות' ,על צורת החשיבה הזאת .תושבי המדינה ,חלק מהחברה הישראלית ,ממש כמו
"ילד הוא לא מוצר צריכה" ,הוא טען בתוקף בנאומו הוריהם.
בכנס" .ילד הוא תושב מדינה לכל דבר ,והכנסות
ההורים אמורות להתחלק במספר התושבים בבית.
אין שום סיבה שרווק שמפרנס את עצמו במשכורת
בסך  10,000ואב שמפרנס שלושה ילדים
במשכורת 
בסך  10,000ש''ח ישלמו מס זהה .ילדים הם תושבים
שווי זכויות ויש לחברה מחויבות כלפיהם".
כפי שהסבירה רותי קפלר בכתבתה המקיפה בש־
הטענה הזאת ,הגיונית ככל שהיא נשמעת ,פילגה בוע שעבר ,עד לפני מספר שנים היה מיסוי אחיד
את משתתפי הכנס ,שעליהם נמנו בין השאר ח''כ משה לכל הגברים בישראל ,כאשר כל גבר ,בין רווק ובין
גפני ויו''ר ראשות המיסים משה אשר ,והבהירה היטב אב לילדים ,שילם מס זהה .לנשים עצמן ,החל משנת
שהדרך לשינוי ,עדיין ארוכה ומפותלת .שני הצדדים  1975ועד  ,2011דווקא ניתנו נקודות זיכוי לכל ילד,
הבהירו היטב את עמדותיהם ,וקהל הנוכחים בכנס אכן עד  18נקודות זכות לכל ילד בהתאמה.

מס לפי יכולת צריכה

עם זאת ,המלצותיה של ועדת טרכטנברג בשנת
 2011הובילו לשיפור מסוים .מעתה נוספו גם לגבר
נקודות זכות שהעלו את סך נקודות הזכות הכולל
לשני הורים עובדים ל 29-נקודות .הנקודות לגבר
נוספו רק עבור ילדים פעוטים עד גיל  ,3אבל החל
מיישום תוכנית 'נטו למשפחה' של השר משה כחלון
בשנה האחרונה ,גם אבות לילדים עד גיל  6זכו בנקו־
דות מס  -הסכום גדל מ 29-נקודות ל .39-זהו בהחלט
שיפור ,אי אפשר לומר שלא ,אבל לפי מחקרו של
פרופסור מרגליות ,זה עדיין לא מספיק.
במחקר שכתב מרגליות יחד עם עמיתו למחקר

שלמה טייטלבאום ועתיד להתפרסם בקרוב בכתב
העת של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל
אביב ,הוא טוען שיש לשנות מדיניות באשר לחישוב
המס בישראל ולחשב את הכנסות התא המשפחתי
בהתאם למספר הנפשות במשפחה ,ולפיכך לאפשר
להעביר נקודות זכות בין שני ההורים.
מס הכנסה ,טוען מרגליות במאמרו ,אמור להיות
מוטל על הגידול ביכולת הצריכה של התושב .ילדים
בדרך כלל אינם מתפרנסים למחייתם אלא שותפים
בהכנסות הוריהם .מכאן ,שיש להטיל את המס על
ההכנסה לנפש במשק בית ,ולא על הכנסות ההורים

"הטבה לא רק לחרדים"
בקשב רב האזינו באי הכינוס של ה'מכון הח־
רדי למחקרי מדיניות" לדבריו של רו"ח יואל
טולדנו  -שותף וראש האשכול החרדי בפירמת
רואי החשבון  BDOעל היוזמה הברוכה לבחון
את נושא ניוד נקודות הזיכוי בתוך המשפחה
וההתייחסות להוצאות המשפחה ולילדים כאל
מקשה אחת מבחינה כלכלית.
על פי הדברים שהשמיע בכנס ,במבט ראשוני
אין בהצעה תועלת מידית דווקא למגזר החר־
די ,הואיל ובמבנה הרגיל של בעל אברך ואשה
עובדת ,יש ניצול גבוה יחסית של נקודות זיכוי
כאשר רוב ההכנסה המשפחתית רשומה על שם
האשה ולא על הבעל.
ואולם ,הוא סבור כי בהחלט יש אוכלוסיות
שונות שניזוקות משיטת המס הנוכחית לרבות,
קיבוצים )בשל שיטת החישוב המאוחד( ,בני
מיעוטים )במקרה שרק הבעל עובד והאשה
לא( ועוד .הוי אומר :הנושא המוצע נוגע לכלל
הציבור ולאו דווקא למגזר החרדי.
בהתייחסו למאמר המחקרי בראשות פרופ'
מרגליות שהמליץ על ניוד נקודות זיכוי ויחוסן
לתא המשפחתי במשותף ,אמר טולדנו" :אנו
ממליצים לתת את נקודות הזיכוי בגין ילדים
כזיכוי ממס על כל סוגי ההכנסה לרבות מנכס
מושכר.
אנו היינו ממליצים לבחון אף לשקול הע־
ברת נקודות זיכוי לשנים הבאות .ובכלל שווה
לבחון האם גיל  18הוא אכן הגיל שבו הילדים

יוצאים לעצמאות כלכלית ולא זקוקים לסיוע
מההורים כלל.

 תקדימים ומגמות
עד כמה שההצעות של פרופ' מרגליות מה־
פכניות יש להן תקדים בעולם ואף בארץ .יש
בני זוג שהחוק מאפשר להם ניוד נקודות זיכוי
ביניהם; קיימת דחיית ניצול נקודות זיכוי בגין
לימודי תואר לשנים שלאחר ההתמחות.
"המדינה הלכה בשנים האחרונות לקראת
שיפור חלוקת נקודות הזיכוי במשפחה .במסג־
רת ועדת טרכטנברג הוסיפו נקודות זיכוי לבעל
בגין ילדים עד גיל  ;3תכנית מס הכנסה שלילי
המפצה חלקית על איבוד נקודות זיכוי; ולאח־
רונה  -תכנית נטו למשפחה שהוסיפה נקודות
זיכוי לגברים בגין ילדים עד גיל .5
"כמובן שהדרך עוד ארוכה עד לחקיקה,
מציאת מקורות תקציב ויישום מעשי ואולם
עצם הדיון חשוב על מנת להגיע למודל הנכון,
גם אם ישומו יהיה הדרגתי" .דווקא האוכלוסיות
בעלות ילדים שאמורות ליהנות משינויים אלה
הינן אלה שזקוקות לסיוע לצורך צריכה שוטפת
בארץ ,דבר שיגדיל מיסים עקיפים )מע"מ ,מס
רכישה ועוד( לאוצר המדינה ויגביר את הצמיחה
במשק הישראלי" ,חתם רו"ח טולדנו את דבריו.
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בלבד .יש לתקנן את מספר הנפשות כדי להביא בחש־ מרגליות בתוקף שמדובר בטעות" .נכון שמבחינה
בון יתרונות לגודל .כך נעשה על ידי הביטוח הלאומי תקציבית זול יותר לתת נקודות זכות לנשים כי הן
בקביעת קו העוני .לטענת המאמר של פרופ' מרג־ לא תנצלנה אותן בכל מקרה ,אבל בראייה של מעצבי
ליות ,יש לקבוע באופן מדויק כאמור את ההכנסה המדיניות ,מניעת ההעברה מקטינה את יכולת המיצוי
גם לצורכי מס.
ולכן ,בהנחה שהמטרה היא מיצוי לפי נקודות לנפש,
על פי טענה זו ,אם לא תתקבל
ראוי שיהיה ניתן לאפשר להעביר
ההצעה ,יש לאפשר לכל הפחות ח"כ משה גפני:
נקודות בין בני הזוג .במקרה השכיח
העברת נקודות זיכוי בלתי מנוצלות
שבו הכנסות האישה נמוכות מהכנ־
"אני תומך ויש
בין ההורים ,שכן עלויות המחיה של
סות הגבר ולכן נמוכות מכדי למצות
הילדים אינן ממומנות דווקא מהכנ־ לאמץ את הגישה את נקודות הזיכוי שלה ,הן אינן מו־
סת הורה זה או אחר אלא מהכנסות שאותה הציג פרופ' עברות לגבר ,וזאת על אף העובדה
משק הבית .ישראל היא היחידה
שצריכת הילדים ממומנת מהכנסות
נקודות מרגליות למסות
מבין מדינות ה OECD-שבה
משק הבית שכמובן נשענות גם על
את הכנסות
הזיכוי בגין ילדים תלויות במגדר של
הכנסותיו של הגבר".
ההורים.
המשמעות היא שבמדינת ישראל,
המשפחה כשהן
"אם בעבר נקודות הזיכוי בגין
הסביר מרגליות ,ילדים אינם נחשבים
ילדים ניתנו רק לאם במטרה לעו־ מחולקות במספר לתושבים ,כלומר נישומים בהיבט
המס ,אלא למוצר צריכה שהמדינה
דד אותה לצאת לעבודה ,ולא נועדו הנפשות במשק
להפחית את המס למשפחה מרובת הבית וליצור צדק אינה אמורה להתערב ברווחתו ולא־
ילדים בשל הוצאותיה הגדולות,
פשר להוריו הקלה במיסים שעליהם
אפשר לראות שינוי במגמה מאז חלוקתי אמיתי.
הם משלמים.
מרגליות הזכיר כי ישראל היא
ועדת טרכטנברג" ,הסביר מרגליות המשמעות :נקודת
בכנס" .בהמלצותיה של ועדת
המדינה היחידה מבין מדינות
טרכ־ זיכוי שלא נוצלו
טנברג ,באמצעותן נוספו עוד נקודות
ה oecd-בה נקודות הזכות במיסוי
זכות במטרה לעזור להורים להתמודד יועברו לשימוש
מחושבות לפי מגדר" .אין טעם לחו־
עם יוקר המחייה ,נאמר בפירוש שאין כנגד הכנסות האב" קק חוק בלי לדאוג לקיומו .בהנחה
שהמדיניות נועדה לסייע להורים ,יש
טעם להוסיף עוד נקודות זכות לאם
כי נשים רבות לא ממצות את נקודות
צורך לאפשר העברה בין ההורים של
הזיכוי .לכן הן ניתנו לגבר מלכתחילה ,אבל עדיין ,אין הנקודות הלא מנוצלות .וזה מביא אותנו לשאול :אם
אפשרות להעביר נקודות זכות בין בני הזוג".
היינו מתכננים את מערכת המס מהתחלה ,מה היינו
בנקודה הזאת ,מול שאר משתתפי הכנס ,טען עושים? מס הכנסה מחושב לפי היכולת להתבטא



יורם מרגליות:
יש לשנות מדיניות
באשר לחישוב
המס בישראל
ולחשב את
הכנסות התא
המשפחתי בהתאם
למספר הנפשות
במשפחה ,ולפיכך
לאפשר להעביר
נקודות זכות בין
שני ההורים"

ביכולת לצרוך .מס הכנסה הוא מס
על הגידול ביכולת הצריכה אשר
נעשית ברמת משק הבית .במשפחה
ברור שההורים חולקים את ההכנסות
עם הילדים ,ולא להיפך .ואז מגיעים
לשאלה  -איך מתייחסים לילדים?
"האם אנו סוברים שהילדים ני־
שומים ,במעמד תושבים ,או שאנח־
נו סוברים שההורים בחרו לגדל את
הילדים ולכן אין מקום להתחשבות,
בדומה לכך שלא נצפה שאנשים יממנו
להם את חופשת הסקי .זוהי לא הדעה
שלנו .אנו סוברים שמרגע שילד נולד
הוא חלק מהחברה הישראלית ומערכת המיסוי צריכה
לאחד את הכנסות
להתחשב ברווחתו .לשיטתנו ,יש ַ
המשפחה ולחלק אותן במספר הנפשות הצורכות את
ההכנסה".

 הציבו סולם
את חישוב הנפשות ,הוסיף מרגליות ,יש לחשב
בהתאם לסולם מתוקנן שייקח בחשבון עלויות קבועות
ומשתנות בהתאם למספר הנפשות וחלוקתן להורים
וילדים ,בדומה לאופן שבו מחושב קו העוני ,כך שה־
כנסות התא המשפחתי יחולקו לפי מספר הנפשות
במשפח ורק אז ימוסו ,לפי רמת ההכנסה לנפש.
"לא אכחיש ששינוי המדיניות כרוך בקשיים",
הבהיר מרגליות" .זה כרוך בעלות תקציבית גדו־
לה ובבעיות אדמיניסטרציה ,יהיו הטוענים ששינוי

" החלוקה הנוכחית
שוויונית"
לסברה הזאת ,סביבה נסוב הכנס ,יש גם כאלו
שלא שותפים לה  -שלא במפתיע  -רו''ח משה אשר,
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המדיניות יעודד שיעור ילודה גבוה,
ובהחלט יש לקחת בחשבון את הנ־
קודות הללו ,אבל אני סבור שיש
קודם כל להניח את התשתית לשינוי
ואז להחליט ,כי השיטה לפיה ילדים
נחשבים למוצרי צריכה אינה נכונה".
שלמה טייטלבאום ,שותפו למ־
חקר של מרגליות ,הדגיש בדבריו
כי לשינוי הגישה יש חשיבות גדולה
דווקא בהקשר של הציבור החרדי.
"נקודות הזיכוי במס ניתנו מלכתחילה
לאישה במטרה לעודד אותה לצאת
לעבוד .אבל בעוד שבחברה הכללית
הגבר הוא המפרנס העיקרי ,בחברה החרדית המצב ברוב
המקרים שונה היות שהאישה היא המפרנסת העיקרית
בבית" ,הסביר" .לכן ,שינוי בנקודות המס פחות ישפיע
על הגבר בחברה הכללית ,כי הוא בכל מקרה צריך
לעבוד מתוקף מעמדו כמפרנס העיקרי .בחברה החר־
דית ,לעומת זאת ,התמונה מתהפכת כי הגבר הוא זה
שמושפע יותר מנקודת הזיכוי .נכון שכל העניין כרוך
בעלות תקציבית גבוהה ,אבל גם אם משהו עולה כסף,
אין זה אומר שהוא אינו נכון .הגישה כיום לפיה ילדים
מחושבים כמוצר צריכה ,אינה נכונה ויש לשנות אותה".
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ראש רשות המיסים במשרד האוצר ,הוא אחד מהם.
לאחר סיום הצגת המאמר ע"י פרופ' מרגליות ,נערך
פאנל מגיבים שבו השיבו לדברים ראש רשות המיסים
עו"ד ורו"ח משה אשר ,ויו"ר ועדת הכספים הרב משה
גפני ,שלא היססו לחלוק לחלוטין על הדברים במסג־
רת נאומו בכנס" :הילדים הם לא נישומים ולא אמורים
להיות כאלה" ,הוא הבהיר כבר בראשית דבריו" .זוהי
לא המטרה בגביית מיסים .למדיניות מס יש כמה מט־
רות ,הראשונה בהן היא למלא את הקופה הציבורית
כדי לממן את הוצאות הממשלה.
"אנחנו חיים במדינה מתוקנת ולא בדיקטטורה ולכן
יש לנו מוטיבציות שבאות לחלק את המיסוי באופן
שוויוני ,וכך נוצרות מדרגות המס .יש בפקודת מס הכ־
נסה המון מוטיבציות כלכליות ותמריציות ,ואחת מהן
היא בפירוש לעודד נשים לצאת לעבודה .לקחת את
עודף נקודות הזיכוי ולהעביר אותן מהאישה לגבר ,מש־
מעותו לקחת את נקודות הזיכוי ולהפוך אותן לקצבת
ילדים .וזה ,רבותיי ,כבר דיון אחר .קצבת ילדים יש
לנו .למעמד הילדים כנישומים ,כלומר תושבים ,דואגת
קצבת הילדים .זהו לא תפקידה של מערכת המיסוי".
ראש רשות המיסים הוסיף וקרא להתמקד בהכשרות
המקצועיות וכדוגמה לכך הביא את תחום ייעוץ המס
בו קיימות הכשרות מקצועיות לנשים חרדיות .הוא ציין
כי התלמידות המצטיינות במסגרת התוכניות של יועצי
המס הן תלמידות חרדיות .הן משיגות תוצאות מדהימות
במבחנים ומצליחות מאוד לאחר מכן בשוק הפרטי.
"חבל מאוד שבמגזר החרדי דווקא בתחום ההייטק,
העיסוק בנקודות הזיכוי הוא לא גדול כל כך ומש־
מעותי ביחס לסוגיית ההשתלבות בשוק העבודה בי־
שראל .אנחנו במסגרת 'משפחה נטו' פעלנו לקידום
מספר דברים שהולכים לכיוון שאליו אתם חותרים.
נכון שהגענו ממוטיבציה אחרת שבאה להתמודד עם
יוקר המחייה ,אבל עדיין נתנו לילדים יותר נקודות
זיכוי" ,הוא טען" .יש לנו מוטיבציה לעזור לנשים
לצאת למעגל העבודה ולעזור למשק הבית להתמודד.
אבל העזרה היא לא רק במיסים אלא גם בתקצוב ישיר,
דוגמת מימון צהרונים .אני מתנגד לדיכוטומיה הזאת

לפיה ילד הוא או נישום ,או מוצר צריכה .יש הרבה
דברים שהמדינה עושה שתומכים בילדים ,ולדעתי
צריך להתייחס לדברים הללו בראיית המכלול כשמ־
סתכלים על התמונה הגדולה"
בהתייחסו לסוגיה התקציבית ,הוסיף אשר את המובן
מאליו ,בעיני המדינה" .כסף לא צומח על העצים ,מהיכן
נכסה את התוספת הזאת? מיסים הם כלים שלובים .יש
כאן עולם גדול של סדרי עדיפויות .ממי ניקח? נעלה
את המע''מ? נקודות זיכוי הן המון כסף ,ומכיוון שהן
בתחתית השכר ,מדברים לרוב על סכומים גדולים .חשוב
לציין שלנשים יש מלכתחילה יותר נקודות זכות בהש־
וואה לגברים ,מפני שהמודל מאז ומתמיד הוא לעודד
את האישה לצאת לעבוד .לא מדובר כאן בקצבת ילדים,
לזה יש מסגרת אחרת".

 הבו העדפה מתקנת
ח''כ משה גפני ,אחד המשתתפים הרבים והחשובים
בכנס ,ציין שהוא חולק על הגישה הזאת" .יש לי הרבה
הערכה למשה אשר ,ואין להכחיש שהוא איש מקצוע
מעולה בתחומו ,אבל בהתייחס לתוכן דבריו ,אין לי ברי־
רה אלא לחלוק עליו כמעט בכל מה שהוא אומר" ,פתח
את דבריו" .ילד הוא חלק מהמכלול גם בנושאים אחרים.
המציאות בסבסוד המעונות ,לדוגמה ,היא שקודם כל
מחשבים כמה מרוויחה המשפחה ואז מחלקים למספר
הנפשות בבית .הילדים הם חלק מהסבסוד .לא מחשבים
כמה האישה מרוויחה .אפשר להתווכח האם זו דוגמה
או לא דוגמה ,אבל זו עובדה .בהתחשב בניסיון העבר,
אני יכול לומר לכם שהמגמה הנוכחית היא לא לעודד
נשים לצאת לעבודה ,אלא להוציא פחות כסף מרשות
המיסים .מס הכנסה היום איננו מכשיר לתמריצים ,אלא
מכשיר לקחת כסף .מס הכנסה חל על המשפחה והילדים
הם חלק בלתי נפרד ממנה .הם לא חופשת סקי או נסיעה
לחו''ל .הם נישומים לכל דבר.
"שלא תהיה לכם טעות ,ברגע שאתה מחשיב

איגרת לטסים לאומן
נוסעים נכבדים ,על מנת להקל עליכם את טיסתכם לאומן ולסייע לכם בתהליכים
ובשהות בנתב”ג ,אנא תשומת לבכם לאמור באגרת זו.
טרמינל
· תהליכי הבידוק הביטחוני ,הרישום לטיסה ,מסירת המזוודות וביקורת הדרכונים מתבצעים
בטרמינל  3או בטרמינל  ,1על פי המופיע בלוח הטיסות.
יש לבדוק מבעוד מועד מאיזה טרמינל יוצאת טיסתכם ואת שעת ההמראה המדוייקת.
· חשוב להגיע לטרמינל ממנו יוצאת טיסתכם ארבע שעות לפני שעת ההמראה.
דרכון
· יש להגיע לנמל עם דרכון אישי בר תוקף.
· ניתן לבצע בדיקה מקדימה על עיכוב יציאה מהארץ בטלפון מס' *3450
כבודה
· כל נוסע רשאי לשלוח מזוודה אחת תיקנית במשקל עד  20ק”ג ולשאת תיק יד אחד בגודל
סטנדרטי במשקל עד  8ק”ג.
· הליכי הבידוק הביטחוני ומשלוח כבודה לבטן המטוס דרך הטרמינל ,אינם מאפשרים פריטי
כבודה שאינם עונים על הגדרת "כבודת נוסע תקנית".
· לא יאושרו לטיסה ארגזי קרטון ,קל קר וצידניות ,שקים מבד או פלסטיק ,וכל אריזה שאינה
עונה על הגדרת "כבודה תקנית".
· למארגני קבוצות לא יתאפשר להגיע ולשלוח דרך הטרמינל משלוחי מזון ,ארגזי מזון וכו’,
והם נדרשים לתאם ולעשות זאת מראש דרך מסופי המטען של נמל התעופה.
עליה למטוס
· העליה למטוס תחל שעה ורבע לפני מועד ההמראה.
· יש להישמע להוראות משטרת ישראל ,סדרני נתב”ג ,סדרני סוכני הנסיעות ולהיעזר בשילוט
הכוונה ייעודי שמוצב באולמות הנוסעים.
· ניתן לעקוב אחר שינויים בלוח הטיסות.
בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה
הנהלת נמל התעופה בן גוריון
www.iaa.gov.il

iaa.gov.il

משפחה של  8ילדים כנפשות לצורך חישוב מס ,המ־
דינה תפסיד הרבה כסף .האם אפשר לעשות את זה?
האם המדינה בנויה לזה? צריך לבדוק .אני מסכים עם
דעתו של פרופסור מרגליות שלמדינה אמורה להיות
אחריות כלפי הילדים כתושבים שווי זכויות ,אבל עדיין
לא יכול לחלוק על משה אשר באשר לטענתו ששינוי
המדיניות הנוכחית יהיה כרוך בהמון כסף".
לאחר מכן הגיב יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה
גפני שבחר להתייחס לדבריו של ראש רשות המיסים
לגבי יציאת גברים חרדים לשוק התעסוקה ואמר כי
המדינה היא זו שאיננה מעודדת את השתלבותו של
המגזר החרדי בשוק התעסוקה .וכדוגמה לכך הוא ציין
את חוק העדפה מתקנת בשירות הציבורי" .יש כמאה
אלף עובדי מדינה בסה"כ ,כמה חרדים יש מתוכם?
בעיריית ירושלים יש  1.3אחוז של עובדים חרדים.
זה בזמן ששליש מתושבי ירושלים הוא חרדי .למרות
זאת ,משרד המשפטים התנגד לחוק העדפה מתקנת
שאני הובלתי .הוא נלחם נגד זה בכל כוחו .הוא טען
שהחרדים הם לא מופלים לרעה .היועצת המשפטית
של המשרד טענה שהחרדים הם לא דת ,לא גזע ולא
מין ואי אפשר לתת להם העדפה מתקנת .די לשקר
 רוב הגברים החרדים לא לומדים ,הם רוצים לצאתלעבודה ,אבל המדינה חוסמת אותם .היא עושה הכול
כדי שיישארו מחוץ למעגל התעסוקה".
גפני אף התייחס בפירוט לנושא לימודי ייעוץ
מס ,אותו הזכיר ראש רשות המיסים וציין כי הוא זה
שנלחם לפני כחמש עשרה שנה על מנת שתוכניות
הלימוד של הסמינרים החרדים יקבלו הכרה" .מדוע
נלחמו בזה? מדוע התנגדו לזה שאישה חרדית תוכל
ללמוד בסמינר ייעוץ מס ולקבל הכרה על כך? אני
מרגיש שיש עוינות בנושא הזה .אנחנו מבקשים לשלב
גברים ונשים חרדים בשוק העבודה .אבל מבקשים
שתקבלו אותנו מבלי לצפות שנשנה את אורחות חיינו.
כל הדיון הזה הזוי .רוצים שנבוא ,דורשים שנשתלב
 אבל רוצים שנשנה את אורחות חיינו .אז מי יבוא?המיינסטרים החרדי יבוא? זה לא יקרה .גם אם אני
אסכים ,אתם חושבים שהציבור החרדי יסכים? אתם

חושבים שהנשים החרדיות תבואנה?!"
בהתייחס להצעתו של פרופ' יורם מרגליות אמר
ח"כ גפני כי הוא תומך בה ולדעתו יש לאמץ את הגישה
שאותה הציג פרופ' מרגליות למסות את הכנסות המשפ־
חה כשהן מחולקות במספר הנפשות במשק הבית וליצור
צדק חלוקתי אמיתי .המשמעות :נקודת זיכוי שלא נוצלו
יועברו לשימוש כנגד הכנסות האב .גפני קרא לאמץ
את הגישה בהדרגתיות ולמצוא דרכים הולמות לאזן את
הנטל על קופת המדינה.

 שוויון בין גברים לנשים
שינוי המדיניות הזאת ,כפי שהבהיר אלי פלאי,
יו''ר המכון החרדי למקרי מדיניות ,בפותחו את הכנס,
נשען לא מעט גם על הדעה שהחברה הישראלית צריכה
לפעול מתוך ערבות הדדית" .המכון שלנו הוקם מתוך
תפיסה שהן החברה הכללית והן החברה החרדית צרי־
כות לחשוב על האתגרים של כלל החברה הישראלית
מתוך ראייה שמבינה נכון את הצרכים והדרך ליצור
מכנה משותף לטובת כלל החברה בישראל" ,אמר פלאי
והוסיף" :התפקיד שלנו בניסיון להתוות מדיניות ,הוא
ניסיון להקצות למקבלי ההחלטות בממשלה ובתוך המ־
גזר כלים שיאפשרו להם לקבל החלטות מתוך מאפייני
החברה הישראלית .בהקשר זה אחד המאפיינים של
החברה היהודית ,הוא מושג הערבות ההדדית ואין ספק
שזהו אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית".
פלאי אף ציין כי העלאת סוגיה זו היא חלק מתפיסה
כוללת שאותה מקדם המכון בנושא כלכלת משקי הבית
במגזר החרדי .הוא אף ציין שכמעסיק המשלם מדי
חודש משכורת למעל  150עובדים הוא נדרש לשאלות
נקודות הזיכוי ולהבדל בין גברים לנשים בתשלומי הנטו
במשכורת החודשית" .העלות שלי כמעביד היא שווה
בין גברים לנשים ,אולם סכום הנטו שאותו העובד מביא
הביתה משתנה בין גברים לנשים ,והשאלה העולה היא
 -האם אכן כך ראוי להיות?"

