
 

  

דעות 

: חברות וחברים, חדשות טובות.א
וגם אם לא הכול עובר , הכול עובר

 -הרי שלפחות דבר אחד בטוח 
עופר גלזר עשה , הנה. הזמן עובר

, כמו שאומרים, את הזמן שלו
והשתחרר מהכלא לאחר שריצה 

פספסתי את . ארבעה חודשי מאסר
נראה ; לצערי, מסיבת השחרור

. שההזמנה לא הגיעה בדואר
... דברים כאלה קורי 

פומביות לקראת סגירה 

 Lenovoמחשב נייד 
Core-Duo 

3199 ₪ 
משלוח₪  99

המיכרז סגור -זמן נותר לסגירה 
 כיריים איטלקיות

799 ₪ 
משלוח₪  99

00:40:18 -זמן נותר לסגירה 
מצלמה דיגיטלית דקה

99 ₪ 
משלוח₪  59

00:55:18 -זמן נותר לסגירה 

הסיפור האמיתי של קוראי 
 הספרים 

מגוון רחב , המלצות ממקור ראשון
בחנות וקשר אישי עם המוכרים 

עושים את זה לצרכן הספרים 
יש , כמובן, גם למבצעים; הישראלי

י "עפ, ובכל זאת. חשיבות רבה
סקר שערך מכון שריד עבור 

מחצית , לרגל שבוע הספר" גלובס"
 מהישראלים אינם קונים ספרים 

 

אחרי פדיונות : הגאות והשפל
הצליחו קרנות הנאמנות , הענק

 לחזור לגייס בקצב מסחרר
, פי הערכות-על] לאתר קרנות[

מתחילת יוני נרשמו גיוסים בהיקף 
קצב יצירות  -מיליארד  1-של כ

 נמוך יותר ממאי 
 

. היינו מאוד זהירים עד הרכישה"
השנה יכולנו לשנות את העמדה 

 " ולקחת סיכון
-נגו ל'חצי שנה לאחר מכירת ג

NDS מיליון דולר 100-תמורת כ ,
ל עופר וילנסקי על "מדבר המנכ

תנאי העסקה הייחודיים 
מסביר למה , ואסטרטגיית הפיתוח

החברה התעקשה לגייס מעט כסף 
אנחנו רוצים להיות בכל : "ומצהיר

תקצור מזה  NDS-בית בעולם וש
 " את הפירות

  

המוביל את הרפורמה בליסינג מטעם ,בועז סופר
ולא  -הרשות אינה לשכת רווחה : "רשות המיסים

טק ייסעו במכוניות -מתפקידה לדאוג כי עובדי ההיי
 "חדשות

סירב לחשוף , ל לתכנון ברשות המיסים"סמנכ, סופר -) עדכון(
היועצת הכלכלית של ועדת * התחשיבים בבסיס הרפורמה 

מצמידים . אלא העלאת מיסים לשמה, זו לא רפורמה: "הכספים
ומה יקרה . תשלומים לעניים לתשלומים ממשפחות עם רכב צמוד

 "?כשהרכב יוחזר

רשות המסים . והפך לישראבלוף, כל נושא שווי הרכב איבד שליטה"
אינה לשכת הרווחה ולא תפקידה לדאוג שהעובדים יסעו במכוניות 

 ". חדשות

בדיון בנושא , בועז סופר, ל לתכנון ברשות המיסים"כך אמר סמנכ
הדיון . שהתנהל בסימן עימות חריף, הרפורמה בשווי שימוש ברכב

, הפקולטה לניהול, התקיים במסגרת מפגש מועדון המיסים של להב
 .א"אוניברסיטת ת

אמר כי לא , המוביל את נושא הרפורמה בשווי שימוש ברכב, סופר
בקביעת , יחשוף את התחשיבים עליהם התבססה רשות המיסים

צפויים להתקבל כתוצאה מהרפורמה , על פי נתוני הרשות. הרפורמה
 . מיליארד שקל 2.5-כ

 CFO-ר פורום ה"יו, לאחר שנגה קינן, סופר סירב לחשוף נתונים
, ומוביל את המאבק נגד הרפורמה, לי הכספים"המאגד את סמנכ

על פי התחשיבים, לטענת הפורום. דרשה ממנו לחשוף את התחשיבים
העלאת שווי השימוש ברכב תביא דווקא להפחתת , שהם ביצעו

שכן המדינה תפסיד מיסי קנייה בהיקף , הכנסות ולא להעלאת הכנסות
 . משמעותי

מנהל במחלקת המיסים בפירמת ארנסט יאנג -שותף, ד דורון כוכבי"עו
החטא הקדמון הוא "אמר כי , המשמש כיועצו של הפורום, קוסט פורר

מס הקנייה על רכב בישראל הוא . בגובה מיסי הקנייה של רכבים
כך ששכיר רגיל לא יכוך להרשות לעצמו לרכוש , מהגבובים בעולם

 ". כעת המדינה באה לתקן עיוות אחד באמצעות עיוות אחר. רכב

ובתנאי שגם , אני מוכן לשלם כל שווי שימוש שייקבע", לדברי כוכבי
 ". ויושווה למחירם במדינות אחרות, מחיר המכוניות ישתנה

כי המצב שנוצר ובו שני שלישים מהרכבים החדשים , סופר אמר
הביא למצב, י חברות הליסינג"ובעיקר ע, י הסקטור העסקי"מוחזקים ע

בו רוב הציבור מסבסד את חברות הליסינג ואת עלויות הטיפול שלהן 
בעלי מוסכים טוענים כי כוחן הצרכני של חברות : "סופר. ברכבים

הליסינג הביא למצב של פגיעה בבטיחות החלפים המורכבים על 
 ". ששלח גרורות לכל תחומי המשק, מדובר בעיוות מס. הרכבים הללו

אלא בהעלאת מסים , טענה כי לא מדובר ברפורמה, לעומתו, קינן
אינו צריך להפחיד את חברי הכנסת " עיוות מס"לדבריה המונח . בלבד

 . הוא דרכה של המדינה לעודד סקטורים מסויימים" עיוות מס"היות ש

חברות בפריפריה , טק-רוב העידוד מכוון לחברות הי, במקרה זה
לא ייתכן שנושא בעל השלכות מרחיקות לכת על: "קינן. וחברות קטנות

העמקת נטל המס על , זיהום האוויר, בריחת מוחות, הפריפרייה
יש צורך . י רשות המסים"שכבות הביניים ותאונות דרכים יתקבל ע

 ". בהקמת צוות עבודה בין משרדי

יש לטפל בשלושה נושאים , בכדי לפתור את הבעיה משורש, לדבריה
הסדרת תחבורה ציבורית אלטרנטיבית בפריפריה ובאיזורי : במקביל
הורדת המיסוי על רכבים חדשים לרמה המקובלת בעולם , התעשיה

 . וריווח מדרגות המס לשכבות הביניים

צידדה בעמדתה , סמדר אלחנני, היועצת הכלכלית של ועדת הכספים
אלא בהעלאת מסים , ואמרה אף היא כי לא מדובר ברפורמה, של קינן
רשות המסים מנסה לכרוך בין העלאת המס על הרכב": אלחנני. לשמה

ולקשר בין הכספים שיתקבלו מבעלי , הצמוד ובין מס הכנסה שלילי
, למעשה, מדובר. הרכבים ובין הכספים שינתנו לשכבות הנמוכות

מה תעשה . בהצמדה של משפחה ענייה למשפחה שיש לה רכב צמוד
 " ?אותה משפחה ענייה כשיקחו את הרכב הצמוד

ח"אמר השבוע בכנס לשכת רוה, יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים
כמי שמחזיק רכב, כי למרות שהרפורמה נוגעת גם אליו אישית, באילת
, ולדבריו, הרי שהוא מצדיק את הרפורמה בנושא שווי שימוש, צמוד

 . שקל 4,000-השווי הריאלי של שימוש ברכב עומד על כ

-אוסקר אבו, אמר המשנה למנהל רשות המיסים לשעבר, לעומתו
, הרי שברמת המקרו, כי מאחר שרכב הפך למוצר המוני, ראזק

 . העלאת שווי השימוש ברכב פוגעת בשווייון
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מזנק " גלובס: "למאי TIMסקר 
לעמדת האתר הכלכלי  42%-ב

נענע מוסיפה ; המוביל בישראל
בדרך למקום הרביעי  31%

 בדירוג האתרים
עלייה בחשיפה לכל אתרי 

האינטרנט בישראל במאי לעומת 
עם , אתר קשת מאכזב* ינואר 

 * 10-ירידה בשני מקומות למקום ה
דה "ו" הארץ"לפני  -" גלובס"

מפתיע עם זינוק " 2יד " * "מרקר
: קוו בצמרת-סטטוס * 45%של 
 ynet, וואלה, גוגל

 

 144צרכני : שילמת, עברת
מיליון שקל בשנה  20משלמים 

מבלי ידיעתם עבור מעבר 
 אוטומטי למספר המבוקש
רוב משתמשי שירות החיוג 

(האוטומטי שמציע מודיעין בזק 
אינם מודעים לעלות השירות ) 144

הטענה כאילו נגרם : "בזק* 
לצרכנים נזק במיליוני שקלים היא 
 "דמגוגיה מיותרת של מספר מופרך

 

ירידת ערך : IFRS-אפקט ה
 ?ח קטנים ובינוניים"למשרדי רו

האם המהפכה החשבונאית 
הבינלאומית תגרום להתרסקות 

משרדי רואי חשבון קטנים 
שלא יצליחו להתמודד , ובינוניים

בענף ? עם המעבר לשפה החדשה
, ראיית החשבון יש תמימות דעים

להישאר "כי מי שירצה לשרוד ו
יאלץ להפשיל שרוולים " במשחק

ויש גם ". לחזור לספסל הלימודים"ו
כאלה שחושבים שמדובר בכלל 

בקונספירציה של המשרדים 
 הגדולים 

 

 דרור פויר
 הזמן עובר חביבי 
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