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  תמצית מנהלי�

בכ( השלימה . מ"מיליארד ק 45'הסתכמה הנסועה הארצית של כלי רכב מנועיי� ב 2007בשנת 

בי� ההשפעות השליליות של גידול הנסועה נית� . 1990יחסית לשנת  141%הנסועה עלייה של 

 1996משנת . שימושי הקרקע ותאונות הדרכי�, זיהו� האוויר, דש בכבישי�למנות את תופעת הגו

הוכפל שיעור הרכבי� הנמכרי� לציי רכב מתו( הרכבי� הפרטיי� על חשבו�  2006ועד שנת 

נהגי רכבי חברה עושי� שימוש יתר ברכב משו� שאינ� רגישי� לעלויות . המכירות ליחידי�

בנייר זה יוצגו שתי חלופות . עלויות סביבתיות נוספות השוליות של השימוש בו ועל כ� יוצרי�

לאחר . מיסוי הדלק לשימוש פרטי ותכנית למיסוי ופדיו� חניה: לצמצו� השימוש ברכבי חברה

תכולת , התועלת שתצמח ממנה, עלות החלופה: שקלול כלל הקריטריוני� הרלבנטיי� ובכלל�

 .וי ופדיו� חנייהמומל- לייש� בישראל תכנית למיס, החלופה וישימותה
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   רקע .1

בכ( השלימה . מ"מיליארד ק 45'הסתכמה הנסועה הארצית של כלי רכב מנועיי� ב 2007בשנת 

א( , 125% 'מצבת כלי הרכב גדלה באותה תקופה ב .1990יחסית לשנת  141%הנסועה עלייה של 

בכל ההתפתחות המהירה של מערכת התחבורה היבשתית גרמה  1.65%'שטח הכבישי� גדל רק ב

  .אורח החיי� והסביבה, העול� וג� בישראל למספר השפעות שליליות על הכלכלה

 ,אבד� הזמ� ,בי� ההשפעות השליליות של גידול הנסועה נית� למנות את תופעת הגודש בכבישי�

במספר רב של קטעי דר( בגלל תנועה  שכיחי�מצבי גודש שגרתי . ותאונות הדרכי�, זיהו� האוויר

העובדה שהתנועה בחלק גדול מ� הדרכי� קרובה לגבול הקיבולת של הדר(  ובשל 2של יוממי�

לעלייה , לגידול בזמ� הנסיעה, מצבי גודש גורמי� להאטת התנועה .במש( שעות רבות ביממה

התחבורה היבשתית היא המקור לחלק גדול . בתצרוכת הדלק ולגידול בפליטת מזהמי�

הריכוז . פחמימני� וחלקיקי פיח, תחמוצות חנק�, חמצני'פחמ� דו: מהמזהמי� הנפלטי� לאוויר

עות הגבוה ביותר של מזהמי� אלו מופיע במרכזי הערי� והשיעורי� הגבוהי� ביותר נמדדי� בש

  ).2008, משרד התחבורה( שבה� התנועה היא הרבה ביותר

מגיע באר- החיצוניות של התחבורה  עלויותה י פארטו מהנדסי� מעלה כי היק0"חישוב שבוצע ע

לות הצפיפות ועעלות זיהו� האוויר העלויות המשמעותיות ביותר ה� מתוכ�  ,אחוזי תוצר 6לכדי 

הכולל הכנסות ממס קנייה וממכס , המיסוי על ענ0 הרכב. כל אחת אחוזי תוצר 2 'מגיעות לכאשר 

 2004הסתכ� בשנת , אגרות רישוי שנתיות והכנסות ממיסוי דלק, על רכישת כלי רכב וחלקי חילו0

נית� לאמוד את רמת הסבסוד על השימוש בכלי רכב פרטיי� בלפחות , מכא�. אחוזי תוצר 3.4 'ב

  ). 2008, רשות המיסי�(אחוזי תוצר  2.6

מגזר מערכת תחבורה יעילה היא תנאי הכרחי לקיו� כלכלה משגשגת בשל תרומתה לפריו� ב

 שני� רבות של לאחר. בתעסוקהוהמשקל של ענפי התחבורה בתוצר הלאומי העסקי ובשל 

נראה כי אנו מגיעי� לקצה היכולת לספק את הביקוש הגובר  ,השקעה בתשתיות דרכי� בישראל

   .ויש צור( לחשוב על דרכי� לצמצו� כמות כלי הרכב הפרטיי� בדרכי�

מדיניות התחבורה של ישראל מעוצבת על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכי� ונסמכת על 

לא נית� לשפר באופ� מתמיד את היצע מערכת התחבורה על ידי הגדלת  :שלוש פרדיגמות מרכזיות

                                                           
1
 .1וראו תרשי�  2007בוססת על סקר הנסועה הארצית עה לעיתונות המהוד –הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
2
היא תופעה חברתית המתקיימת כאשר אנשי� המתגוררי� ביישוב מסוי� נוסעי� מדי יו� ) commuting(יוממות  

כאשר נגישות גבוהה , תופעה היוממות היא מסימניה של החברה המודרנית. למקו� עבודת� הנמצא ביישוב אחר
  .ה מאפשרת לעובדי� לעבוד במרחק רב מבית�לתחבור
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ולכ� תוספת קיבולת תוכל להיות מושגת רק באמצעות ניצול , מספר הדרכי� או ממדיה� הפיסיי�

זכויות התועלת הציבורית על פני האת  י0העדיש ל; יעיל יותר של התשתית הפיסית הקיימת

העדפת ו; תחבורה ציבורית על פני כלי רכב פרטיי� פתעדה: כלומר, האינדיבידואליות לניידות

, משרד התחבורה(על פני חירויות אחרות  קדושת החיי� וההגנה על בריאות משתמשי הדר(

2008.(  

בניסיו� להציע חלופות מדיניות לבקרה על ביקושי� לתחבורה , א� כ�, נייר מדיניות זה יתמקד

ההשפעות של  תוצגנהבפרק הבא . ת רכבי החברהלשימוש אינדיבידואלי ובפרט לטיפול בתופע

בפרק השלישי תוצגנה . רכבי החברה על התנהגות הפרט הנהנה מהטבה זו ועל שוק הרכב בישראל

לבסו0 . תבחר החלופה המומלצת ליישו�מתוכ�  שחלופות להתמודדות ע� תופעת רכבי החברה 

  .תוצג אסטרטגיה ליישו� החלופה הנבחרת

  רכב חברה .2

רכבי  של בישראל ובעול� הוא העלייה בחלק�יי� המשמעותיי� שחלו בעשור האחרו� חד השינוא

הוכפל שיעור הרכבי�  2006ועד שנת  1996משנת . מתו( הרכבי� המשמשי� כרכב פרטי חברה

 270'בישראל נהני� כ 3.הנמכרי� לציי רכב מתו( הרכבי� הפרטיי� על חשבו� המכירות ליחידי�

השכירי� שזוכי� לקבל הטבה כה משמעותית , לרוב. רכב החברה אל0 עובדי� שכירי� מהטבת

'עובדי היי, ממקו� עבודת� ה� עובדי� ומנהלי� בכירי� בסקטור הציבורי וברשויות המקומיות

: כגו�, חלק קט� יותר ה� עובדי� שתפקיד� מצרי( נסיעת מרובות. אחרי�" יוקרה"טק וענפי 

, רשות המיסי�( 'נותני שירותי� למיניה� וכו, ותי מכירסוכני ביטוח וסוכנ, עובדי הובלה, שליחי�

2008.(  

העובד לנסיעות במסגרת העבודה א( משמש את , מעסיקהרכב חברה הוא רכב שנרכש על יד 

. במדינות רבות נסיעה במסגרת העבודה נחשבת חלק מעלויות הייצור לצרכי מס. ומחוצה לה

הנסיעה לעבודה וממנה  ברוב המדינות(טיי� כיוו� שרכבי חברה משמשי� ג� לצרכי� פר, ואול�

הרי שמנקודת המבט של המיסוי יש להבחי� בי� נסיעות פרטיות , )ברכב שימוש פרטינחשבת כ

מרבית הוצאות אחזקת הרכב נושא ב בדר( כלל) המעסיק(רכב בעל ה. לנסיעות במסגרת העבודה

כיוו� שרכב חברה , בנוס0. מס רכיצל אות� קזזמו) דלק ולפעמי� ג� חנייה, טיפול, ביטוח, קנייה(

ברוב המקרי� שווי . נדרש האחרו� לשל� מס הכנסה על פי שווי השימוש, נחשב להטבה לעובד

  .)Cohen-Blankshtain, 2008( יה במידת השימוש ברכבהשימוש הוא עלות קבועה שאינה תלו

                                                           
3
 .2' ראו תרשי� מס 
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חישוב . כב פרטישווי השימוש הנהוג כיו� בישראל נמו( משמעותית משווי השימוש הריאלי בר

 � 1600מצא כי עלויות החזקת רכב פרטי משומש ע� מנוע  2006בדצמבר " חשב"שביצע הירחו

זקיפת ההטבה לרכב דומה . 2 2766 'מגיעות ל 4מ"ק 16600ק בהתא� לנסועה ממוצעת של "סמ

  ).2008שינויי� במער( הניכויי� , רשות המיסי�( 2008לשנת המס  נכו� 2 1570עומדת על 

יכולה להשפיע על אופ� השימוש שלו דה שהעובד אינו רגיש לעלות השולית של השימוש ברכב העוב

בי� בבעלות פרטית הנסועה השנתית של רכבי חברה נוטה להיות גבוהה יותר מזו של רכ. ברכב

)Johansen-Stenman, 2002.(  שמשתמשי רכב חברה נוטי� לגור )ההסבר לכ( נעו- חלקית בכ

, תמר קינ�. Jones et al. 1997)(ממקו� עבודת� מאשר בעלי רכב פרטי במרחק גדול יותר 

מהעובדי� מגיעי�  60%'במשק הישראלי כ: "טוענת כי, "תחבורה היו� ומחר"לית עמותת "מנכ

קינ� מסבירה הבדלי� ". אחוזי� מהעובדי� 90'80 ' טק מדובר ב' לעבודה ברכב פרטי ובמגזר ההיי

משמעות הדבר היא שנהגי רכבי ).  The Marker, 28.07.08(אלו בהטבת הרכב ממקו� העבודה 

  .חברה עושי� שימוש יתר ברכב� ובכ( יוצרי� עלויות סביבתיות נוספות

מצאה כי אכ� קיימי� פערי� , 08ח הסופי שלה בינואר "אשר הגישה את הדו, הוועדה למיסוי ירוק

ת את שווי השימוש באופ� בי� שווי השימוש הריאלי לבי� זקיפת ההטבה למס והמליצה להעלו

רישיו� , ריבית, פחת(עלויות קבועות : עלויות החזקת רכב מחולקות לשני מרכיבי�. הדרגתי

העלויות הקבועות אינ� תלויות ). דלק וחניה, צמיגי�, חלפי�, תיקוני�(ועלויות משתנות ) וביטוח

�הנסועה , כאמור. הלעומת� העלויות המשתנות עולות ככל שהנסועה עול, בהיק0 הנסועה מטבע

ולכ� העלויות , השנתית של רכבי חברה נוטה להיות גבוהה יותר משל רכבי� בבעלות פרטית

שעל מנת להשפיע על היק0 הנסועה של רכבי� , מכא�. המשתנות ברכבי� אלו גבוהות יותר

פרטיי� יש לפעול להפנמת העלויות המשתנות ולא להסתפק בהעלאת שווי השימוש והשארתו 

  . קבוע

ישנו קושי להצביע על החלק המדויק  אול�, התופעה של רכב בבעלות חברה היא תופעה עולמית

מתו( באיחוד האירופי בוצעה הערכה לפיה שיעור רכבי החברה . של רכבי חברה מתו( צי רכבי�

כמו כ� . בשוודיה 50% 'באירלנד לכ 7.5%עומד על בי� כלל רכישות הרכבי� החדשי� בשנה 

פורטוגל ההטבה אינה בביוו� ו, למשל. מתייחסות לרכבי חברה באופני� שוני�מדינות שונות 

ציונאלי לער( הרכב או לנפח בעוד שבמדינות אחרות ההטבה ממוסה באופ� פרופור, ממוסה כלל

                                                           
4
 .מ בממוצע"ק 16500 2007הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצאה כי רכב נוסעי� פרטי נסע בשנת  
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במרבית המדינות נהוגה , נהוגי� משטרי מס שוני�למרות שבמדינות אירופיות שונות  .המנוע

ק חופשית או על רמות מדינות מטילות מס נוס0 על צריכת דלחלק מ� ה .שיטת החיוב הקבוע

  ).Cohen-Blankshtain, 2008(השימוש ברכב 

החשיבות של רכבי חברה בישראל אינה מתבטאת רק בצמיחת חלק� מתו( הרכבי� הפרטיי� 

שווי השימוש ברכב נקבע על פי קבוצת המחיר אליה הוא . אלא ג� בהשפעת� על שוק הרכב

קבוצת המחיר אליה משויי( הרכב משפיעה על . קבוצות 7' הרכבי� מחולקי� ל כאשר, משויי(

. כיוו� שקבוצת מחיר נמוכה יותר משמעותה מיסוי נמו( יותר לרכב החברה, האטרקטיביות שלו

כ( , יבואני הרכב קובעי� את מחיר הרכב באופ� שיאפשר לה� להשתיי( לקבוצת מחיר ספציפית

בכיר . ג� על מחיר הרכבפיעה רק על מקבלי רכבי החברה אלא קבוצת המחיר אינה מששלמעשה 

מי שאינו מתמחר "בענ0 הליסינג טע� כי השפעת קבוצות המחיר היא למעשה פיקוח מחירי� וכי 

  ).The Marker, 16.06.08" (בהתא� לקבוצות השימוש נשאר מחו- למשחק

מחיר ממיסוי לפי קבוצות  טת המיסוישיהפו( ת 2010כי עד שנת הוועדה למיסוי ירוק החליטה 

ל בכיר ברשות "סמנכ, על פי דברי בועז סופר. למיסוי לינארי בשיעור קבוע לפי מחיר הרכב

אשר יכולה לזרז , מצויה ההחלטה בדבר יישו� התכנית בידי ועדת הכספי� של הכנסת, המיסי�

  . )ש�( את ההליכי�

שי� לתחבורה לשימוש האמצעי� לבקרה על ביקוהנתוני� שהוצגו לעיל מדגימי� כי 

לעלויות השוליות החברה הרגישות של המשתמש ברכב  ע� חוסר י�מתמודד אינדיבידואלי אינ�

  .חלופות להתמודדות ע� אי הרגישות לעלויות השוליות בפרק הבא תוצגנה שתי. של השימוש
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 חלופות מוצעות .3

  הדלק לשימוש פרטימיסוי  –' חלופה א

על הדלק המתקבל מ� המעסיק לצרכי� פרטיי� לפי היק0  מהותה של חלופה זו היא הטלת מס

מתו( רצו� לגרו� לפרטי� להפני� את , כיו� מוטל על הדלקי� מס בשיעור גבוה. הנסיעה בפועל

עובדי� בעלי מכוניות , ואול�. ההשפעות החיצוניות המזיקות הנגרמות כתוצאה מ� השימוש בה�

מאחר שאינ� נושאי� , פי� לוויסות המדינהבעסקאות ליסינג ורכבי חברה צמודי� אינ� כפו

נית� לחשב את ). 2007, המשרד להגנת הסביבה( דלק או שה� נושאי� בה באופ� חלקיבעלות ה

 1650מ בשנה צור( "ק 16500ק הנוסע "סמ 1600רכב חברה בעל מנוע : שווי ההטבה באופ� הבא

 �2  6.5לפי (לשנה 2  10725 'ל עלות הדלק מגיעהמכא� ש). 1/10לפי צריכת דלק של (ליטר בנזי

  ).  לליטר

מרבית המעסיקי� המעניקי� הטבת דלק חינ� לעובדיה� מסוגלי� לעקוב אחר צריכת הדלק 

�נית� לחייב כל מעסיק  ,לפיכ(. )'פזומט וכו, דלק�( באמצעות מערכות חיוב אוטומטיות למיניה

בדר( זו נית� ג� להבחי�  .ויקלדווח על צריכת הדלק של כל עובד וכ( לחשב את שווי ההטבה המד

נית� לקבוע כי המס  ,לחלופי�. בי� סוגי� שוני� של דלקי� ולתת הקלות לדלקי� ירוקי� יותר

  .מוכפל בסכו� קבוע) כלשהו" ירוק"הנקבע על פי מדד (יהיה בשיעור משתנה מער( הרכב 

הכפלת שיעור כאשר הטבת הדלק מחושבת על ידי , 2003בבריטניה מיוש� אמצעי זה החל בשנת 

 2007/08נכו� לשנת ". המכפיל"שנקבע מדי שנה וידוע בש�  המס המתאי� לרכב החברה בסכו�

ראוי לציי� כי בבריטניה נקבע שיעור המס המתאי� לרכב על פי כמות . 14,400£סכו� זה עומד על 

 שיעור. מער( הרכב) 1%במרווחי� של ( 35% 'ל 15%שיעור זה עומד על בי� . שלו 2CO ' פליטת ה

גר� לקילומטר בפליטה מעלה  5וכל עלייה של  גר� לקילומטר 135של  המתאי� לפליט 15%של 

  ).HM revenue & customs( את שווי השימוש באחוז
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  ופדיו� חניהמיסוי  –' חלופה ב

הכרה במקו� החניה שמספק המעביד לעובד כהטבת , מצד אחד :כפולה מהותה של חלופה זו היא

כל מעביד גדול מספיק יחויב להציע לעובדיו להמיר את , מצד שני. על הטבה זו שכר והחלת מיסוי

הרעיו� של פדיו� חנייה הוא  .מקו� החניה שה� מקבלי� בהטבה כספית בשווי עלות מקו� החניה

גמיש ועל כ� נית� לממש אותו כנגד כל הטבה הניתנת על ידי המעביד ובתנאי שתהיה מספיק 

  .עובד לוותר על מקו� החנייהאטרקטיבית בכדי לגרו� ל

הטבה זו נפוצה מאוד במגזר הציבורי . די� רבי� מקו� חניה חינ� מהמעסיקיו� מקבלי� עובכ

רשויות התכנו� והמיסוי רואות בחניה חלק בלתי  . וכמעט בכל ארגו� שבו המעסיק העניק ג� רכב

מעסיק והעובדי� לכ( השלכות על ה. כאילו היא משמשת ליצירת הכנסות, נפרד משטח המשרד

מה שמספק לו תמרי- , כל הוצאות המעסיק הנוגעות לחניית העובדי� מוכרות לצרכי מס: כאחד

העובד לא נדרש לשל� מס בגי� החניה שהוא מקבל מאחר שאינה נתפסת ; להציע חניה לעובדיו

   .)2007, המשרד להגנת הסביבה( אלא כחלק בלתי נפרד ממקו� העיסוק, כהטבת שכר

היא  ,טבה הגלומה בחנייה חינ� ניתנת רק למי שבוחרי� להגיע לעבודה במכוניתמאחר שהה

מפלה את העובדי� שאינ� מגיעי� לעבודה ברכב� ומעודדת הגעה במכונית פרטית לעומת אמצעי 

הניסיו� . לשנה2  5000 'לחודש או כ2  500ל  300שווי ההטבה לעובד נע בי� . תחבורה אחרי�

בנסיעה  17%נרשמה ירידה של , 1992פדיו� חניה בשנת בקליפורניה הראה כי לאחר חקיקת חוק 

  .)ש�( יחידנית למקו� העבודה

  והמלצה ניתוח החלופות

ראוי ונית� לייש� את שתי החלופות : כלומר, החלופות שהוצגו לעיל אינ� חלופות מוציאות

ה מתבצעי� מטבע� באופ� הדרגתי ולכ� הניתוח שינויי� בהסדרי� מסוג ז, ע� זאת. במקביל

הקריטריוני� שעל . ביישו� החלופותמבחינת משרד התחבורה יצביע על סדר העדיפויות הרצוי 

נקודת המוצא לניתוח  .תכולה וישימות, תועלת, עלות: פיה� ייבחנו שתי החלופות המוצעות ה�

בכל אחת  .מאוד ובכל אופ� ה� נמוכות ,ת דומותשבוצע בנייר זה היא כי העלויות של שתי החלופו

 �החזקת העלויות כמו כ� . לממ� במידה ניכרת את הוצאת� לפועל מ� המיסוי הכנסותה יוכלומה

  .מאפשרת תהלי( השוואה פשוט יותר של קריטריו� התועלת

חלופה . תכולת החלופה משפיעה על התועלת המופקת ממנה ועל כ� אתחיל בניתוח קריטריו� זה

ת ישירות על בעלי רכב חברה ומשפיעה על כל נסיעותיה� לצרכי� פרטיי� כולל הנסיעות פועל 'א
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 ,פועלת על כלל העובדי� הזוכי� לחנייה מ� המעסיק, לעומת זאת', חלופה ב. לעבודה ובחזרה

ומשפיעה רק על נסיעותיה� לעבודה ובחזרה ללא השפעה על  ,ובתוכ� ג� בעלי רכב חברה

ישיר על  לה השונה של כל חלופה משפיע באופ�אופ� הפעו. פרטיי� הנסיעות האחרות לצרכי�

תאפשר להוריד את הנסועה של רכבי חברה ולקרב אותה ' חלופה א. מידת התועלת מכל אחת

תופעת צמצו� תהיה פחות יעילה בכל מה שקשור לשא( קרוב לודאי , לנסועה של בעלי רכב פרטי

א( תהיה יעילה פחות בהשפעה על נסיעות , ותתצמצ� את תופעת היוממ 'ב חלופה. היוממות

ההנחה היא ששתי החלופות תגרומנה לצמצו� מספר רכבי החברה בשל  .פרטיות ברכבי החברה

מטרת המדיניות  מנקודת המבט של משרד התחבורה. ירידת התועלת של הפרט מ� השימוש בה�

גבוהה ' שתצמח מחלופה בהיא מעבר נוסעי� מכלי רכב פרטיי� לתחבורה ציבורית ולכ� התועלת 

  .יותר

. 'על פני חלופה א' מבחינת ישימות� מעלה כי ג� במישור זה עדיפה חלופה ב השוואה בי� החלופות 

, 5'המליצה על ביצועה של חלופה ב, אשר סיימה את עבודתה בתחילת השנה ,הוועדה למיסוי ירוק

ולא " גזר"מכילה ג�  ',ד לחלופה אבניגו, 'חלופה ב, כמו כ�. 'ולעומת זאת לא דנה כלל בחלופה א

הניתוח שהוצג לעיל  .מה שיכול להקל מאוד על שיווקה לציבור וכ( ג� על יישומה" קלמ"רק 

בנספח . מנקודת המבט של משרד התחבורה' עדיפה על פני חלופה א' מוביל למסקנה כי חלופה ב

  .האסטרטגי תוצג המלצה מפורטת לאופ� יישומה של חלופה זו

  

                                                           
5
  �מדובר בהמלצה כללית לביצוע החלופה ללא ניתוח מעמיק וכניסה לכלל המשמעויות הנוגעות בדבר כמו ג� לאופ

 .היישו�
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  סטרטגינספח א

קואליציית התומכי� : לשתי קואליציות מרכזיותהנדונה בנייר זה נית� לחלק את זירת המדיניות 

הקואליציה הראשונה . וקואליציית המתנגדי� למהל(ביישומה של חלופת מיסוי ופדיו� חנייה 

המשרד להגנת , רשות המיסי� –משרד האוצר , והבטיחות בדרכי� משרד התחבורה: כוללת את

לי� של "רת המנכוופורו� חב" תחבורה היו� ומחר"ארגו� , משרד התשתיות הלאומיות, ההסביב

משרדית 'השחקני� הראשוני� היו חברי� כול� בוועדה הבי� ארבעת. הציבורית התחבורה

ארגו� . ושותפי� להמלצה כללית ליישומה של חלופת מיסוי ופדיו� חנייה בישראל למיסוי ירוק

ונחשב לשות0  על מנת לשנות את מדיניות התחבורה בישראלק�  "תחבורה היו� ומחר"

, פרסו� מאמרי�, עבודת הארגו� מתרכזת בעריכת מחקרי�. אסטרטגי של משרד התחבורה

לאחרונה היה שות0 הארגו� לחוות דעת שנכתבה . פעילות מול מקבלי החלטות ופעילות ציבורית

איל� 'למשפטי� באוניברסיטת בר על ידי הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה

שהחל לפעול  השחק� האחרו� הוא גו0 צעיר יחסית. )2007, פלבנאו� וטל( בנושא פדיו� חנייה

לקידו� התחבורה הציבורית בישראל ומעודד מדיניות שמטרתה הפחתת התמריצי� לשימוש 

  .ברכב פרטי

פורו� מנהלי , יסינגחברות הל: הקואליציה של המתנגדי� למהל( מורכבת מהשחקני� הבאי�

חברות הליסינג . התאחדות התעשייני� וההסתדרות, )cfo(הכספי� של חברות מובילות במשק 

המשמעות של מיסוי . צמחו בשני� האחרונות בזכות כשל השוק של מיסוי רכב ממקו� העבודה

דומה להעלאת זקיפת שווי השימוש ברכב ולכ� לצמצו� מספר רכבי  מבחינת� ופדיו� חנייה

האינטרס הברור של חברות אלו הוא למנוע את המהל( וה� מפעילות לובי בכנסת על מנת . חברהה

פורו� מנהלי הכספי� של החברות המובילות במשק מוטרד בעיקר . להשפיע על מקבלי ההחלטות

שכ� ה� , ות הקטנות במשק ה� הראשונות שיישאו בנטלמ� הפגיעה בתחרות ומהאפשרות שהחבר

התאחדות התעשייני� . למשו( עובדי� איכותיי� מריצי� המאפשרי� לה�יאבדו את אחד הת

מי שייפגע מהמהל( , לבסו0. הטלת מס נוס0 תייקר את עלות העבודהמוטרדת מ� האפשרות ש

  .הוא העובדי� המקבלי� היו� חנייה בחינ� ולכ� תתנגד ההסתדרות לפתרו� זה

. נטרס הציבור לבי� האינטרס הפרטינית� לומר כי המאבק בי� הקואליציות הוא מאבק בי� אי

הקואליציה המתנגדת למהל( היא בעלת כוח רב מאוד משו� שהיא מייצגת אינטרסי� חזקי� 

מטרת . וממוקדי� וחברי� בה דמויות בעלות יכולת השפעה משמעותית על מקבלי ההחלטות
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דת האסטרטגיה שתוצג להל� היא להעביר את המעסיקי� והעובדי� מ� הקואליציה המתנג

  .למהל( לקואליציית התומכי� בו

כלפי חו- יש . דירוג ושיווק, מסגור: אסטרטגיית הפעולה היא בעלת שלושה מרכיבי� מרכזיי�

לגרו� לכ( שהמהל( כולו יובל על ידי המשרד להגנת הסביבה וייתפס בציבור כמהל( סביבתי ולא 

הציבור חש אנטגוניז� כלפי  .כמהל( שנועד לעודד מעבר לתחבורה ציבורית או תיקו� עיוותי מס

התחבורה הציבורית ומידת יעילותה ועל כ� יש להימנע מהצגת טיעוני� לטובתה כטיעוני� 

ג� כ( הוא נושא בנטל כמו כ� הציבור שאליו מופנה המהל( חש כי . המרכזיי� ליישו� המהל(

כות לקשב הסוגיות הסביבתיות זו. המס המשמעותי ביותר והוספת מיסי� אינה צודקת בעיניו

�כלפי פני� הקואליציה אי� לזנוח את שיח , ע� זאת. גדול יותר מבעבר במגזר העסקי ובכ( כוח

  . תיקו� עיוותי המס על מנת לשמר את תמיכת האוצר ורשות המיסי�

שנות את מהלכי� מסוג זה יש לבצע באופ� מדורג על מנת לאפשר למעסיקי� ולעובדי� ל

פדיו� החנייה יעשה . של פדיו� חנייה בלא הטלת מס על חניהתחילה יש להחיל מהל( . הרגליה�

תייקר  בבעלות המעסיק הכללת חניוני� .ולא בחניוני� בבעלות המעסיק בחניוני� מושכרי� רק

בשלב זה יש להציג למעסיקי� . את עלות התכנית כיוו� שהמעסיק יישא בעלות פדיו� החנייה

לאחר  .על מנת לעודד� לייש� את המהל(, מסתמריצי מס כגו� הכרה בפדיו� החנייה לצרכי 

יש , תקופת הרצה של כחצי שנה ישונה החוק כ( שהחניה תחשב להטבה זקופה החייבת במס

  .לזכור כי ג� שווה הער( הכספי של פדיו� החנייה יוכר כהטבה לצרכי מס

י בזירת ההסתדרות והתאחדות התעשייני� מוגדרי� כבעלי עניי� רב בנושא וכ� כבעלי כח משמעות

מת� תמריצי המס ומת� מ על "משו� כ( האסטרטגיה הנכונה לפעול מול� היא קיו� מו. המדיניות

גיוס� של שני גופי� אלו לקואליציית התמיכה יפורר כמעט לחלוטי� את . ייה לעובדי�פדיו� החנ

ובר אי הצלחה בגיוס תמיכת גורמי� אלו יוביל לכישלו� המהל( כולו ולכ� מד. ההתנגדות למהל(

בשלב האחרו� יש לשווק את התכנית ככזו שתוסי0 הכנסה לכיסו . ברכיב קריטי בתהלי( היישו�

  .של העובד וג� תועיל לסביבה

ניתוח הזירה הפוליטית בעת הנוכחית מעלה כי אנו מצויי� . הצלחת המהל( תלויה רבות בעיתויו

הקשב של מקבלי  דבר המפחית את, ולאחר אישור התקציב בממשלה לקראת תקופת בחירות

עסוק כעת בפריימריז , שאמור להיות מהדוחפי� המרכזיי� של המהל(, שר התחבורה. ההחלטות

בי� א� תוק� ממשלה חלופית ובי� א� המערכת , כמו כ� יתכ� שלאחר הפריימריז. למפלגתו
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אי לכ( מומל- להמתי� ע� . יעמדו אישי� אחרי� בראש הפירמידה, הפוליטית תל( לבחירות

קיי� סיכוי רב יותר להצלחת המהל( בתחילת . המהל( עד להתייצבות המערכת הפוליטית ביצוע

   .כהונת� של מקבלי החלטות חדשי� המחפשי� להשפיע על המשרד אותו קיבלו זה עתה לידיה�

לאחר קבלת ההחלטה ליישו� התוכנית יצא משרד התחבורה בקמפיי� פרסומי נרחב שנועד ליידע 

בדומה להצעת� של , כמו כ� מוצע. וכנית והטבות המס הנלוות להאת המעסיקי� בדבר הת

בדמות מרכז ייעו- למעסיקי� שיפעל במשרד " תיקו�"להקי� מנגנו�  ,)2007(פלבנאו� וטל 

  .התחבורה ויסייע להטמעת התכנית ולפתרו� בעיות ביישו�

עלת גבוהה בצמצו� צפוי להניב תו ,בהתא� למוצע לעיל ,יישו� תכנית מיסוי ופדיו� חניה בישראל

    .הנסיעות היומיומיות לעבודה כמו ג� בצמצו� השימוש ברכבי חברה
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  רשות המיסי�: מקור
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  ניתוח השחקני� –' נספח א

  ח גדעו� סיטרמ�"רו , ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכי� "מנכ –הלקוח 
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סיטרמ� . מיסיונו הרב בענ0 התחבורה ומומחיותו בתכנו� כלכלי ובתחו� הבינלאוימופז בשל נ

ב מדיניות וציעשאחראי על  כמימשרד התחבורה  אתופועל למצב מאמי� בתכנו� ארו( טווח 

). כגו� רשות המיסי�(השפעות בלתי מתוכננות של גורמי� מחו- למשרד ללא , בישראלהתחבורה 

משרד התחבורה הפ( בשני� האחרונות למשרד גדול בעל תקציב ממשלתי משמעותי ומשו� כ( 
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 10תקציב שנתי (

  )2מליארד 
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את מדיניות התחבורה 

  .בישראל
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  הסביבה

שמירה על מקומו של 
המשרד כמי שמשפיע 

על עיצוב מדיניות 
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 �איכות חיי� וביטחו
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 192תקציב שנתי של (

 �  )2מליו

  

שמירה על כוחו בשוק   תיותמשרד התש
  .האנרגיה
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קידו� מעמדו וחיזוק 
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אחריות ליציבות 
  המשק והחברה

תחרות חופשית והגנה 
ל התעשייה ע

מהווה גור� כבד 
משקל בקבלת 

החלטות בתחומי 
עבודה , כלכלה'מאקרו
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