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סדר היו:
 .1הצעות לסדר היו:
א .פיטורי העובדי הערבי ברכת ישראל – ח"כ אחמד טיבי
ב .משבר "ויטה פרי גליל" – ח"כ איל גילאו
ג .מצבה הכללית הקשה של עירית בית שא – ח"כ אלכס מילר
 .2החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקו ( ,התשס”ט(2009
 .3החלטת גמלאות לנושאי משרה
ושאיריה()תיקו ( ,התשס"ט(2009

ברשויות

השלטו

)נושאי

משרה

שיפוטית

 .4סכנת סגירת מפעל "עו* העמק" ברמת ישי
 .5צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(30התשס"ח()2008גלאי(
 .6צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס' ,(31התשס"ח() 2008מכונות
ומכשירי מיכניי ,ציוד חשמלי ,מקליטי ומפיקי לקול ,לתמונה ולקול לטללויזיה וחלקי
ואביזרי של פריטי כאלה(
 .7צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )הוראת שעה()מס'  ,(2התשס"ט(
)2008קלטות(
 .8צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(29התשס"ח()(2008מצבר לרכב(
 .9צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(2התשס"ט() 2008תערובות
דגי ,מחליפי חו באמצעות לוחות(
 .10צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(11התשס"ט() 2009אגוזי
מקדמיה(
 .11צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(14התשס"ט() 2009פיסטוק,
מאייד(
 .12צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(18התשס"ט() 2009תבליני
שוני(
 .13צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(19התשס"ט() 2009טובי
אחרי לטלוויזיה(
 .14צו היטלי סחר )היטל יבוא הנובע מהסכ העדפה()הוראת שעה( ,התשס"ט(2009
 .15תקנות מס ער 0מוס* )תיקו ( ,התשס”ט(2009
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צו תערי* המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(30התשס"ח() 2008גלאי(

היו"ר ראוב ריבלי:
אנו עוברי ל צו תערי המכס והפטורי ומס קניה על טובי )תיקו מס'  ,(30התשס"ח%
) 2008גלאי(.
בועז סופר:
סוגיית הגלאי עלתה לדיו בעצ בבית המשפט בוויכוח לגבי הסיווג .אנחנו מבקשי
לייש את פסק הדי ככתבו וכלשונו לגבי הגלאי הספציפיי שעלו בפסק הדי .יחד ע זאת,
גלאי שלא עלו בפסק הדי – אנחנו מבקשי להג על הייצור המקומי שיש .לכ אנחנו מפצלי
את פרט המכס ליישו מלא של פסק הדי ,כמוב ,ולהגנה על הייצור המקומי .יש מפעלי –
שלושה מפעלי ,בקרית גת ,עפולה וקרית מלאכי – זה עיקרו של הצו.
היו"ר ראוב ריבלי:
כל מי שיש לו משהו נגד בקשת המכס ,נא לנמק.
יוס טמלר:
אני ראש אג יבוא בלשכות המסחר .אנחנו מבקשי מהוועדה לא לאשר את הצו .בחודש
אוגוסט כשהצו פורס ,למעשה לא היה קיי מכס בייבוא של גלאי לפריצות ולמניעת שריפות
מא מדינה בעול .בעקבות אותו פסק הדי שהוזכר ,המכס ,בזמנו ,ניסה להטיל מכס באמצעות
איזשהו שינוי בסיווג ,ובית המשפט קבע שזה לא חוקי .ברגע שהמכס הבי שהוא לא יכול לגבות
מכס על גלאי לפריצה אז הוא פרס את הצו .מה שאנחנו באי ואומרי – הגלאי אינ מוצר
צריכה רגיל .מדובר על מוצרי שאמורי למנוע ,כשמ – פריצה ושריפה .יש לעודד את השימוש
במערכות האלה ,ולא לדכא אות .הכוונה – לא להטיל מכס ,שקוד לא היה קיי ,אלא להשאיר
את המצב כמו שהוא.
היו"ר ראוב ריבלי:
הא הייבוא פוגע בייצור המקומי?
יוס טמלר:
אני אעביר את זכות הדיבור למי שמתעסק בזה בפועל.
נבו הראל:
לא .אני מנכ"ל חברת "יופיטר מערכות מיגו" .הייבוא זה סוג אחר של גלאי .באר+
מיצרי גלאי לשימוש פנימי בתו ,מבני .כל הגלאי מחו"ל ה למיגו חיצוני בלבד .המיגו
החיצוני מאופיי בכ ,שהוא עתיר עבודה .אי ייצור מקומי באר +שנעשה על ידי עבודה .להבדיל
מהדיו הקוד ,כשדיברו פה על תעסוקה ,באר +הגלאי מיוצרי על ידי רובוטי עתירי ידע.
החברות האלה ,שמייצרות באר ,+השוק שלה הוא ברובו בחו"ל.אנחנו ,כמדינה ,יצואנית של
גלאי למרבית המדינות בעול .למרבה הפלא ,הגלאי היחידי שמיובאי לאר +שמתחרי
בייצור המקומי ה גלאי שמיוצרי בקנדה ,ולכ ה ג פטורי ממס ,בגלל הסכמי שכר שיש.
הייתי מבקש להביע כמה דברי מדוע הפעולה הזו של המכס יוצרת נזקי ולא רק שהיא
לא מביאה שו תועלת – היא פוגעת בהרבה דברי שנוגעי לכל אזרח במדינת ישראל .גלאי זה
מוצר שמיועד למיגו אישי ,להגנה על אד ,על ביטחונו ורכושו .הייקור של הגלאי הגיע כבר לכ,
שאנחנו רואי % %
היו"ר ראוב ריבלי:
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נדמה לי שהבעיה העיקרית שעומדת בפנינו כוועדת הכספי של הכנסת זו השאלה הא
יש פגיעה בייצור המקומי או אי .כל שאר הנ קי שאתה מדבר בה – אני צרי ,ועדת חקירה כדי
לברר .אני שואל את בועז סופר – פסק הדי הוא מתחילת % % % 2006
בועז סופר:
היה ערעור ,אדוני ,בבית המשפט .ההחלטה ניתנה בדצמבר  ,2007למדנו את פסק הדי
ופרסמנו באוגוסט  8 .2008חודשי מתו פסק הדי.
היו"ר ראוב ריבלי:
אבל תגיד לי :יש פגיעה בייצור המקומי? הוא אומר שאי פגיעה בכלל.
נבו הראל:
לא רק שלא – ג לא היה מכס לפני כ.
בועז סופר:
הנושא הזה שלא היה מכס ,אבל הטענה – ידידי מר טמלר לא לגמרי דייק .הסוגיה בעצ
התפתחה סביב הסיווג .א זה היה מסווג כפי שסברנו  % %בא בית המשפט ואמר :לא מקבל .אנחנו
אומרי – בסדר גמור ,מיישמי ככתבו וכלשונו את פסק הדי של בית המשפט .חוזרי למקור.
רצינו להג על גלאי מתוצרת מקומית .אנחנו כמוב לא עוקפי את בית המשפט.
היו"ר ראוב ריבלי:
אבל הא יש לכ הוכחות ,שאתה יכול להעיד בפני ,שה קיימות בפני% ,אני מקבל את
אמירת ,כאמירה של עובד ציבור ,אי ל ,אינטרס כלכלי .אני שואל אות ,הא יש ל ,הוכחות
שלפיה אני יכול לקבוע חד משמעית שבלי המכס על המוצרי האלה ייפגע הייצור המקומי.
בועז סופר:
התשובה שלי היא בהחלט – כ .בהחלט יש פגיעה .אני רוצה לומר משפט נוס – אני מגיע
מעת לעת לוועדה ואני רוצה לומר שכל פע שאנחנו מבקשי להטיל מכס ,לא להוריד מכס ,את
צריכי להיות משוכנעי שבחנו וחקרנו .אנחנו בעד תחרות ,אנחנו רוצי ל % %את החשיפה.
שיעור המכס הממוצע בישראל עומד בער ,על  0.8אחוז .לכ ברור שא אנחנו רוצי להטיל מכס,
ידינו לא קלה על ההדק.
משה גפני:
הטענה שלו % %
בועז סופר:
אתה מכיר אותי ,ואני ,דעתי היא שאי הטלת מכס פוגעת בייצור המקומי.
משה גפני:
אני שואל אות ,הא נכו שהגלאי שמיוצרי באר +והגלאי שמיוצרי בחו"ל זה לא
אות גלאי ,זה משהו שונה לחלוטי.
בועז סופר:
הסיווג הוא אותו סיווג .היכולות % %
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משה גפני:
א אני רוצה לקנות גלאי מסוי  %הא ביבוא מחו"ל וג באר +אני יכול להשיג את
אותו מוצר?
בועז סופר:
קיימת תחליפיות ,לא בהכרח מלאה ,ויש מענה שונה למוצרי שוני .אבל ,אנחנו
מסווגי את הגלאי תחת אותו פרט מכס .א היינו יכולי – ואני כבר מתחייב פה ,ולהגיד –
אלה גלאי שאי לה תחרות מייצור מקומי ,כ ,אנחנו נוהגי במש ,כל השני .יכולי להעיד,
ג ידידי ,טמלר ,שא אנחנו מזהי מוצר שאי לו תחרות מייצור מקומי – בבקשה ,אנחנו
פוטרי .זו המדיניות שלנו .אני כבר מתחייב פה .אני מוכ לעשות עוד בדיקה ,ואני מוכ להתחייב
לוועדה.
היו"ר ראוב ריבלי:
אז מדוע שלא נדחה את זה? סו מעשה במחשבה תחילה .א יש שמ% % +
בועז סופר:
לדעתי – לא.
היו"ר ראוב ריבלי:
אתה בא ואומר – אני צרי ,לדעת .א הגלאי המיובאי אינ דומי לגלאי
המיוצרי ממילא הדבר לא יציל א אחד.
בועז סופר:
עד היו ,החומר שהובא לפנינו מביא אותי לתשובה פסקנית במאה אחוז .אולי יש חומר
שלא הובא בפנינו .אבל זה קצת מגוח ,שלא מביאי לי את החומר לפני כ.
היו"ר ראוב ריבלי:
ה 30 %יו לא יהיו דרמטיי .א אנחנו נית לכ שבועיי להביא בפניו חומר שיוכל
להביא לידי שיקול דעת נוס %הא יש חומר נוס?
יוס טמלר:
חובת ההוכחה על הצד % %
היו"ר ראוב ריבלי:
אני לא בית משפט .חובת ההוכחה של ,היא לשכנע אותי .אני שואל אות 0:,הא יש
חומר כזכ?
נבו הראל:
יש.
היו"ר ראוב ריבלי:
השאלה השניה – תו ,כמה זמ אתה יכול להעביר אותו.
בועז סופר:
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מאוגוסט לא הצלחת להעביר לנו % %
נבו הראל:
 24שעות .לא ביקשת % %
היו"ר ראוב ריבלי:
 24שעות .תודה רבה .אתה תעביר לו תו 24 ,שעות ,ובשבוע הבא נדו בעניי זה.
בועז סופר:
אי אחרי שבוע הבא ,כי אחרי זה יפוג התוק.
היו"ר ראוב ריבלי:
ידוע לי לוח הזמני .אתה תעביר לו תו 24 ,שעות את החומר .דר ,אגב – כמה המכס?
קריאה:
 12אחוז .כאשר – בנוס לזה שלא קוני יש כא פגיעה ממשית % %
היו"ר ראוב ריבלי:
פתוחה בפני ,הדלת .טענת את כל הטענות של ,,וא אי ל ,פה ישועה ,הרי היועצי
המשפטיי של ,יביאו בפני ,את כל האפשרויות .לנו יש קושי ,אנחנו לא בקיאי במכס .אנחנו
יודעי שמכס בא כדי להג על תוצרת האר .+א אי פה שו הגנה ,וא ג העניי לא הגיוני,
מבחינת הציבור בישראל ,אנחנו נשקול זאת .על כל פני ,אנחנו מבקשי ממ ,ככל המוקד
להעביר אליו את החומר .אנחנו נקבע זאת לשבוע הבא להכרעה .היו לא נתנו לכ לדבר .לפני
שתירצו.
מה
את
ולפרוס
לדבר
לכ
נית
ההכרעה

