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כותרת :ראיו ע עור די יואב בי שמייצג את
בעלי העסקי בדרו וראיו ע אבישי
רונן הירשלר:

כן ,המלחמה מאחורינו ,הפסקת האש המלאה עוד

לפנינו ונושא פיצוי בעלי-העסקים שנפגעו בדרום ממש על הפרק
הבוקר ,וועדת-הכספים של הכנסת בראשות יושב-ראש הוועדה
חבר -הכנסת אבישי ברוורמן  -תדון בנושא הזה בדיוק ,ועורך-דין
יואב ביין שמייצג בעלי-עסקים רבים בדרום מבקש לעצור את
אישור התקנות וטוען שהלקוחות שלו ייפגעו קשות אם לא יכניסו
בהם תיקונים מהותיים ואנחנו מהסיבה הזו זימנו אלינו את
עורך-דין יואב ביין ,בוקר-טוב לך.
עו"ד יואב ביין:
רונן הירשלר:

בוקר-טוב רונן.
מייד נשוחח גם עם יושב-ראש הוועדה ברוורמן על

הדברים האלה ,אבל אולי אם אתה יכול בתור התחלה ,מכיוון
שקראתי את הטענות ומדובר באמת על נושא יחסית סבוך ,למי
שאינו ממש בתוך העניין ,אז אם תוכל לתת לי באמת ,בשפת
   
 



בני-אדם את הטענות העיקריות שלך אל התקנות שאולי יאושרו
הבוקר?
עו"ד יואב ביין:

העניין הוא כזה ,שהתקנות לא מטפלות בניזוקים

רבים ,הם תקנות שהם
נוסחתיות ,זאת אומרת הם עושות השוואה של מספרים והם לא
מסתכלות בכלל על העסק ,על הנזק הממשי שלו .זאת אומרת,
עסק למשל שביטלו לו עסקה וזה מופיע בכלל לא בינואר אלא
קצת אחרי אז בכלל לא יקבל שום פיצוי בגלל שהנוסחה היא
השוואת מחזורים נגיד והיא לא תיתן לו שום פיצוי .כלומר
התקנות כמו שהם הם נוסחתיות ,הם עושות השוואות למשל :הם
עשו מחזורים אז הוא עושה השוואה בין שנה קודמת לשנה
נוכחית ,מסלול עובדים מדבר על היעדרות של עובדים כפול
מקדם ,מסלול ההוצאות מדבר על מצב שהעסק יש בו יותר
הוצאות מאשר הכנסות ,אבל יש הרבה נזקים שבכלל לא מופיעים
דרך הנוסחאות האלה ולא ניתן להם שום ביטוי דרך הנוסחאות
האלו.
רונן הירשלר:

תן לי עוד דוגמא לעסק שלא מוצא את עצמו

מפוצה על פי התקנות הנוכחיות.
עו"ד יואב ביין:

למשל יש מצב ש ,-בדרך כלל היו מובילים את

הסחורות של עסק מסויים בהובלה ימית ועכשיו שבגלל המצב היו
כמה ימים שהם בעייתיים והיה צריך להטיס את הכל ,וזו עלות
    
 

  

הרבה יותר גבוהה והתקנות לא יתנו לזה שום פיצוי .למשל,
דוגמא נוספת :יש אינטרס גדול שבכלל אין לו שום ביטוי בתקנות
שזה אינטרס הקטנת הנזק ואינטרס של משלם המיסים למעשה,
שהניזוקים יקטינו את ניזקם .אז למשל משלמים בעסקים
מסויימים איזה שהוא בונוס על הגעה לעבודה ,תוספת סיכון ,אז
זה בכלל המדינה לא תשלם למרות שיש לה אינטרס ברור לשלם
על תוספות קטנות ואחרות פה ושם במקום לשלם דווקא על
אובדן רווח.
רונן הירשלר:

כלומר אם אני מסכם את מה שאתה אומר לי:

בעצם אין שום מסלול בתוך התקנות שתאשר הוועדה אולי הבוקר,
אין שום מסלול שבאופן מלא אומד את הנזקים הישירים שנגרמו
לעסק מסויים בעקבות או בגלל המלחמה בדרום?
עו"ד יואב ביין:

כן ,אין מסלול שנקרא ,שיש למשל בעוטף עזה

כרגע ,שנקרא מסלול הנזק הממשי .זאת אומרת שנותנת את
הפיצוי על הנזק הממשי שנגרם לעסק .יותר מזה ,יש מקרים
שעסקים יקבלו פיצוי סתם ,זאת אומרת ,בכלל שלא מגיע להם -
רק בגלל שהנוסחה ,לכאורה ,אמורה לתת פיצוי ,עכשיו בצפון מה
שקרה במקרים כאלה  -והמדינה טוענת את זה :שצריך להחזיר 2
מיליארד שקל ששולמו ביתר במלחמת לבנון השניה ועכשיו יש
עסקים שהם בעייתיים מאוד שמבקשים מהם כסף חזרה ,ובאמצעי
גבייה,
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רונן הירשלר:
עו"ד יואב ביין:

בגלל תקלות דומות?
בגלל שמה שקורה למעשה ,שהמסלולים הם

מסלולים נוספים והם בעצם סוג של מסלולים ,נזק ממשי אם
תקרא.
רונן הירשלר:

אוקיי ,בוא לא נחזור על הדברים ,אני שומע את

הדברים שלך ,ח"כ אבישי ברוורמן ,פרופסור אבישי ברוורמן,
יושב-ראש וועדת הכספים בוקר טוב לך.
אבישי ברוורמן ,יו"ר וועדת-הכספים בכנסת:

בוקר-טוב רונן,

בוקר-טוב לעורך-דין ביין.
רונן הירשלר:

כמו ששמעת נתתי לעורך-דין ביין לפרט את

הטענות העיקריות שלו ,אתה שומע את הדברים האלה ,לקראת
אישור התקנות הבוקר בכינוס הוועדה שלך ,מה אתה מרגיש כלפי
הדברים שאומר ביין?
אבישי ברוורמן ,יו"ר וועדת-הכספים בכנסת:

כן ,אבל אני רוצה

להבהיר שלושה דברים .שר-האוצר התחייב להעביר לי את התקנות
לאישור ב 31 -לינואר ולא עבר אבל קיבלנו אותם לפני יומיים.
אני מייד מכנס היום בצהריים באחת את וועדת-הכספים ,הזמנתי
גם את כל הנציגים כולל מהדרום .אני בוחן את כל הדברים ,אני
יודע שהיה משא-ומתן בין פקידי האוצר וחלק גדול מהנציגים ,גם
החקלאים גם התעשיינים ,יש דברים שגם מבחינתי עדיין לא הגיעו
לסיפוק מלא ולכן ניתן לכל הגורמים להציג את הנקודות .בסופו
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של דבר אני אצטרך לקבל החלטה היום והוועדה  -האם לפני
הבחירות לקבל החלטה על הצבעה ,שאולי לא תביא את הטוב
ביותר אבל תביא שחרור של כספים לחלק גדול מאוד לרוב
העסקים בדרום ,או לאור בוא נאמר  -אי הסיפוק המלא -
לדחות את זה הלאה .אז אני אומר עוד פעם :לחלק מהדברים
אולי גם נוכל עוד לשפר דברים בוועדה,
רונן הירשלר:

אני מבין שמרכיב הזמן הוא מאוד חשוב כאן כי

אם זה לא קורה עכשיו זה עניין של עוד כמה חודשים.

מה

שאני שואל ,אם אנחנו לא עושים עכשיו בחיפזון איזה שהיא
טעות שתשאיר את סימניה על בעלי-העסקים בדרום ואלי גם להם
עדיף להמתין חודש ,חודשיים ,שלושה כדי לקבל החלטה טובה,
שקולה ומאוזנת יותר?
אבישי ברוורמן ,יו"ר וועדת-הכספים בכנסת:

רונן ,אני לא מאמין,

תראה ,אני יכול לדחות החלטה היום ואולי לכנס מחר את
הוועדה עוד פעם ,אני אנסה ללחוץ ,לשנות ,אני אומר לך את
דעתי:

רוב ,אני כמעט ,רוב המגזרים שאני שומע ,אם לא נקבל

החלטה ביום יומיים הקרובים לפני הבחירות ,אתה יודע איזה
קלחת תהיה פה אחרי הבחירות עם כל האי בהירות איך אפשר
להקים קואליציה? מה שאני שומע כרגע מרוב המנהיגים ,אני אומר
לך של החקלאות ,של התעשייה  -שצריך להגיע לפתרון לפני
הבחירות ,כי חס-וחלילה אם נתחיל להגיע לכל החישובים האחרים
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המשמעויות להרבה מאוד עסקים בדרום תהיה קריסה ,ולכן אני
שומע את עורך-דין ביין ,יגיעו אנשים ,נדון ,בסופו של דבר נצטרך
לקבל החלטה  -האם אנחנו יום יומיים לפני הבחירות מקבלים
החלטה? אני מקווה לשפר את ההחלטה ,אני אאבק עליה ,או
שאנחנו דוחים את זה לחודשיים וזה יכול להביא לקריסה של
עסקים עכשיו.
רונן הירשלר:
עו"ד יואב ביין:

עורך-דין ביין זה מספק אותך?
הנקודה היא שאני מאוד מאוד רוצה שהתקנות

יעברו מהר ,אין לי שום עניין שהתקנות לא יעברו מהר .בזה אני
עובר לנקודה נוספת שטענתי זה העניין שאין בעצם טיפול לא
חקיקתי ולא פרקטי בתקנות האלה לגבי תשלום לזמן מוקצב,
קצוב או מקדמות? זאת אומרת לכאורה לפי החוק ,יש אופציה
לשלם מקדמות אבל בפועל לא בתקנות ,אין התחייבות לעמוד
בזמנים ,זאת אומרת של פיצוי תוך  Xזמן ,כן ,אין התחייבות
לשלם מקדמה ,והרי ,גם אם בסופו של דבר תתקבל טענתי,
שצריך לתת את הפיצוי של נזק ממשי ,זה עדיין מחייב במקרים
רבים לשלם מקדמות או לקצוב זמן ,כי אחרת אם ידונו בנזק
הממשי וזה ייקח זמן מסויים אז אה ,צריך לתת איזה מקדמה כי
האנשים זועקים במקרים מסויימים לכסף הזה  -אחרת הם
יכולים כמובן להגיע למצב לא טוב.
רונן הירשלר:

חבר-הכנסת ברוורמן התשובה שלך במשפט אחד.
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אבישי ברוורמן ,יו"ר וועדת-הכספים בכנסת:

אני אגיד עוד משפט

אחד ,משפט אחד אני רוצה להגיד :אני לא שר-האוצר ,את
הדברים האלה מציג האוצר היום .אני מאוד מאוד מעוניין
שהאוצר יפעיל את המקדמות שלו כיוון שהרבה מאוד עסקים
קטנים-בינוניים קורסים בגלל המקדמות ,אבל בסופו של דבר,
האוצר ייתן את הדברים ,אנחנו נעשה לעשות קצת שיפורים ,אני
עדיין חושב שעדיף לקבל החלטה יום יומיים לפני הבחירות כי
אם לא נקבל את זה עסקים רבים יקרסו ,אני סומך את ידי גם
כך ,שדרשתי מהאוצר כבר מזה חודש  -מה שאמר עורך-דין ביין
 לתת מקדמות לעסקים קטנים-בינוניים.רונן הירשלר:

חבר-הכנסת והפרופסור אבישי ברוורמן והעורך-דין

יואב ביין תודה רבה לשניכם רבותיי ,שיהיה לכם שבוע טוב,
תודה.

T UV W XW Y
^]\[ Z

] `\_ Z

