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הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

םילשורי "ב  ותל "מ  וה נ ' חאו ' "מ נ ' עב הינבו  תומזי  יחרזמ  מ.ד.מ  ררע 81/15  ךילה : רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי ,  זוחמ  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

.ארגיא רמת  "ד  וע תימוקמה : הדעוה  ץמניטש   ב"כ  יעור  וא  וביבר ו/ "ד  וע תררועה : ב"כ    4.5.16 הטלחה : ךיראת 

בויחה תתחפה  התועמשמש  הרשפ  רשאל  תיאשר  איה  םיבצמ  ולאבו  םאה  הלאשל  ררעה  תדעו  השרדנ  הינפב , ררעה  לוהינ  תרגסמב 
הבוג לש  תיתועמשמ  התחפה  ותועמשמש  הרשפ , םכסה  רשאל  הינפב  השגוהש  םידדצה  תשקבב  הטלחה  םשל  תאז   החבשה  ? לטיהב 

, ררעה לוהינב  םיכורכה  םייטפשמ  םינוכיס  ודמע  הרשפה  רדסה  רשאל  ןוצרה  סיסבב  ןוילימ  .)₪ ל-2.25  ןוילימ ₪  מ-7.75   ) בויחה
ןהילע םתסנ  הנודנה , םייניבה  תטלחה  ןתמ  רחאל  קרש  הדוהי ) רבו  ןמגינוה  תינק ,  ) תוחתפתמו תוקיתו  תוכלה  םושייל  רתיה  ןיב  וסחייתהש 

(. םויב 10.5.16  ) ןוילעה טפשמה  תיב  ללוגה ע"י 

"מ  חה ידי  לע  בתכנש  רמאמב  וזכורש   ) הפיחו זכרמ  ביבא , - לת תוזוחמב  ררעה  תודעו  לש  תוטלחה  רפסמ  תומייק  וז  תינורקע  היגוסב  עודיכ ,
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קניל "ב  צר ןוקית 84? ," רחאל  החבשה  לטיה  רועיש  רבדב  הרשפ  םכסה  רשאל  תכמסומ  ררעה  תדעו  םאה  החבשה –  לטיה   " אשונב
הז רשקהב  תבייחתמה  תוריהזה  תדימל  תונושה  ררעה  תודעו  ושרדנ  ןלוכ  תוטלחהב   , http://www.od-nadlan.co.il/?p=3767 רמאמל

םע ביטיהל  יעבט , ןפואב  התייה , ןכרדש  תומכסהו , םיעגמ  עונמל  עודיכ , התיה  תשרופמה  ותרטמש  "ב  ותה קוחל  ןוקית 84  תוארוהמ  תעבונו 
.הלא תונורקע  םושייב  הקסע  םהיניב  הלפנש  תקולחמהו  תונושה , ררעה  תודעו  תוטלחהב  ואטוב  תוששחה  .רתוי  םיקזח  םידדצ 

תלבוקמ הז  רשקהב  .תומכסה  רשאל  התוכמס  תא  ןורקעב  לולשל  ידכ  שי  ותילכתבו  ןקותמה  קוחה  חסונב  יכ  הרבס  אל  ררעה  תדעו  תישאר ,
העובט התעדל , יכ  ררעה  תדעו  הפיסוה  ךכל  .תורשפ  ירושיאב  ללככ  וכמתש  זכרמו  הפיח  זוחמב  ררעה  תודעו  תדמע  ררעה  תדעו  לע 

תרחא הנווכ  רדעהב  ןבומכ  תאזו  םידדצה , לע  תלבוקמה  הרשפ  ךרד  לע  םג  תקולחמב  עירכהל  תוכמסה  תיטופיש  ןיעמ  האכרע  תוכמסב 
הירחאלו ררעה ,) תדעו  ינפב   ) תיטופיש ןיעמה  תוניידתהה  ןמז  תניחבמ  הרשפה  דסומ  תונורתי  תא  הנייצב  .יתקיקחה  רדסהב  תעמתשמ 

.טפשמה יתב  ינפב  תיטופישה  תוניידתהה  ןמז  תניחבמ 

תמועל ררעה , תדעו  תויוכמס  תא  םצמצל  שקיב  אל  קקוחמה  היפל , תימוקמה  הדעוה  תנעט  ררעה  תדעו  לע  תלבוקמ  התייה  תוכמסה  טביהב 
הפנעה הקיספל  תדגונמ  וז  האצות  תיתוהמה  הניחבה  ןמ  .טפשמה  תיבל  רתוי  תובחר  תויוכמס  תונקהלו  רוערעבש , טפשמה  תיב  תוכמס 

תומכסה ןוחבל  םייעוצקמה  םילכה  ררעה  תדעול  תיתוהמה  הניחבה  ןמ  יכ  םג  ןאכמ  .ןמוימו  החמומ  יטופיש  - ןיעמ םרוגכ  ררעה  תדעוב  האורה 
תדעול תוכמס  רדעהב  ירהש  םעט , לכ  ןיא  ךכל  תימוקמה  הדעוה  הנעטש ב"כ  יפכו  תיטקרפה  הניחבה  ןמ  םג  .םידדצה  ידי  - לע תועצומה 

תיב ינפב  רוערעב  המכסה  רשואת  ינש  בלשבש  ידכ  קרו  ךא  ונינפבש , םיכילהה  לוהינ  ךרוצל  זבזובי  בר  ןמזש  חינהל  ןתינ  ןיינעב , ררעה 
וא תיתוהמ  הקדצה , לכ  ןיא  רמולכ , .טפשמה  יתב  לע  ףסונ  סמוע  תלטה  ןכו  ררעה  תודעו  ןמויב  םידדצב , העיגפ  ךות  תאז  לכו  טפשמה ,

.תורשפ ירושיא  תניחבמ  היתוטלחה  לע  םירוערעב  ןדה  טפשמה  תיב  לומ  לא  ררעה  תדעו  תויוכמס  םוצמצב  תיטקרפ ,

ליעפהל שי  בויח , תיחפהל  וא  לטבל  ףיעסב 13א , העובקה  טפשמה , יתב  תוכמסו  התוכמס  תאש  ררעה  תדעו  הנייצ  תאז  דצלש  אלא ,
אללו בייחל  תימוקמה  הדעוה  ןיב  המכסה "  " בקע בויח  תתחפה  תוענומכ  שרפל  שי  ןתוא  תישילשה  תפסותה  תוארוה  ללכל  םאתהב 

.ררעב תונעטה  עקר  לע  המכסהה , תא  תיאמצע  הרוצב  ןוחבל  הלוכי  תכמסומה  האכרעהש 

המכסהה תא  ןוחבל  ררעה  תדעו  לע  הז , ןיעמ  הרקמב  היפלש  זכרמו  הפיח  זוחמב  ררעה  תודעו  תדמע  ררעה  תדעו  לע  תלבוקמ  הז  עקר  לע 
הנעמ תתל  ידכ  העצהב  שי  ררעה  תדעו  תעדלש  לככו  העצהה  תא  תיאמצע  הרוצב  ןוחבל  ררעה  תדעו  ידיבש  לככ  .םידדצה  ידי  - לע תעצומה 

םויסבש םיינוידה  תונורתיה  תא  םג  לוקשל  ןוכנ  הז  ןיעמ  הרקמב  .הרשפה  תעצה  תא  רשאל  התורשפאב  ירה  הינפב , םידדצה  ינועיטל 
.תורחא תקיחמו  תונעטהמ  קלח  תלבק  ךות  םידדצה , ןיב  תוניידתהה 

םצע יבגל  יטפשמ  ןוכיס  - יוכיס תכרעה  בקע  םיוסמ , זוחאב  בויח  התיחפמה  המכסהל  ףקות  תתל  םוקמ  ררעה  תדעו  תעדל  ןיא  תאז , םע  דחי 
, ררעה תדעו  תעדל  רתוח  הז  בצמב  הרשפ  לש  הרושיא  .ביבא  לת  זוחמב  ררעה  תדעו  תדמעל  רתיה  ןיב  ררעה  תדעו  הפרטצה  ךכב  .בויחה 

תקולחבש ימינפה  ןויגיהה  תא  ןוחבל  םילכה  תא  ררעה  תדעול  ןיא  המעטל , ןכש  .קלקלח  ןורדמ  לש  ותישאר  הווהמו  ןוקית 84  לש  ונויגה  תחת 
הקיטקרפה תרזחהל  תירוחאה ) תלדב  םעפהו   ) איבי הלא , ןיעמ  תומכסה  רושיא  יכ  קיסהל  אלא  היהי  ןתינ  אלו  םייטפשמ  םייוכיסו  םינוכיס 

.הז שיגר  םוחתל  רבעהמ 

תכרעה םירבדה  עבטמו  ןכ  לע  .הכרדכ  םינוכיסה  תא  הכירעמ  תימוקמ  הדעו  לכ  יכ  הז  רזובמ  םוחת  לש  ועבטמ  יכ , ררעה  תדעו  הנייצ  ףסונב 
תרחאה ב-40% ידי  - לע ינולפ ב-30% , לש  וניינעב  קיתב  תחא  תימוקמ  הדעו  ךרעות ע"י  המוד  תיטפשמ  תובכרומ  םילעמה  םיקיתב  ןוכיסה 

 – השחמה םשל  ךכ  .שלחה  םושינב  עוגפל  ידכ  אהי  וז  הקיטקרפב  ררעה  תדעו  תעדל  תינומלא ב-70% . הרבח  לש  קיתב  תישילש  ידי  - לעו
יבוט ידי  - לע תגצוימה  הלודג  הרבח  לש  קיתב  תימוקמה , הדעוה  ידי  - לע ותכרעה  תניחבמ  יטפשמה , ןוכיסה  היפלש  הנבה  לולשל  ןתינ  םאה 

"? ןטקה םושינ  לש ה" ונניינעב  הלועה  ההז  יטפשמ  ןוכיסמ  רתוי  לודג  םיצעויה 

עבונו ררע  תדעו  ידי  - לע תיאמצע  הניחבל  ןתינה  רבסה  לע  ססובמ  הרשפה  םכסה  וב  םוקמב  יכ  ררעה  תדעו  תדמעל  איה  תועמשמה 
ןורתפה תניחבב  תכמותה  תינוידה  תוליעיה  ןיבו  תישילשה  תפסותה  תילכת  ןיב  תיתיזח  הריתס  תמייק  אל  םידדצה , תונעטמ 

םשל םייוכיסו  םינוכיס  תמכל  םישקבמה  הרשפ  ירדסה  רושיא  תאז , תמועל  .יואר  ךכ  יכ  הענכתשה  ררעה  תדעוש  לככ  ורושיאבו ,
ררעה תדעו   תעדל  בשייתמה  יטפשמה  ללכה  והז  .םרשאל  ןיאו  תישילשה  תפסותה  תוארוהל  םידגונמ  םייוסמ , זוחאב  בויחה  תתחפה 

.ותילכתו קוחה  תוארוה  םע 

תעבונה הרשפב  רבודמו  ליאוה  טלחומ  בל  םותב  התשענש  ךכ  לע  הקלח  אל  ררעה  תדעוש  םגהש  הרשפב  רומאכ  רבודמה  אנד , הרקמב 
תדגונמ וז  ררעה , תדעו  תעדלש  ירה  תישילשה  תפסותה  תוארוה  תחת  תרתוח  בויחה  םצע  רבדב  תיטפשמ  הנעט  יבגל  ןוכיסה  תכרעהמ 

תחאב רבודמש  ירה  ררעה , תדעו  ןחבית ע"י  תיטפשמה  הנעטהש  אלל  הז , בצמב  הייבג  רשואתש  לככ  ןכש , .הרקוי  תורידב  הקספנש  הכלהל 
קיתב לופיטל  הנוכנה  ךרדה  ררעה  תדעו  לש  המעטל  ןכ  לע  .תוחדיהל   הנידש  הנעט  בקע  בר  רסחב  בויח  וא  יקוח , אל  בויח  תופולח  יתשמ 
תאפקה איה  םימוד , םירקמב  תוינורקע  תויגוסב  ןוילעה  טפשמה  תיב  תערכהל  דע  םיכילה  לוהינמ  ענמיהל  םישקבמ  םידדצהש  לככ  הז , ןיעמ 

 . ךילהה
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תכרעה בקע  בויחה  הבוג  תתחפה  ןתועמשמש  תומוד  תורשפו  וז  הרשפ  רשאל  לכות  אל  הז , הרקמב  יכ  העבק  ררעה  תדעו  רומאה  דוסי  לע 
.התחדנ הרשפה  םכסה  רושיאל  םידדצה  תשקב  ךכיפלו  ןוכיס 

.םידיגו רוע  םורקת  אל  רבכ  רומאכ  הרשפ  םג  יכ  הארנ  ןמגינוה , ןיינעב  ןוילעה  תערכה  רואל 
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	האם ובאלו מצבים רשאית ועדת הערר לאשר פשרה שמשמעותה הפחתת החיוב בהיטל השבחה?

