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  takzivim@mof.gov.il -אגף תקציבים באוצר 

  

    מס ריבוי כסיםכם בדבר הצעת: הדון

  , ימכובדי

    בושא בדון, כלהלן: אליכםתכבד לפות א

  

ועד עצם ימים אלה, מצויה מדית ישראל במה שקרוי "משבר דיור חריף", במסגרתו  2008משת 

    מאה אחוזים. עלה שווי הכסים הממוצע שבידי הציבור בלמעלה מ

יתן לומר שמשרד האוצר, בראשות השר משה כחלון, עושה מאמצים  מכהתלזכות הממשלה ה

שאו פריושא, כבירים לטיפול ב קווה לראות התוצאות  ואת ,שעד כה לאבעתיד.   

תחבורה, בקידום פיתוח שטחי הציבור ובמציאת תחום הדי אם ציין את ההשקעות האדירות ב

    .מוזלים לבי מעמד הביייםפתרוות דיור 

 ,וספיםכלים ולצד קידום תכון אגרסיבי  אשר תמכו על ידי אגף התקציבים באוצר, התכיות ה"ל

הממוה על ושא הדיור ו יו"ר ועדת הרפורמות ,גמת ראש מטה הדיורדומיויים מוצלחים לצד ו

  מקדשים את המטרה. -) למשבר ימים בקידום מעשי של פתרוות ראוייםלילות כ(העושים  פכםאגב

ולא יהיו אין הישראלי לשכת שמאי המקרקעין חזרה והתריעה לאורך השים כי בשוק הדל"ן 

השיויים מתרחשים בו באיטיות, גם בתקופות ומורכב וקשה  בישראלשוק הדל"ן  .רוות קסםפת

    .ושל ירידות מחירים, והיו גם כאל

הן יחוח מבעיה ועלה לפתרון  םבה מצאחוויו גם יסיוות והצעות שלא , מעת לעתברבות השים ו

    . שאיו מן העיין ,ליסטיופופ

     באגפכם.מקצועיים גורמים מצד גם  ,ת עזההתגדושזכתה ל 0כזו הייתה תכית מע"מ 

    להערות הציבור. לאחרוה  הוגשהר שאכזו היא גם ההצעה בדון 

  

 על אפשרות יישוםהשפעה ואשר להם  מבלי להיכס לטיעוים משפטיים וחוקתיים כבדי משקל

    :להלן התייחסותו המקצועית להשלכות החמורות הובעות ממו החוק,
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 2011הסיבה העיקרית לפרוץ המחאה החברתית בשת  - חשש לעלייה במחירי השכירות .1

לא חלמו על  2011אותם אלה שגם במחירי  ,ו הצעיריםיילד ה שוק השכירות הגואה.תיהי

     ם בארץ.האופק חיי עלרכישת דירה, ראו כיצד מחירי השכירות עולים כל העת וסוגרים 

     תסכולם וייאושם, יצאו לרחובות. התגברותעם 

    .בשוק של משכיריםמאז ועד היום עלו מחירי השכירות ואו מצויים גם היום, 

לידי משכירי הדירות ומספק בידיהם  "משחק"ם זה, כל שיוי רגולטיבי דברי במצב

    שכר הדירה. אה וספת של תחמושת להעל

בהתערבות בגובה שכר הדירה, בחוק שכירות כל פעם שעסקו בתופעה הזו חוויו היטב האת 

 .הגב' איילת שקד) -הוגת (יוזמה שעצרה בסופו של דבר ובצדק רב ע"י שרת המשפטים 

על כוות בעלי הדירות שלהם  ,מצד שוכרי דירותהרבות לוות אתם בוודאי גם מודעים לת

    ות.להעלות להם את שכר הדירה, על מת "להגן על עצמם" מפי אותה ההתערב

 לא רק בעלי שלוש דירות ויותר יסו להעלות את שכר הדירה -כך גם בהצעת החוק בדון 

ואין כל סיבה שהפעם יפעל משוכלל , כולם יסו. כך פועל שוק בכל הדירות שבבעלותם

   ה ביותר בישראל, אוכלוסיית שוכרי הדירות.רגישיה הישוב, תיפגע האוכלוסואחרת. 

 

עשרות אלפי כתוצאה מכך אם אכן מטרת החוק תושג, ו - חשש לצמצום שוק השכירות .2

כל עוד לא תעמיד  .10%בלפחות  יצטמק היצע הדירות להשכרהדירות יפלטו לשוק למכירה, 

 שתי המדיה פתרון חליפי לכל אותם שוכרים, ברור שגם מי שאיו מושפע מהחוק (בעלי

     מהביקוש הגובר. כתוצאה את דמי השכירות), יעלה מתוכן אחת מושכרתש הדירות

 

 ,מה עושה כל בעל עסק שלומד שהמדיה - התחלות הבייה פת בהיקףוס הקטהחשש ל .3

   פחות! מייצרמעויית לצמצם משמעותית את קהל לקוחותיו? הוא  ,ברגולציית מיסוי

שבתורו יביא שוב  ,החדשות מתכון בטוח להקטת היצע הדירות מהווההצעת החוק הזו 

    לעליות מחירים.

  

בעוד ובאזורי הביקוש יגלגלו משכירי הדירות את המיסוי הוסף  - לפגיעה בפריפריהחשש  .4

קיימת סכה כי  ,פתחם של שוכריהם, הרי שבפריפריה, היכן שהביקוש לדיור מוך יותרל

    ייפגע גם שווי הכסים של תושבי המקום.ויביא להיצף כסים בשוק,  אישור הצעת החוק

    של העמקת פערים בין פריפריה ומרכז.לזו המוצהרת, ישיג החוק תוצאה הפוכה  ,וכך
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זאת,  - במשבר הדיור, לא במישרין ולא בעקיפין תמטפל האי תחוק המוצעצעת הה .5

דירה אחת לשוק הדל"ן הישראלי. הדבר ולו לא תתווסף  ,עבורתמהטעם הפשוט כי במידה ו

שבהכרח  ,חדש ששוכר דירה יפה מקומו לבעל דירה ,אואוריה היבת התרחשעשוי להיחיד ש

    יותר ממו.כלכלית חזק 

 

ר לצמצום הפערים שאיו מוסיף דב - לוקה בחוסר שוויון קיצוי תחוק המוצעצעת הה .6

מיליון ש"ח לא משלם שקל אחד  5ששוויה  יחידהכך, בעלים של דירה בחברה הישראלית. 

אלף ש"ח  20 -כ, ישלם ש"ח מיליון 3דירות ששווין הכולל  3-מס בעוד חברו המחזיק ב

אלף לש"ח לשה, בעוד  18מיליון ש"ח ישלם  30דירות ששווין הכולל  3כך, בעלים של  שה.ל

 .אלף ש"ח לשה 18 מיליון ש"ח ישלם אף הוא 5.4דירות ששווין הכולל  3-חברו המחזיק ב

דירות מגורים ישלם על שלוש דירות, בעוד שחברו המחזיק רק  5 -כך, מי שמחזיק בו

   בשתיים השוות פי שיים מהשווי הכולל שלו, לא ישלם מאומה.

 

הצעת החוק איה מבחיה בין משכירים לכאלה  - תמידתי האי תחוק המוצעצעת הה .7

ווות מדוע מעדיפים הורי בי מעמד הבייים קיימות סיבות רבות ומג שאים משכירים.

הסיבה השכיחה ביותר היא בעוד ילדיהם עושים בהם שימוש.  ,להותיר כסים על שמם

   עם הגיעם ל"גיל השלישי". ,הרצון להבטיח את עתידם הפסיוי ולעיתים האישי

על כל  , היא העברת הכסים בפועל לילדים,הפוך לחוקעשה הצעת החוק, במידה ותתמה ש

בי אין מקום לעיות דעתי, להתערבות המדיה ולסיכון עתידם של הורי המשתמע מכך. 

רוה חפסיה שלהם במה שחשב עד לאהמעמד הבייים, אשר החליטו להשקיע את כספי 

       בחו"ל? היועבר להשקע ממימוש הדירה השלישית ממוןמה החלופה? שה .מטרה ציוית

  

"..מס זה יתרום הן לחלוקת הכסות כוה יותר  :תםהצעת החוק כתב ולסיכום, בדברי ההסבר של

במשק ולצמצום אי השוויון, והן יהווה תמריץ עבור בעלי הכסים למכור את הכס, מה שיגדיל את 

    היצע הדירות בשוק המשי, ויביא להפחתת רמת המחירים."

    הפרדוקסים והעדר הבת המהלך עד תום. כל במשפט זה טמוים 
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, כיצד הדבר יתרום לחלוקת הכסות שווה ואילך אם ימכרו בעלי הדירות את דירתם השלישית

התשובה ראה כי דירה אחת וספת? ולו יותר? כיצד יגדל היצע הדירות שהצעת החוק לא מייצרת 

תשובה זו חשובה ככל שתהיה, רק תקצין את אך , ש"ח שיזרמו לקופת המדיהמיליון  800 -טמוה ב

    .בשוק כיום העגומה תמות המצב

ההצעה בדון מחוק את ר ילהסכם לשקול מחדש את עמדתכם ולאור כל האמור לעיל, אי קורא ל

    .תקציבה

  

  

  

  , רב בכבוד                                                                                                              

  

  ר"יו - דוס אוהד                                                                                                          

  לשכת שמאי מקרקעין בישראל                                                                                      
  
  
  
  
  
  

  העתק:

    שר האוצר. -כחלון מר משה 

  

  

  

    


