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 הכבדה נוספת על מחירי הדיור
 שבסופו של יום לא מביאה לתוצאה המיוחלת –יוזמה נוספת של משרד האוצר 

 ורו"ח ד"עו ,נעם שרעבי

 

דו"ח המבקר חשף מחדלים רבים בהתנהלות המדינה בכל הקשור למחירי הדיור. דו"ח המבקר 

 הצביע גם על החלטות שלא יושמו.

והנה, דווקא היום, כשכולם מדברים על הצורך בהורדת המחירים, נראה כי תנאי שנקבע בהוראת 

שנועדה לעודד בניית דירות, דווקא הוא יגרום לעליית מחירים נוספת, כיוון  0202שעה משנת 

שבעלי קרקעות ויזמים רבים לא יצליחו לעמוד בו ובשל כך יחויבו בתשלום מס שבח בשיעורים 

 ניכרים.

 

תה לעודד בניית דירות מגורים ולהגדיל את היצע יהיאשר מטרתה  כך, בתוך הוראת השעה ,

, הוכנס תנאי שיעור מס מופחת במכירת קרקע המיועדת למגוריםבשוק באמצעות קביעת הדירות 

 82%דירות מגורים או של  8בנייתן של חודשים מיום מכירת הקרקע תסתיים  63והוא שבתוך 

 .גורים לפי התכנית החלה על הקרקעלפחות מדירות המ

יחידות דיור, וכל  8של בניין עם לפחות  4המשמעות של הוספת תנאי של סיום בניה וקבלת טופס 

שנים רק לקבל אישורים, הופכת את הוראת  8שנים, כאשר לפי דו"ח המבקר, לוקח  6זה בתוך 

 השעה ללא רלוונטית. 

  

יעת התוקף המקורי של הוראת השעה, והמשמעות היא חודשים ממועד פק 63בימים אלו, חולפים 

עומד לחלוף בימים  –שבהתייחס לעסקאות שנחתמו במסגרת הוראת השעה, המועד לסיום הבניה 

 אלו מבלי שהספיקו לעמוד בתנאי הנדרש לעניין שלב הביצוע והשלמת הבניה.

 .מצב דברים שכזה, יצר עיוות והמחוקק שוב אינו משיג את המטרה המיוחלת

 

בחלק ניכר מהעסקאות אשר כן קודמו וכן יצאו לפועל, בסיוע ולאור הוראת השעה, היזמים 

והקבלנים, לקחו על עצמם את ההתחייבות לעמוד בתנאים הנדרשים בהוראת השעה, בכדי 

לאפשר לבעלי הקרקעות, אשר מכרו והתקשרו בעסקאות, בין בעסקאות מכר ובין בעסקאות 

 ליהנות מההקלה במס שבח. –קומבינציה 
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מצב הדברים הינו שדווקא אותם קבלנים ויזמים ובעלי קרקעות אשר נרתמו  ועשו שימוש 

בהוראת השעה, באותו רצון של משרד האוצר לקדם פרויקטים חדשים, הם אלו הראשונים אשר 

ל אשר יפגעו כתוצאה מהתנאים שנקבעו ובמרכזם התנאי להשלמת הביצוע, למרות שפעלו ועשו כ

 ביכולתם בכדי לעמוד בתנאים אלו.

 

האמור מקבל משנה תוקף, בהתחשב בכך שכאשר פורסמה הוראת השעה נקבע שההטבה תחול 

, דבר שזרז יזמים וקבלנים ובעלי קרקעות רבים 60.00.0200רק לגבי עסקאות שחתמו עד ליום 

יכול פקעה הוראת אך בדיעבד, ולאחר שכב –כפי שביקש וייחל המחוקק  –להתקשר בעסקאות 

 . 60.00.0200השעה,  הוארך התוקף, רטרואקטיבית, גם לגבי עסקאות שנחתמו עד ליום 

 

המשמעות היא, שיזמים וקבלנים שהזדרזו ופעלו בהתאם להוראת השעה במטרה לחתום על 

, נענשים, באשר התקופה שעמדה לרשותם, 0200עסקאות עד למועד המקורי לפקיעתה תוך שנת 

מים אלו ואף אלו אינם נהנים מיתרת תקופת הוראת השעה שנה נוספת שתאפשר סיום מסתיים בי

 בניה, דווקא ליזמים ולבעלי הקרקעות שהשתהו וחתמו בדיעבד ובשלב מאוחר יותר.  

 

על היזם חבות מהותית נוספת שמקורה במס, חבות אשר בסופו של יום, מצב דברים שכזה, יחיל 

עם מטרת המחוקק, אלא גם פוגעת במדיניות וברצון הכללי נה אחד קלא רק שאינה עומדת ב

 ולהיפך, תגרום לעליית מחירים נוספת. להביא להפחתת מחירי הדיור בישראל

ועיכובים בירוקרטיים ואובייקטיבים, אשר עיכבו את הוצאת היתרי הבניה קשיים  עקבזאת 

 זום פרויקטים חדשים.והתחלת הביצוע ולא נכון להעניש ופעלו לי

  

בקשה להיתר בניה, הגשתו  לוועדות, הליכי התנגדויות וכו' אשר עד למועד הנפקת היתר הבניה 

למרות התנהלות עניינית של  ,לא די בה ,חולפת תקופה לא מבוטלת, והתקופה שנותרת לביצוע

לרשויות , בשלושת השנים שעברו מאז העברת החוק, היו בחירות גם כך החברה היזמית.

המקומיות ובחירות לכנסת אשר גרמו לעיכובים בקבלת היתרי הבניה וגם לאחר קבלת היתרי 

 .הבניה, ביולי האחרון החל מבצע צוק איתן אשר גרם למחסור חמור בידיים עובדות

 

, 0206בתקפה הרלבנטית להוראת השעה התקיימו בחירות לרשויות המקומיות בשנת  –כך גם 

י ערים לאור החלטות של רשויות חקירה וערכאות דיוניות )כך למשל ראש חלו השעיות של ראש

 .אשר אף הם הביאו לעיכובים בתהליכי קבלת היתרי בניה –עיריית רמת השרון( 

גם כאן מעת לעת ישנו חוסר בכח אדם וסגרים המוטלים על עובדים  –בהתייחס לביצוע בפועל 

 .מיהודה ושומרון

 

שנעשתה בנושא, כתבה שאין בסמכותה להאריך את התקופה מעבר ל רשות המסים, במענה לפניה 

 חודשים כיוון שיש צורך בתיקון חקיקה.  63
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חקיקה לרבות חוק ההסדרים, תוארך התקופה הקבוע להשלמתה בניה שבמסגרת  סבוריםאנו 

דווקא היזמים, הקבלנים ובעלי הקרקעות שנעמדו לצד בהיקף הנדרש, באופן בו לא יפגעו 

המחוקק והתקשרו בעסקאות מתוקף הוראת השעה תוך הגדלת ההיצע של הדירות למגורים, 

פרויקטים אשר נמצאים כיום בשלב ביצוע מתקדמים, אך לא עמדו עדין בסיום השלב הנדרש 

ן ולא היו בשליטתם כלל וכלל וזאת לאור עיכובים בירוקרטיים ואובייקטיביים כאמור, אשר אי

אשר  –. המועד שעמד לרשות יזמים, קבלנים ובעלי קרקעות 0202וזאת לפחות עד סוף שנת 

 התקשרו בעסקאות עד תום מועד פקיעת הוראת השעה.

 

 

 

 

 
 

 

 – נעם שרעביורו"ח או לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


