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הדיןפסקאחד.פההעררהתקבלבו,(15

מזכה,מגוריםלדירתהפטורשאלתסביבסב

האםהשאלהעמדההדבריםברקעכאשר

הדירה,מכירתלפניהעורריםשערכושיפוץ

כדירתהדירהאתלהכשירמנתעלשנעשה

ממספטורבגינהשהשבחמזכהמגורים

בתמונות:שבלת.משרדקליפי,בניטו־־ד

אביבתלרוטשילדמגדל

מלאכותית"."עיסקהמהווהשבח,

קבעהלטעמנו,ונכון,מדויקבניתוח

רו"חשלדינו)בפסקאחדפההעררועדת

קירשהריהשופטהצטרפואליופרידמן,צבי

כימרגליות(,דןמקרקעיןושמאיועו"ד

אףמלאכותית,עיסקהמהווהאינוהשיפוץ

מס.משיקולישנעשה

הדיןפסקעללברךישדעתנולעניות

זכויותעטרתאתליושנהמחזיראשרהזה,

לגי־מסלתכנוןהזכותאתהכוללותהקניין,

טימי

$TS1$לגיטימי$TS1$

$DN2$לגיטימי$DN2$זהבענייןהחוק,הוראותאתההולם

בפרק־כרסוםחלהשניםלאורךכידומה,

טיקה

$TS1$בפרקטיקה$TS1$

$DN2$בפרקטיקה$DN2$שלהיסודבזכותהפסוקהובהלכה

P"
פרידמןצבירו"חtg;המערכתדבר

בעיצומהאלובימיםמצוייםכולווהעולםישראלמדינת

נמצאטרםאלושורותלכתיבתונכוןהקורונה,מגיפתשל

התפשטותאתלצמצםיהיהניתןשבאמצעותוהחיסון

שונותמנבלותתחתלחיותנאלציםאנוכךבשלהמגיפה.

הקורונה',(."שגרתשקרוי)מהומשונות
לאשכמותוביותרחמורכלכלימשברנגרםמכךכתוצאה

אדיריםסכומיםלהוציאהמדינהנדרשתבובעבר,חווינו

המשברעםלהתמודדתעסקיולמגזרלמשקלסייעכדי

הקו־התפשטותמהגבלתכתוצאהבמשקהפגיעהשנוצר.

רונה

$TS1$הקורונה$TS1$

$DN2$הקורונה$DN2$2020בשנתכ־%7שלשליליתלצמיחהלגרוםצפויה

נוספות.משמעותיותפיסקליותלהשלכותוכן

ההיד־לבלימתהמיידיתלפעילותהבנוסףהממשלה,על

רדרות

$TS1$ההידרדרות$TS1$

$DN2$ההידרדרות$DN2$,הצמיחהלהאצתגםבמקביללפעולהכלכלית

המפתחהקורונה.למשברשקדמובשניםהורגלנושאליה

יפשטושלאלעסקיםסיועהואההידרדרותהמשךלמניעת

הפחתתשלבמחירגםוהתעסוקה,הביקושיםהגדלתרגל,

בהש־במסהקלותרכישה,מסמוסף,ערךמס)כגוןמיסים

קעות

$TS1$בהשקעות$TS1$

$DN2$בהשקעות$DN2$.)חוב-תוצריחסאתיעלואלופעולותאמנםועוד

שהתוצרלכךיגרמואולםניכריםבאחוזיםהקצרבטווח

כפיחוב-תוצרלרמתלחזורונוכלהקרובותבשניםיגדל

הקורונה.למשברכניסתנוערבשהיה

הצעדיםאתלעשותתדעהממשלהשאכןתקווה,אני

לציין,מיותרמתחקים.אףזהממשברשנצאכדיהנכונים
לרשותעומדיםבראשהוהנשיאההחשבוןרואישלשכת

השעה.לגודלודאגהמודעותמתוךההחלטותמקבלי

הערה




שלילייםופרסומיםחקירות

גדול.מקבחובםנושאים

טליולפצות,שקשהמק

הפלילייםההליכיםאםאף

אםואףכלום,בלאמסתיימים

האזרחי.בדיןגםזוכההנישום

כולנו:לסובתמכורחבל.שוב,

היא.זכותמסלתכנוןהזכות

אדםכלשלמזכותוחלקהיא

כאזרחהאדםוכבודלקניין

וליברליתדמוקרטיתבמדינה

והזכותהקנייןמזכותהנובעתהנישום

שיהיהכךמעשיו,אתלכלכלהאדםלכבוד

עומדעודכלהמינימלי,המסאתלשלםזכאי

החוק.הוראותבמסגרת

הזוהיסודיתזכותואתמחזקהדיןפסק

שקבעההלכהשלכבודהואתהנישוםשל
העליוןהמשפטבביתשמגרמאירהנשיא
שלחובתםואף"זכותםחזון:בעניין

עיסקאותלתכנןמיסיםבעניינימומחים

מס...עתירותתהיינהשלאכךמשפטיות

שבדיןהוראהכללטובתולנצלרשאיאדם
היאכךלשםשהריבו,מקילהאוהפוטרת

מנסהאינועודכלכמובן,והוא,נוצרה;

לעשותאוהמחוקקכוונתאתבמעשיולעוות

לתחומילהיכנסכדיכדיןשלאכלשהומעשה

לו".נועדושלאהקלהאופטור

החקירותבחדרילא

מסשלבחקירותהחלהזופרשהכינזכיר,

ניזוקומהםרבים,שלילייםופרסומיםהכנסה

במקביל.שנחקרוהמייצגיםואףהעוררים
שוואמצגשאינומסתכנוןשכך.מאודחבל

לחקירות,נשואלהיותצריךלאבדוי,או
המכווןאמיתימסבתכנוןמדוברכאשרודאי

החוק.פיעלהמםלהקלות

השומהפקידאומקרקעיןמיסוימנהל

אתולהפעילהמסתכנוןעללחלוקיכולים

אכן,מכך.להתעלםהחקפיעלסמכותם

לגי־למחלוקתנשואלהיותיכולמסתכנון

טימית

$TS1$לגיטימית$TS1$

$DN2$לגיטימית$DN2$הדר־אתקובעוהחוקהחוק,פיעל

כילזכור,גםצריךכזו.מחלוקתלנהלכים

בחובםנושאיםשלילייםופרסומיםחקירות

אםאףעליו,לפצותשקשהנזקגדול.נזק

כלום,בלאמסתיימיםהפלילייםההליכים

שוב,האזרחי.בדיןגםזוכההנישוםאםואף

מסלתכנוןהזכותכולנו:לטובתנזכורחבל.

אדםכלשלמזכותוחלקהיאהיא.זכות

דמוקר־במדינהכאזרחהאדםוכבודלקניין

טית

$TS1$דמוקרטית$TS1$

$DN2$דמוקרטית$DN2$.וליברלית

העורריםהדין.פסקלעובדותנחזור

שבש־היוקרתיהדירותבבנייןדירהרכשו

דרות

$TS1$שבשדרות$TS1$

$DN2$שבשדרות$DN2$נרכשההדירהאביב.בתלרוטשילד

סוכםמכןלאחרלצרכיהם.מגוריםכדירת

מעטפתכדירתתירכשהדירהביהקבלן,עם

ניתןבהמשךבנייתה.אתישלימווהעוררים

לפיצולפעלווהעוררים,4טופסלבניין

שרכשו.אחרתמדירההדירה

בשלהיהדירהאתלמכורביקשוהעוררים

אשרהמס,משטרשינוילפני,2013שנת

דירתבמכירתממסמלאבפטוראזעדזיכה

עלהעורריםחתמוכךלצורךמזכה.מגורים

והת־הדירהלשיפוץשיפוץקבלןעםהסכם

קנת

$TS1$והתקנת$TS1$

$DN2$והתקנת$DN2$כיורים,בתים,אמבטיות,כגוןאביזרים

נמכרההשיפוץגמרעםוכו׳.מטבחדלתות,

שבחממספטורביקשווהעורריםהדירה

מזכה.מגוריםדירתבגין

הבקשהאתדחהמקרקעיןמיסוימנהל

שלמכירההיתההכלכליתהמהותכיוטען,

מגו־דירתמהווהאינהאשרמעטפתדירת

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$.נעשההשיפוץכלהמנהל,לטענתמזכה

יוקרהדירתהולםאינוהשיפוץמס,לצורכי

חלקאינוהשיפוץכיהצדדים,ביןברורוהיה
מהממכר.

השיפוץאתהרסאכןהרוכשבפועל

משלו.שיפוץבדירהוביצעהעורריםשעשו

מסלצורךבוצעהשיפוץכיהמנהל,טעןעוד

סמכותופיעלממנו,להתעלםוישבלבד

סעיףלפימלאכותיותמעסקאותלהתעלם

טעןזהבענייןמקרקעין.מיסוילחוק84

כלללאמס,לצורכינעשההשיפוץכיהמנהל,

מהווההואכןועלנוסף,יסודימסחריטעם

לגיטימי.בלתימסתכנון

הערה




מלאכותיתעיסקהלא

בטע־פרידמןדןומנומקמפורטדיןבפסק

נתו

$TS1$בטענתו$TS1$

$DN2$בטענתו$DN2$תוךמלאכותית,לעיסקרהמנהלשל
העניין.נסיבותבראיהפסוקהההלכהניתוח

הני־שלזכותועלהדיןפסקעומדתחילה,

שום

$TS1$הנישום$TS1$

$DN2$הנישום$DN2$מכןלאחרהחוק.לפימיסיואתלתכנן

בביתשנקבעהההלכהעלהדיןפסקעמד

(2965/08)ע"אסגנוןבענייןהעליוןהמשפט

ואשר4ו/ו12ז(,)ע"אגוטשלובעניין

ניצולהמשקףחיובי,מסתכנוןביןהבחינה

המחוקקאשרבחוקהקבועותהמסהטבות
הדבריםאילומעודדהיהאףאומסכיםהיה

מסתכנוןמהווהואשרלבחינתו,מגיעיםהיו

פרצותהמנצלשלילימםתכנוןלביןלגיטימי,

אליהן.מודעאינושהמחוקקבחוקהקיימות
באותןהעליוןהמשפטביתבנוסף,

הנוסףהמסחריהטעםממבחןעברהלכות

טעםשלבקיומודילפיובכיפהששלט

שלסיווגהאתלשלולכדיכלשהומסחרי

המס־הטעםלמבחןכמלאכותיתעיסקה

חרי

$TS1$המסחרי$TS1$

$DN2$המסחרי$DN2$המס־שהטעםהדורשהנוסף,היסודי

חרי

$TS1$המסחרי$TS1$

$DN2$המסחרי$DN2$הנישוםקיים,היהשאילולאכזהיהיה

עודשביצע.בדרךהעיסקהאתמבצעהיהלא

ניטרלי,מסתכנוןגםכיגוטשל,בענייןנקבע
הני־שללאפשרותאדישהמחוקקבמסגרתו

שומים

$TS1$הנישומים$TS1$

$DN2$הנישומים$DN2$תכנוןאינוהמס,בנטלילשינוילהביא

בהםבמצביםרקכאמורהעוסקשלילי,מס

היוהדבריםאילולהםמתנגדהיההמחוקק

לבחינתו.מובאים

העורריםכינקבע,הנוכחיהדיןבפסק

בענייןשלילי.תכנוןשאינומסתכנוןביצעו

דירהרכשושהעורריםכךעלפרידמןעמדזה

השתנו.ותוכניותיהםלמגוריהםשתשמש

לשי־מיועדתמגורים,בבנייןנמצאתהיא

מוש

$TS1$לשימוש$TS1$

$DN2$לשימוש$DN2$כלבהלעשותניתןולאמגוריםכדירת

עלהעוררים,שעשוהשיפוץאחר.שימוש
בפטורבחייהםהראשונהבפעםלזכותמנת

המחוקקמטרתאתמשקףשבח,ממס
מגו־לדירתפטורלהעניקהחוקוהוראות

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$,לשימושבמקורכאמורשנועדהפרטית

בחוק""פרצהניצלולאהעורריםהעוררים.
ההולםנייטרלי/חיובי,מסלתכנוןפעלואלא

עיסקהמהווהאינוואשרהחוקהוראותאת
מלאכותית.

אםלמלאכותיתתיחשבעיסקהבייוזכר,

הימנעותהיאהעיקריותממטרותיהאחת

זהבענייןנאותה.בלתימסהפחתתאוממס

בלתימסשהפחתתכך,עלהדיןפסקעמד

עלהעוררים,עועשוהשיפוץ

הראשונהבפעםלזכותמנת

שבח,ממסבפעורבחייהם

המחוקקמערתאתמשקף

להעניקהחוקוהוראות
פרעית,מגוריםלדירתפעור

במקורכאמורשנועדה

העורריםהעוררים.לשימוש

אלאבחוק""פרצהניצלולא

נייערלימסלתכנוןפעלו

הפחתהאושוואמצגהצגתהיאנאותה

אמי־בפעולותמדוברעודכלמוסרית.בלתי

תיות

$TS1$אמיתיות$TS1$

$DN2$אמיתיות$DN2$,הריעיןלמראיתשאינןוממשיות

)ראונאותהבלתימסבהפחתתמדוברשלא

פעילותהעברתנדונהבו,761/77ע"אלמשל

לחברהמניותמבעליוממשיתאמיתיתניהול

הפס־לקזזמנתעלהפסדיםצברהאשר

דים(.

$TS1$.)הפסדים$TS1$

$DN2$.)הפסדים$DN2$אמיתיהיההשיפוץכינקבע,זהבעניין

מוסרי.בלתיולאוממשי

הקנייןמזכותחלק

הפךהנכסאםאףכימוסיף,קירשהשופט
מזכהמגוריםלדירתבלבדמיסוייתמסיבה

אתלהפוךבדיכשלעצמהזובעובדהאין

המסחוקיאםלדבריו,למלאכותית.העיסקה

מגורים,דירתהנכסשלבהיותויתרוןמקנים

מהווהאיננההעדיףלמצבהנכסהבאתאזי

הנכסבעלמלאכותית.עיסקהכשלעצמה

הקנייןמחופשחלקוזהוכן,לעשותרשאי

נאותה.בלתימסבהפחתתמדוברלאעודכל

צייןהמסהפחתתנאותותשאלתבעניין
זאתבשאלהרבותהתחבטכיקירש,השופט

לתו־היסוס,לאחרהסכים,יוםשלובסופו

צאה

$TS1$לתוצאה$TS1$

$DN2$לתוצאה$DN2$עמדזהבענייןפרידמן.הגיעאליה

וארעיותוזמניותושאלתעלקירשהשופט

שנעשהבשיפוץמדוברהיהאםהשיפוץ.של

הנישוםידיעלנהרסוהיהוארעיזמניבאופן

מוצדקהיהאזכיהפטור,קבלתלאחרמיד

מהשיפוץ.להתעלם

כיהצדדים,צפואכןהנוכחיבמקרה

גורלוואולםהרוכש,ידיעלייהרסהשיפוץ

המוכריםבידיהיהלאכברהשיפוץשל

והיומגוריםדירתמכרוהםהמכירה;לאחר

השיפוץפירוקהרוכש.לתוכניותאדישים
שלהמשותףדעתםמאומדחלקהיהלא

פיעלשבחמסלהטילרצויזהואיןהצדדים,

העו־עלקירשהשופטעמדכןהרוכש.כוונת

בדה,

$TS1$,העובדה$TS1$

$DN2$,העובדה$DN2$מלכתחילההנכסאתרכשושהעוררים

בעק־ורקמגוריהם,כדירתשישמשמנתעל

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$השניםלאורךנותרהואהגורלתהפוכות

למכורביקשווהעורריםמעטפתכדירת

אותו.

הנישוםשלזכותוכיולשנן,לחזורצריך

עודוכלהחוק,הוראותבגדרמיסיואתלתכנן

לשוןבמסגרתוממשי,אמיתיבתכנוןמדובר
לעשותו.היסודיתזכותוותכליתוהחוק

היסו־מזכויותיוחלקהיאמסלתכנוןהזכות

דיות

$TS1$היסודיות$TS1$

$DN2$היסודיות$DN2$לכבודהיסודיתוזכותולקנייןהאדםשל

ודמוקרטית.ליברליתבחברההאדם

למח־נשואלהיותיכולמסתכנון

לוקות

$TS1$למחלוקות$TS1$

$DN2$למחלוקות$DN2$לרשויותהנישוםביןלגיטימיות

שנק־המסגרותלפייתנהלואשרהמס,

בעו

$TS1$שנקבעו$TS1$

$DN2$שנקבעו$DN2$.לגי־מסתכנוןמקרה,בכלאבלבחוק

טימי

$TS1$לגיטימי$TS1$

$DN2$לגיטימי$DN2$ואףחקירותבחדרילהתנהללואסור

ופרסומיםחקירותחדריבכך.לאייםאסור

חוקלפישאינונזק,בחובםנושאיםשליליים
חייבותכןעלתיקון.ברושאינומוסריואינו

ראויאךעצמי,בריסוןלהתנהלהחוקרשויות

אחתכלנכבדלאאםזה.בענייןכמוהו,מאין

כידמוקרטית,במדינהאנושכבנימזכויותינו

נייחל.לכךלאוכמדינה.כחברהבנונפגעאז

זכויותכלאתשמכבדתבמדינהלחיותנייחל

בגדרלגיטימימסלתכנוןזכותוכוללהאדם,

החוק.הוראות

הערה



