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  יושב ראש הוועדה – אבי גורמ�  שופטה כבוד בפני:
  חבר הוועדה –עוה"ד מיכאל ב� לולו 

  חבר הוועדה –שמאי מקרקעי�, מר אלו� לילי 
  
 

  קר� רוזנבוי� העוררת
  

  ע"י ב"כ עוה"ד ש. אפל ו/או מ. אפל
  

  נגד

 

  מדינת ישראל המשיבה
  

  ע"י ב"כ עוה"ד יעל הרשמ�
 פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

  
 

� פסק די

 1        ::::השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�

 2 להסכ� בהתא� אשר, נוספת מגורי� דירת הבעל בבעלות. מגורי� דירת יחדיו רכשו זוג בני

 3 מס לשל� האשה זכאית החדשה הדירה רכישת בעת הא�. לו רק שייכת הצדדי� שבי� ממו�

 4  ? יחידה מגורי� דירת רכישת בעת החל בשיעור, לה השייכת הדירה מחצית על רכישה

 5    שלמישלמישלמישלמי    יגאליגאליגאליגאל, 3178/12 א"בע שנקבעה ההלכה ביישו� עוסקת, שלפנינו בערר השאלה, זו שאלה

 6  .שלפנינו המקרה נסיבות על") שלמי הלכת: "להל�) (17.11.2014( נתניהנתניהנתניהנתניה    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ

  7 

 8  העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    עיקריעיקריעיקריעיקרי

 9 בחודש נישאו"), שח*: "להל�( רוזנבוי� שח* מר, זוגה וב� רוזנבוי� קר�' גב, העוררת .1

 10 ה� אלה, הזוג בני שני עבור"). הזוג בני, "יחדיו יכונו ושח* העוררת( 2007 שנת ינואר

 11 .בלבד אלה מנישואי� ילדי� ולה�, הראשוני� נישואיה�

 12 ").  הממו� הסכ�: "להל�( נישואיה� ערב, 3.1.07 ביו� ממו� הסכ� על חתמו הזוג בני .2

 13 :לנישואי� קוד� עוד שח* שבבעלות נכסי� לשני ספציפי באופ� מתייחס הממו� הסכ� .3

 14 או" שח* דירת: "להל�( 2001 בשנת כבר שח* ידי+על נרכשה אשר ג� ברמת דירה  .א

 15 "); הראשונה שח* דירת"

 16 ").שח* חשבו�: "להל�( לאומי בבנק חשבו�  .ב

 17 שנהרג שח* של אביו בירושת, שח* שבחשבו� והכספי� שח* דירת של הכלכלי מקור� .4

 18 .לנישואי� קוד� שח* שהרוויח בכספי� וכ�, הכיפורי� יו� במלחמת

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/16836-03-17.pdf
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 1 לשח* שייכי�, ממכירתה שתתקבל תמורה ג� כמו, שח* דירת כי קובע הממו� הסכ� .5

 2 ).הממו� להסכ� 4 +ו ג.3 סעיפי�( בלבד ולו

 3 אול�, בלבד לשח* שיי- אמנ� הוא כי הממו� הסכ� קובע, שח* לחשבו� הנוגע בכל .6

 4 סעי*( הבא באופ�, בחשבו� וגדל הול- חלק לעוררת המקנות הוראות נקבעו זה לצד

 5 ):הממו� להסכ� ד.3

 6 זכות כל אי� לעוררת, הראשונות הנישואי� שנות 5 בתו- יפקעו הנישואי� א�  .א

 7 ;בכספי�

 8 העוררת תקבל, 12+ה לשנה החמישית השנה שבי� בתקופה יפקעו הנישואי� א�  .ב

 9 ;נישואי� שנת כל בגי� מהחשבו� 1%

 10 2% נישואי� שנת כל בגי� העוררת תקבל, ואיל- 13+ה מהשנה יפקעו הנישואי� א�  .ג

 11 של חלקה, מקרה בכל. הראשונה מהשנה החל וזאת, בחשבו� שיהיו מהכספי�

 12 .מהחשבו� 40% על יעלה לא העוררת

 13 אחרת מטרה לכל וכ�, שח* דירת לשיפו0 מהחשבו� כספי� למשו- רשאי שח*  .ד

 14 .הצדדי� על מוסכמת שתהא

 15 ולעוררת לשח* תהיה בחשבו� החתימה זכות כי נקבע, לעיל האמור כל להבטחת  .ה

 16 .יחדיו

 17 הדבר יחשב, לעיל כאמור שח* מחשבו� כספי� תקבל העוררת א� כי הוסכ�  .ו

 18 .כתובתה חשבו� על כתשלו�

 19 חייה� מומנו וממנו משכורותיה� נכנסו אליו, משות* בנק חשבו� ג� ניהלו הזוג בני .7

 20 .  המשותפי� ילדיה� וחיי

 21 למימו�"). החלופית שח* דירת: "להל�( אונו בקריית דירה שח* רכש 29.9.09 ביו� .8

 22 ייתרה. הראשונה שח* דירת את 16.11.09 ביו� שח* מכר, החלופית דירתו של הרכישה

 23 קבוע ציוד רכישת מימו� ג� כמו, החלופית שח* דירת רכישת מימו� להשלמת שנדרשה

 24 . שח* מחשבו� מומנו, החדשה לדירה

 25) נמו- בהיק*( מסוימי� תשלומי� בטעות מומנו א� כי עלה לפנינו הזוג בני מעדות

 26 ונית� התחשבנות הזוג בני בי� נערכה, החלופית שח* דירת לצור- המשות* מהחשבו�

 27 זו בדר-. הזוג בני של המשות* החשבו� אל שח* מחשבו� כספי� הושבו כי לראות

 28  . בלבד שח* של מכספיו נעשתה החלופית שח* דירת מימו� כי להראות הזוג בני ביקשו

 29 מבלי, החלופית שח* בדירת וכ� הראשונה שח* בדירת התגוררו וילדיה� הזוג בני .9

 30 .בדירותיו השימוש עבור לשח* שכירות דמי שילמה שהעוררת

 31 דירת, הקני� דיני מבחינת כי חולק אינו המשיב, המשיב לסיכומי 5 מסעי* שעולה כפי .10

 32 .בלבד לשח* שייכת, הראשונה שח* דירת כמו, החלופית שח*
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 1 מימו�. שלפנינו הערר נשוא הדירה היא – משותפת דירה הזוג בני רכשו 5.9.16 ביו� .11

 2 העוררת של שמה צוי� הרכישה בחוזה. הזוג בני של המשות* מחשבונ� נעשה הרכישה

 3 הוענקה במסגרתה להגרלה להירש� לעוררת לאפשר כדי, הזוג בני לטענת וזאת, בלבד

 4 הדירה על הזוג בני דיווחו, למשיב בדיווח, זאת ע�. היחידה דירתו שזו למי הטבה

 5 . לשח* ומחצית לעוררת מחצית – לשניה� כשייכת

 6, יותר גבוה רכישה מס שח* שיל�, לשח* השייכת המשותפת הדירה מחצית בגי� .12

 7 הדירה למחצית הנוגע בכל. היחידה דירתו שאינה דירה שרוכש מי על החל בשיעור

 8 על הרכישה מס שיעור וכי היחידה דירתה זוהי כי העוררת טענה, לעוררת השייכת

 9 . יחידה דירה רכישת בעת החל לשיעור בהתא� להיות צרי- זו מחצית

 10 לחוק) 2)(ב)(א1ג(9 בסעי* הקבועה החזקה לאור, המשיב לטענת. זו טענה דחה המשיב

 11 זכויות כבעלת העוררת את לראות יש"), החוק: "להל�( 1963+ג"התשכ, מקרקעי� מיסוי

 12 . יחידה דירה בעלת היא אי� ומשכ-, החלופית שח* בדירת ג�

 13) 2)(ב)(א1ג(9 בסעי* הקבועה החזקה לאור החלופית שח* בדירת העוררת של מעמדה

 14, המשותפת בדירה חלקה בגי� עליה שיחול הרכישה מס שיעור – מכ- וכתוצאה, לחוק

 15  .שלפנינו בערר הכרעה הדורשת השאלה היא

  16 

 17    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    טענותטענותטענותטענות    עיקריעיקריעיקריעיקרי

 18 לה אי�, שני� 12+כ לפני שח* ע� חתמה עליו הממו� הסכ� לאור כי טוענת העוררת .13

 19 העוררת רכשה, הערר נשוא הדירה רכישת בעת. החלופית שח* בדירת זכויות כל

 20 הניתנת הרכישה במס להקלה זכאית היא לטענתה ולכ� – מגורי� דירת לראשונה

 21 . היחידה דירתו שהיא דירה הרוכש לאד�

 22. חתמו עליו הממו� הסכ� את כיבדו ושח* היא, השני� במרוצת כי מדגישה העוררת

 23 מכספיו נעשה – הדירה מחוברי רכישת וכ� נדרשו לו שיפו0, שח* דירות רכישת מימו�

 24 משכורותיה� נכנסו אליו האחד, בנק חשבונות שני ניהלו הזוג בני. בלבד שח* של

 25  . שח* חשבו� והשני, המשותפי� חייה� את מימנו וממנו

 26. הנישואי� לפני רבות שני� לו שהייתה בדירה, החלופית שח* דירת של הכלכלי מקורה

 27 של קיומו לאור, משכ-. לנישואי� שח* עמו שהביא" היסטורי מטע�" מעי� הוא זה נכס

 28 אלא מס לתכנו� קשורי� שאינ� ומשיקולי� רבות שני� לפני שנחת� ממו� הסכ�

 29 בני הקפידו עליה הרכושית ההפרדה ולאור, לו הצדדי� של האוטונומיה כיבוד מתו-

 30 הדי� בפסק שנקבעה ההלכה, העוררת לטענת, חלה, הארוכות השני� במרוצת הזוג

 31  . שלמי בעני�
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 1 החתימה כי טוע� הוא ואי�, תק* ממו� הסכ� הצדדי� בי� יש אכ� כי מסכי� המשיב .14

 2. הזוג בני בי� רכושית הפרדה אי�, המשיב שלטענת אלא. פסול מס בתכנו� נגועה עליו

 3 ביחס שהעלה ספקות על המשיב ביסס רכושית ההפרדה העדר בדבר קביעתו את

 4 מכ- יותר א-, שח* לחשבו� הזוג לבני המשות* החשבו� בי� מסוימות כספי� להעברות

 5 וגידול אלה בדירות משותפי� חיי�, המשיב לדברי. שח* בדירות המשותפי� בחיי� –

 6 .מתוכ� הרכושית ההפרדה טענת את מעקרי�, בדירות משותפי� ילדי�

 7 יוכל בה דירה לו שאי� מי של ממצבו יותר טוב העוררת של מצבה כי מציי� המשיב

 8. להשקעה כנכס הזוג בני את לשמש נועדה, הערר נשוא הדירה רכישת. ילדיו ע� לגור

 9 רכישת בעת רכישה במס הניתנת ההקלה נועדה לשמו הנכס זה לא, המשיב לדברי

 10  . יחידה דירה

 11 מי בדירת משותפי� במגורי� לראות יש מקרה בכל לא, לשיטתו א* כי מציי� המשיב

 12 לא, המשיב לטענת, שלפנינו שבמקרה אלא. רכושית הפרדה כסותרי�, זוג מבני

 13  .הרכושית ההפרדה להוכחת עליה המוטל הראיה נטל את להרי� העוררת הצליחה

  14 

 15    והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 16 :קובע, לחוק) 2)(ב)(2)(א1ג(9 סעי* .15

 17    מלאומלאומלאומלאו    שטר�שטר�שטר�שטר�    וילדיה�וילדיה�וילדיה�וילדיה�, , , , בנפרדבנפרדבנפרדבנפרד    קבעקבעקבעקבע    בדר-בדר-בדר-בדר-    הגרהגרהגרהגר    זוגזוגזוגזוג    ב�ב�ב�ב�    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , זוגוזוגוזוגוזוגו    וב�וב�וב�וב�    רוכשרוכשרוכשרוכש    יראויראויראויראו""""

 18    ".".".".אחדאחדאחדאחד    כרוכשכרוכשכרוכשכרוכש    ++++    נשוינשוינשוינשוי    ילדילדילדילד    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , שני�שני�שני�שני�    18181818    לה�לה�לה�לה�

 19 כפי. אחד כרוכש, הקטיני� וילדיה� זוגו ב�, רוכש יראו לפיה, פיקציה קובע הסעי* .16

 20 מהזווית: כפולה, זו משפטית פיקציה של מטרתה, שלמי בעני� הדי� בפסק שנקבע

 21 המס הקלת את המחוקק מכוו� אליה כיחידה המשפחתי התא את לקבוע – החיובית

 22 באמצעות מס תכנוני למנוע – השלילית ומהזווית; יחידה דירה רכישת בעת הניתנת

 23 למקס� מטרה מתו-, המשפחתי התא יחידי ש� על מלאכותי באופ� דירות רישו�

 24 . יחידה לדירה ביחס בחוק הקבועות המס הקלות של ניצול

 25 בהמש- עוד נשוב, השלילית והתכלית החיובית התכלית, הסעי* של אלו תכליות לשתי

 26 .הדברי�

 27 הפטורי� לעני�, פיה+על וג�, שבח מס לעני� זהה הוראה קובע לחוק) ב(49 סעי*, כידוע .17

 28 זה לסעי* בהתא�. המשפחתי התא חזקת נקבעה, לחוק 1חמישי בפרק הקבועי�

 29 כמוכר, הקטיני� וילדיה� זוגו ב�, מוכר יראו, לחוק 1חמישי פרק להוראות ובהתייחס

 30 .אחד

 31 רכישה מס לעני� ה�, המשפחתי התא חזקת לעני� בחוק הקבועות ההוראות זהות לאור

 32 . יחד ג� הענייני� לשני מתייחסות בפסיקה שנקבעו ההלכות, שבח מס לעני� וה�



  
  משפט לעניינים מנהליים-לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

  רוזנבוי� נ' מדינת ישראל 17	03	16836 ו"ע
    00000תיק חיצוני: 

   

 15מתו�  5

 1 התא חזקת בעני� העליו� המשפט בבית האחרונות בשני� שנית� העיקרי הדי� פסק .18

 2 התא אחדות חזקת כי נקבע זה די� בפסק. שלמי בהלכת הדי� פסק הנו, המשפחתי

 3 את מצאה אשר, זו קביעה. לסתירה הניתנת חזקה היא, המחוקק שקבע המשפחתי

 4 חיי� אנו בו בעיד� כי מההכרה ובראשונה בראש נובעת, החוק בלשו� א* עיגונה

 5 התא את עיניה לנגד הרואה החזקה, זו במציאות. מגווני� משפחתיי� תאי� מצויי�

 6 משפחתי� תאי� חברי של באוטונומיה פוגעת, אחת כלכלית כיחידה המשפחתי

 7 ראוי, שלמי להלכת בהתא�. שונה באופ� ביניה� הכלכלית היחסי� מערכת את להגדיר

 8 לאפשר ובכ-, לסתירה הניתנת חזקה הקובע באופ� המשפחתי התא חזקת את לפרש

 9. המשפחתי התא חברי יישמו ואותה בחרו בה הכלכלית המציאות את המכבדת גמישות

 10 המס דיני בי�, מלא באופ� לא א� ג�, הרמוניה ליצור א* שלמי הלכת ביקשה זו בדר-

 11 . זוג בני בי� רכוש בחלוקת העוסקי� אחרי� משפט ענפי לבי�

 12, המשפחתי התא מחזקת לסטות שיש לכ- ההוכחה נטל, שלמי בהלכת שנקבע כפי .19

 13 לסטות כדי, הדי� בפסק הרוב לדעת בהתא�. זו מחזקה לסטות המבקש נישו� על מוטל

 14 :מצטברי� תנאי� בשני לעמוד יש, שבחוק מהחזקה

 15 בדירות הזכויות חלוקת נקבעה במסגרתו, הזוג בני בי� תק* ממו� הסכ� של קיומו  .א

 16 . הזוג בני שברשות המגורי�

 17 הזוג בני בי� רכושית הפרדה שמתקיימת כ-, בפועל מיוש� הממו� הסכ� כי הוכחה  .ב

 18 .  הממו� הסכ� נשוא לדירות הנוגע בכל

 19. ומחייב תק*, ממו� הסכ� הזוג בני בי� נחת� כי חולק אי�, שלפנינו הערר בנסיבות .20

 20 נוגעת הצדדי� בי� והמחלוקת, אפוא מתקיי�, שלמי בהלכת שנקבע הראשו� התנאי

 21 .שלמי בהלכת שנקבע השני התנאי של התקיימותו למידת

 22 ומתקיימת בפועל מיוש� הממו� הסכ� כי ההוכחה דרישת, לעיל הנזכר השני התנאי .21

 23 אשר הנכבדי� השופטי� שלושת על מקובל היה, הזוג בני בי� רכושית הפרדה אכ�

 24 שנקבע כפי זה תנאי נצטט, לעניינינו הדברי� חשיבות לאור. שלמי הלכת את קבעו

 25 :דינו לפסק 66 בפסקה, דנציגר' י' הש כבוד של מפיו, שלמי די� בפסק

 26    ידועי�ידועי�ידועי�ידועי�    בי�בי�בי�בי�    הפרדההפרדההפרדההפרדה    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    אואואואו((((    ממו�ממו�ממו�ממו�    יחסייחסייחסייחסי    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    בהצגתבהצגתבהצגתבהצגת    יהיהיהיהיהיהיהיה    דידידידי    לאלאלאלא"... "... "... "... 

 27    פיפיפיפי    עלעלעלעל    פעלופעלופעלופעלו    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הזוגהזוגהזוגהזוג    בניבניבניבני    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלא, , , , החזקההחזקההחזקההחזקה    אתאתאתאת    לסתורלסתורלסתורלסתור    כדיכדיכדיכדי) ) ) ) בציבורבציבורבציבורבציבור

 28" " " " הניירהניירהניירהנייר    עלעלעלעל""""    נותרהנותרהנותרהנותרה    לאלאלאלא    הרכושיתהרכושיתהרכושיתהרכושית    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה    כיכיכיכי    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    הלכההלכההלכההלכה    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�

 29        . . . . בפועלבפועלבפועלבפועל    התקיימההתקיימההתקיימההתקיימה    אלאאלאאלאאלא

 30    מפנימפנימפנימפני    החששהחששהחששהחשש    עומדעומדעומדעומד    בפועלבפועלבפועלבפועל    התקיימההתקיימההתקיימההתקיימה    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הדרישההדרישההדרישההדרישה    ביסודביסודביסודביסוד

 31    כ-כ-כ-כ-. . . . המיסי�המיסי�המיסי�המיסי�    מדינימדינימדינימדיני    התחמקותהתחמקותהתחמקותהתחמקות    לש�לש�לש�לש�    ורקורקורקורק    א-א-א-א-    הוקהוקהוקהוק++++אדאדאדאד    הפרדההפרדההפרדההפרדה    הסכמיהסכמיהסכמיהסכמי    כריתתכריתתכריתתכריתת

 32    הפרדההפרדההפרדההפרדה    עלעלעלעל    ביניה�ביניה�ביניה�ביניה�    שמסכימי�שמסכימי�שמסכימי�שמסכימי�    לבלבלבלב    תמיתמיתמיתמי    נישומי�נישומי�נישומי�נישומי�    בי�בי�בי�בי�    להבחי�להבחי�להבחי�להבחי�    יהיהיהיהיהיהיהיה    נית�נית�נית�נית�

 33    נישומי�נישומי�נישומי�נישומי�    לבי�לבי�לבי�לבי�    במסבמסבמסבמס    מחבותמחבותמחבותמחבות    להתחמקלהתחמקלהתחמקלהתחמק    מנסי�מנסי�מנסי�מנסי�    ולאולאולאולא    בדירותיה�בדירותיה�בדירותיה�בדירותיה�    רכושיתרכושיתרכושיתרכושית
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 1    במבחניבמבחניבמבחניבמבחני    להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש    נית�נית�נית�נית�    כ-כ-כ-כ-    לש�לש�לש�לש�. . . . לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    בלתיבלתיבלתיבלתי    מסמסמסמס    תכנו�תכנו�תכנו�תכנו�    לבצעלבצעלבצעלבצע    שמבקשי�שמבקשי�שמבקשי�שמבקשי�

 2, , , , חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�    בנכסי�בנכסי�בנכסי�בנכסי�    שנוצרשנוצרשנוצרשנוצר    השיתו*השיתו*השיתו*השיתו*    לבחינתלבחינתלבחינתלבחינת    המשפחההמשפחההמשפחההמשפחה    בדיניבדיניבדיניבדיני    נהוגי�נהוגי�נהוגי�נהוגי�    אשראשראשראשר    העזרהעזרהעזרהעזר

 3    נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�""""    שלשלשלשל    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר((((    5/20115/20115/20115/2011    הביצועהביצועהביצועהביצוע    בהוראתבהוראתבהוראתבהוראת    ממילאממילאממילאממילא    מופיעי�מופיעי�מופיעי�מופיעי�    ואשרואשרואשרואשר

 4    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה    אתאתאתאת    לשלוללשלוללשלוללשלול    אואואואו    לאשרלאשרלאשרלאשר    כדיכדיכדיכדי), ), ), ), הביצועהביצועהביצועהביצוע    בהוראתבהוראתבהוראתבהוראת    כהגדרת�כהגדרת�כהגדרת�כהגדרת�" " " " חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�

 5    דמידמידמידמי, , , , משות*משות*משות*משות*    משכנתאמשכנתאמשכנתאמשכנתא    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�, , , , משות*משות*משות*משות*    מימו�מימו�מימו�מימו�, , , , במשות*במשות*במשות*במשות*    מגורי�מגורי�מגורי�מגורי�    ––––    הרכושיתהרכושיתהרכושיתהרכושית

 6    מדוברמדוברמדוברמדובר    לאלאלאלא    כיכיכיכי    יודגשיודגשיודגשיודגש. . . . בבבב""""וכיווכיווכיווכיו    משות*משות*משות*משות*    בנקבנקבנקבנק    לחשבו�לחשבו�לחשבו�לחשבו�    המשתלמי�המשתלמי�המשתלמי�המשתלמי�    שכירותשכירותשכירותשכירות

 7 ".".".".נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�    עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני    וייתכנווייתכנווייתכנווייתכנו, , , , עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני    שלשלשלשל    סגורהסגורהסגורהסגורה    ברשימהברשימהברשימהברשימה

 8 לב תמי נישומי� בי� להבחי�, כדבריו, נועדו, דנציגר' הש כבוד שפירט העזר מבחני

 9 לגיטימית לא התחמקות היא שמטרת� כאלה לבי�, רכוש� הפרדת על המסכמי�

 10 דינו לפסק 18 פסקה ראו, דומה באופ� העזר מבחני של מטרת� להצגת( מס משתלו�

 11 כבוד של דינה לפסק 6 פסקה ראו, זה בעני� שונה מעט לדגש; סולברג' נ' הש כבוד של

 12  ). ארז+ברק' ד' הש

 13 כאחת" במשות* מגורי�" +ה שאלת בחינת נזכרת, לעיל הנזכרי� העזר מבחני בי� .22

 14. גרידא מס תכנו� אינה מטרתו וכי, בפועל מיוש� אכ� הממו� שהסכ� לכ- הבוח� מאבני

 15 התא מחזקת הדירה את להחריג אי� כי ללמד אפוא עלולי�, בדירה משותפי� מגורי�

 16' כב של אגב בהערת ונזכר שב, במשות* המגורי� מבח�( המחוקק שקבע המשפחתי

 17 ). דינו לפסק 66 פסקה בסו*, שלמי בהלכת דנציגר' הש

 18 ע� הזוג בני של משותפי� למגורי� שימשו שח* דירות כי ספק אי�, שלפנינו במקרה

 19 זו עובדה הא�. אלה מגורי� עבור שכירות דמי גבה לא שח*, כאמור וכי ילדיה�

 20 מחזקת וחריגה רכושית הפרדה להוכיח האפשרות את לשלול כדי בה יש, כשלעצמה

 21  .בשלילה כ- על להשיב יש כי סבור אני –? המשפחתי התא

 22 בבחינת וה� סגורה רשימה בבחינת אינ� שמנה המבחני�, דנציגר' הש' כב שקבע כפי

 23 הסכ� בה� מקרי� אות� את לאתר נועד העזר במבחני השימוש. גרידא עזר מבחני

 24 משק* שאינו מצג הצגת הוא ההסכ� מטרת ועיקר, בלבד עי� למראית הינו הממו�

 25 הדברי� פני ה� כ- לא כי ברור באופ� מלמדות הנסיבות כאשר. אמיתית נכסי� הפרדת

 26 ממבחני אחד התקיימות באי לדעתי אי�, אמיתית בהסכ� שעוגנה הרכוש הפרדת וכי

 27  .המשפחתי התא חזקת הפרכת את לשלול כדי העזר

 28 הרכושית  ההפרדה כי ספק לי אי�, הצדדי� טענות ובחינת בתיק הראיות שמיעת לאחר .23

 29 ושני� לנישואי� קוד� שנחת� ממו� בהסכ� המעוגנת, זו הפרדה. אמיתית הזוג בני בי�

 30 בעלותו על שח* של שמירה הקנייני במישור משקפת, שלפנינו המס אירוע לפני רבות

 31 . ובתחליפיה לנישואי� קוד� רבות שני� מכספו שרכש בדירה

 32  על, הנוכחי המס אירוע לפני הרבה, הארוכות השני� במרוצת הקפידו הזוג בני

 33 ה�, בפנינו שהוצגו בעדויות עקבי באופ� עלה כ-. הממו� בהסכ� שנקבעה החלוקה
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 1 שבעיקר אלה שה� – המגורי� דירות לגבי כ-. שח* של עדותו וה� העוררת של עדותה

 2 שימש לא שח* חשבו�. שח* חשבו� לגבי ג� כ- א-, שלפנינו לערר רלוונטיות

 3 אני, שהציגו והראיות הזוג בני של העדויות ולאור, הזוג בני של היומיומית להתנהלות

 4 העולה התמונה משזו. בלבד שח* לדירות שימש החשבו� כי בדבריה� אמו� נות� אכ�

 5 לא הזוג שבני בכ- אי�, הזוג בני ומעדויות שח* בחשבו� הפעולות מניתוח ברור באופ�

 6 כדי, מוגבל ובסכו� רבות שני� לפני שבוצעה כספית העברה תו� עד להסביר ידעו

 7  . לפנינו שנפרסה הברורה התמונה את לטשטש

 8 רכושית הפרדה קבע אשר הממו� הסכ� כי ספק לי אי� כי, אומר זו נקודה לסיכו�

 9 או מס מתכנו� נבע לא יישומו וכי, הצדדי� ידי– על כובד, שח* לדירות ביחס קניינית

 10 חלילה וא�, בלבד לו שייכת החלופית שח* דירת. כלשהי מלאכותית רכוש הפרדת

 11 .זו בדירה זכות כל אי� לעוררת כי נראה, יתפרק המשפחתי התא

 12 אמנ� עלול, הזוג בני שני ידי–על, הזוג מבני לאחד השייכת מגורי� בדירת שימוש .24

 13 שלא לוועדה לחברי אציע. כ- בהכרח הדבר אי� אול�, רכושית הפרדה העדר על ללמד

 14 הרכושית ההפרדה את להפרי- כדי בו יש, כשלעצמו כזה משות* שימוש כי לקבוע

 15 .הממו� בהסכ� המעוגנת

 16 בנסיבות שעסקו די� בפסקי הערר מוועדות כמה שקבעו את מאמ0 אני, זו בקביעה

 17    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רפפורטרפפורטרפפורטרפפורט    צביצביצביצבי, 54905+05+13) מרכז( ע"בו, ארנו�' ב' הש כבוד, כ-. דומות

 18 הזוג שבני א* על, המשפחתי התא חזקת נסתרה כי קבע), 14.5.15( מרכזמרכזמרכזמרכז    מחוזמחוזמחוזמחוז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�

 19 בני של משות* לחשבו� הועברו הבעל מדירת השכירות ודמי הרעיה בדירת התגוררו

 20    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    בלנקבלנקבלנקבלנק    רועירועירועירועי, 18027+10+16) אביב+תל( ע"בו ג� נפסק דומה באופ�. הזוג

 21 כי, הוועדה חברי כל ובהסכמת לזר מיכה ח"רו של מפיו) 16.4.18( אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�

 22 בהכרח מלמדת אינה, ילדיה� ע� יחד זוגו בת של בדירה העורר של משותפי� מגורי�

 23 מבני שאחד  העובדה כי, עלי מקובלת זו וקביעה, ש� נפסק. רכושית הפרדה העדר על

 24, הכלכלי בעול שלו יותר רבה נשיאה להסביר עשויה, כלכלית מבחינה יותר מבוסס הזוג

 25 בי� שנקבעה המהותית הרכושית ההפרדה על ויתור על ללמד כדי בהכרח בכ- ואי�

 26 .הצדדי�

 27 התא חזקת בבסיס הניצב ככזה, מס מתכנוני החשש את הדגשנו כה עד בדברינו .25

 28, פיקטיבי מצג לפנינו כי חשש כל אי� בו מקו�, לכ- בהתא�. המחוקק שקבע המשפחתי

 29 משותפי� מגורי� של במקרה ג� וזאת, המשפחתי התא חזקת נסתרה כי לקבוע הצענו

 30 התא חזקת ביסוד הניצבת השלילית התכלית ע� אחד בקנה עולה, זו גישה. בדירה

 31 לחזקת, לעיל וכנזכר שלמי בהלכת שנקבע שכפי אלא. מס תכנוני מניעת – המשפחתי

 32 מכוונות אליו כגור� המשפחתי התא קביעת – חיובית תכלית ג� יש המשפחתי התא
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 1 עשויה, החקיקה בתכלית זה מרכיב הדגשת. יחידה דירה לבעלי הניתנות המס הטבות

 2 .לאמ0 שהצעתי מזו שונה גישה להצדיק

 3 אני מדוע הטעמי� ואת, בצידה בעיני שיש המרכזי היתרו� את, זו גישה להל� אציג

 4 . לאמצה אי� כי סבור

 5 לומר נית�. לאמ0 יש שלדעתי מזו שונה בגישה לנקוט נית� כי לכ- מודע אני, כאמור .26

 6 בו משפחתי תא יצירת על מלמדי�, שכירות דמי תשלו� ללא משותפי� מגורי� כי

 7 התא מחזקת כחורג זה משפחתי בתא לראות אי� ומשכ-, רכושי שיתו* מתקיי�

 8 .המחוקק שקבע המשפחתי

 9 סטיה תתאפשר בה� המקרי� בצמצו� נעו0, זו בגישה לטעמי שיש המרכזי היתרו�

 10 רק  יחולו אלה חריגי�. בלבד מובהקי� חריגי� על והעמדת� המשפחתי התא מחזקת

 11 צמצו�. הזוג בני בי� מוחלטת רכושית הפרדה מתקיימת בה� משפחתיי� לתאי� ביחס

 12 הנובעות המס הטבות והשגת המשפחתי התא מחזקת חריגה תתאפשר בה� המקרי�

 13 לפסק 6 פסקה ראו, כ- על( חלוקתי צדק של מבט מנקודת מוצדקת להיות עשויה, מכ-

 14 ). שלמי בהלכת ארז+ברק' ד' הש כבוד של דינה

 15 יותר נכו� כי סבור אני, זו לגישה משקל כבדות הצדקות למצוא כאמור שנית� למרות

 16 את אנמק. שלמי הלכת של רוחה את טוב פחות תואמת היא לדעתי שכ�, לאמצה שלא

 17  :דברי

 18 עיקרה, מקרקעי� מיסוי חוק לעני� לנו הרלוונטית הרכושית ההפרדה, ככלל  .א

 19 צדדי� כי ספק אי� הקנייני במישור כאשר. ההוני במישור הקניינית בהפרדה

 20 וכתוצאה לו שייכת שאינה דירה לאד� לייחס אי�, רכוש� את להפריד בחרו

 21 אשר, זה לאד�. יחידה דירה לבעל המחוקק שהעניק הטבה ממנו לשלול מכ-

 22 דירת אי�, זוגו לב� ורק א- השייכת הדירה של בעלי� אינו הקני� דיני מבחינת

 23 לכבד לדעתי יש, לחלוטי� ברורה הדברי� תמונת בו במקרה. נוספת מגורי�

 24 . בידיו שאי� את האחר הזוג לב� מלייחס ולהימנע הזוג בני של זו החלטה

 25 המחוקק של הכרה משקפת, יחידה דירה לבעל המחוקק שקבע ההטבה

 26 שלב� למי ג� לאפשר יש. אד� של נכסיו במארג מגורי� דירת של במשמעותה

 27, שונה קביעה. זו מהטבה ליהנות, הזוג ב� בדירת זכויות אי� לו א-, דירה יש זוגו

 28, ביניה� הרכוש חלוקת את לקבוע זוג בני של ובהיתכנות בלגיטימיות תכרס�

 29, המשפחה דיני לבי� המס דיני בי� מחויבת בלתי שונות ליצור כדי בה יהיה

 30 . שלמי הלכת של רוחה את טוב פחות בעיני תואמת והיא

 31 אינה א� א*, שתוצאת� משפטיות מקביעות ולהימנע לנסות יש כי סבור אני  .ב

 32 תא. לזה זה משפחתי תא חברי של סיוע על קנס הטלת תהא, לכ- מכוונת

 33 קביעה. הדדיי� ונתינה אהבה יחסי על מושתת, יהא אשר הרכבו יהא, משפחתי
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 1 המשפחתי התא מחברי אחד של בדירה וילדיה� זוג בני של משות* שימוש כי

 2. רצויות בלתי לתוצאות לגרו� עלולה, הזוג מבני ממי כלכליות הטבות תשלול

 3 אני, הכרחית אינה זו תוצאה, שלמי הלכת לאור, משפטית ומבחינה מאחר

 4 . לאמצה שלא להעדי* יש כי סבור

 5 היחסי� מערכת את להגדיר פרטי� של באוטונומיה בהכרה נעוצה שלמי הלכת  .ג

 6 בלשונה. הנוכחי הזמ� ברוח החוק את לפרש דורשת, זו הכרה. ביניה� הכלכלית

 7 פרשנות לאמ0 מקו� יש" –) דינה פסק בסו*( ארז+ברק' ד' הש כבוד של

 8 התא של לאופיו המשפחתי הרכוש על החלי� המס דיני את המתאימה

 9 ". להפ- ולא, חלי� ה� שעליו המשפחתי

 10 שכר תשלו� ללא( הזוג מבני אחד בדירת זוג בני של משות* שימוש כי קביעה

 11 להגדרה הזכות את תותיר, המשפחתי התא חזקת הפרכת את תשלול) דירה

 12 כלכלית יכולת לבעלי רק, זוג בני בי� הכלכלית היחסי� מערכת של אוטונומית

 13 יכולת בעלי זוג בני. יותר מצומצמי� כלכליי� אמצעי� בעלי בידי ולא גבוהה

 14, סטרילית רכושית הפרדה של לדרישות עצמ� להתאי� יוכלו, גבוהה כלכלית

 15 הטמונה הכלכלית וההטבה, שכירות דמי תשלו� לממ� יוכלו ה�. בקלות יותר

 16 בזוג מדובר כאשר, מנגד. כאמור לעשות להצדיק עלולה הרכושית בהפרדה

 17 – שכירות דמי תשלו� של נטל הטלת, יותר מצומצמות הכלכליות שיכולותיו

 18 זכות יש כזה לזוג ג�. הלגיטימית הרכושית ההפרדה ביצוע את למנוע עלולה

 19, יוצר שהוא המשפחתי בתא הכלכליות הזכויות מארג של אוטונומית להגדרה

 20  . ממנו זו זכות לשלול ואי�

 21 ואינה כמעט, ומוחלטת מלאה רכושית הפרדה להציג זוג בני על כי קביעה  .ד

 22 להעדי* בעיני יש. להערמות, מהמקרי� ניכר בחלק, תוביל והיא לאכיפה ניתנת

 23 שלמי בהלכת סולברג' הש' כב שציי� כפי. אלה ממחוזות המתרחקת קביעה

 24 כי סביר סיכוי יש, דירות עוד יש הזוג מבני למי כאשר), דינו לפסק 13 בפסקה(

 25. אלה שבנכסי� הכלכלי מהער-, עקיפה או ישירה בדר-, יהנה האחר הזוג ב� ג�

 26 עדי*, זאת לאור. בנמצא ואינה כמעט, מלאה כלכלית להפרדה הדרישה, משכ-

 27 על הבעלות לשאלת המתייחסת זו, לנו המהותית ההפרדה על להקפיד בעיני

 28 א� אלא( בדירה היומיומי השימוש לשאלת ייתר משקל לתת ולא, הדירות

 29 מס תכנו� פרי והיא אמיתית אינה הרכושית שההפרדה כ- על מלמד זה שימוש

 30 ). לגיטימי שאינו

 31, רכושית הפרדה להוכחת כתנאי בדירה משות* שימוש העדר על שתעמוד גישה

 32 שקולה תהא א-, עי� למראית הפרדה שתשק* התנהגות לאימו0 להוביל עלולה

 33 רכושית הפרדה להציג שיבקש מי, כ-. משותפי� למגורי� כלכלית מבחינה
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 1 ודמי ג לצד דירתו את ישכיר, בה זכויות זוגו+לב� שאי� דירה ושברשותו

 2 לאכו* דר- כמעט אי�. המשפחתי התא חברי את עקי* באופ� ישמשו השכירות

 3  . כ� ולעשות לנסות שלא אציע, ומשכ- זוג בני בי� מלאה כלכלית הפרדה

 4 בקצרה אעיר, שנאמ0 הגישה על חלוקתי צדק לשיקולי שיש ההשלכות בעני�  .ה

 5 תא. שוני� בי� ולא שווי� בי� שוויו� ליצור יש, ראשית: הבאי� הדברי� את

 6 מתחלק בו משפחתי לתא זהה אינו, מסוימות דירות מנכסיו שהחריג משפחתי

 7 שוויו� להבטיח, זמנית בו, נית� לא, שנית. שווה באופ� הזוג בני בי� הרכוש כל

 8 נערכת לגביה היחידה את לבחור יש. משפחתיי� תאי� בי� וג� יחידי� בי� ג�

 9 המס בדיני עיגנה שלמי הלכת. המס נטל חלוקת נבחנת ובהקשרה ההשוואה

 10 זכויותיו את להגדיר, המשפחתי התא בתו- הפרט של באוטונומיה ההכרה את

 11 מחירי� אכ� יש טבעי באופ� לה, ערכית גישה משקפת זו הכרעה. הכלכליות

 12 חשוב ער- הנו חלוקתי צדק. החלוקתי הצדק יישו� לאופ� בנוגע מסוימי�

 13 לנסות יש שניה� ובי�, ומרכזי חשוב ער- היא הפרט של והאוטונומיה ומרכזי

 14 שתינקט בכ- ימצא זה ראוי איזו�, שלמי להלכת לב ובשי� הבנתי למיטב. ולאז�

 15 למראית נעשתה הרכוש חלוקת כי חשש יש בה� למקרי� ביחס נחרצת גישה

 16 חשש כל אי� בה� במקרי� הפרט של האוטונומיה תכובד, מנגד אול�, עי�

 17 . כאמור

  18 

 19 שלמי בהלכת שנקבעה העקרונית לגישה בהתא� כי סבור אני, האמור כל לאור

 20 הרכושית ההפרדה כי וברור מס לתכנו� חשד כל מתעורר לא בה� המתאימי� ובמקרי�

 21 את כשולל, וילדיה� הזוג שני ידי על מגורי� בדירת בשימוש לראות אי�, אמיתית

 22 בשימוש לראות אי�, שלפנינו הערר ולעני�. הממו� בהסכ� המעוגנת הרכושית ההפרדה

 23 המעוגנת הקניינית החלוקה את כשולל, שח* בדירות וילדיה� שח*, העוררת שעשו

 24, מהעוררת לשלול אי� ולכ�, לעוררת שייכת אינה החלופית שח* דירת. הממו� בהסכ�

 25 המחוקק שקבע ההטבה את, מגורי� דירת במחצית זכות לראשונה רוכשת שהיא שעה

 26 . נוספת דירה ברשותו שאי� למי

 27, השקעה כדירת הנראה ככל תשמש כעת הנרכשת הדירה כי בטיעוניו מדגיש המשיב .27

 28 זאת לא כי, המשיב אפוא סובר. שח* של בביתו גג קורת יש שלעוררת העובדה ואת

 29 לבעל הניתנות המס הקלות את המחוקק ייעד לה� המשפחתי התא זהו ולא הרכישה

 30 . יחידה דירה

 31 כדי בו יש כי סבור איני אול�, בו הטמו� החשש ואת המשיב של זה טיעו� להבי� נית�

 32 .לאמ0 לחברי אציע אותה ההכרעה את לשנות
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 1 כגו�( אחרות במדינות למקובל בניגוד כי לזכור יש: הרכישה למטרת בהתייחס, ראשית

 2 של למגוריו קבע דר- המשמשת לדירה ניתנת המס הקלת ש�) קנדה, בריטניה, ב"ארה

 3 מספר בבדיקת מתמקדות מקרקעי� מיסוי בחוק הקבועות המס הקלות, הנישו�

 4 שו� אי�, משכ-. בדירה עושה עצמו שהוא השימוש בבחינת ולא לנישו� שיש הדירות

 5 להשקעה דירה רוכש הוא כאשר ג�, המס להטבות זכאי יחידה דירה בעל כי ספק

 6 מקרקעי� מיסוי, אהרונובי0' וש גורמ�' א: ראו, אחרות במדינות המקובל המבח� אודות(

 7 אול�, שונה הרצוי הדי� כי יתכ�). 550+551' ובעמ 73' עמ, ומעשה הלכה, פרשנות –

 8 הבוח� אב� אינו בדירה הרוכש ידי+על שנעשה השימוש, המצוי לדי� בהתא�

 9 דירה כל אי� העוררת ובידי, הרוכש שבידי הדירות מספר הוא שקובע מה. הרלוונטית

 10  .כעת רכשה מחציתה שאת זו זולת

 11, שלמי הלכת של ליבה לב: שלפנינו המשפחתי התא של הכלכלי למצבו בהתייחס, שנית

 12 עלינו חובה, כ� ומשעשו, הכלכליי� יחסיה� את להגדיר רשאי� זוג בני כי בהכרה נעו0

 13 לא שבפועל את המשפחתי התא של הכלכלית במסגרת לכלול ולא זו בחירה לכבד

 14 אינ�, ותחליפיה שח* דירת כי לקבוע בחרו, זה בערר נדו� שעניינ� הזוג בני. בו כלול

 15 אותה ההטבה. לה שיי- שלא את לעוררת לייחס אי�, כ� משעשו. לעוררת שייכי�

 16 מחצית. לה השייכת המחצית, החדשה הדירה במחצית רק ממוקדת העוררת ביקשה

 17 שלמי ולהלכת החוק להוראות בהתא� ולכ�, העוררת של הראשונה דירתה היא זו דירה

 18 עי� למראית נעשתה בדירה הקניינית שההפרדה לכ- או מס לתכנו� חשד כל ובהעדר

 19  . יחידה דירה רכישה בעת החל בשיעור יחושב הרכישה מס כי העוררת זכאית –

 20 אותה הדירה בו במקרה עוסק שלפנינו התיק כי להדגיש אבקש דברי� של בסיומ� .28

 21 שח* דירת( כדירתה תחשב שלא כ-, המשפחתי התא מנכסי להחריג העוררת מבקשת

 22 ומכספי המשפחתי התא להקמת קוד� שני� נרכשה), החלופית ובעקבותיה הראשונה

 23 שהביא" היסטורי מטע�" מעי� היא, ונסיבותיה שח* דירת. בלבד) שח*( הזוג מבני אחד

 24 כל לנו אי� וכי מס לתכנו� חשש כל אי� כי קבענו בו, זה במקרה. לנישואי� שח* עמו

 25 מקו� יש, בדירה זכויות כל אי� ולעוררת אמיתית רכושית הפרדה מתקיימת כי ספק

 26 . המשפחתי התא חזקת חלה לא זה נכס על כי לקבוע

 27, שלפנינו במקרה שהיא כפי משמעית חד אינה הדברי� תמונת בו, אחר במקרה, מנגד

 28 משות* ששימוש כ-, בדירה המשות* לשימוש משקל לתת מקו� יהיה כי יתכ� בהחלט

 29  . כנה על נותרה המשפחתי התא חזקת כי הקביעה את יחזק זה

 30 חזקת את לסתור העוררת הצליחה כי סבור אני שלפנינו ובמקרה, ונסיבותיו מקרה כל

 31  .המשפחתי התא

  32 

  33 
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 1  דבר סו*

 2 אכ� העוררת, שלמי להלכת בהתא� כי ולקבוע הערר את לקבל אציע האמור כל לאור .29

 3 התא חזקת במסגרת הקבועה הפיקציה את לגביה להחיל אי� כי להוכיח הצליחה

 4 עליה ולהשית, יחידה מדירה מחצית שרכשה כמי העוררת את לראות יש. המשפחתי

 5 . בהתא� רכישה מס

 6  . 4 20,000 של בס-, העוררת בהוצאות המשיב את לחייב אציע, בנוס*

  7 

  8 

 

�  שופט, אבי גורמ
 9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

 15  :הועדה חבר ד"עו, לולו ב� מיכאל

  16 

 17  .ההוצאות בעניי� כולל, הועדה ר"יו של דינו לפסק ומצטר* מסכי� אני

 18 את להרי� ספק לכל מעל העוררת הצליחה הראיות משמיעת כי ואומר אוסי* אול�

 19 בי� שנחת� הממו� הסכ� וכי הזוג בני בי� ברורה רכושית הפרדה ישנה כי הראיה נטל

 20 של בעלה כי המשיבה צפתה הא� ועוד זאת,  בקפידה קוי� קוד� שני� 12+כ הצדדי�

 21 וא�" ? שח*" של בדירתו המשותפי� המגורי� על  שכירות דמי ממנה יגבה העוררת

 22 הייתה אז או דירת� את ומשכירי� בה וגרי� חלופית דירה הזוג בני שוכרי� היו

 23 ואומר ואוסי*. הדעת על מתקבל שאינו מצב זה? הרכושית בהפרדה מכירה המשיבה

 24 ש� ומציגי� משפחה לענייני המשפט לבית ומגיעי� מתגרשי� הזוג בני היו חלילה א�

 25 מגיעה לעוררת כי פוסק היה המשפט בית הא� ביניה� שנחת� הממו� הסכ� את

 26 מחצית המשיבה לגבי מדוע כ� א�, רבתי לא היא התשובה" ? שח*" של מדירתו מחצית

 27 על להחיל יש זה במקרה הועדה ר"יו כתב שכבר כפי לפיכ-? לעוררת שייכת הדירה

 28 התחמקות מתכנו� זאת עשו לא הזוג שבני ספק אי� שכ� מילש הלכת את העוררת

 29 לפטור היא זכאית ולכ� ראשונה דירה מחצית יש שלעוררת, המציאות זוהי אלא, ממס
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 1 מדובר כאשר במיוחד החוקי� שבספר ראוי ובכלל ראשונה דירה רוכשי על החל

 2    לחוק יחסי ממו� ב� בני זוג.במשפחה תהיה אחידות בחקיקה בי� חוקי המס 

  
  
  
  

  
  מיכאל ב� לולו, עו"ד

  3 

  4 

 5  :הועדה חבר מקרקעי� שמאי, לילי אלו�

  6 

 7 ב� מיכאל ד"עו הועדה חבר של התיחסותו ואת הועדה ר"יו של דעתו חוות את קראתי

 8  .משלה� שונה מסקנתי בר�, לולו

 9 לאחר באה בה שהחלטתי מורכבת בסוגיה מדובר כי ואומר אודה, דבריי בראשית

 10    .ממושכי� לבטי�

 11 לסתור, חריגי� במקרי�, נית� כי הקביעה את וחיזקה ביצרה" שלמי" הלכת כי ספק אי�

 12 תנאי� שני כי קבעו ארז ברק' ד – ו דנציגר' י השופטי�' כב. המשפחתי התא חזקת את

 13  : המשפחתי התא חזקת לסתירת נדרשי� מצטברי�מצטברי�מצטברי�מצטברי�

 14 כל שהביא לנכסי� ביחס רכושית נקבעה ולפיו הזוג בני בי� ממו� הסכ� של קיומו  .א

 15     .המשפחתי לתא מה� אחד

 16 הסכ� ללא ג� רכושית הפרדה להוכיח נית� לעיתי� כי קבע סולברג' נ השופט' כב

 17 .ממו�

 18 הוסכ� זה תנאי. בפועל מתקיימת אכ� הזוג בני בי� הרכושית ההפרדה כי הוכחה  .ב

 19 .אחד פה

 20  .לעיל הראשו� התנאי מתקיי� דנ� במקרה כי עוררי� אי�

 21  .דלעיל השני התנאי מתקיי� בא� לבחו� יש, הראשו� התנאי משנתקיי�

 22 בבני שמדובר ככל כי, בעניי� רבות התחבט אשר הועדה ר"יו של מדעתו בשונה, סבורני

 23 ההפרדה מבח�, משותפי� ילדי� ורק א- שלה� ראשוני� מנישואי�, צעירי� זוג

 24    . ומצטבר מתפשר בלתי, קשיח להיות חייב הרכושית

 25 זוג בני בי� החלוקתי בצדק הפגיעה וצמצו� מס תכנוני למנוע מטרתה, זו דרישה

 26 מצב� אשר, דומי� זוג לבני, בכיס� מצויה שהפרוטה, ראשוני� מנישואי� צעירי�

 27    . טוב פחות הכלכלי
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  1 

  2 

 3 ומוזכרי� 5/2011 הביצוע בהראות מפורטי� רכושית להפרדה המרכזיי� הבוח� אבני

 4  :כדלקמ�", שלמי" ד"בפס

 5 .משותפי� מגורי�  .א

 6 .משות* מימו�  .ב

 7 .משות* לחשבו� המשתלמי� ש"דמ  .ג

 8 .משות* משכנתא תשלו�  .ד

 9 למכירת בקשר משותפת החלטות קבלת ג� להוסי* ראוי ל"לנ

 10  .מהדירה המתקבלי� ש"בדמ משות* שימוש וכ� השכרתה/שיפוצה/הדירה

 11    שח*שח*שח*שח*    דירתדירתדירתדירת""""    בבבב    גרי�גרי�גרי�גרי�    וילדיה�וילדיה�וילדיה�וילדיה�    הזוגהזוגהזוגהזוג    ובניובניובניובני    היותהיותהיותהיות    הראשו�הראשו�הראשו�הראשו�    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    מתקיי�מתקיי�מתקיי�מתקיי�    לאלאלאלא    דנ�דנ�דנ�דנ�    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה

 12    התאהתאהתאהתא    חזקתחזקתחזקתחזקת    נסתרהנסתרהנסתרהנסתרה    לאלאלאלא    ובכ-ובכ-ובכ-ובכ-    הזוגהזוגהזוגהזוג    בניבניבניבני    בי�בי�בי�בי�    רכושיתרכושיתרכושיתרכושית    הפרדההפרדההפרדההפרדה    הוכחההוכחההוכחההוכחה    לאלאלאלא, , , , משכ-משכ-משכ-משכ-". ". ". ". החלופיתהחלופיתהחלופיתהחלופית

 13        ....דלעילדלעילדלעילדלעיל    התנאי�התנאי�התנאי�התנאי�    שארשארשארשאר    שלשלשלשל    קיומ�קיומ�קיומ�קיומ�    לגבילגבילגבילגבי    הדיו�הדיו�הדיו�הדיו�    מתייתרמתייתרמתייתרמתייתר, , , , בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�. . . . בענייננובענייננובענייננובענייננו    המשפחתיהמשפחתיהמשפחתיהמשפחתי

 14 בני כגו� מורכבת משפחה של שונה מצב בהינת�",  שלמי" ד"בפס כאמור, כי לציי� יש

 15 מבוגרי� זוג בני, לשניה� או הזוג מבני לאחד נפרדי� ילדי� ע� שניי� מנישואי� זוג

 16 הייתה החלטתי כי ייתכ� אזי',  וכו,  בנפרד א"כ רכוש וצברו כלכלית שהתבססו לאחר

 17 וזאת, עצמו משל" היסטורי מטע�" הזוג מבני א"לכ בה� במקרי� ומדובר היות, שונה

 18 מטע�" ללא המשפחתי לתא המגיע צעיר זוג של ראשוני� נישואי� של ממצב בשונה

 19    . לעיל כמפורט" הסטורי

 20 הפרדה להוכחת הדרישות אחת כי מצוי�" שלמי" ד"בפס ג� כי להדגיש יש, זאת ע�

 21    . משותפי� מגורי� הנה, רכושית

 22 מגורי� למרות המשפחתי התא חזקת נסתרה שבה� פסיקות אות� מעיניי נסתרו לא

 23 של שוני� במצבי� ש� מדובר בר�, הזוג מבניה אחד בדירת הזוג בני של משותפי�

 24 מחוז מקרקעי� מיסוי מנהל' נ רפפורט צבי 54905+05+13 ע"בו  +" מורכבות משפחות"

 25 משלה� ונשואי� בגירי� ילדי� הזוג מבני אחד כשלכל שניי� נישואי� על מדובר, מרכז

 26 ידועי� על מדובר א"ת מחוז מקרקעי� מיסוי מנהל' נ בלנק רועי 18027+10+16 ע"ובו

 27 הידוע זוגה ולב� לה משותפי� לילדי� בנוס* אחר מגבר ילדי� היו כשלאישה בציבור

 28  .בציבור

 29, וילדיה� בעלה, העוררת של משותפי� מגורי� מתקיימי� כי העובדה לאור, לסיכו�

 30 לא ובכ-, הזוג בני בי� מלאה רכושית הפרדה הוכחה שלא הרי", החלופית שח* דירת"ב
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 1, שניה דירה שרכשה כמי העוררת את לראות יש בהתא�. המשפחתי התא חזקת נסתרה

 2  .  רכישה במס חיובה לצור-

  

    
  מר אלו� לילי ,  

�  שמאי מקרקעי

 3 

  4 

 5  .גורמ� אבי השופט של דינו לפסק בהתא�, דעות ברוב נפסק

 6 .  4 20,000 של בס- ,הוצאותיה את לעוררת ישל� המשיב

  7 

 8  , בהעדר הצדדי".2019ינואר  30, שבט תשע"ט דכ"נית� היו",  

                   9 

  10 

 
 

    
 אבי גורמ�, שופט

    יושב ראש הוועדה
  עו"דמיכאל ב� לולו, 

  חבר הוועדה
  שמאי מקרקעי�, ,אלו� לילימר   

  חבר הוועדה
  11 




