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"אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים"
במאמר אחר בגיליון זה אנו מתחילים סידרה חדשה של כתבות, 

בשרשרת  הכלולות  המלאכות  במארג  המדובר  ותולדותיהם.  מלאכה  אבות  שעניינה 
הבנייה, שהחלו בתקופת בניית המשכן, ומרביתן כמעט לא השתנו, אלה נותרו בעינן גם 

בתהליך הקמת הבניין בן זמננו.
מכלול תעשיות הבנייה ומוצריה, מהווים את מרכז העוצמה הכלכלית של כל מדינה, זוהי 
שרשרת, שאוי לה אם תינתק. מכאן, שאחריות לאומית כבדה מאוד רובצת על כתפי 
פרנסי הציבור, לשמר את ענף הבנייה שלא יכבה נרו. אלא מאי, שמוקפים אנו חובבנים 

חסרי תבונה, נטולי אחריות - אלו המוחזקים כרגולטורים לסוגיהם.
מהי הרגולציה? )הסדרה( היא ידועה ומוכרת עוד מתקופת התלמוד - מתן סמכות לציבור 
בני העיר  "ורשאין  כבר מצאנו בתוספתא  במדינה.  שונות  פעילויות  ולהסדיר  לכפות 
)להטיל  להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלין; רשאין לעשות קיצתן" 
סנקציות( זאת נקבע כבר במאות ה-1 וה-2 לספירה. מטרתה של הרגולציה בכללותה 
היא הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה. זו כוללת את התנהגות הפרט, התנהגות 
הפירמות וחיי המסחר ומידת המעורבות של רשויות המדינה בפעולותיהם של אלו, תוך 
ניסיון להגן על כל אחד מהגופים מפני כוחו של האחר. ברבות השנים נוספו לרגולציה 
משמעויות שונות ואף מנוגדות כגון פיקוח, ויסות והטלת איסורים. ההסדרה שמשמעה 
היה "להפוך לרגיל, להסדיר". הביאה אותנו במאה ה- 21 למצב של חוסר אונים, התערבות 
הרשויות והמוסדות באמצעות אמצעים חוקיים דרקוניים. שכן, סמכויותיהם הורחבו עד 
כדי הגדשת הסאה, עד כי לא ירחק היום והסרטן הפקידותי, המשרדי, המסורבל הזה, יגדל 
בהיקפו ובממדיו, והמחלה הממארת תיפשה "בכבד ובטחול", או אז יקיץ הקץ עלינו. 

זאת יש לדעת, מערך הרשויות המתערבות בכל הפעילויות הכרוכות בבנייה, החל משלב 
הרישוי, דרך מהלך הבנייה ועד למסירת החזקה לרוכש הדירה, הוא מטורף. על רשויות 
על  המקומיות  הרשויות  הערר,  ועדות  המחוזיות,  המקומיות,  הוועדות  נמנות  אלה 
מחלקותיהן השונות וממלאי תפקידים בהן. בין בעלי התפקידים לא ניתן להתעלם מיושב 
ראש הרשות, מהנדס הרשות, אדריכל הרשות, כל מהנדסי ויועציי הרשות והמפקחים על 
הבנייה. הוסף עליהם את הרשויות והגופים הנוספים המעורבים בשלבים שונים של מתן 
היתרי בנייה ואישור הבנייה כרשויות הכבאות, פיקוד העורף, גורמי תשתית לסוגיהם 
)חשמל, מים, טלפון ועוד(, צרף אליהם מעבדות מאושרות - והגענו ברשימה לא קצרה 

זו, אלא רק לזעיר אנפין של כל המעורבים בהליכיי הבנייה. 
צא ולמד, שכנגד כל גורם פקידותי ברשות, מעמיד היזם והבונה עזר כנגדו, יועץ בתחום 
מומחיות הפקיד.הייפלא איפוא שהמחירים האמירו וזמן הבנייה מתארך? לא זו אף זו, 
נוספו "חוגגים חדשים" מכיוון אחר לגמרי. "זמרי הבועות", רובם של  מזה כשנתיים 
"המתענגים" הפופוליסטיים, שאין בינם לבין הבנה בתחום הבנייה ולא כלום. ביניהם 
ועוד. על כולם, מנצחת התקשורת, שנגניה ברובם בלתי  משרדי ממשלה, בנק ישראל 
שלהם  וההתמחות  שהידע  ומזויפים,  מדומים  ב"יועצים/ות"  המשתמשת  מקצועיים, 

בנושא, בלשון המעטה, מוטל בספק. 
בוועדת החקירה בה הוגש דו"ח אסון ורסאי, הגדיר יו"ר הוועדה את התופעה של ריבוי 
הרשויות המשפיעות על הענף "המעגל השוטה". נדמה לי שבחלומותיו הגרועים ביותר 
לא העלה על דעתו שכחלוף 10 שנים, יתווספו רשויות, החלטות, הוראות ותקינות, שחלקן 

אף בלתי הגיוניות, כל אלו שידרגו את "המעגל השוטה" ל"מעגל המטורף".
אתכם  אייסר  ואני  בשוטים,  אתכם  ייסר  "אבי  רחבעם  המלך  של  שהחלטתו  ידוע 
בעקרבים" גרמה לפילוג הממלכות ישראל ויהודה. ההיסטוריונית ברברה טוכמן שיבצה 
אירוע זה בספרה "מצעד האיוולת". קחו את המתכון בספרה, ערבבו אותו במערבל 
בטון יחד עם מרשם מספרו של ההיסטוריון הנושא את שמו "חוק פרקינסון", העוסק 
בארגונים בירוקרטים, הוסיפו לכך קורטוב של פסיכולוגיה ארגונית "העיקרון הפיטרי" 
ויש לכם מתכון מופלא לטירוף מערכות מוחלט, אשר סופו מי יישורנו. האם זו תחילתה 
של קריסה מוחלטת של ענף הבנייה? שמא זה רק סרט בדיוני? אינני נביא כי אדע, רק 
ימים יגידו. מה שמחריד כל כך הן הסגירות, אי הנכונות להטות אוזן ולהיות קשובים, 

האטימות במיטבה והבירוקרטיה, המחסלות כל חלקה טובה. 
"ואת עלית על כולנה" שירותי הכבאות, בחזון של בית הספר לכבאות נרשם "...לשמש 
סמכות עליונה בקביעת מדיניות ההצלה, הכיבוי, החקירה והמניעה"... האם הסמכות 

זה אמצעי, או שמא זו המטרה?!
ואל  ושנא את הרבנות  "אהוב את המלאכה  מוזהרים במסכת אבות,  אנו  בכדי  לא 
תתוודע לרשות" וכן נאמר במקום אחר באותה מסכת, "הוו זהירין ברשות" הרבנות 

במובן שררה, אדנות, סמכות, מרות.
 "הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות".

שלכם,
שלמה קפלן
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דבר
הנשיאניסים בובליל

חברי התאחדות הקבלנים,
בימים אלה בהם ענף הנדל"ן בכלל, ונושא מצוקת הדיור ומחירי 
וכל  הציבורי,  היום  מסדר  יורדים  לא  בפרט,  בישראל  הדירות 
במדינת  המדיניות  קובעי  נוקטים  בהם  והמהלכים  ההחלטות 
ישראל בניסיון להביא לפתרון הבעיות אינן משיגות את מטרתן, 
מתבקשת השאלה, האם בנתונים של שוק הנדל"ן במדינת ישראל 
והגידול המשמעותי של הכנסות המדינה ממיסים בתחום הנדל"ן, יש 
לממשלת ישראל כוונה אמיתית ורצון כן לטפל במצוקת הדיור ?     
שאלה זו מקבלת משנה תוקף בעת הזאת, שכן מהצעדים האחרונים 
בהם נוקטת מדינת ישראל כדוגמת: כוונת משרד האוצר לפעול כנגד 
להשקעה  דירות  על  ולבטל את הפטור ממס השבח  המשקיעים 
וההחלטה על החלת תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין - המחיל גם 
העברת מקדמה מסכום  חובת  את  הדירות מקבלנים  רוכשי  על 
הדירה למס שבח, עולה כי ממשלת ישראל ממשיכה במסורת חסרת 
בשורה ממשית או אופק חיובי לבלימת מחירי הדירות והגדלת היצע 
מובילות  ישראל  של ממשלת  ההחלטות  תוצאות  למכירה.  הדירות 
במחירי  נוספות  ולעליות  להשכרה  הדירות  מלאי  לצמצום  ויובילו 
הדירות להשכרה, השתת עלויות מימון על הקבלנים שיובילו לעליה 
במחיר הדירה לרוכש, צמצום התחלות בנייה והרחבת הבירוקרטיה 

והחסמים בענף.
כך גם הכוונה המסתמנת בהחלטה של ממשלת ישראל שלא לשלב 
או להגביל את הקרקעות הפרטיות כחלק מתוכנית פעילותן של 
הוודל"ים )ועדות הדיור הלאומיות(. מחד מדובר בתוכנית מבורכת 
שבאה לתת מענה למצוקת ובעיית התארכות הליכי התכנון וההיתר 
מאידך  אלה,  הליכים  של  פתרונם  זירוז  תוך  רבות  שנים  פני  על 
החובה  קמה  לאפקטיבית  הוודל"ים  תוכנית  את  להפוך  במטרה 
לשלב בתוכנית זו קרקעות פרטיות שיתרמו באופן משמעותי וישיר 
של  לקידומם  הדירות  היצע  להגדלת  הבנייה,  בהתחלות  להאצה 
פרוייקטי פינוי-בינוי ולמיתון בעליית מחירי הדיור, הכל בטווח הזמן 
הקצר ביותר, שאם לא כן גם החלטה זו תהפוך להחמצה נוספת 

ולהחלטה שאינה ממצה ומשיגה את מלוא מטרתה וייעודה.
ממשית  בפעילות  ולנקוט  להתעשת  ישראל  ממשלת  על  חובה 
שמלווה בצעדים משמעותיים אמיתיים ויעילים לפתרון הבעיה. אנו 
בהתאחדות הקבלנים טוענים כי הפתרון האמיתי טמון בהגדלת 
היצע הדירות ושיווק הקרקעות לבנייה, צמצום המסים המהווים 
היום מעל למחצית ממחיר הדירה, עידוד וקידום הדיור להשכרה 
הסרת  ביקוש,  באזורי  להשכרה  לבנייה  קרקעות  שיווק  דרך 
חסמים והליכים בירוקרטים מיותרים הקשורים בהליכי התכנון 
אספקה  השונות,  והבנייה  התכנון  ובוועדות  ברשויות  וההיתר 
שוטפת בכמות מסיבית של כח אדם מקצועי לענף, ביטול שורת 
צעדי המיסוי שהאוצר נוקט ומתן הטבות לענף ולרוכשי הדירות 
כדוגמת: עידוד נושא דיור בר השגה, קידום פרויקטי פינוי-בינוי, 

פטור ממע"מ בדיור להשכרה תוך עידוד תחום הבינוי להשכרה, 
הכרה בהחזרי המשכנתא כהוצאה מוכרת ועוד.

נוסף על פעילותנו בתחומי היזמות והדיור למגורים שעל סדר היום 
הציבורי, עם תחילת יישום ההחלטה של ממשלת ישראל להשקעה 
ובינוי  בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים בפרויקטי תשתיות 
מרובים  מאמצים  להשקיע  ממשיכים  בהתאחדות,  אנו  לאומיים 
ומעורבות עמוקה בתחומי הבנייה החוזית ציבורית והתשתיות, זאת 
מתוך החלטה ותמיכה בעמדת יושבי-ראש האגפים וסגני הנשיא אילן 
מרדכי ואשר גרין כי יש להעמיד נושאים אלה בראש סדרי העדיפות 
והחשיבות המקצועית שבטיפול התאחדות הקבלנים. ברמה הפרטנית 
המחירון,  מכרזי  בנושא  טיפולנו  את  ממשיכים  אנו  והאסטרטגית 
החלת חוזה אחיד, פעילות מול מזמיני עבודה ממשלתיים, ציבוריים 
ורשויות מוניציפאליות, פעילות מקצועית ייחודית עניפה ומרוכזת, 
בראשות סגן הנשיא ויו"ר קבלני התשתיות אילן מרדכי, מול החברה 
הלאומית לדרכים )מע"צ( האחראית למסת המכרזים במסגרת תוכנית 
נתיבי ישראל - בנושאי תנאיי הסף והיבטים שונים של המכרז ובחוזה, 
התייקרויות  תשלומי  עומסים,  מנגנון  והיקפן,  הערבויות  סוגיית 
ומדדים, הכל מתוך מטרה לאפשר את הרחבת מעגל המשתתפים 

לכלל הקבלנים ויצירת תנאי תכנון וביצוע הוגנים וברורים. 
בחודשים האחרונים, עברנו כברת דרך רצופה אירועים משמעותיים 
לענף הנדל"ן, להתאחדות הקבלנים ולפעילות החברים בענף. קצרה 
כלום  בלא  פטור  לצאת  אוכל  לא  אך  כולם  את  מלהכיל  היריעה 
ואציין את המרכזים שבם: ראשית ברצוני לברך על ההישג החשוב 
בחתימת ההסכם עם ממשלת ישראל לבלימת קיצוץ מכסת העובדים 
הזרים המקצועיים והגדלת המכסות לשנים הבאות, וקבלת החלטה 
על הקצאת 4,000 עובדים פלשתינאים נוספים לענף, יחד עם זאת 
אני גאה לעמוד בראש הענף המוביל במדינת ישראל שמתוך ראיה 
לאומית של הצורך בגיוס עובדים ישראלים לענף ראה לנכון לפתוח 
שכר  לקבל  הנדל"ן  בענף  לעובדים  ולאפשר  הקיבוצי  את ההסכם 
בסיס מינימום גבוה יותר מכל ענף אחר, שכר מינימום בסך: 5,000 

ש"ח החל מחודש ינואר 2012.
אנו בהתאחדות הקבלנים, באמצעות האגפים המקצועיים, ראשי 
ההתאחדות ומובילי דרכה אנשי הציבור הפעילים, נמשיך בפעילות 
ללא לאות לטיפול בשלל הנושאים והסוגיות הקשורות לענף, הכל 
למען איכות הענף ורווחת הקבלנים הפועלים בו ללא הבדל סיווג 
וחשיבות  האחריות  בגודל  והכרה  לאומית  ראיה  תוך  גודל,  או 
ביצוען של המשימות הרובצות לפתחנו כקטר המוביל את המשק 
הישראלי מבחינה כלכלית ובעת הזאת נכון יהיה לציין אף מבחינה 

חברתית.  
שלכם

ניסים בובליל
נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
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משולחן המנכ"ל מוטי כידור

שלום רב,
משק מדינת ישראל נמצא בתקופה מיוחדת ורגישה.

צמיחה  עוצמה,  על  מצביעים  הכלכליים  המדדים   - אחד  מצד 
והתפתחות ומנגד - תחושת הציבור היא של עול כבד, נטל מס 

וחוסר שליטה ויד מכוונת.
בימים אלו אנו עדים לתופעת "מחאת האוהלים" - ציבור צעירים 
הדיור,  בתחום  הממשלה  מדיניות  על  המוחים  דיור  ומחוסרי 

המביאה לעליית מחירי הדירות ושכר הדירות להשכרה.
קיים  אחד  מצד  כאשר  במרכז  ניצב  הבנייה  ענף  זו,  במציאות 
מחסור בדירות ומחיריהן עלו, אך יש כוונות אמיתיות של מדינת 
ישראל לפתח בצורה משמעותית את התשתיות ומבני הציבור. 
מצד שני, המדינה פועלת בכיוון מנוגד - הכבדת הרגולציה, הוספת 
תהליכים ביורוקרטים אין סופיים ובחלקם הגדול - מיותרים, 
על  מכבידים  אך  המדינה  קופת  את  למלא  שנועדו  מס  גזירות 

ציבור הרוכשים ועוד.

החודש החליטה ממשלת ישראל על הוספת עובדים לענף הבנייה. 
ומבטלת  הממשלה  מדיניות  את  נוגדת  התקדימית  ההחלטה 
הסכם קודם, משנת 2005, שחתומה עליו ההתאחדות. מימוש 
החלטה זו, וההחלטה הקודמת מפברואר השנה, בנוגע להוספת 
עובדים פלסטינאים, תיתן פתרון למחסור בעובדים כבר בחודשים 

הקרובים. 
אני רוצה להודות לכל החברים שסייעו והיו שותפים למפגשים 
ולעבודה הרבה שהוביל נשיא ההתאחדות למתן פתרון למצוקה 

קשה זו.
נמשיך לפעול במרץ ובנחישות בכל תחומי העשייה הנוגעים לחברי 

ההתאחדות ולענף.

בברכה,
מוטי כידור

מנכ"ל ההתאחדות
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לא יהיה זה מוגזם לקבוע כי שלל הסוגיות הקשורות לפעילות 
והנוגעות  להחלטות שונות של הרשם,  משרדי רשם הקבלנים 
שלילת רישומים קבלניים, הורדת סיווגים, אי הכרה בעבודות 
ועוד כהנה  יישום שרירותי של תקנות המעקב  סיווג,  להגדלת 
מכלל  שונים  קבלנים  של  בפניות  מרכזי  חלק  מהוות  וכהנה, 
הסיווגים הקבלניים והגדלים, מ-1 ועד 5, הפונים בקול זעקה - 

מה קורה פה ? 
קריאה זו לא נעלמה מעיניהם של ראשי ההתאחדות, שהחליטו 
לפעול ככל שיידרש בטיפול וייעוץ לפניות החברים. בהמשך ננסה 
לסקור בקצרה את הסוגיות המרכזיות שעלו בפניות החברים, 
אופן טיפולנו תוך ציטוטים נבחרים מפסק דין שניתן לאחרונה 
והמתייחס לאופן בו רואה כבוד בית המשפט המחוזי את דרך 

פעילות רשם הקבלנים והחלטותיו. 
הוקם  הפונים,  לחברים  מענה  ומתן  טיפול  לצורך  ראשית, 
בהתאחדות פורום ייעודי הכולל את אינג' נתן חילו, עו"ד אליאב 
בן שמעון ועוה"ד מתן בן שאול ואסף פרקש )ממשרד יהודה 
רווה ושות' עורכי דין( ונקבעו ימים מרוכזים לפגישות עם הפונים 

בליווי והשתתפות מנהלי הארגונים המקומיים. 
עד עתה התקיימו כשבעה ימי ייעוץ בהתאחדות ונתקבלו פניות 
מכ- 140 מקבלנים שונים בסוגיות שונות. לקבלנים הפונים ניתן 
ייעוץ שכלל: הנחייה ועזרה במילוי כלל  על-ידי הצוות המטפל 
הסוגיות  בחינת  הרשם,  לדרישות  מענה  הקבלנים,  רשם  טפסי 
המשפטיות, תקנות המעקב, ניסוח פניות ותשובות לרשם. במקביל 
נערך ניתוח של כלל הפניות ומתוצאותיו ניתן לקבוע כי אפשר 

לסווג את הפניות בהתאם לנושאים המרכזים, כדלקמן:
א. מהנדס סייוג - הרשם אוסר על מהנדס לתת שירות ליותר 

מחברה קבלנית אחת.
ב. מהנדסי רישום - קביעת כישורים ותנאים לפעילותם ורישומם 

של מהנדסי הרישום של החברות.
ג. עבודות לסיווג - פסילת עבודות ואי הכרה בעבודות להגדלת 
סיווג ללא אמות מידה קבועות שמפורסמות על-ידי הרשם וללא 

שקיפות לכלל הקבלנים.
ד. תקופות מעבר - קביעת החלטות מיידיות ותקופות שרירותיות 
ובלתי סבירות להורדת סיווג לקבלנים או לביטול של קבלן רשום 

או לצורך המצאת מסמכים או פרטים.
ה. סיווג רישום קבלנים בהליך פשיטת רגל.

ו. בעלי כישורים - איסור שימוש באותם בעלי כישורים כבסיס 
הרישום למספר סיווגים מקצועיים שונים באותה חברה. איסור 

על קיומן של חברות "אחות" )משוכפלות( המשתמשות באותם 
בעלי כישורים כבסיס לרישום קבלני.

לעיל,  שצוינו  הנושאים  ומתאפיינים  שזורים  השני,  כחוט 
הנגועות  הקבלנים  רשם  של  ושרירותיות  חריגות  בהחלטות 
בחריגה מהוראות הדין, בחוסר סמכות ופרשנות בלתי סבירה 

ובחוסר תום לב.
עמדה זו של התאחדות הקבלנים, מקבלת אשרור בפסק דינה 
של כבוד סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בת"א השופטת 
ורדה אלשיך מיום 23.07.11 בתיק פר"ק 1705/09 בעניין: כפרי 
יעקב בע"מ ו-אורתם סהר בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי. 
במסגרת פסק הדין ביקרה כבוד השופטת אלשיך בצורה חריפה 
את התנהלות רשם הקבלנים בכל הקשור לסמכויות הרשם ומתן 
פרשנות מצדו המנוגדת לתכלית החקיקה, כדלקמן: "...אין לי 
אלא להצר על כך כי הרשם - שהוא רשות מנהלית הכפופה 
לחובה מוגברת של תום לב ופעולה כדין, אינה משלימה עם 
הגבלת הסמכות ומבקשת שוב ושוב לעקוף את החקיקה, כאלו 
הייתה שאיפתה לכח בלתי מוגבל חזות הכל. זאת, כאשר היא 
מתעלמת הן מהתקנות והן מפסקי דין אשר פירשו אותן, או 

מבקשת לפרשם בדרך לא דרך".
כחלק מטיפולה של ההתאחדות הוגשו על-ידה בשם ובשיתוף עם 
שתי חברות קבלניות עתירות משפטיות מקיפות כנגד החלטות 
רשם הקבלנים והנוגעות לסוגיית מהנדס הסיווג המשמש ביותר 
בחברה אחת, שאלת הסמכות לבחינת כישורי מהנדסים על-ידי 

הרשם ולקביעות הרשם הנוגעות לתקופות המעבר השונות.
עם סגירת הגיליון נתקבלה החלטת הוועדה המייעצת בעתירה 
אחת המחזירה באופן מלא את הסיווג הקבלני שנשלל מהחברה. 

הדיון בעתירה השנייה אמור להתקיים בזמן הקרוב.
למרות ההישג שבעתירה הראשונה וההחלטה על השבת הסיווג 
הקבלני שנשלל מהחברה באופן מלא, נלמד את נימוקי הוועדה 
מיד עם קבלתם ונמשיך לפעול להחלת המסקנות החיוביות שבה 
באופן מלא על כלל הקבלנים. יחד עם זאת, אנו נערכים להגשת 
משפטית,  לבחינה  הראויים  נוספים  בנושאים  נוספות  עתירות 
כדוגמת: עתירה ייעודית נרחבת להחלטות הרשם בקשר להכרה 
קריטריונים  בקביעת  הצורך  לרבות  סיווג  להגדלת  בעבודות 
המתייחסת  נוספת  עתירה  וכן  לכך  מראש  וקבועים  מוגדרים 
להחלטת הרשם המגבילה את השימוש באותם בעלי כישורים/

שונים  מקצועיים  סיווגים  למספר  הרישום  כבסיס  מהנדסים, 
באותה חברה.
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התאחדות הקבלנים ורשם הקבלנים

פעילות ויחסים מול רגולטור

התאחדות הקבלנים             עו"ד אליאב בן שמעון
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מיתוג ושיפור תדמית הענף בעיני 
עצמו וסביבתו העסקית

בימינו אלו מיתוג הנו מושג השגור בפי כל, ומתקשר בדרך כלל 
לרצון של פירמה, חברה או תאגיד, ליצור לעצמה או למוצריה\ 

שירותיה זהות שונה ומבודלת מסביבתה ומתחריה.
ריבוי המוצרים, השירותים והרעיונות בשוק מחייבים כיום את 
כולנו לייצר ערכים, לייצג שונות אך תוך התחברות למטרה נעלה, 

ממנה נגזור את פעילויותינו ותוכניותינו העתידיות.
התאחדות הקבלנים כארגון גג המייצג ומאגד למעלה מ 1,500 
חברות בתחומי הבנייה, היזמות, התשתיות ושירותי הבנייה, אינה 
שונה מסביבתה העסקית וגם אנו נדרשים מעת לעת ליישם ולבצע 
התאמות, הנדרשות בעיקר מצורכי השוק המשתנים ומהתמורות 

המתרחשות בסביבתנו בשנים האחרונות בקצב מהיר.
פעולת המיתוג אינה כורח או הכרח, אלא זכות אותה עלינו לבחור 
מעת לעת תוך הסתכלות פנימה ומתוך בחינה עצמית המסמנת 

את דרכנו ולאן פנינו מועדות והאם אנו עומדים ברוח הזמן.

עורכת  אותה  הפנימית  הבקרה  מהליכי  אינטגרלי  כחלק 
ההתאחדות מעת לעת, בחנו בשנה האחרונה בסדרה של בקרות 
את האופן בו נתפשת ההתאחדות בכלל האוכלוסיה ובענף הנדל"ן 
בפרט על כל מרכיביו ובעיקר בעיני לקוחות הקצה, אותם אנו 

משרתים יום יום ושעה שעה, ומהם אנו ניזונים ומתפרנסים.
לצערנו, הממצאים שעלו מתוך הבחינות השונות, אינם עולים 
בקנה אחד עם ציפיותינו מעצמנו ובעיקר לאור העובדה כי צרכני 
הקצה הביעו את דעתם השלילית על הענף והעוסקים בו במספר 

רב של מישורי פעילות, החל מתדמית וכלה בשירות. 
תוצאות שליליות אלו הובילו אותנו לבחון את פועלנו בסדרה של 
דרכים ולשקול את האופן בו נוכל לשפר את תדמיתו ומיתוגו של 

הענף והעוסקים בו, הן בעיני לקוחותינו והן בעיני עצמנו.
פעילות המיתוג ושיפור תדמית הענף תכלול סדרה רחבה של 
בשנים  וכסף  זמן  משאבי  להשקיע  בכוונתנו  בהן  פעילויות 
של  המשתפרת  תדמיתו  של  תדירה  בחינה  תוך  הקרובות, 

הענף.
לפעילות המיתוג ושיפור התדמית קיימים מספר רבדי פעילות 
ובינהם: מיתוג ההתאחדות בעיני עצמה, מיתוגה ובניית תדמיתה 
התקשורת  מצד  הפעולה  שיתוף  הגברת  הקצה,  צרכני  בעיני 

ותמיכה במהלכים שיבוצעו.
יכללו  הנוכחית  העבודה  בשנת  ליישם  החלטנו  אותן  הפעולות 

בין היתר: 
•בחירה של חברת ייעוץ אסטרטגי אשר תלווה את המהלך  	

ואשר התחילה לפעול בשבועות האחרונים.
והתאמתו  האינטרנט  אתר  ושדרוג  שיפור   - ראשון  •בשלב  	
לטכנולוגיה עדכנית - לרווחת החברים ולשיפור איכות הקשר 

והעדכונים בין ההתאחדות לחבריה. 
•בשלב שני בכוונתנו להרחיב את פעילות האתר כך שיספק גם  	
פתרונות ומענה לשאלות וצרכים שונים מצד צרכני הקצה.

בעבור  תדמיתי  מידע  כמרכז  ההתאחדות  באתר  •שימוש  	
חבריה, תוך מתן האפשרות להצגת פרופילי החברות כלפי 

צרכני הקצה.
שבין  הקשר  איכות  וטיוב  משופר  מידע  מאגר  של  •בנייה  	
על  עסקי  מידע  איסוף  באמצעות:  לחבריה  ההתאחדות 
כל חברה, כתובות מייל, אתר אינטרנט של החברה, בעלי 
תפקידים ועוד. באמצעות מהלך זה נוכל לעדכן את החברים 
באופן ישיר ולדווח על חידושים, החלטות, תהליכים ושינויים 

אשר חלים ואשר מתוכננים לחול בענף.
פעולות אלו ואחרות הנן רק חלק מזערי מתוך שלל פעילויות 
הענף  למען  הקרוב  ובעתיד  בהווה  ליישם  בכוונתנו  אותן 

וסביבתו.

מיתוג           איציק אמסלם, סגן נשיא ויו"ר אגף יזמות ובנייה
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1,800
במפגש המקצועי של ענף הבנייה והתשתיות של התאחדות הקבלנים 
והבונים בישראל בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, שהתקיים 
במחצית חודש מאי 2011 במלון הנסיכה באילת, לקחו חלק 1,800 
משתתפים. במהלך המפגש התקיימו פאנלים מקצועיים, הרצאות 

בהשתתפות חברי כנסת ומפגשים מקצועיים. 
רוני בריק, סגן נשיא ההתאחדות ויו”ר הארגונים המקומיים היה ממונה על 
הפקת הכנס  ואת הכנס הנחה, זו השנה השלישית ברציפות ובהצלחה, 

יוסי לוינסקי, יו”ר ועדת תדמית הקבלן בהתאחדות ויו”ר ארגון חולון. 
בכל ימי הכנס התקיימה תערוכה של חברות מסחריות רבות אשר 

נתנו חסות למפגש זה.
הכנס התקיים במעמד שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, שר החינוך גדעון 
סער שפתח את הכנס ושר התקשורת והרווחה משה כחלון.  את הכנס 

חתמה יו”ר קדימה והאופוזיציה ח”כ ציפי ליבני.
גם בילויים היו במפגש ואלו כללו סטנד אפ של אודיה קורן, הופעה של סי היימן 
במגוון שירים וערב ריקודים סוער בחוף הדקל עם להקת לייב.חברים רבים נהנו 

מפעילות ספינינג שהתקיימה בשטח הבריכה - ללא תשלום.
)יום חמישי( העניקה התאחדות הקבלנים שני  בערב המרכזי של הכנס 
אותות הוקרה: האחד למוטי רזניק, כיום מנהל החברה הכלכלית רעננה, 
פעיל  היה  ההתאחדות,  נשיאות  כחבר  שנים  עשר  במשך  שימש  אשר 
בוועדות שונות ותרם לקידום ענף הבנייה והתשתיות. האחר לאורי רובין, 
יו”ר ועדת העבודה בהתאחדות, על עבודתו ותרומתו לחתימה על הסכם 

קיבוצי חדש, מעודכן והוגן.
ואתרי  הרדיו  הכתובה,  מהעיתונות  תקשורת  נציגי  סיקרו  הכנס  את 

האינטרנט. ההרצאות המקצועיות שודרו בשידור ישיר באתר גלובס.
המשתתפים גילו עניין רב בהרצאות ובפאנלים המקצועיים ואולם ההרצאות 

היה גדוש בכל ימי הכנס.
נשיא התאחדות הקבלנים ניסים בובליל, ציין בכנס כי “מחירי הדיור זה לא 
מכת טבע, אפשר לטפל בהם. אנחנו רואים שיש עלייה בכמות הקרקעות 
שמשווקת, אך השיטה בעייתית, התוצאות של המכרזים הן 300%-250% 
מעל מחיר השמאי”. בובליל הוסיף ואמר: “מדוע משלמים מחירים כאלה 
גבוהים? כי אנחנו חייבים לעבוד ומי שרוצה לזכות בקרקע חייב לתת את 
נשיא התאחדות  ישראל”.  זו השיטה של ממשלת  ביותר,  הגבוה  המחיר 
הקבלנים התייחס גם למצוקת העובדים בענף ומחה נגד הקיצוץ במכסת 
היום  העובדים, במצב  בנושא  עם האוצר  יושבים  “אנחנו  הזרים.  העובדים 
נוכל לעמוד במשימות הלאומיות, כפי שהממשלה מבקשת מאיתנו.  לא 
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הפאנל הפוליטי

עופר פטרסבורג ושר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס

יו"ר הסתדרות עובדי הבנין והעץאיציק גורביץ, סמנכ"ל אגף כספים וכלכלה; יצחק מויאל, מימין לשמאל: מוטי כידור, מנכ"ל התאחדות הקבלנים; פאנל בנושא : כח אדם מקצועי לענף הבניה

הממשלה מדברת על היקפים של מאה מיליארד שקל בעשור הקרוב, יש 
בנייה של מוסדות ציבור, רוצים לפתח את התשתית והשירות לאזרח. אין 

לנו עובדים שיעשו את העבודות הרטובות”. 
שר השיכון, אריאל אטיאס שהשתתף בשיחה “אחד על אחד” עם כתב 
עפר פטרסבורג זכה למחיאות כפיים מצד  הנדל”ן של ידיעות אחרונות 
המשתתפים כאשר הכריז כי היום אין זה חכם לצמצם את מספרם של 

העובדים הזרים לאור הכוונה להגדיל את התחלות הבנייה. 
העובדים  לסוגיית  הוא  אף  התייחס  ההתאחדות,  מנכ”ל  כידור,  מוטי 
המקצועיים בענף וציין כי העסקתם של העובדים הישראלים נכשלה. לדבריו 
יש להמשיך בפרויקט אך במקביל, על מנת לעמוד במשימות הלאומיות, 

יש להגדיל את מספרם של העובדים הזרים .
“למקצועות  כי  אמר  והעץ,  הבניין  עובדי  הסתדרות  יו”ר  מויאל,  איציק 
הרטובים לא יהיו ישראלים. אנחנו עמלים להביא עובדים ישראלים אבל 
נצליח להכשיר אולי 300 בשנה. לא אלפים. איך נלמד אותם? אין אפילו בית 
ספר אחד לבנייה. מצאנו מדריכים שילמדו אבל התכנים הם מ-1993. זה 
לא תואם להיום. אין תוכניות לימוד עדכניות בתמ”ת. חסרים היום עובדים 
מקצועיים”. מויאל סיכם ואמר כי “אנחנו נאבקים כדי לקבע מכסה קבועה 

ויציבה של עובדים זרים לענף”.
יו”ר האופוזיציה, ציפי לבני התייחסה למצוקת הנדל”ן וציינה ביחס לתוכנית 
הסופר טנקר של נתניהו כי “הסיפור הוא לא וד”לים )ועדות דיור לאומית(, 
שעוסקים בפרויקטים ספציפיים. אפשר להרחיב את זה עם תוספות כוח 
אדם מקצועי ושינוי כל ההליכים. זה מצריך החלטה, תקצוב ותקנים. בעיני 
הבעיה היא פתיחת ההיצע ולא ההחלטות של פישר שעוסקות בנושאים 

אחרים. הטיפול צריך להיות בהיצע ולא בביקוש”.
במסגרת הכנס התקיים גם פאנל פוליטי בהשתתפות חברי הכנסת אמנון 
)ישראל  קירשנבאום  פאינה  היהודי(,  )הבית  אורלב  זבולון  )ש”ס(,  כהן 

ביתנו( ויואל חסון )קדימה(.

משתתפים במפגש המקצועי   של ענף הבנייה והתשתיות באילת 
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ז’ואל טל וגלית סער קמיאלמשתתפים במפגש המקצועי   של ענף הבנייה והתשתיות באילת 

בפאנל בנושא מצוקת הדיור שהנחה עורך הנדל”ן של דה מרקר אריק מירובסקי דנו בשאלה הבוערת - מחירי הדיור. “הצעדים של הממשלה 
מכוונים לירידות מחירים, אבל אם התוצאה תהיה יציבות מחירים גם זה יהיה בסדר מבחינתנו”, אמר סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר 
ראובן קוגן. “בנושא הפריפריה”, המשיך קוגן,”המצב יותר מסובך - הפריפריה רשמה עליות מחירים, ולהערכתנו גם תוכניות משרד הבינוי והשיכון 

לא יעזרו לעצירת המגמה הזו. לדעתי נמשיך לראות את הפריפריה בעלייה בתקופה הקרובה”. 
הפאנל העלה מסקנה חד משמעית לפיה אין כיום פתרון באופק 
לעליות המחירים. בעמדה דומה לזו של קוגן מחזיק גם סמנכ”ל 
לא חושב שיש  “אני  בנצי אדירי.  ירושלים,  האגף העסקי בבנק 
בועה”, אמר אדירי “ולא תהיה קריסת מחירים. יש כעת האטה 
תהיה  בשוליים  רק  אולי  העסקאות.  ביצוע  בקצב  משמעותית 

ירידה קלה של מחירים באחוזים בודדים.
איציק שמולי, יו”ר התאחדות הסטודנטים, אמר כי “בכוונתנו לנהל 
מאבק ציבורי במחירי הדיור הגבוהים. כבר הוכחנו שאנחנו יודעים 
לנהל מאבק ציבורי וזה יהיה המאבק הבא” . דובר נוסף בפאנל 
כי  נשיא התאחדות הקבלנים שאמר  סגן  איציק אמסלם,  היה 
תוכנית הוד”לים אולי תשחרר 50 אלף יחידות דיור אבל אם לא 
יטופלו הבעיות בוועדות התכנון ויתגברו אותן בכח אדם משמעותי 
נוסף נצטרך בעתיד הקרוב ודל”ים חדשים. ח”כ כרמל שאמה 

סיכם ואמר “או שמחירי הדירות יירדו או שהליכוד יירד” .

מוטי רזניק מקבל אות הוקרה מנשיא ההתאחדות 
ניסים בובליל ורוני בריק סגן הנשיא

ונשיא ההתאחדות ניסים בובלילשר התקשרת והרווחה משה כחלון

אורי רובין יו”ר ועדת העבודה בהתאחדות

עם קבלת אות ההוקרה

שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס

ציפי ליבני בהרצאה בפני החברים

צילומים: מרסלו

יוסי לוינסקי מנחה הכנס
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העוזר הכלכלי לשר הפנים, אמר כי אסור להפוך את התקן באופן מיידי לתקן 
מחייב, זאת משום שהתקן כרוך לעת עתה בעלויות גבוהות ובהטמעת הנושא, 

ולכן צריך לחכות לאיזון כלכלי ורק אז להפוך את התקן למחייב. 
עוד השתתפו בפאנל צביקה דוד, חבר ועדת המשאבים בהתאחדות הקבלנים, 
יהודה תורג’מן מנהל שירות טכני בחברת נשר ואורי טל מרכז הטיפול בפסולת 

בנייה במשרד להגנת הסביבה.

בפאנל בנושא בנייה ירוקה שהנחה סמנכ”ל ההתאחדות ערן 
ניצן, הוצג מחקר של חברת אלדר שיווק שהעלה כי ב-2011 
חל מהפך בעמדת רוכשי הדירות בנושא בנייה ירוקה. אלו 
מוכנים לשלם 15-20 אלף שקלים יותר עבור דירות שנבנו 
בבנייה ירוקה. בשנים 2008 עד 2010 רוכשי הדירות לא היו 
בפרויקט  שנבנית  דירה  עבור  הפרמיה  את  לשלם  מוכנים 
על פי תקן “ירוק” תוך שמירה על עקרונות איכות הסביבה, 
מתוך חוסר מודעות או הבנת הנושא. כיום, בעקבות חשיפה 
בעיקר  ההוצאות,  את  לספוג  מוכן  הציבור  לנושא,  מוגברת 
לטווח  חיסכון  יוצרת למעשה  ירוקה  מתוך ההבנה שבנייה 

הארוך, למשל בהוצאות על אנרגיה. 
צביקה ברונפן, סמנכ”ל אלדר שיווק סקר את הסגמנטים 
הירוקים בפרויקטים בשכונות הירוקות בכפר סבא וביבנה, 
כמו הפרדת פסולת, שימוש חוזר במי מזגנים, שימוש בחומרים 
ממוחזרים ועוד, וציין כי ישנה התפתחות משמעותית ביישום 

העקרונות הירוקים בפרויקטים בשנה האחרונה. 
מבנייה  משמעותית  גבוהות  אינן  הירוקה  הבנייה  “עלויות 
אחרת”, טוענת גלית כהן, סמנכ”ל המשרד להגנת הסביבה. 
כהן חולקת על האבחנה החד משמעית שהקבלנים מעלים 
כי בנייה ירוקה עולה כיום יותר, “ייתכן שישנה תוספת עלויות 
כזאת או אחרת, אך לא זאת הסיבה לא להפוך את התקן 

לתקן מחייב”. 
ציינה  התקנים,  במכון  התקינה  אגף  מנהלת  עטרות,  הלן 
יקטנו  כך  הירוקה  בשיטה  פרויקטים  יותר  שיבנו  ככל  כי 
ההבדלים. “ביוני יהיה לנו תקן ישראלי ירוק ברמה גבוהה, תקן 
שיעמוד בשורה אחת עם התקנים המובילים בעולם, עובדים 
יפרח,  שמעון  זאת,  על התקן מעל 100 מומחים”. לעומת 

רוקדים בחוף הדקל
אחוות ארגונים מקומיים

שרי מארגון פתח תקוה ונאוה מארגון השרון

רוני בריק  ויו”ר הארגונים המקומיים  סגן נשיא התאחדות הקבלנים 
צחי לנדאו  גם ממונה על הפקת הכנס(, העניק ביחד עם  )שהיה 
)שהיה אחראי על הבאת החברות המסחריות לכנס( אות הוקרה 
נשיא  במעמד  בכנס,   שהשתתפו  המסחריות  החברות  לכל 

ההתאחדות.

סי היימן וחברות
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התקיים  בישראל”  הציבורית  בבנייה  חדש  סדר  “דרוש  בנושא  פאנל 
מועצת  ויו”ר  המהנדסים  לשכת  נשיא  סרנה  יואב  דר’  של  בהנחיתו 
ההנדסה והאדריכלות שליד משרד התמ”ת. בפאנל השתתפו אשר גרין 
סגן נשיא ההתאחדות ויו”ר אגף הבנייה החוזית, עו”ד גל הררי ממשרד 

הררי לוטן ושי ברס מנכ”ל החברה הלאומית לדרכים.
דר’ סרנה העלה בפני המשתתפים את הסוגיה של הבעייתיות הקיימת 
העיריות  הממשלה,  משרדי  של  בחוזים  סטנדרטיזציה  שאין  בעובדה 
נזקים  זו נגרמים  והחברות הממשלתיות. לדבריו כתוצאה מהתנהלות 
כלכליים לקבלנים ולמדינה ועיכוב בביצוע העבודות כך שהפרויקטים 

לא מסתיימים בזמן. 
במסגרת  שבראשותו  האגף  שעושה  הפעולות  את  סקר  גרין  אשר 
ההתאחדות במטרה ליצור “חוזה אחיד” כדוגמת חוזה פידיק האירופי. 

ובג”צ  הכלכלה  ובוועדת  בכנסת  חקיקה  )קידום 
פסיקה  לקבל  מצפים  ואנו  אלו  בימים  שמתנהל 
בחוזים  השימוש  כי  וציין  הוסיף  אשר  בנובמבר(. 
סטנדרטיים יהפוך את הנורמות לברורות וקל יהיה 
כן  כמו  והזכויות.  החובות  העבודה,  את  להעריך 
ליצירת דפוסים קבועים  יש חשיבות רבה  כי  ציין 
של עבודה ומערכות יחסים. לדבריו חוזה ונספחיו 

מוכנים מן המדף יחסכו זמן והוצאות.
את  פירט  בנייה  לדיני  המומחה  הררי  גל  עו”ד 
שנידונות  והתביעות  המשפטיות  ההשלכות 
לאורך השנים בבתי המשפט וזאת בשל חוסר בהירות וריבוי סוגי 
החוזים שקיימים מול המזמינים. לדבריו: “בתחום הבינוי והתשתיות 
יש ליצור קוד חוזים משותף. המצב הקיים של ערב רב של חוזים 
אינו מאפשר קיומה של שפה חוזית בין המזמין לקבלן, ההסכמים 
הופכים להיות עתירי הוראות ובחלק גדול מהמקרים גם דרקוניים 

במהותם”.
שי ברס אמר כי גם הוא מסכים כי לסטנדרטיזציה של חוזים חשיבות 
החברות  מנכ”לי  את  ולכנס  הכפפה  את  להרים  מוכן  והוא  רבה 
הממשלתיות, בשיתוף פעולה עם התאחדות המהנדסים והתאחדות 
הקבלנים, במטרה להגיע למבנה חוזי שימנע את הנזקים הקיימים היום 

כתוצאה מריבוי החוזים ואי הבהירות שבהם.
דר’ יואב סרנה העלה על סדר היום של הפאנל גם את נושא המחסור 

החמור במהנדסים הקיים היום בשוק.

הרחבת  השפעת  בסוגיית  דן  מיוחד  פאנל 
שי  תשתיות על פיתוח הערים. השתתפו בו 
דב  ברס מנכ”ל החברה הלאומית לדרכים; 
צור ראש העיר ראשון לציון, גבריאל נעמן ראש 
המועצה המקומית שלומי, ח”כ זאב בילסקי, 
לשעבר ראש העיר רעננה, חיים אביטן ראש 

העיר חדרה ועו”ד יהודה רווה.

תופסים שלווה בחוף הדקל

שר החינוך גדעון סער משוחח עם אילן בדני 
וצחי לנדאו, חברי ההתאחדות
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הנוסחה הנכונה למכרזי מחיר למשתכן היא יצירת מודלים 
מעורבים שעל פיהם חלק מהדירות ימכרו לזכאים וחלקן 
בשוק החופשי והורדת מחירי המינימום לקרקעות על מנת 
למחירי  הקרקע  מחירי  הוזלת  את  לגלגל  יוכל  שהקבלן 
למשתכן  מחיר  מכרזי  בנושא  מפאנל  עלה  כך  הדירות. 
שנערך גם הוא במסגרת כנס התאחדות הקבלנים במלון 
הנסיכה באילת בהנחייתו של שי פאוזנר עורך הנדל”ן של 

עיתון כלכליסט.

שלום שי, מנכ”ל חברת דונה הבונה כבר עשור במסגרת 
מכרזי מחיר למשתכן, ציין כי מכרזי מחיר למשתכן עבדו 
ממחיר   50% של  הנחה  איפשרה  המדינה  עוד  כל  מצוין 

השמאי שנקבע במכרז. במכרזים האחרונים דרשה המדינה מחיר שמאי מלא ולכן 
הם לא הצליחו - כי הקבלנים לא יוכלו להציע מחיר אטרקטיבי לזכאים. כמו כן יש 
חשיבות לדבריו ליצירת מודל של מכרזים בהם מחצית מהדירות נמכרות במחיר 
ידוע מראש למשתכן ו-50% במחירי השוק על מנת ליצור אינטגרציה בין הדיירים 

ולא למתג פרויקט כפרויקט של אוכלוסייה חלשה.
ציינה  אשדוד,  קבלני  ארגון  ליו”ר  לאחרונה  שנבחרה  זבולון,  צרפתי  ורד  עו”ד  גם 
כי מכרזי מחיר למשתכן הפכו ללא משתלמים כי המדינה דורשת מחיר קרקע 
הגבוה ממכרזים רגילים. היא ציינה כי כאשר 100% מהפרויקט הוא במחיר של דיור 
למשתכן הדבר מוריד את האטרקטיביות ועדיף לקבוע כי 50% מתוכו הוא לזכאים 

ו-50% לשוק החופשי.
ח”כ אמנון כהן גרס כי המודל המעורב הוא המודל הנכון: “אי אפשר לבנות שכונה 
רק לזוגות צעירים או לאוכלוסיה חלשה, צריך מודל מעורב. המדינה צריכה לסבסד 
את הקבלן, כדי שחלק קטן מתוך הפרויקט יהיה דיור ציבורי. וזאת כדי שלא תהיה 

סטיגמה לשכונה מסוימת או לבניין מסוים“.

עיריית אשקלון, אמר בהתייחסו למכרזי מחיר  וקנין, ראש  בני 
למשתכן כי לראשי הערים יש בעיה עם מכרזים אלו כי הם מעין 
לדוגמא,  גם במבנה התחרותיות.  בעיה  להם  ויש  כלאיים  יצור 
החלו להיווצר סטריאוטיפים שמחיר למשתכן מכוון לאוכלוסיה 
חרדית. מנסים לפתור בעיה ע”י יצירת בעיות אחרות. בעיה זאת 

מרתיעה גם יזמים. 
ערן ניצן, סמנכ”ל התאחדות הקבלנים, אומר כי שיטת מכרזי 
שכן  לאחור  הבנייה  ענף  את  להצעיד  עלולה  למשתכן  מחיר 
בשיטה זו הממשלה קובעת ומכתיבה את מחיר הקרקע, את 
מחיר הדירה, את מפרט הדירה ואפילו מי ישתכן בדירה. בנוסף 
לזאת בשיטת המחיר למשתכן עלולה להיות השפעה שלילית 
על האטרקטיביות של כלל האיזור בו מבוצע הפרויקט ועל כן, 
על מנת לסייע לאוכלוסיות החלשות, על הממשלה להשתמש 
בעוצמתה ובעובדה שהיא מחזיקה בבעלות על הקרקע ולהנפיק 

מכרזים לדיור להשכרה.

תודה לכל משתתפי הכנס, לאיל מונטה מנכ”ל מלון הנסיכה ולצוות עובדי המלון,
לעודד פז, מעין אשור וכל צוות חברת ההפקה ארנון פז ולכל החברות המסחריות:

פאנל מכרזי מחיר למשתכן
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לכ-35,000 זוגות צעירים שהתחתנו השנה אין שום סיכוי לרכוש דירה בישראל בשנים 
הקרובות ללא עזרת ההורים ובלי הון עצמי התחלתי

תחזית ההתחדות לשנים 2011 ו-2012:
מחירי הדירות יעלו בכ-11%

המשבר החברתי הבא?

תחזית כלכלית של התאחדות הקבלנים לענף לשנים 2011 ו-2012 
שערך עבורה משרד רואי החשבון BDO זיו האפט בוחנת את 

יכולת הרכישה של דירה בישראל על ידי זוגות צעירים.
האחרונות,  בשנים  המחירים  עליית  לאור  כי  עולה  מהסקירה 
לזוגות צעירים כמעט ואין סיכוי לרכוש דירה בישראל, גם אם 
יחסכו במשך שלוש שנים לאחר נישואיהם וגם אם ייקחו משכנתא 
של 60% מערך הנכס )בהתאם למגבלות של בנק ישראל( וזאת 

ללא סיוע משמעותי מההורים וללא הון עצמי התחלתי. 
רק 30% מהזוגות הצעירים )מעשירונים 8-10( יוכלו לרכוש דירה, 
לאחר 3 שנות חיסכון, כאשר רק העשירון העליון יוכל לרכוש דירה 
בעלת 2.5-3 חדרים באזור המרכז ואילו האפשרויות העומדות 
בפני עשירונים 8-9 הינן מצומצמות בהרבה וכוללות רק דירות 

קטנות באיזורי הפריפריה המרוחקים.
הקבלנים,  התאחדות  נשיא 
של  "מצבם  בובליל:  ניסים 
שרוצים  הצעירים  הזוגות 
לרכוש דירה הולך ומחריף ונטל 
כבד נופל על ההורים. עד כה 
המדינה  שנקטה  הצעדים  כל 
בעליל  יעילים  כלא  הוכחו 
ממשיכים  הדירות  ומחירי 

לעלות.
פתרונות כמו העלאת הריבית 
ת  ו א ת נ כ ש מ ה ת  ל ב ג ה ו
הנטל  הכבדת  רק  משמעותם 
ומשפחות  זוגות  אותם  על 
נטלו  ו דירה  רכשו  שכן 
משכנתא. הטלת המגבלות על 
עליית  משמעה  המשקיעים 

שכר הדירה לאותם זוגות שלא יכולים לרכוש דירה. ככל שמצוקת 
הדיור של הזוגות הצעירים שאינם יכולים לרכוש דירה תגדל, 
וככל שיגבר הלחץ לעזרה מצד המשפחות, כך גדלים הסיכויים 

למשבר חברתי".
על פי התחזית הכלכלית של התאחדות הקבלנים לשנים 2011 
ו-2012, בשנת 2011 צפוי גידול של 5% בהתחלות הבנייה וב-

2012 גידול של 4% נוספים. אולם באם לא יסופקו לענף עובדים 

מקצועיים גמר הבנייה ירד בכ-3% בשנת 2011 וב-3% נוספים 
ב-2012. בהתאחדות צופים עליה קלה של 1% ברכישת דירות 
חדשות ב- 2011 ועוד עלייה של 5% ב-2012. לאור התחזית שמלאי 
הדירות למכירה ימשיך לרדת ב-3% ב-2011 הרי שמחירי הדירות 

ימשיכו לעלות בשיעור של כ-8% ב-2011 ועוד 3% ב-2012.
הפתרונות בהם צריכה הממשלה לנקוט באופן מיידי הם הגדלת 
ההיצע של הדירות באמצעות שיווק קרקעות, מתן פתרון למחסור 
החמור בפועלי בניין מקצועיים שמונע הקמה מהירה של דירות, 
של  מהירה  בנייה  לצורך  התכנון  ועדות  בכל  ההליכים  האצת 
פרויקטים העומדים בשלבי אישור אחרונים או תקועים בהליכים 
התחבורתית  הנגישות  שיפור  בנייה,  היתרי  לקבלת  ממושכים 
מהפריפריה למרכז והגדלת מקורות התעסוקה בפריפריה וזאת 
לדירות  הביקושים  התרחבות  של  המגמה  את  לחזק  מנת  על 

בפריפריה.
חברת  שביצעה  הסקירה 
האפט  זיו   BDO של  הייעוץ 
הממוצע  המספר  את  בחנה 
של הזוגות המתחתנים בשנה, 
של  הממוצעת  ההכנסה  את 
הזוגות לפי חלוקה לעשירונים 
ואת הזמן שייקח להם לצבור 
ממחיר   40% של  העצמי  הון 
דירה   לרכוש  מנת  על  הדירה 
באמצעות משכנתא של 60%.  
אפשרויות  נבדקו  כן  כמו 
בישראל  דירות  של  הרכישה 
ובהתאם  לפי הסכום שנצבר 
הממוצעים  הדירות  למחירי 
באיזורים שונים בארץ )דירות 

יד שניה ודירות חדשות(.
מהסקירה עולה כי  מספר הזוגות המתחתנים בישראל הינו בין 
40,000-50,000 בשנה. בחינת ההכנסה הממוצעת של משפחות 
צעירות בגילאי 25 עד 34 מעלה כי בעשירון העשירי ההכנסה 
יכולה להגיע עד כ-25,000 ₪ בממוצע לזוג, בעשירון התשיעי היא 
נעה סביב 16,000 ₪ בעשירון השמיני סביב 14,000 ₪, בעשירון 
בעשירון   ,₪ כ-9000  השישי  בעשירון   ,₪ כ-11,000  השביעי 

בהתאחדות          ז'ואל טלבהתאחדות            ז'ואל טל
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החמישי כ-7000 ₪ ובעשירון הרביעי ומטה פחות — 5000 ₪ 
להגיע  דירה,  לרכוש  המעוניינים  הצעירים  הזוגות  על  לחודש. 
להון עצמי שעומד על 40% מסך הדירה. לכן, חושב מהו החיסכון 
השנתי אשר ייצבר על ידי זוגות צעירים. על פי החישוב, זוגות 
מהעשירון ה-1 עד הרביעי לא יצליחו לחסוך דבר, המקסימום 
לכ- יגיע  עד השביעי  שיצליחו לחסוך בשנה בעשירון החמישי 
40,000 ₪, בעשירון השמיני כ-60,000 ₪ ובתשיעי כ-80,000 

₪, בעשירון העשירי ניתן יהיה לחסוך כ-120,000₪. 
לאחר שלוש שנים של חיסכון ובהנחה שיוכלו לקחת משכנתא של 
60% מערך הנכס, בעשירון העליון יוכלו לרכוש דירה בכ-1 מיליון 
₪ בממוצע, בעשירון התשיעי בכ-613,000 ₪ ובעשירון השמיני 

בכ-464,000 ₪. היכן ניתן לרכוש דירות במחירים אילו ?
עזרה  ללא  דירה  לרכוש  המעוניין  העליון  מהעשירון  צעיר  זוג 
מההורים, לא יוכל לעשות זאת בתל אביב או בירושלים. במידה 
וירצה לגור במרכז, הוא יוכל לרכוש דירה של 2.5-3 חדרים בלבד 
)מחוץ לתל אביב(. זוג צעיר מהעשירון התשיעי המעוניין לרכוש 
דירה ללא עזרה מההורים, לא יוכל לעשות זאת באזור המרכז. 
בנוסף, במידה ויהיה מעוניין לרכוש דירה של 3.5-4 חדרים, הוא 
יוכל לעשות זאת רק באזור הצפון וגם זאת בתנאי שהדירה לא 
צעיר  זוג  בפני  העומדות  האפשריות  בקריות.  או  בחיפה  תהא 
בלבד  2.5-3 חדרים  לדירה של  מהעשירון השמיני מצטמצמות 

וגם זה רק באזור הצפון והקריות.

קבלנים ומומחי מיסוי צופים קשיים וביורוקרטיה קשה ביישום 
תיקון 70 לחוק התכנון והבנייה.

התאחדות הקבלנים יצאה בתביעה לרשות המיסים לדחות את 
תחולתו של תיקון 70 עד לגיבוש פתרונות שלא יפגעו בציבור 

הרוכשים.
התיקון מחייב את הקונה להעביר מקדמה של בין 15% ל-7.5% 
מדובר  ללא קשר אם  מיסוי מקרקעין  למנהל  העסקה  ממחיר 

ברכישת דירה מקבלן או ברכישת דירה מיד שניה.
כל עוד מדובר ברכישת דירה בשוק יד שניה, היתרון הוא שמיד 
יכול לרשום את הדירה  עם העברת הסכום למס שבח הרוכש 
על שמו. אולם החסרונות של התיקון יבואו לידי ביטוי ברכישת 

דירה מקבלן. 
יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה מצטרף להתנגדות תיקון 
70. ביום עיון בנושא שנערך ע"י התאחדות הקבלנים בתחילת 
חודש יוני, אמר ח"כ שאמה כי "כיום יש בכנסת פעילות רבה 
בנושא נדל"ן. לכן דווקא עכשיו חברי הכנסת יהיו קשובים יותר 
בעניין  צודקים  שאתם  חושה  בהחלט  אני  הקבלנים.  לבעיות 

תיקון 70".
ערן ניצן, סמנכ"ל התאחדות הקבלנים מסביר כי  הרעיון בבסיס 
התיקון לחוק הוא לזרז את רישום הבתים ולהימנע ממצב שעד 

שהמוכר מסדיר את ענייניו מול רשות המיסים, הרוכש לא יכול 
לרשום על שמו את הנכס. עד כאן מדובר במהלך שיכול לסייע 
לרוכשים, אולם נראה כי החלתו של החוק גם על רכישת דירות 

חדשות עלולה לפגוע בעיקר בציבור הרוכשים.
לדברי ניצן, קבלנים פטורים מתשלום מס שבח בעת מכירת דירה 
וחבים בתשלום מס הכנסה. אך במקום להחריג אותם מהחוק נקבע 
שעליהם לפנות לפקיד השומה על מנת שיתן להם אישור על פטור 
מתשלום המס כאמור. אולם הוצאת טופס הפטור )טופס 50( כרוכה 

בבירוקרטיה שתהווה חסם בשוק ותעכב את העסקאות.
בנוסף, החוק מתנגש עם חוק מכר דירות המחייב להעביר את כל 
התמורה עבור הדירה ישירות לבנק המלווה באמצעות שוברים. 
עכשיו יאלצו הרוכשים, במידה והקבלן לא יסדיר את הפטור, 
לפצל את התמורה עבור הדירה בין הבנק לרשות המיסים בניגוד 
לחוק המכר. גם מבחינת הבנקים נוצרת בעיה כי הם לא יקבלו 

את מלוא התמורה בהתאם להסכם הליווי. 
בכירי  עם  הקבלנים  התאחדות  בכירי  נועדו  יולי  חודש  במהלך 
רשות המיסים בכדי לדון בדרכים ליישם את תיקון 70 לחוק מיסוי 
מקרקעין. הקבלנים הציגו את הקושי העיקרי העולה מול הוראות 
חוק המכר המונעות את מעבר המקדמות של הרוכשים אל רשויות 
המס בשל החובה להעביר תשלומים אלה אל הבנק המלווה. בנוסף, 
התיקון מקשה כאמור על הקבלנים אשר אמורים להיות פטורים 

מתשלומי מס שבח בשל חבות בתשלום מס הכנסה.
קלרה צברגל, מנהלת סקטור הבנייה אמרה ביום העיון כי "תיקון 
70 לחוק המיסוי יקשה על הקבלנים ויקטין את היקפי הבנייה. 
הבנק ידרוש להגדיל ב-7.5% את מרכיב ההון העצמי בפרוייקט 

למגורים". 
אחד הפתרונות שנבחנים הוא העמדת התחייבות של הבנק לא 
לאחר  אלא  הפרויקט  מתוך  הכספים  מן  חלק  לקבלן  לשחרר 
הקבלן  מול  המס  נושא  כי  המיסים  רשות  של  אישור  שיוצא 

בפרויקט הוסדר.
לסוף  עד  נדחה  והבנייה  התכנון  לחוק   70 תיקון  ביצוע  החלת 
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הושקה אמנה לקידום בית בטוח לילדים
ביוזמת יו”ר הוועדה לזכויות הילד ח”כ זבולון אורלב ובשיתוף ארגון ‘בטרם’ 

לבטיחות ילדים, התאחדות הקבלנים והמועצה הלאומית לקידום בטיחות בית ופנאי

לבטיחות  ‘בטרם'  ארגון  מנכ"ל  סילבינגר,  אורלי  לשמאל:  מימין 
ילדים; ד"ר יצחק ברלוביץ, יו"ר המועצה הלאומית לקידום בטיחות 
יו"ר הוועדה  זבולון אורלב,  ופנאי של משרד הבריאות; ח"כ  בית 

לזכויות הילד; מוטי כידור, מנכ"ל התאחדות הקבלנים
צילום: רוני שיצר

אמנה לקידום בית בטוח לילדים לשמירה על חייהם, הושקה 
ביום ראשון 19 יוני 2011, במשרדי התאחדות הקבלנים במעמד 

ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת הכנסת לזכויות הילד.
הדירות  רוכשי  וציבור  הקבלנים  ציבור  לידיעת  תביא  האמנה 
את הסטנדרט המוסכם לבניית בתים בטוחים לילדים. קבלנים 
ובונים שייבנו בהתאם לתוכנית המוסכמת, יוכלו להצהיר כלפי 
ציבור רוכשי הדירות כי הם בונים בהתאם למסמך ההמלצות של 

התאחדות הקבלנים והבונים וארגון ‘בטרם' לבטיחות ילדים.
על האמנה חתומים: חה"כ זבולון אורלב, יו"ר הוועדה לזכויות 
לקידום  הלאומית  המועצה  יו"ר  ברלוביץ,  יצחק  ד"ר  הילד; 
מנכ"ל  כידור,  מוטי  הבריאות;  משרד  של  ופנאי  בית  בטיחות 
‘בטרם'  ארגון  מנכ"ל  סילבינגר,  אורלי  הקבלנים;  התאחדות 

לבטיחות ילדים. 
התוכנית המוסכמת העומדת בבסיס האמנה נכתבה על ידי ארגון 
‘בטרם' לבטיחות ילדים בשיתוף התאחדות הקבלנים )בסיוע של 
אינג' נתן חילו מנהל האגף הטכני בהתאחדות והקבלן הוותיק 
הלאומית  והמועצה  אורלב  זבולון  ח"כ  וביוזמת  צ'ליק(  ניסן 

לבטיחות בית ופנאי. 
התוכנית קובעת דרישות לבניית בית בטוח לילדים אשר יעילותן 
הוכחה בעולם. במדינות המפותחות, חוקי בנייה מחמירים הביאו 
לירידה בשיעור תמותת ילדים. לעומת זאת, רמת החיים הנמוכה 
במדינות הלא-מפותחות אשר מתבטאת בתקנים ירודים של בתי 

המגורים היא הסיבה המובילה לריבוי מקרי היפגעות ילדים.
בית  תאונות  כי  עולה,  ילדים  לבטיחות  ‘בטרם'  ארגון  מנתוני 
ופנאי כגון טביעה, חנק, כוויות, נפילות והרעלות, מהוות כ-80 

אחוז מסיבות האשפוז של ילדים בגיל 0 עד 4, וכ-50-60 אחוזים 
מאשפוז ילדים בגיל 5 עד 17 הם עקב היפגעות מסוג זה. 

יו"ר הוועדה לזכויות הילד זבולון אורלב: "אני מאמין שהאמנה 
לבית בטוח לילדים תמנע אלפי תאונות הקורות לילדים בביתם, 
תאונות הגורמות לפציעות קשות ואף למוות, כמו נפילה מחלונות. 
לבניית  ברצון  שנענו  בישראל,  והבונים  אני מקווה שהקבלנים 
בית בטוח יעשו זאת באמונה ובנאמנות. זו הוכחה שלא כל דבר 
מחייב חקיקה. הסכמה מרצון לעיתים חשובה יותר מכפיית חוק 
שאין עליו הסכמה. אני מברך את ארגון בטרם ואת התאחדות 

הקבלנים על ההסכמה אליה הגיעו ועל חתימת האמנה".
אורלי סילבינגר מנכ"ל ארגון ‘בטרם' לבטיחות ילדים: "ארגון 
‘בטרם ‘לבטיחות ילדים מברך את יו"ר הוועדה לזכויות הילד, 
זבולון אורלב, על היוזמה שהחלה לפני מספר שנים לקדם בניית 
התאחדות  את  בברכה  מקדם  הארגון  לילדים.  בטוחים  בתים 
הקבלנים שנרתמה ליוזמה, ואשר תהיה החלוצה בבניית בתים 
בטוחים לילדי ישראל. למרות שהבית נתפס בעיני רבים כמקום 
המגן והבטוח ביותר בעבור ילדים, בפועל רוב פגיעות הילדים 
הן  והתחשמלות,  כוויות  מחלונות,  נפילות  בבית.  מתרחשות 
לילדים בבתיהם. התאמת הבית  רק חלק מהסכנות האורבות 
לצרכיהם של הילדים על פי אמות המידה שבאמנה יצמצמו את 

היפגעות הילדים בביתם שלהם". 
מנכ"ל התאחדות הקבלנים, מוטי כידור: "התאחדות הקבלנים 
אורלב  זבולון  לח"כ  מודים  ואנו  לפרויקט  בשמחה  נרתמה 
בנייה  בקידום  רבה  חשיבות  רואים  אנו  הברוכה.  היוזמה  על 
בטוחה ואיכותית בכלל ובנייה בטיחותית לילדים בפרט. מדובר 
בהמלצות לקבלנים ולרוכשים והם אלו שיחליטו האם ליישם 
אותן במלואן. אנו מניחים שלא כל הדיירים ירצו לאמץ את כל 
נוחות או טעמים אחרים, אך  ההמלצות באמנה, מטעמים של 
אנו מעניקים להם את הכלים ליצור את הבית הבטוח ביותר 

עבור משפחתם".
אמות המידה המומלצות לבניית בית בטוח לילדים כוללות בין 
השאר הגבלת חום ל-50 מעלות ברדיאטורים וקונווקטורים, שקעי 
מניעת התחשמלות  חשמל המונעים אפשרות להכנסת חפצים, 
ו/או  ילדים לחומרים  גישה של  באמצעות ממסר פחת, מניעת 
מכשירים מסוכנים )קיום ארון בטיחות אחד לפחות הניתן לנעילה 
מסוכנים(  וחומרים  חפצים  לאחסון  מ'  מ-1.5  גבוה  מדף  ו/או 

ועוד.

פרטי אמות המידה המומלצים נמצאים באתר ההתאחדות 
www.acb.org.il
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אגף תשתיות ובנייה חוזית              דוד שחף, סמנכ"ל ומנהל האגף המשותף

אנו  והתשתיות  הציבורית  הבנייה  בתחום  פרוייקט  לבצע  כדי 
צריכים ששלושה מרכיבים יחברו יחדיו:

•תקציב. 	
•תוכניות עבודה. 	

•התקשרות )מכרז-חוזה(. 	

בשנה האחרונה אישרה ממשלת ישראל תקציבי ענק לתשתיות 
ו-17.9   2011 16.9 מיליארד שקל בשנת  על סך  ובינוי שיעמדו 
חברות  ע"י  שיבוצעו  בתוכניות  מדובר  ב-2012.  שקל  מיליארד 
ממשלתיות כמו החברה הלאומית לדרכים )מע"צ( ורכבת ישראל, 
אך גם השקעות נוספות שאינן מופיעות בתקציב ומבוצעות ע"י 

חברות ממשלתיות כמו: חברת החשמל, מקורות ועוד.
נראה שאם לא יהיה משבר עולמי ו/או אזורי שישפיע על כלכלת 
ויגרום לקיצוצים בתקציב, הרי בהיבט התקציבי כסף  ישראל 

לא יחסר.
"מזמיני  בידי  עבודה.  תוכניות  הינו  במשולש  השני  המרכיב 
העבודה" הציבוריים צריך להיות "סל תוכניות" מוכן לביצוע. 
תהליך הכנת תוכנית לביצוע הינו ארוך ומורכב: ראשיתו בהגדרת 
"הצורך המבצעי" לפרויקט, אח"כ משמעויות תקציביות והליכים 
של תכנון ובנייה )תב"ע + תוכניות מפורטות(. התוכנית עוברת 
בתחום  למשל  הרלוונטיים,  הממשלה  משרדי  של  אישורים 
הכבישים - משרד התחבורה ומשרד האוצר. פרויקטים בתחום 
ל"ריצה  משולים  והם  שנים  אורכים  והתשתית  התחבורה 

למרחקים ארוכים".
דרכי  אחרות  ובמילים  הביצוע  שלב  הינו  השלישי  המרכיב 
ההתקשרות בין מזמין העבודה לקבלן המבצע )המכרז והחוזה(. 

כאן ישנו "כאוס" מזה שנים.
האינטרסים של מזמין העבודה והקבלן המבצע הינם לכאורה 
משותפים: עמידה בלוחות זמנים, עמידה בתקציב ועמידה באיכות 
הביצוע לשביעות רצון שני הצדדים והציבור הרחב המשתמש 

בתוצר הסופי - כביש, מסילת רכבת, בית ספר וכו'.
חריגות בלוחות זמנים ובתקציבים של הפרויקטים הפכו ,לצערנו, 
לחלק בלתי נפרד מפרויקט בנייה ותשתית בארץ ובעולם. מבקר 
המדינה נדרש לסוגיה יותר מפעם בדו"חות הביקורת אותם הוא 

מבצע במשרדי הממשלה והגורמים המבוקרים האחרים.
לאחרונה אף פורסם מחקר בהזמנת משרד הבינוי והשיכון שבוצע 
ע"י פרופ' יחיאל רוזנפלד ושבתאי יוקלה בנושא "גורמים שורשיים 
לחריגות בתקציב של פרויקט בנייה". שלושה גורמים שורשיים 

מובילים לדעת החוקרים לחריגות:
א. מסמכי מכרז לא בשלים.

ב. ריבוי שינויים בדרישות או הגדרות היזם.
ג. מחירי מכרז נמוכים בצורה לא ריאלית.

החוזית  והבנייה  התשתיות  באגף  לנו,  חידש  לא  המחקר 
בהתאחדות הקבלנים, דבר. זה מה שאנו טוענים כבר הרבה מאוד 
זמן, אך הפעם האמירה הינה אובייקטיבית, לאחר עבודת מחקר 

מעמיקה שבוצעה ע"י חוקרים מהטכניון.

צריך "סדר חדש
בבנייה הציבורית בישראל" ומיד

העבודה  למזמיני  והאוצר,  רוה"מ  למשרד  שלנו  הקריאה  זו 
הציבוריים ולארגוני המהנדסים העוסקים ומעורבים בענף, אחרת 

התקציבים והתוכניות לא יתממשו.

כיווני הטיפול
•חוזה סטנדרטי לכלל הגורמים הציבוריים: ממשלה, חברות  	

ממשלתיות וגורמים מוניציפאליים.
•הסרת חסמים הקיימים היום במכרזים הבאים לידי ביטוי  	
בקביעת תנאי סף מרחיבים במיוחד בתחום הפיננסי. כיוון 
שמדובר בתקציב ממשלתי על הממשלה לקחת את הסיכונים 
המכרזים  חובת  חוק  להוראות  להיצמד  המתבקשים. 

המחייבים בלבד.
•מתן מענה להתייקרויות חומרי הגלם בדגש על ברזל וביטומן  	

ע"י הצמדה למדדים הרלוונטיים עפ"י מהות והיקף העבודה.
•ביצוע מכרזים בתמהיל נכון של מכרז כתב כמויות )מכרזים  	
תקציביים( ומכרז תכנון-ביצוע ובהיקפים כספיים מגוונים 

)לא רק גדולים(.
• להשתתף  לאפשר לקבלנים קטנים ובינוניים בסיווג 1, 2, 3, 4	
במכרזים ציבוריים תוך אימוץ הנעשה בחו"ל, כאשר 25% 
הקטנים  העסקים  לסקטור  יהיו  הציבוריים  מהמכרזים 

והבינוניים.
•שימוש בחומרים ממוחזרים בפועל. סבסוד הקמת מאגרים  	
האגרגטים  למחיר  יחסית  זולים  ממוחזרים  חומרים  של 
המקבילים ומימוש החלטות הממשלה בעניין שימוש בהם 

עד 20% בפרויקטים הלכה למעשה.
 • 	2009 מאי   12 מיום   147 מספר  הממשלה  החלטת  ביטול 
לביצוע  התקשרות  בחוזי  זרים  עובדים  העסקת  האוסרת 

עבודות בתחום הבנייה והתשתיות במימון ממשלתי.
תוכניות  עפ"י  בתשתיות  עבודה  למנהלי  קורסים  •ביצוע  	
מאושרות במשרד התמ"ת במימון ממשלתי מלא כולל סבסוד 

לחברות השולחות מנהלי עבודה לקורסים.
•תוכנית של המל"ג להגדיל את מספר הסטודנטים להנדסה  	
אזרחית )מהנדסים / הנדסאים( ע"י פיתוח מגמת הנדסה 
 / ארצית  בראייה  אקדמאיות  מכללות  בעוד  אזרחית 

לאומית.

“סדר חדש בבנייה הציבורית“
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שלמה קפלן

תעשיות הבנייה —
המקרא והמשנה מלמדים אותנו, על אבות מלאכה ותולדותיהם, 
אלו סוגי מלאכות אומן שמצריכות מיומנות, שנגזרו מהעבודות 
היסוד  הינן  המלאכה",  "אבות  המשכן,  בניית  לצורכי  שנעשו 
 והמקור לכל שרשרת המלאכות היוצאות מתוכן, שהם ה"תולדות". 
רב האמן והאדריכל הראשי שהועסק בתכנון המשכן, עיצובו 
ובנייתו, ובעשיית כליו, היה בצלאל בן חור, סייע בידו האומן 

הבנאי והיוצר אהליאב בן אחיסמך, 
רּוַח  ֹאתֹו  א  "וֲָאַמלֵּ מרוחו  עליהם  משרה  האל  המקרא  עפ"י 
חָכְָמה ּובְִתבּונָה ּובְַדעַת ּובְכָל-ְמלָאכָה. לַחְֹשב ַמֲחָשֹבת,  ֱאֹלִהים, בְּ
ֶסף ּובַנְֹּחֶשת. ּובֲַחֹרֶשת ֶאבֶן לְַמֹּלאת ּובֲַחֹרֶשת  זָָּהב ּובַכֶּ לַעֲׂשֹות בַּ

כָל-ְמלָאכָה". עֵץ, לַעֲׂשֹות בְּ

נקראים  והיצירה  הבניה  במלאכת  העושים  יתר  כל  בכדי,  לא 
י ָחכְָמה..."  ל-ֲחכַם-לֵב נַָתִתּ בהמשך, חכמי לב "...ּובְלֵב כָּ

בלבו",  לב שהחוכמה  "חכם  עזרא בספר משלי מסביר  האבן 
מה פירוש חוכמה שבלב?, במה היא שונה מחכמה רגילה. האם 
זו תכונה ייחודית הנדרשת במלאכת הקמת המשכן? ואולי בכל 
מלאכת הבנייה? ביהדות, המוח אחראי על החכמה המושכלת, 
ואילו הלב מופקד על הרגש. ובכל זאת, גויס הלב להיות אחראי 
על החכמה, כנראה כוונה מיוחדת הייתה להקב"ה, להעביר חכמה 

מיוחדת לעוסקים במלאכת הבנייה, זוהי חכמת הלב..
אפשרה  הלב  שחכמת  מתוך 
לעוסקים במלאכת המשכן לעמוד 
באמות המידה המחמירות של: 
מצוות ה', הוטבע בדם ליבם של 
הבונים בדורות הבאים, להיות 
החמרות  אותם  לכל  נכונים 

ותקינות של בני האנוש.
לא מצאתי הסבר אחר לחוכמת 
המופלא  השילוב  זולת  הלב, 
החוכמה  של  במינו  והמיוחד 
והלב שניחנו בהם היזמים והבונים, שהרי ברור למעלה מכל ספק, 
שכל יזם ובונה בר דעת, אלמלא החזון והאמונה בטוב, אם לא 
התקווה, אילולא הביטחון שבעומק ליבם, אין שום סיכוי שבעולם, 
שהיו יכולים להתגבר, להתמודד, לעמוד בפני, כל אותם מהמורות, 
מכשולים, מעצורים וקשיים אין סופיים, הנה בכל זאת וככלות 
הכול, הם לא מוותרים, אינם אומרים נואש, לא מרימים ידיים ולא 
נכנעים, חרף מצבים מייאשים, שפעמים חורטים וחורצים בגוף בלב 
 ובנשמה, בסופו של יום מושלמת היצירה המופלאה ועומדת על מכונה.
משק בנייה מודרני מאופיין ע"י שכלול חומרים וטכנולוגיות קיימות 
לצד תיעוש מוגבר ויישום מואץ של חומרים חדשים, טכנולוגיות 
מתקדמות ושיטות בנייה חדשות, אלו למעשה גולת הכותרת של 
תעשיות הבנייה, העוסקות בפיתוח וביישום של מגוון החומרים 
והטכנולוגיות, תעשיות הבנייה מכילות "אוקיינוס" של מוצרים 
ופרטים לרוב, מרחב עצום של תורה, חכמה, וידע מקצועי, עולם 
ענף  ובכל  תחום  בכל  יחודית  מומחיות  מיומנויות,  של  ומלואו 
בבנייה, כל אלה נמנים על מאות חברות ומפעלים העוסקים בין 
אם ישירות במעגל הראשון של תחום הבנייה, ובין אם במעגלים 
מחוברות  התעשיות,  של  רובם  רוב  ושלישיים,למעשה  שניים 
ב"חבל הטבור" לענף הבנייה על גווניו, אל היזמים והבונים, אל 
מול קבלני התשתיות, יחד עם המשפצים וביחד כולם, מכלכלים, 
מקיימים ומפרנסים, את כל המעגלים הקרובים והרחוקים, של 

התא המשפחתי בבית ובדירה.

ָחכְָמה ּובְִתבּונָה ּובְַדעַת ּובְכָל-ְמלָאכָה" "בְּ
אבות מלאכה ותולדותיהם

אבות מלאכה

אומנים עמלים על בניית המשכן

חכם לב
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מדוע אם כן לא השכלנו לאחד תחת קורת גג אחד, של התאחדות 
תעשיות  אותן  את  הפחות  לכל  בישראל  והבונים  הקבלנים 
את  והפלסטיקה,  הגומי  תעשיות  את  בניין,  חומרי  המייצרות 
והאלומיניום,  העץ  ומוצרי  היעודים  הרהיטים  והשיש,  האבן, 

הבטון, הברזל, חומרי מחצבה וכל כיוצ"ב?
קשה לתאר את חייה של התעשייה המודרנית ללא שימוש במים 
וחשמל, שהרי אין בית-מלאכה, או אפילו סדנה קטנה היכולים 
לעמוד ולהתקיים, אפילו שעה אחת ללא הנורה החשמלית והמים 
על אחת כמה וכמה, מפעלים יצרניים גדולים לסוגיהם השונים, 
הזקוקים לתנורים, מקררים, מיזוג האוויר, מנועים חשמליים, 
ניקוז,  לניקיון, בישול,  מחשוב ותקשורת, כמובן מים לשתייה, 

המסה ועוד כהנה וכהנה. אם כן נתחיל את הסיור: 

תחנת הכוח רוטנברג באשקלון
האתר "רוטנברג" הנמצא בסמוך לעיר אשקלון הינו אתר ייצור 
החשמל הגדול ביותר בדרום הארץ. התחנה קרויה על שמו של 
אברהם  אחיו,  שם  ועל  החשמל,  חברת  מייסד  רוטנברג,  פנחס 
רוטנברג, ממשיך דרכו בניהול החברה. התחנה ממוקמת על חוף 
כושר  לישראל.  ידי חברת החשמל  על  ומופעלת  הים התיכון 
 הייצור של התחנה מהווה כרבע מכושר הייצור של חברת החשמל.
זהו אתר חדשני ובו קידמה טכנולוגית בצד יכולת הנדסית שכולה 
האמצעים  במיטב  מצוידות  באתר  תחנות-הכוח  לבן".  "כחול 
לפיקוח  ביותר  ומשוכללות  ובמערכות מתקדמות  הטכנולוגיים 

ואיסוף נתונים לבקרה סביבתית.
 , ו הותקנ הזה  באתר 
לראשונה בארץ, סולקנים 
מפעל  למעשה  המהווים 
עצמו,  בפני  תעשייתי 
ת  ו צ ו מ ח ת ק  ו ל י ס ל
הנוצרים  מהגזים  גופרית 
הפחם.  שריפת  בתהליך 
מסייעות  אלה  מערכות 
המזהמים  ריכוז  בהקטנת 
ישירות  ותורמות  באוויר 
באזור. איכותו   לשיפור 
עם  האתר  בתוך  נסעתי 
מדריכה מלווה, ראינו את 
תהליך "לכידתו" של אפר הפחם שבעבר היו משליכים את אפר 
הפחם לים, או אוגרים אותו בערמות ללא שימוש מה שיכול היה 
לגרום מפגעים לאיכות האוויר היום, בישראל מיוצרים כמיליון 
טונות של אפר מרחף בשנה, וכ-116 אלף טונות של אפר תחתית. 
מנהלת אפר פחם הוקמה בשנת 1993 ומנוהלת על ידי 3 משרדי 
ממשלה - תשתיות, פנים והגנת הסביבה - ושתי חברות ממשלתיות 
המנהלת  פחם.  לאספקת  הלאומית  והחברה  החשמל  חברת   -
הוקמה כדי לקדם את הפיתוח של שימושים חדשים לאפר הפחם. 
היא מממנת מחקרים בנושא השימושים, והשפעותיהם על הסביבה 
ובריאות האדם. נכון להיום כמעט כל האפר המרחף משמש ליצור 
יותר,  מגוונים  לשימושים  משמש  התחתית  אפר  ובטון.  צמנט 
בסלילת כבישים ותשתיות אחרות, בהטמנת צנרת מים ותקשורת 

ובסקטור החקלאי לאחר מיון לפי גודל חלקיקים. המקטע הגס של 
אפר התחתית מתאים לשימוש כמצע לגידול צמחים בחקלאות 
ובגינון לאחר ערבוב עם קומפוסט. המילוי בתשתיות עשוי לחסוך 
בכריית מחצבים מהטבע.השימוש באפר הפחם המרחף בתעשיית 
הבניה בבטון ובמלט מביאה להפחתת כמות צמנט, שיפור בעבידות 
וחוזק בטווח הארוך . תוספת של אפר פחם מורידה גם את כמות 
משמש  פחם  אפר  נתון  לסומך  להגיע  על-מנת  הדרושה  המים 
ליצור אריחי קרמיקה דקורטיביים, אריכים  עיקרי  גלם  כחומר 
בעלי עמידות גבוה בסביבות קשות, וליצירת אריחי בידוד תרמי 
ואקוסטי. כמו כן, אפר הפחם משמש כמרכיב ביצור יריעות בידוד 

אקוסטיות, וליצור אפודי מגן קרמים.
הארובות  לצד  לנסוע  הפחם,  מאגר  את  לראות  תוכלו  בסיור 
הגבוהות וליהנות מהחוויה הייחודית שבנסיעה על גשר באורך 
של כ-2 ק"מ, אל תוך הים המוביל למזח מיוחד לפריקת פחם 
גם על מכשירי הניטור המותקנים באתר  יספרו לכם  ים.  בלב 
קרבת  האוויר,  איכות  אחר  רציף  מעקב  מתקיים  ושבעזרתם 
התחנה לחוף הים מאפשרת גם שימוש במי הים לקירור. התחנה 
כוללת ארבע יחידות לייצור חשמל.הספק: 2,250 מגה וואט.מקור 
אנרגיה: פחם.צריכת פחם )בתפוקה מלאה(: 18,240 טון ליממה.

צריכת מי קירור: 330,000 טון לשעה.ארובות התחנה הן ציון דרך 
בולט במישור החוף הדרומי, ונראות למרחק רב. שתי הארובות 

הקיימות, החדשה והישנה הן בגובה של כ-250 מטר. 

מתקן התפלת מי ים אשקלון 
בשיטת  ים,  מי  התפלת  מפעל  הוא  אשקלון  התפלה  מתקן 
האוסמוזה ההפוכה )SWRO( המספק מים באיכות מי שתיה 
למערכת המים הארצית. המתקן הוקם במתחם קו צינור אילת 
אשקלון בסמוך לאשקלון, בהשקעה של מעל למיליארד שקלים, 
IDE טכנולוגיות  V.I.D, בבעלות חברת  על ידי הקונסורציום 
בנה- בשיטת  העולמית  וויאוליה   )IDE Technologies Ltd(
הפעל-העבר )BOT(. החברה הקימה את המפעל ואוחזת בזכיון 
להפעלתו למשך 25 שנים עד להעברתו למדינת ישראל. המתקן 
החל לפעול ב-4 באוגוסט 2005  וכבר העביר מים לחברת מקורות 
כחלוף 20 יום, המתקן סיפק באותה שנה 24 מיליון מטר מעוקב 
)מלמ"ק( מים, ומאז הוא מספק מי שתיה לקו ירקון-נגב של 
המוביל הארצי בנוסף למקורות הישנים של המפעל. התפוקה 
כיום עומדת על 118 מיליון מטרים מעוקבים של מים בשנה, 

תחנת הכוח רוטנברג
על רקע חולות אשקלון

מתקן התפלת מי הים באשקלון
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באיכות מי שתייה, )טעמתי אישית, אכן איכות מעולה( תפוקה זו 
מהווה כ-5% מתצרוכת המים השנתית בישראל, המתקן באשקלון 
הינו הראשון בתוכנית ממשלת ישראל להקים מתקני התפלת מי 

ים עם כושר יצור של 505 מלמ"ק עד שנת 2013.
למתקן שלושה קווי יניקה השואבים מים ממרחק של קילומטר 
מהחוף ומעומק של כחמישה עשר מטרים. ראשית עוברים המים 
סינון ראשוני, ולאחר מכן המים מועברים דרך ממברנות חדירות 
למחצה, לביצוע תהליך ההתפלה באמצעות אוסמוזה הפוכה. 
לחץ  מועלה  רצויות,  תוצאות  ולהציג  לקיים את התהליך  כדי 
המים ל־70 בר. לאחר סיום התהליך, מועברים המים המותפלים 

לחברת מקורות בעוד כל התימלחת מוחזרת לים.
מקור האנרגיה, שהיא למעשה הרכיב בעל העלות הגבוהה ביותר 
בתהליך ההתפלה, הוא תחנת כוח עצמאית שהוקמה למטרה זו, 

הפועלת על גז טבעי והמופעלת על ידי קבוצת דלק.
המתקן, שהינו השני בגודלו מסוגו בעולם, זכה בפרס "מתקן ההתפלה 
של השנה ב-2006" מטעם GWI - Global Water Intelligence והיווה 

אבן דרך משמעותית בתעשיית ההתפלה בישראל ובעולם.

מפעל נשר תעשיות מלט ברמלה
האשורים והבבלים הכינו תערובות בטון עם חרס במקום מלט. 
המצרים השתמשו בבטון שהורכב מסיד וגבס. ברומא הכינו בטון 

מסיד מעורב עם אפר געשי, במקורות התנכיים,
את  מוצאים  אנו 
במילה  השימוש 
מלט בספר ירמיהו 
"ַקח ּבְיְָדָך ֲאבָנִים 
ּוְטַמנְָּתם  ּגְֹדלֹות 
ן"  ַּמלְּבֵ ּבַ ֶּמלֶט  ּבַ
ן  ו ט ב ה ם  ו י כ
על  נוצר  המודרני 
בסיס המצאתו של 
הבריטי  המהנדס 
ג'ון סמיטון בשנת 
1756, ערבב מלט, חלוקים ולבנים מפוררות. כיום גוברת הנטייה 
לעשות שימוש בחומרים ממוחזרים בייצור בטון, בעיקר באפר 
שנכתש מתוצרי הלוואי של תחנות כוח פחמיות. באופן זה קטן 

הצורך בחציבה מחד ובאזורי פסולת מאידך.
זו החיטה לאפיית  לבטון,  "המזון הבסיסי"  המלט מהווה את 
הלחם, המקור הראשי ממנו צומח ומתפתח ענף הבנייה, למעשה 
"נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ", שהינם היחידים בארץ בתחום 

יצור המלט, מיצרים 
ד  פורטלנ צמנט 
כחומר  המשמש 
העיקרי  המליטה 
המודרנית  בבנייה 
המקשר  והמרכיב 
בייצור בטון ומלט.
צמנט זה מיוצר על 
אבקת  ערבוב  ידי 
חרסית  גיר,  אבן 
קוורצי.  ים  וחול 

את התערובת מחממים לטמפרטורה של 1400-1600 מעלות, עד 
להיווצרות של גוש אחיד ונוקשה המכונה קלינקר צמנטי. אחרי 
טחינת הקלינקר מתקבלת אבקה עדינה המתקשה מספר שעות 
אחרי שהיא נחשפת למים. צמנט פורטלנד קיבל את שמו מאבן 

בניה מחופי האי פורטלנד שבבריטניה.
מפעל נשר תעשיות מלט ברמלה, הנמצא בסמוך לעיר רמלה. הוא 
המפעל הגדול ביותר מבין שלושת מפעלי החברה בישראל )מפעלים 
נוספים בנשר ובהרטוב( והוא אחד ממפעלי המלט הגדולים ביותר 
בעולם,. למפעל כושר ייצור של כ-4 מיליון טון קלינקר )אבן גיר, 

חול קוורצי וחרסית(. וכ-5 מיליון טון מלט בשנה.
נשר רמלה הוקם בשנות ה-50, כמפעל המלט השני של החברה, 
כדי לתת מענה לתנופת הבנייה הגדולה לאחר הקמת המדינה 
וגלי העלייה הגדולים, אשר הצריכה כמויות גדולות של בטון. 
המפעל הורחב מאוד והוא חולש על שטח של כ-550 דונם. רוב 

המלט המיוצר הוא מסוג צמנט פורטלנד.
שממנה  מהמחצבה  קילומטרים(  כ)3.5  בסמוך  הוקם  המפעל 
כורים סלעי הגיר, המועברים באמצעות מסוע ישירות אל המפעל, 
ללא צורך בשינוע על גבי משאיות. אבני הגיר המגיעות למפעל 
לקלינקר.  והופך  נשרף  החומר  שבו  לכבשן  ומועברות  נטחנות 
הקלינקר נטחן והופך בסופו של התהליך לאבקת מלט. גובהו 
של המפעל נובע מכך שפס הייצור של המלט כולל מגדלי חימום 

בגובה של 130 מ'.
עקב העלות הגבוהה של הפסקת העבודה הרציפה של הכבשנים 
עובד המפעל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה - לרבות יום כיפור, 
והוא המפעל היחיד בארץ אשר קיבל היתר לעשות כן. עבודת המפעל 
נעצרת רק אחת לכמה שנים לשם תחזוקה או החלפה של רכיבים.

איכות  על  שמירה  של  במגמה  פועל  המפעל  האחרון  בעשור 
הסביבה תוך ניצול אנרגיה יעיל יותר, הפחתת הזיהום הסביבתי 

ושמירה על השטחים הפתוחים שבקרבתו.

מפעל נשר ברמלה

המסוע בנשר

המתקן בנשר
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פינוי פסולת 

במכולות ושרוולים
# מחפרונים, טרקטורים, פטיש, 

בובקט, מיני בובקט ובובקט מטאטא  

# עבודות חפירה, הריסה ופיתוח

# אספקת חומרי בניין וחמרה

# עבודות מנוף

# מכולות מכל הגדלים

# אספקת מצע

# עבודות שופל

# עבודות פיתוח ותשתיות לבנייה

א.ס. חליל בע"מא.ס. חליל בע"מ

כפר אז"ר

נייד: 057-7731987, 050-5245431

www.elsaid.co.il

ין י נ ב י  ר מ ו ח

שרות אמין, מקצועי ומהיר
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ם
בוני

ב- 27.7.2011 יתקיים בתל-אביב טקס הענקת מלגות הצטיינות 
ל-13 עובדים בענף הבניין והעץ במעמד שר הבינוי והשיכון אריאל 
אטיאס, יו"ר ההסתדרות עופר עיני ונשיא התאחדות הקבלנים 

ניסים בובליל.
הטקס מתקיים ביוזמת הסתדרות עובדי הבניין והעץ בראשותו 
פעילויות  של  כולל  ממערך  חלק   והינו  מויאל  יצחק  של 
ומתבצעות  הקבלנים  ולהתאחדות  להסתדרות  המשותפות 
לשיפור  זאת  הבנייה,  ענף  ופיתוח  לעידוד  הקרן  באמצעות 
בפרט.  הבניין  עובדי  ושל  בכללותו  הבניין  ענף  של   תדמיתו 
השנה עומד הטקס בסימן השוויון בין עובדי הבניין הישראליים, 
הפלסטינים והזרים. "מהלך זה הינו המשך טבעי להסכם העבודה 
הקיבוצי בענף הבניין שנחתם לפני שנה וחצי וקובע תנאי העסקה 
שווים לעובדים הישראלים, הפלסטינים והזרים. אני מאמין כי 
ומהי דתו. שילבנו  זה משנה מהו מוצאו  ואין  עובד הוא עובד 
הזוכים משום שאנו מאמינים  והזרים במעגל  את הפלסטינים 
במקצועות  בייחוד  מכרעת,  בישראל  הבניין  לענף  שתרומתם 

הרטובים אליהם קשה לגייס ישראלים", אומר מויאל. 

העובדים המצטיינים נבחרו לאחר הליך מיון ארוך וקפדני של 
ועדת השיפוט הארצית שמנתה נציגים מההסתדרות, מהתאחדות 
עברו,  לשנים  בדומה  ולגהות.  לבטיחות  ומהמוסד  הקבלנים 
העובדים נבחרו בשל מקצועיותם, הכשרתם והקפדתם על נושא 

הבטיחות באתרי הבנייה. 
להלן שמות העובדים שיזכו במלגת הצטיינות מטעם הקרן לעידוד 

ופיתוח ענף הבנייה: 
ואלרי מובילנו, עובד זר מתאגיד מלגם בבעלות "קבוצת צמח 
המרמן", הארון אלפחילי עובד פלסטיני מחברת "נטע ליפשיץ", 
אמנון שינדלר מחברת "קים לוסטיגמן יזמות ובנייה", ארפעיה 
אמיר בן- מחברת "אלטשולר הנדסה אזרחית בע"מ",  מוחמד 

עטייה מחברת "רום גבס חיפוי וקירוי )1997(", מרשוד בדריה 
מחברת "מטבחי רגבה", מג'די ג'ודי מחברת "אבנר בטאט", שאול 
אורי ויואל חדג'ס מחברת "האחים דוניץ", ששון וטורי מחברת 
"גדליה בוקסנשפר", אמינוב מתת וקעקור אמג'ד מחברת "סולל 

בונה" ובנימין גמליאל מחברת "בנגד 2004". 
בנוסף לכך, גם המעסיקים שעובדיהם נבחרו כמצטיינים, יזכו 

לקבל "תעודת מעסיק מצטיין". 
יצחק גורביץ, סמנכ"ל הכספים של התאחדות הקבלנים, חבר 
לשדרג  מהמאמצים  "כחלק  ואומר:  הארצית  השיפוט  ועדת 
מעמדו של העובד בענף הבניין, טכס חלוקת תעודות ההצטיינות 

מהווה נדבך חשוב ואבן דרך בולטת בתהליך זה.
להתגאות  המעסיקים  שרצון  מהעובדה  מאוד  התרשמתי 
בעובדיהם אינו פחות מרצון העובד לזכות בהצטיינות. הדבר 
מבטא ללא ספק את הקשר ההדוק בין המעסיקים לעובדים 

כמערכת אחת שלובה להצלחת החברה והענף כולו.
אני רוצה לשבח את העובדים שזכו וגם את אלה שהיו מועמדים 

להכרה זו.

אני חייב גם לשבח את העבודה המדהימה של הצוות בהסתדרות 
שעמל קשה לאיתור, מיון ובחירת העובדים המצטיינים.

בנימה אישית אני רוצה לאודות לחברי בהסתדרות שהעניקו 
לי ההזדמנות להיות שותף להליך זה".

מצדיעים למצטיינים

עו"ד נטע וייג-מלכא, הסתדרות עובדי הבניין והעץ שוויון



31 הקבלן והבונה/מאי-יוני 2011



הקבלן והבונה/מאי-יוני 322011

דוברות ויחסי ציבור            משרד ארנה פרי
ההתאחדות בעיתונות:
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משולחנו של מנכ”ל תפעול
ענף השיפוצים בדרכו למהפכה של ממש. עם סיום פגרת הכנסת 
השיפוצים  ענף  חוק  הצעת  הכנסת  שולחן  על  הונחה  הנוכחית 
)ע"י ח"כ אופיר אקוניס מהליכוד(. לדעתנו רשם הקבלנים נכשל 
בתפקידו כמקדם הענף, ולמעשה השבית במעשיו את הענף כולו. 
הצגת  הוא  לבחינות  להרשמה  כתנאי  הרשם  דרישת  לדוגמא: 
חשבוניות ברצף של 5 שנים כאשר סה"כ של כל חשבונית אינו 
עולה על 32.000 ₪. ברור לכל בר דעת כי אין בנמצא קבלן שיעמוד 
בדרישה זו. לשפץ חדר אמבטיה בלבד עולה יותר. בהתנהלותו זו 
משבית רשם הקבלנים ענף שלם עיי כך שאינו מאשר את רישום 
קבלני השיפוצים ולכן גם אינו מקיים בחינות, כי אין את מי 
בעל  כ"חאפרים"  כיום  עובדים  הקבלנים  רוב  למעשה  לבחון. 
כורחם וזאת "בעידודו" של רשם הקבלנים. היות ומצב זה נמשך 
כשלוש שנים ומדובר בענף "המגלגל" כ-15 מיליארד ש"ח בשנה, 
לא נוכל להישאר אדישים למחדלי רשם הקבלנים. לטובת ציבור 
המשפצים ולטובת ציבור הלקוחות הוגשה הצעת חוק להעברת 

הטיפול והרישום של קבלני השיפוצים אל משרד התמ"ת ולהלן 
הנימוקים לכך:

בפועל: מי שקובע את תוכן המבחנים לקבלנים הוא התמ"ת.
מי שכותב את התוכן זו המחלקה הפדגוגית של התמ"ת.

מי שבוחן את הקבלנים הוא משרד התמ"ת.
אקסטרניים  ספר  בבתי  לבחינות  מטעמו  מפקחים  ששולח  מי 

הוא התמ"ת.
הוא  בהן  וההסמכות  והגהות  הבטיחות  חוקי  את  שמאשר  מי 

התמ"ת )ע"י מפקח העבודה הראשי(.
כך שבפועל רשם הקבלנים משמש כ"כחותמת גומי" למעשיו של 

משרד התמ"ת. 
רשם  למעשה  לפתוח  מהממשלה  מבקשים  אנו  החוק  בהצעת 

מיוחד לקבלני שיפוצים במשרד התמ"ת.
בקורס  חייב  יהיה  עובדים  המעסיק  בארץ  שיפוצים  קבלן  כל 
של 40-60 שעות בנושא בטיחות וגהות ובטיחות בגובה. תונפק 
לו תעודה המסמיכה אותו וכן הוא יורשה לעבוד בסכומים של 
עד 150.000 ₪ - מדובר בקבלנים העובדים מעל 5 שנים, עם 
חשבוניות כחוק וללא עבר פלילי. מי שירצה לעבוד מעבר לסכום 

הנ"ל יידרש לתעודת קבלן רשום בסיווג 131 ברשם הקבלנים.
מבדיקה שערכנו, אצל רוב הקבלנים בארץ הסכום של 150.000 
ש"ח הוא הסכום הממוצע לעבודות הנהוגות בענף. קבלן שיפוצים 
חייב לדעת את חוקי הבטיחות גם בגובה, גם בחשמל, גם במים. 
דוגמאות יש למכביר והנה אחת מהן - באיזה מרחק מותר להעמיד 
יד עמוד חשמל ברחוב? באיזה מרחק חוטי החשמל  פיגום על 

אמורים להיות מהפיגום? 
משיחות עם שרים ופוליטיקאים בכנסת מתקבל הרושם שהחוק 
לטובת  חוק  הוא  פוליטי,  אינו  הוא  באהדה.  מתקבל  המוצע 
האזרח ולמעשה הוא חוק החוצה מפלגות וישמור על חייהם של 

כל העוסקים בענף או מקבלים את שרותיו.
נושא כאוב נוסף הוא נושא העובדים הפלשתינאים. אנו במשא ומתן 
מתקדם עם הרשויות לפתרון העניין עבור חברי ההתאחדות ואני 

תקווה כי תוך כחודשיים יהיו בשורות חיוביות גם בנושא זה.
הבניין  שקבלני  מכיוון  שהתעוררה  הרוחות  סערת  לנו  ברורה 
המדינה  לא.  ואנו  לענף  עובדים   4000 של  הקצאה  קיבלו 
מסיבותיה, החליטה לצערנו, על קידום עובדים רק לבנייה חדשה. 
כאמור, אנו פועלים לתיקון המצב. לאחר  בקשות אין ספור של 
התאחדות הקבלנים הוקצו כעת לקבלני השיפוצים 300 עובדים 
שטרם  לקריטריונים  עדיין  ממתינים  אנו  אולם  פלשתינאיים, 
נקבעו להעסקת עובדים אלו. אני מקווה כי בגיליון הבא נוכל 

לדווח על התקדמות משמעותית בנושא. 

התאחדות קבלני השיפוצים            צביקה )ציקי( שרף

ארגון קבלני השיפוצים
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ארגון חיפה, המפרץ,
נהריה וחדרה

אסיפה כללית שנתית ויום עיון
כפי שדיווחנו בגליון הקודם, ארגון הקבלנים 
קיים  וחדרה  נהריה  המפרץ  חיפה  במחוז 
את האסיפה הכללית השנתית שלו ביום ד' 
באסיפה  בחיפה.  הכרמל  הר  במלון   ,13.30 בשעה   23/3/2011
סיקור  לפניכם  ואורחים.  קבלנים   140 השתתפו  העיון  וביום 

הכנס בהרחבה:

נושאים עיקריים שהועלו בכנס
דו"ח פעילות הנהלת הארגון בשנת 2010 — הועבר ע"י יו"ר   .1

הארגון והמנכ"ל.
חידושים בפסיקה בענף הבניין — הועבר ע"י היועמ"ש לארגון   .2

עו"ד שמעון צח.
הוועדה  יו"ר  ע"י  הוצג   — חיפה  לתכנון  המקומית  הוועדה   .3

וסגנית ר' העיר חיפה, חדוה אלמוג.
מערכות אינסטלציה מתקדמות — הועבר ע"י שמואל יניב.  .4

חדשנות בביטוח לקבלנים — הועבר ע"י דותן ויגודסקי.  .5
בחירות להנהלת הארגון.  .6

בפתח הכנס סקר יו"ר הארגון אבי ירום את פעילות ההנהלה 
ושם דגש על עיקרי פעילותה והישגיה בשנת 2010:

אישור תב"ע רמת זמר ואישורה סופי. 	#

סיוע לקבלנים מול משרד מהנדס העיר. 	#

שינוי תב"ע בחיפה )חישוב שטחי שרות ולמעשה תוספת שטחים  	#

עיקריים(.
התנעת תמ"א 38 במחוז. 	#

פריסת אגרות והיטלי ביוב בחיפה, לחברי הארגון.  	#

פגישות ותיאומים עם נציגי ערים במחוז.  	#

כ-15 חברות  הרחבת שורות הארגון — השנה הצלחנו לצרף  	#

וקבלנים חדשים לשורות הארגון. זו הפעם הראשונה מזה מספר 
שנים בה גדל אבסולוטית מספר החברים. 

טיפול וסיוע לחברים.  	#

תחרות הבית היפה בחיפה- נערכה בעיר חיפה.  	#

מבצע אכיפה נגד קבלנים לא רשומים- נערך בעיקר בנהריה.  	#

תחרות העובד המצטיין של ענף הבנייה. התחרות נערכה בשיתוף  	#

השנה,  הבנייה.  לעידוד  והקרן  הבניין  עובדי  הסתדרות  עם 
עובד ממחוז חיפה )מנהל עבודה( זכה במקום הראשון ברמה 

הארצית. 
סוף שבוע באילת לעובדים בבנייה — סוף השבוע הקיף את  	#

עם  בשיתוף  נערך  השבוע  סוף  שבארגון.  בחברות  העובדים 
ההסתדרות. 

מוסד הבוררות בארגון — מרביתם המוחלט של חברי הארגון  	#

מוודאים  משנה,  קבלני  או  דיירים  עם  חוזים  על  החותמים 

שקד )מנדל( מרדכי
מנכ"ל הארגון

כי החוזה עליו הם חתומים יכלול בין היתר סעיף הקובע כי 
במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים יקבע בורר ע"י יו"ר ארגון 

הקבלנים במחוז חיפה, המפרץ, נהריה וחדרה. 
פגישת הנהלה עם מנהלת מחוז חיפה של משרד השיכון ועם  	#

בכירי משרד  השיכון מירושלים
פגישת הנהלה עם מנהל מחוז חיפה של מינהל מקרקעי ישראל  	#

והצוות הבכיר
דילים מיוחדים וערך מוסף לחברי הארגון. 	#

בהמשך ניתנו סקירות מצב ע"י נשיא התאחדות הקבלנים נסים 
בובליל, והמנכ"ל מוטי כידור.

הענקת תעודת הוקרה והערכה לרב קבלן נחמיה שכטמן — הארגון 
העניק תעודת הוקרה לחבר הארגון )בן 94( על פעילותו במשך עשרות 
שנים בענף הבניין. בין היתר חתניו ונכדיו הינם חברים בהתאחדות 

הקבלנים, במספר חברות נפרדות ובארגונים שונים.
נחמיה נולד בשנת 1917 פולין, עלה לארץ  עם משפחתו הענפה 
ב-1925 והתישב בעפולה. נחמיה שכטמן ליוה למעשה את החזרה 

ההיסטורית של עם ישראל למולדתו מאז ועד היום.
בתחילת שנות השלושים שימש כשומר בשדות העמק ומאמצע 
שנות השלושים עבד בענף הבנייה; תחילה כפורק חומרי בנייה 
והקים  טיח  בעבודות  התמחה  מכן  ולאחר  העמק  מרכבת 
ביצוע  הייתה  מומחיותו  בקבלנות.  שעבדה  טייחים  קבוצת 
עבודות טיח בתחנות המשטרה הבריטית )טייגרים( בכל רחבי 

הארץ.
לעבודות  קבלנית  עבודה  קבוצת  הקים  המדינה  קום  לאחר 
רשויות  היהודית,  כסוכנות  רשויות  עם  בעיקר  ועבד  ציבוריות 
מקומיות, חב' החשמל ומקורות. כמו כן התמחה בהקמת רפתות 

במושבים ובקיבוצי העמק.
לפני הגעתו של האפיפיור לארץ, בתחילת שנות ה-60 של המאה 
נחל  מעל  במדינה  הראשון  הדרוך  הגשר  את  הקים  הקודמת, 

טכס הענקת תעודת הוקרה לרב קבלן נחמיה שכטמן מימין 
לשמאל: אבי ירום יו"ר הארגון, יקי בהרב — חבר הארגון וחתנו של 
נחמיה, שפר וליאור שוורץ — חברי הארגון ונכדיו של נחמיה, חבר 
הארגון רב קבלן נחמיה שכטמן חדוה אלמוג — יו"ר ועדה מקומית 

לתכנון ובנייה עיריית חיפה, נסים בובליל — נשיא ההתאחדות 
הקבלנים בישראל, מנדל שקד מרדכי — מנכ"ל הארגון

בארגונים



עידו הלר, 
מנהל הארגון
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בסיור בחירייה צפו חברי הארגונים באתרי המחזור של הפסולת 
עוברת  אשר  הבניין  ופסולת  במיוחד  הגיזום  פסולת  הרטובה, 

תהליך מיון ומחזור במטרה לשווקה לאחר מכן.
ומנכ"ל  גולומב  אופירה  הארגון,  יו"ר  גם  השתתפו  בסיורים 

הארגון עידו הלר.

ארגון ת"א-יפו בת ים
אסיפה כללית שנתית 

של הארגון
האסיפה הכללית השנתית של ארגון הקבלנים 
והבונים בתל אביב-יפו-בת-ים התקיימה ב-29 

למרץ במלון קראון פלאזה תל-אביב.
למעלה  השתתפו  שבה  האסיפה  במסגרת 
ממאה חברי ארגון, דיווח יו"ר הארגון, אבנר 
על  וכן   2010 בשנת  בארגון  שנעשתה  הרבה  הפעילות  על  לוי 

הפעילות המתוכננת לשנה הקרובה.
ראש עיריית בת-ים, שלומי לחיאני, ברך את המשתתפים והדגיש 
בכל הקשור  לארגון  העירייה  בין  הפעולה  שיתוף  חשיבות  את 
להתחדשות עירונית בעקבות השינוי לטובה שעוברת העיר בת-

ים בשנים האחרונות.

נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, ניסים בובליל דיווח 
למשתתפים על פעילות ההתאחדות בנושאים שונים העומדים 

על הפרק.
כן השתתפו באסיפה סגני נשיא 
התאחדות  מנכ"ל  ההתאחדות, 
קבלנים  ארגוני  יו"ר  הקבלנים, 
ההתאחדות  סגל  מקומיים, 

ואורחים נוספים.
התקיימה  האסיפה  בסיום 
הרצאה מרתקת של אודי סגל, 
ערוץ  הכתב המדיני של חדשות 
בעולם  התמורות  בנושא   2
הערבי והשלכתן על הפוליטיקה 

הישראלית.

הקישון על מנת לאפשר לאפיפיור לעבור בחורף מירדן לנצרת 
בצורה בטוחה מעל לשיטפונות של נחל הקישון.

נחמיה הקים את חברת הבנייה שלו לאחר המיתון הגדול של 
שנות הששים ושילב בעבודתו הקבלנית גם בניית שכונות מגורים 
עבור הממשלה כקבלן יזם. מאמצע שנות השבעים בנה כיזם מבני 

ושכונות מגורים.
התעודה הוענקה ע"י נשיא ההתאחדות, נסים בובליל, סגן ראש 

העיר חיפה, חדוה אלמוג ויו"ר הארגון.
"מתיחת  ביצוע  על  עדכן  המנכ"ל   — האינטרנט  אתר  שדרוג 

פנים" לאתר הקיים.
רון זק, גזבר הארגון הכין מצגת בנושא כספים, אשר הונחה על 

השולחנות ונערכו ההצבעות המתחייבות על פי התקנון.

בחירות להנהלת הארגון
זק,  רון  ירום,  אבי  הארגון:  להנהלת  שנבחרו  החברים  להלן 
רוברט ביליה, חיים פייגלין, עופר שגיב, אבי בן אברהם, ארליך 
שמעון, אורי פרי, אלי כהן, יונה חורש, יואב זיו, ניר גלבוע, 

יאיר שמרת. 
משקיף בהנהלה — היכרי אברהם, כנציג ארגון חדרה. 

ענף  כמייצג את  נוסף,  על משקיף  יו"ר הארגון  כן החליט  כמו 
התשתיות בהנהלה — ליאור שוורץ.

בסה"כ היה נעים וטעים !!!

ארגון ראשון לציון
ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון יזם 
סיור מקצועי למפעל המלט "נשר" ולאתר 
המחזור "חירייה". לסיור הוזמנו חברים גם 

מארגוני הקבלנים ברחובות וחולון.
בוקר  בארוחת  נפתח  נשר  במפעל  הסיור 
קיבלו  מכן  ולאחר  המפעל  שהזמין  קלה 
מקצועית  והרצאה  סקירה  המשתתפים 
בכל הקשור להכנת הצמנט. בנוסף ראו את המחצבות, המסועים 

והמכונות הנוספות השותפות לתהליך הכנת המלט.

סיור מקצועי, ארגון הקבלנים ראשון לציון

אלי רוזנטל, 
מנכ"ל הארגון

אודי סגל בהרצאה בפני 
חברי הארגון

מימין לשמאל — ראש העיר בת ים שלמה לחיאני,
יו"ר הארגון אבנר לוי ונשיא ההתאחדות ניסים בובליל

בארגונים
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טקס חנוכת משרדי הארגון החדשים — 
לאחר יותר מ-50 שנה עברו משרדי הארגון מבית הקבלן ברח' 
מקווה ישראל לבנין חדיש ומודרני, בית אשדר 2000 ברח' יגאל 

אלון בת"א.
לרגל חנוכת המשרדים נערך טקס בהשתתפות עשרות קבלנים, 
חברי ארגון, בכירי התאחדות הקבלנים, נציגי הסתדרות עובדי 
בוני  בכיכר  המונצחים  הקבלנים  משפחות  נציגי  והעץ,  הבניין 

העיר בתל אביב ומוזמנים נוספים.
וחנוכת  הפסח  חג  לרגל  כוסית  והורמה  מזוזות  נקבעו  באירוע 

המשרד.
במשרדי הארגון נחנך קיר הנצחה לזכר הבונים הקבלנים אשר 

נטלו חלק בהקמת העיר העברית הראשונה.

ארגון צפון
כנס האביב ארגון הקבלנים והבונים צפון

ב-24/5/11 התקיים כנס האביב של ארגון הצפון במלון "רויאל 
פלאז'ה" בעיר טבריה. בכנס השתתפו כ-100 איש חברי הארגון, 

בנות זוגם ואורחים.
בין המשתתפים בכנס היו מנכ"ל ההתאחדות מוטי כידור, יו"ר 
יו"ר אגף קבלנות  רוני בריק,  הארגונים המקומיים וסגן נשיא 
חוזית וסגן הנשיא אשר גרין, יו"ר אגף יזמות ובנייה וסגן הנשיא 
איציק אמסלם, יו"ר אגף התשתיות וסגן הנשיא אילן מרדכי, 
וכלכלה  כספים  סמנכ"ל  פרויד,  אביגדור  ההתאחדות  גזבר 

בהתאחדות איציק גורביץ וראש עיריית טבריה זוהר עובד.
בחלקו הראשון של הכנס נישאו דברי ברכה ע"י מאיר שבח יו"ר 
הארגון  ומוטי כידור מנכ"ל ההתאחדות אשר נתן סקירה על מצב 

הענף, רשם הקבלנים ומצב העובדים בענף.
במעמד זה ניתן מגן הוקרה לחבר הנהלת הארגון מתא חנא, על 

התמדתו ותרומתו להנהלת הארגון.
בהמשך ניתנה הבמה לזוהר עובד, ראש עיריית טבריה, אשר סקר 
את מצב הבנייה בעיר טבריה, הפרויקטים העתידיים ועוד. בנוסף 
בירך עובד את יו"ר ארגון הצפון מאיר שבח על הבחירה לקיים 

את הכנס בעיר טבריה.
בחלקו השני של הכנס ניתנה הרצאה בנושא תמ"א 38 ע"י יצחק 
שגב, יו"ר ועדת תמ"א 38 בארגון תל אביב, תוך הדגשה בפני 
החברים על הכדאיות ביישום תמ"א 38, פירוט שלבי התהליך, 

ליישום  והעירייה  הקבלן  מול  העבודה  ושלבי  זמנים  לוחות 
הפרוייקט. 

בחלקו האחרון של הערב נהנו חברי הארגון ואורחי הכנס ממופע 
סטנדאפ משעשע "פאטמה הסטנדאפיסטית הבדואית הראשונה", 

פנטזיה קסומה של סיפורי אהבה וחוכמה.
רשמה: נהרי דגנית - מנהלת הארגון

ארגון השרון והשומרון
למניעת  קורס  בהצלחה  הסתיים 
ליקויי בנייה בשיתוף מרכז הבנייה

בארגון השרון הסתיים לאחרונה קורס למניעת 
הארגון  חברי   25 בהשתתפות  בנייה  ליקויי 
הישראלי.  הבנייה  מרכז  בשיתוף  ועובדיהם, 
הקורס  כלל 10 מפגשים שבועיים והועבר ע"י 
מיטב המרצים והמומחים בנושאי שלד, איטום, 
חיפויים, בנייה ירוקה, ריצוף, אינסטלציה ועוד. 
תעודות  המשתתפים  קבלו  הקורס  סיום  עם 
הבנייה  ומרכז  הקבלנים  התאחדות  השרון,  ארגון  מטעם  גמר 

הישראלי.

התקבל אישור רשם העמותות
לעמותת קרן המלגות 

במשרדי הארגון התקבל אישור רשם העמותות לרישומה כחוק 
של עמותת קרן המלגות ששמה "קרן מלגות מייסודו של ארגון 

הקבלנים והבונים מחוז השרון והשומרון".
ממטרות הקרן - הענקת מלגות לסטודנטים המעוניינים לרכוש 
הכשרה מקצועית והשכלה בתחום ענף הבנייה והתשתיות, על כל 

ענפיו ומקצועותיו לרבות אדריכלות, הנדסה וכיו"ב.
שיקבלו  הקבלנים  של  תרומות  יהיו  לקרן  הכספיים  המקורות 
לתרום  שירצו  הארגון  חברי  קבוע,  מפתח  עפ"י  בנייה  היתרי 

מכיסם הפרטי למטרה חשובה זו ומחסויות.
ראשי הרשויות בשרון בירכו על היוזמה והודיעו כי יצרפו מכתב 

תודה וברכה של ראש העיר לכל קבלן שיתרום לקרן זו. 
הליך המיון והבחירה של המועמדים לקבלת המלגות יתבצע ע"י 
ועדה משותפת לארגון ולרשות ויסתיים בטקס מכובד שיתקיים 

ויקטור כנפי, 
מנכ"ל הארגון

בארגונים
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 מידי שנה בהשתתפות מקבלי המלגות, ראשי הערים, קבלנים 
חברי הארגון ומוזמנים.

      
הכנס השנתי של הארגון יתקיים ב”רימונים” 

טבריה במחצית יולי   
הכנס השנתי של חברי הארגון יתקיים בימים חמישי עד מוצ"ש, 
בין התאריכים 16-14 ליולי 2011, במלון רימונים "גלי כינרת" 

בטבריה. 
בכנס צפויים להשתתף נשיא התאחדות הקבלנים ניסים בובליל, יו"ר 
הארגון וסגן הנשיא רוני בריק, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ 

יצחק מויאל, מנכ"ל ההתאחדות מוטי כידור ועוד רבים אחרים.
ביום חמישי )14 ליולי 2011(, תתקיים הופעה מיוחדת על רחבת 
הדק סביב הבריכה, "טברנה יוונית" עם עליזה אביב, חיים רומנו 

על הבוזוקי ואורחים נוספים.
הומוריסטי  המופע  יתקיים  הברכות  לאחר  בבקר  שישי  ביום 
בנושא זוגיות "טובים השניים" של עו"ד בני דון יחיא - סיפורים, 

חיוכים, בדיחות ואמרות על נשים וגברים וצרות אחרות.
עוד יתקיימו סיור בשיר ובזמר לרמת הגולן ובקעת הירדן, סדנאות 

לנשים, ליטוף חיות לילדים, ערב שירי ארץ ישראל ועוד.

כנס תמ”א 38 התקיים בהוד השרון
בשיתוף ארגון השרון

עיריית הוד השרון בשיתוף ארגון הקבלנים מחוז השרון, קיימה 
כנס בנושא תמ"א 38. בכנס, שהיה במעמד ראש העיר חי אדיב 
ויו"ר הארגון רוני בריק, השתתפו כ-200 איש ובינהם ועדי בתים, 
קבלנים, נציגי העירייה ומוזמנים רבים. במסגרת הכנס סקר יו"ר 
הארגון, רוני בריק, את התוכנית, חשיבותה והיבטיה השונים. 
בסיום הכנס התקיים פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות נציגי 
הארגון. של   38 תמ"א  ועדת  יו"ר  ארד,  גיא  והקבלן   העיריה 

ארגון פתח תקווה
כנס מקצועי והרמת כוסית לכבוד 

חג הפסח בארגון הקבלנים 
והבונים פתח תקווה

כמיטב המסורת, התקיימו גם השנה ב-12.4.11, 
כנס מקצועי והרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
פתח תקווה. את  והבונים  בארגון הקבלנים 
עמרי  קידמו  "האופרה"  באולמי  הנוכחים 
גלבאום - יו"ר הארגון ושרה בר און - מנכ"ל 
הארגון. כיבדו בנוכחותם ראש העיר - יצחק 
אוחיון, מנכ"ל העירייה - אבי בן חמו, נשיא ההתאחדות הקבלנים 
מוטי   - ההתאחדות  מנכ"ל  בובליל,  בישראל-ניסים  והבונים 
ס.  מויאל,  יצחק   - והעץ  הבניין  עובדי  הסתדרות  יו"ר  כידור, 
נשיא ויו"ר הארגונים המקומיים-רוני בריק, חברי הנהלת העיר, 
יושבי ראש ארגונים, מנכ"לי ארגונים, סגל ההתאחדות, הפקידות 
הסטטוטורית הבכירה בעיריית פתח תקווה, קבלנים חברי הארגון 

ומכובדים נוספים. 

שרה בר און
מנכ"ל הארגון

העיר  בראש  תמיכה  הביע  הנוכחים,  את  ברך  גלבאום  עמרי 
ואמונה בצדקת דרכו. לדבריו, העיר פתח תקווה ממשיכה להוביל 
במכירת דירות. בשנת 2010 לדוגמא, נמכרו 2770 דירות חדשות 
בהשוואה לתל אביב או ירושלים - בכל אחת מהן נמכרו 1300 
דירות. במקביל, שטחי הבנייה באזורי התעשייה גדלו ומתקרבים 
ל-2.5 מליון מ"ר. "אנחנו הקבלנים מהווים חלק מרכזי בעשייה 
סקר  עמרי  ומשקיעים".  תומכים  ומוסדות  העירייה  ומאחורינו 
את פעילות הארגון בתחומים שונים ועמד על החוקים והתקנות 
במישור הארצי, המקשים על העשייה וגורמים להתייקרות הדירות, 
בעוד ההתאחדות פועלת לביצוע הקלות. בדבריו נגע בנושאי: רשם 
הקבלנים, בנייה ירוקה, תכנון העיר ותמ"א 38. כמו כן הודה לגזבר 

הארגון היוצא אהרון דינוביץ ולגזבר הנכנס צביקה נקר.
ראש העיר יצחק אוחיון הדגיש את שיתוף הפעולה הפורה, הענייני 
והמקצועי בינו לבין הארגון, שיתוף הבונה את העיר. בדבריו הביא 
חלק מתוכניותיו ומחשבותיו בנושאי הבנייה בעיר. העיר פתח תקווה 
נמצאת במקום הראשון במספר הדירות הנבנות, ציין אוחיון, והכל 

נעשה תוך הקפדה על שמירת קשר מקצועי רציף עם הארגון.
נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ניסים בובליל ציין כי 
העיר פתח תקווה מהווה את הסמן הימני בארץ בתחום הבנייה 
 ,8 בתוכנית תמ"א  לתמוך  ערים  לראשי  קרא  כן  כמו  והפיתוח. 
והדגיש את חשיבות קידום הנושא של פינוי-בינוי. במהלך דבריו 
הזכיר בובליל את העלאת הריבית ע"י נגיד בנק ישראל, המחסור 
והמחסור  דירות(   100.000  -  60.000 במדינה  )חסרות  בדירות 
מעבדות  "נצא  כי  תקווה  בהבעת  חתם  דבריו  את  בעובדים. 

הבירוקרטיה והמשפטנים לחירות מלאה".
מנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראל מוטי כידור הביע 
את התרשמותו מהביקור בעיר פתח תקווה. כידור ציין כי נמצאים 
אנו בתקופה לא יציבה מהיבטים שונים, עובדה המשפיעה על ענף 
הבנייה, "שוק הנדל"ן בוער". את בעיית המחסור בדירות יפתרו 
בבנייה מסיבית. במקביל, תצטרך הממשלה  לדעתו,  הקבלנים 

לתת פתרון במשק העובדים.
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ יצחק מויאל, נתן הרצאה בנושא 
ההסכם הקיבוצי החדש ובחירת קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות. 
לסיכום דבריו אמר כי לשמחתו נפלה בידיו הזכות לחולל מהפיכה 
יחד עם ארגון המעסיקים ולשנות את תדמיתו של ענף הבנייה בארץ 
ולהביא פועלים לענף, לטפל בנושא המס על הברזל, להתמקצע, 
לשפר את תנאי הפנסיה של העובדים ובשיתוף עם הקרן לעידוד 
ופיתוח ענף הבנייה להעניק הטבות במקומות העבודה כגון יום 

ספורט,ימי כף וגיבוש, השתלמויות לעובדים ולמעסיקים וכו'.
פקיד היערות העירוני ומנהל אגף גנים ונוף בעיריית פתח תקווה 
היערות,  פקיד  תפקיד  את  בהרצאתו  הבהיר  דרורי,  ישראל 

מדיניותו בעיר פתח תקווה והשפעתה על מתן אישורי הבנייה.
בתום הברכות וההרצאות המקצועיות הרימו כל הנוכחים כוסית 
לכבוד חג הפסח והוגשה ארוחת צהריים עשירה, לא לפני שהודו 
לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל ולנותני החסות לאירוע 
בע"מ  הנדסה  "פלרז"  אמינות,  סופר  שירות  סופר  "סופרגז" 

ו"היפרגרף בע"מ" מכון לצילום תוכניות הנדסיות.

בארגונים
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ארגון באר שבע והנגב
קבלנים ורואי חשבון בכנס ארגון 
באר-שבע והנגב בנושא ההסכם 

הקיבוצי בענף הבנייה
בכנס  נכחו  חשבון  ורואי  קבלנים  עשרות 
מיוחד שערך ארגון באר שבע והנגב בנושא 
ההסכם הקיבוצי במשק והשפעתו על ניהול 
החשבונות בענף, במרכז הקונגרסים ב-'ביג' 

אשר בבאר שבע.
יו"ר  מויאל,  יצחק  דברים:  נשאו  בכנס 
העבודה  ועדת  יו"ר  רובין,  אורי  והעץ,  הבניין  עובדי  הסתדרות 
בהתאחדות הקבלנים, שדיבר על עקרונות ופירוט ההסכם הקיבוצי, 
איציק גורביץ, סמנכ"ל כספים וכלכלה - התאחדות הקבלנים, שדיבר 
על תלושי שכר והתאמות להסכם הקיבוצי ואבי מויאל, יועץ פנסיה 
מטעם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, שדיבר על חיסכון פנסיוני 

ארוך טווח לעובדי ענף הבנייה. לבסוף 
התקיים פאנל של שאלות ותשובות. 

רבים מרואי החשבון והקבלנים שנכחו 
בכנס ציינו את חשיבותו הרבה, שכן מאז 
נכנס ההסכם הקיבוצי לתוקפו, רבים 
עדיין אינם מתמצאים היטב בכללים 

החדשים ודרך יישומם בפועל.
והנגב,  ב"ש  הקבלנים  ארגון  יו"ר 
אלי אביסרור, אמר: "הארגון שם לו 
הקבלנים  על  ולהקל  לסייע  למטרה 
החברים בו עד כמה שאפשר בעבודתם 
חשיבות  ראינו  לפיכך  יומית.  היום 
עצומה בעריכת כנס זה, שמפזר חלק 
משמעותיות  שאלות  סביב  מהערפל 
הנוגעות לתנאי העסקתם של העובדים, 

תשלום תלוש המשכורת שלהם, תנאי פרישתם ועוד. ההיענות הגדולה 
וההתעניינות במהלך הכנס הוכיחה לנו עד כמה נושא זה הוא חשוב 

לחברים".

עשרות קבלנים מהנגב בכנס מקצועי בירושלים
עשרות קבלנים מהנגב ובני משפחותיהם השתתפו בסוף שבוע של 

כנס מקצועי, שנערך במלון ‘הולידיי קראון-פלאזה' שבבירה. 
הכנס כלל פאנל מקצועי בנושא מצוקת כוח האדם במקצועות 
בפאנל,  קבלן.  כל  להתמודד  נאלץ  עימה  כאובה  בעיה  הבנייה, 
שהנחה הכתב הכלכלי של ערוץ 10 מתן חודורוב, השתתפו בין 
עו"ד  והמנכ"ל  אביסרור  אלי  בנגב  הקבלנים  ארגון  יו"ר  היתר 
אמנון כהן, נשיא התאחדות הקבלנים בישראל נסים בובליל, מנכ"ל 

ההתאחדות מוטי כידור ומנכ"ל שירות התעסוקה יוסי פרחי.

לאחר מכן נשא דברים בפני באי הכנס יו"ר ועדת החוץ והביטחון 
של הכנסת, ח"כ שאול מופז, אשר ציין את חשיבותו של פרויקט 
הקמת קריית ההדרכה הצה"לית )עיר הבה"דים( בצומת הנגב ואת 
המגמה לשלב את קבלני האזור בפרויקט. במהלך הכנס הוענקה 
תעודת הוקרה לקבלנים הוותיקים, בוני הנגב, משה אביסרור, 
שהיה במשך שנים רבות יו"ר ארגון קבלני הנגב, וכן לקבלנים 

פרץ לוזון ומיכאל צינברג. 
אבוקסיס  נדב  הסטנד-אפיסט  מהופעת  הכנס  באי  נהנו  עוד 

ומסיור בעיר העתיקה.

שוש גיא
מנהלת הארגון

מימין לשמאל: יו"ר ארגון הקבלנים בב"ש והנגב אלי אביסרור, 
משה  מופז,  שאול  ח"כ  בובליל,  גלעד  הארגון  הנהלת  חבר 

אביסרור, מנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים מוטי כידור

יו"ר ארגון הקבלנים בבאר 
שבע והנגב, אלי אביסרור, 
נושא דברים בפתיחת הכנס 
הקיבוצי  ההסכם  בנושא 

שערך הארגון

מנכ"ל ארגון הקבלנים בנגב עו"ד אמנון כהן, יו"ר הארגון אלי 
בובליל  נסים  בישראל  הקבלנים  התאחדות  נשיא  אביסרור, 
ומנכ"ל ההתאחדות מוטי כידור, מנכ"ל הקרן לעידוד הבנייה 
בהסתדרות איציק מויאל ומנכ"ל שירות התעסוקה יוסי פרחי.

בארגונים

ארגון אשדוד
הנהלה ויושבת ראש חדשה 
בארגון הקבלנים של מחוז 

אשדוד והשפלה
מאי,  חודש  במחצית  שהתקיימו  בבחירות 
נבחרה פה אחד עו"ד ורד צרפתי לעמוד בראש 
ארגון הקבלנים במחוז השפלה. עו"ד צרפתי 
האשדודי  הקבלן  של  ממשיך"  "דור  הינה 
הוותיק שמעון צרפתי. יחד עם עו"ד צרפתי 
נבחרו להנהלת הארגון חברים צעירים ודינאמיים אשר בכוונתם 
להזניק את ה"ארגון הצעיר" קדימה. מניתוח תוצאות הבחירות 
עולה כי הנהלת ארגון הקבלנים מורכבת משלושה יזמים/קבלנים, 
שלושה קבלני תשתית ופיתוח ושני קבלני ביצוע כך שכל ענפי 
המשנה מיוצגים בהנהלת הארגון. עוד נמצא כי שלושה קבלנים 

שלומי בן עזרי,
מנכ"ל הארגון
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חברי ההנהלה הנם עו"ד בהכשרתם!!!
חברות  נציגי  קבלנים,  מ-100  למעלה  השתתפו  באסיפה 

ואורחים. 
כמו כן, במהלך האסיפה התקיים פאנל בנושא התחדשות עירונית 
בהשתתפות ראש העיר אשדוד דר' יחיאל לסרי, היזם יגאל דמרי, 
האדריכלית סופיה אלדור ממשרד הבינוי והשיכון ומנהל אגף 
דרור  אייל דוידוביץ. את הפנל הנחה  התכנון בעיריית אשדוד 

מרמור, עורך מוסף הנדל"ן של עיתון גלובס.
לבחירות  כיאה  וצבעונית  חגיגית  באווירה  התקיים  הכנס 

ראשונות.
מלבד חברי הארגון השתתפו בכנס סגן נשיא ההתאחדות איציק 
אמסלם, גזבר ההתאחדות אביגדור פרויד, מנכ"ל ההתאחדות 

מוטי כידור ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ איציק מויאל.

ארגון ירושלים
האסיפה הכללית של ארגון ירושלים 

בהשתתפות 
המשנה לראש הממשלה 

השר סילבן שלום
התקיימו  השנתית  הכללית  באסיפה 
ההנהלה.  ולחברי  הארגון  ליו"ר  בחירות 
לקדנציה  אחד  פה  בחרו  הארגון  חברי 

נוספת את שמואל לוי. 
בבחירות חשאיות נבחרו חברי ההנהלה וחברי 

ועדת הביקורת לפי הסדר הבא: 
קול שלמה - סגן יו"ר הארגון,  לוי הרצל - מ"מ יו"ר הארגון, 
יצחק,  חסיד  חיים,  זקן  כהן שלמה,  אילן,  גורדו  ציון,  חסיד 
ישראל בועז, כהן מאירי, גולן אסף, שחר מאיר, גולדמן אבי 

ובלס חזי. 

יוסי שכטר, 
מנכ"ל הארגון

בארגונים
שמוליק לוי הודה לחברים על האמון שנתנו בוא ובחרו אותו פה 
אחד. הוא הבטיח שיחד עם ההנהלה יבצעו את שליחותם בנאמנות 
וכי הבעיות שעומדות בפני הקבלנים מאתגרות במיוחד בכל הקשור 
למחסור בכ"א, מחסור בקרקעות, טיפול בבירוקרטיה בקבלת התרי 

בנייה ודאגה למקומות עבודה לקבלני התשתיות והחוזים. 
בחלקו השני של האירוע התקיימה הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
בהשתתפות אורחי הכבוד: יו"ר ההתאחדות ניסים בובליל, יו"ר 
הסתדרות עובדי הבניין והעץ יצחק מויאל, ראש העיר ירושלים 

ניר ברקת והמשנה לראש הממשלה השר סילבן שלום. 
בנוסף להם כיבדו את האירוע בנוכחותם אורחים רבים ובנייהם 

מחצית מחברי מועצת העיר ירושלים. 
המיוחדת  האווירה  את  ציין  בובליל  ניסים  ההתאחדות  נשיא 
שהיתה באסיפה הכללית וברך על הבחירה פה אחד בשמואל לוי 
כיו"ר הארגון לקדנציה נוספת. בובליל תקף את נגיד בנק ישראל 
על העלאת הריבית כצעד לעצירת עליית מחירי הדירות. לדעתו 
שופכים את התינוק עם המים ולא מטפלים בבעיה האמיתית. 

ראש העיר ירושלים ניר ברקת ציין שלדעתו צריך לקדם בירושלים 
אטרקטיבית  ירושלים  את  להפוך   - האחד  נושאים.  ארבעה 
לצעירים, מבקרים ואנשי עסקים. השני - לייצר זמינות תכנוניות 
השירות  איכות  את  לשדרג   - השלישי  הפרויקטים.  ותקצוב 
שנותנים לקבלנים והרביעי - להפשיר לבנייה שטחים שבאחריות 

מנהל מקרקעי ישראל. 
גם השר סילבן שלום ברך את שמוליק לוי על היבחרו לקדנציה 
נוספת כיו"ר הארגון. השר ציין את חשיבות ירושלים והחשיבות 
של פיתוחה והוסיף "כשמדברים על בניין ירושלים ארגון הקבלנים 
הוא זה שבאמת יש לו מה לומר כאן בירושלים". שלום הוסיף: 
"אנו צריכים לחזק את ירושלים ואני מאמין שבסופו של דבר 

ירושלים היא הנדבך המרכזי בחיזוקה של מדינת ישראל".
נתניהו  בנימין  כי הוא ישמח אם  סילבן שלום סיים בהצהירו 

ימסור לידיו את הטיפול בתיק ירושלים.
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הכנס נערך בסין בעיר הבירה ביג'ין בסוף חודש מאי 2011. 
בכנס זה השתתפו עשרות  נציגם רישמיים של מדינות ועוד נציגים 

בלתי רישמיים ממדינות רבות.
המשלחת הישראלית שמנתה שלושה נציגים: אדריכל גרשון שבח, 
ד"ר עופר אלון יו"ר המשלחת ומאיר ברקן, יו"ר ועדת תכנון ובנייה, 
הציגה את תפיסתה וליוותה את הדיונים השונים באופן פעיל, בכל 
הקשור לאפיון פרויקטים באמצעות כלי מדידה לניהול, בקרה ויישום 

אפשרויות לחסכון אנרגטי במבנים.
הדיונים החלו עוד בטרם החל הכינוס בפועל. המשלחת הישראלית 
דעות  והחלפת  לדיון  מיוחד  זימון  הסינית  מהמשלחת  קיבלה 

להגיע  מוקדם  נסיון  במסגרת 
הצדדים.  בין  להסכמות 
היתה  הישראלית  המשלחת 
ולכן  שבכנס  הדומיננטיות  מן 
)כמו  הסינים  מצד  רצון  היה 
גם ממשלחות נוספות( לנסות 
ולהגיע עמנו להסכמות מוקדמות 
העבודה  דרכי  לימוד  תוך 

והחשיבה הישראליות.
עיקר הכנס נסב סביב הסוגיות 

הבאות:
הוועדה  פעולת  עקרונות  1 .

הטכנית TC-257 בקביעת העקרונות הכוללים: כלי מדידה, בקרה 
יכולות ריאליות להטמעת פרויקטים מוצלחים  יישום והגברת 

לחיסכון אנרגטי במבנים.
ומאפייני  תהליכי  בידוק  באנרגיה,  החסכון  בתחום  נעשה  מה  2 .

הפעילות הטכנית ולאן פנינו בתחום זה.
ואבחון מתמשך לאורך  ושיטות מדידה  יעדים  חשיבות הצבת  3 .

חיי הפרויקט.
החשיבות בהגדרת יעדים ומאפייני מדידה לצורך קבלת מענקים  4 .

ותמריצים להשגת  יעדי חסכון אנרגטי.
הקטנת הצריכה האנרגטית )הורדת הביקוש( במבנים תקטין או  5 .
תמזער הקמתן של תחנות כוח הנבנות חדשות לבקרים, שמרביתן 

מזהמות ומונעות בדלקים פוסיליים )בפרט בסין(.
/) 6 .B.O.T( ריאלי של שיטות לביצוע פרויקטים הנדסיים  יישום 

המכסימליים,  וההתיעלות  החיסכון  אפקט  מושג  בהן   ,ESCO
שכן בשיטות הנדונות היזם והמבצע מחויבים לתוצאה ובפועל 
מושם דגש לאורך כל תקופת העסקה על השגת חיסכון אנרגטי 

מירבי ממנו ניזון הליך הפרויקט )ברמת העסקה הכלכלית — % 
התמורה נגזר על פי רוב מרמת ההשקעה הראשונית של הלקוח 

בתהליך(.
הכינוס היה פורה מאד, אולם מתחת לפני השטח התקיימה פעילות 
ערה בעלת מכלול אינטרסים אשר אף צפה במהלך דיוני היום השני.

באמצעי  ושימוש  הוועדה  פעולת  דרכי  בקידום  דגלו  וצרפת  סין 
הובילו את  ישראל  ובהן  בעוד ששאר המדינות  קיימים,  מדידה  
הליך החשיבה לכיוון אופרטיבי של יצירת תכנים ומהות תוך כדי 
בקרה של שיטות מדידה סטנדרטיות אשר חלקן יקבע על פי מאפייני 
מדיניות  על  הצביעה  הסינית  המשלחת  הפרטניים.  הפרויקטים 
מודרכת הגורסת שאין  להתעכב 
על תכנים פרטניים של אמצעי 
חישוב אלא להציב יעדים בעלי 

ערכי מדידה בלבד. 
הישראלית  המשלחת  חברי 
הם  כי  ומגדירים  מסכמים 
כיום  שאין  לעובדה  מודעים 
מבוקר המאפשר  תיעוד  מנגנון 
האנרגטי  החיסכון  שימור 
זאת  לאור  המוצר.  חיי  לאורך 
יש להתמקד ברגולציה וביצירת 
תכנים בטרם נוכל ליישם קביעת 

מנגנון ואמות מידה תוצאתיות בלבד.
סיכום דבר - הכנס הסתיים בקביעת עקרונות מוסכמים כדלקמן:

הוועדה הטכנית תעסוק בקביעת מדיניות מדידה של חיסכון אנרגטי 
בבניינים ובפרויקטים, במדינות, בערים ובמרחבים קהילתיים.

המדינות  בין  הדדית  פעילות  להמשך  תקווה  תוך  הכנס הסתיים 
השונות. ישראל יוצגה באופן הולם ומוצאת עצמה במרכז הבמה 

בתחום זה.
נשקלה האפשרות לבחון את מנגנון המדידה IPMVP כבסיס לקביעת 

אמות מדיה לתהליכי מדידה שונים. 
דיונים ארוכים, את המבוא לתקן  ה-TC אישרו, לאחר  משתתפי 
ועדת  של  סופי  לאישור  הועבר  הנושא  ותוספות,  שינויים  ובכללו 

 .ISO-ה
המשך הדיונים בתקן נקבע לחודש ינואר 2012 בפריז.

יום,  בת  סדנה מקצועית  הסיניים  ערכו המארגנים  הכנס  בסיום 
בהשתתפות נציגי חברות עסקיות וחברי המשלחות השונות. במסגרת 
יו"ר המשלחת הישראלית ד"ר עופר אלון הרצאה  הסדנה העניק 
קצרה בנושא יישום מנגנון לניהול אנרגיה בישראל ע"פ תקן 50001 

ע"פ טיוטת התקן אותה כתב.

הכנס הראשון של הוועדה הטכנית 
לחסכון אנרגטי במבנים, משרדים, מלונות ותעשיה

מאיר ברקן*, ד”ר עופר אלון**

* יו"ר ועדת תכנון ובנייה, נציג ישראל בכנס.
** יו"ר המשלחת הישראלית בכנס. 



פרת תעשיות אנרגיה בע”מ
שואבת עבורך מקסימום חום מהשמש

תכנון מערכות ע”י מחלקת ההנדסה

של החברה

ייצור, הרכבה ושרות

מערכות מרכזיות ופרטיות

www.prat-solar.co.il   prats@pratsolar.co.il
טל. 09-7402594, פקס: 09-7402616

לדודים
לקולטים
ולהתקנה
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חדשות מסים לקבלנים ולבונים
במוסף זה מומחי המס פורסים חידושים, עדכונים וסוגיות נבחרות בתחומי הפסיקה, 

החקיקה וההוראות המקצועיות

בעריכת: רו"ח )עו"ד( טארק דיביני
בהשתתפות: רו"ח )עו"ד( אייל רובין; רו"ח יובל זלצמן

משרד BDO זיו האפט - רואי חשבון
סוגיות המס הנזכרות במדור זה מובאות באופן כללי ותמציתי ונועדו להפניית תשומת לב בלבד.
אין לראות במדור  זה משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי

חקיקה תקנות והנחיות  0
מס שבח ומס רכישה

1. תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין
הקדמה

בחודשים האחרונים הונהגו מספר תיקונים מרחיקי לכת בחוק 
מיסוי מקרקעין. בגיליון הקודם )"הקבלן והבונה" מרץ-אפריל 
2011, מס' 324( סקרנו את הוראת השעה שעניינה הגדלת ההיצע 
של דירות המגורים. בגיליון זה נסקור את תיקון מס' 70 לחוק 
מיסוי מקרקעין שעורר עניין רב בקרב הציבור, הקבלנים, היזמים 

והבנקים ואשר השלכותיו טרם התבהרו עד תום.
דו"ח הבנק העולמי

בדו"ח Doing Business שפירסם הבנק העולמי, הבוחן את מידת 
הפשטות בעשיית עסקים ב-183 מדינות ברחבי העולם, דורגה 
ישראל במקום ה-29. עם זאת, בתחום הפשטות בהקמת עסק 
וה-147,  ה-29  במקומות  ישראל  דורגה  נדל"ן  רישום  ובתחום 
בראשות  ועדה  להקים  הממשלה  החליטה  לפיכך  בהתאמה. 
מנכ"ל משרד האוצר לבחינת ממצאי הדו"ח. הוועדה קבעה כי 
עיקר הקושי בהליך רישום בעלות בנכס נובע מתהליך השומה 
ניתן  ושללא אישורים מטעמה לא  המתבצעת ברשות המיסים 
להשלים את תהליך רישום הבעלות. על רקע דברים אלה בא 
תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין )להלן - "התיקון"( לבטל פעולות 
ולפשט את תהליכי המיסוי של עסקה  לייעל  מיותרות, לקצר, 

והנפקת אישורי המסים הנדרשים עבור רשם המקרקעין.
גזירת המקדמה

במסגרת התיקון, שתחולתו הינה מיום 31.3.2011, נקבע כי על 
דירת  ושאינה  בלבד,  בכסף  במקרקעין, שתמורתה  זכות  הרוכש 
מגורים מזכה שהתבקש בגינה פטור לפי הוראות פרק חמישי 1 
לחוק מיסוי מקרקעין, ולפי הבהרת רשות המיסים - אף לפי הוראת 
השעה שנדונה בגיליון הקודם, חלה חובה להעביר למנהל מיסוי 
מקרקעין חלק מהתמורה המשתלמת במכירה, כמקדמה על חשבון 

מס השבח בו חייב המוכר בגין המכירה )להלן - "המקדמה"(. 
עוד נקבע, כי יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שחייב 
בו המוכר לעניין סעיף 16 לחוק, ובהתאם יינתנו אישורי המסים 

הנדרשים לרישום העסקה בפנקסי רשם המקרקעין.

 7.11.2001 לפני  הוא  רכישתה  שיום  במקרקעין  זכות  במכירת 
זכות  ובמכירת  מהתמורה,   15% על  המקדמה  שיעור  יעמוד 
יעמוד  ואילך   7.11.2001 מיום  הוא  רכישתה  שיום  במקרקעין 
שיעור המקדמה על 7.5% מהתמורה. המוכר או הרוכש רשאים 
שיעורי  את  להקטין  מהמנהל  לבקש  ההצהרה  הגשת  במועד 

המקדמה האמורים לעיל.
הרוכש  שעל  התשלומים  מתוך  ישולם  כאמור  מקדמה  סכום 
להעביר למוכר, לאחר שהועברו למוכר 40% מהתמורה, כאשר כל 
חלק מהתשלום העולה על 40% מהתמורה ישולם למנהל מיסוי 

מקרקעין במקום למוכר, עד גובה המקדמה. 
במידה וסכום המקדמה עולה על סכום המס שבו חייב המוכר 
בהתאם לשומה הסופית או להחלטה של ועדת ערר, יוחזר ההפרש 
למוכר בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום התשלום ועד ליום 

החזרתו למוכר.
בהמשך לתיקון פרסמה רשות המיסים מספר הבהרות נוספות, 
ולפיהן, בין היתר, במכירת זכות במקרקעין על ידי קבלן, יעמוד 
לפי  אישור  הקבלן  קיבל  אם  אלא   ,7.5% על  המקדמה  שיעור 
כללי,  )אישור  השומה  מפקיד  מקרקעין  מיסוי  לחוק   50 סעיף 
אישור לפרויקט או אישור פרטני(, שאז תופעל באופן אוטומטי 
סמכות המנהל להקטין את המקדמה, כך שהרוכש לא יהיה חייב 
בהעברתה. על אף האמור לעיל, רכישת זכות במקרקעין מקבלן 
עד ליום 30.6.2011 לא תגרור עימה חובה לתשלום מקדמה על 
ידי הרוכש, וזאת אף אם הקבלן טרם קיבל את אישורו של פקיד 

השומה לפי סעיף 50. 
בהקשר זה טרם הובהר מה תהיה תגובתם של הבנקים ומהי מידת 
נכונותם לערוב לרוכשי הדירות במקרה הנדון בהתאם לחוק המכר 

)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה-1974.
את  ובוחנות  המדוכה  על  יושבות  החוק  ורשויות  ומאחר  לפיכך 
ההשלכות האפשריות של התיקון, מומלץ להתעדכן בתיקוני החקיקה 
וההנחיות שיפורסמו בעתיד. סביר להניח כי תיקונים נוספים והנחיות 

פרקטיות יידרשו בקרוב על מנת למנוע פגיעה בעוסקים בתחום.
קיצור המועד להגשת שומה עצמית ל-40 ימים

הגשת  ולאופן  למועדים  ביחס  חדשים  הסדרים  הונהגו  בנוסף, 
זכות במקרקעין ושל פעולה  הצהרה על מכירה או רכישה של 
על  הדיווח  שיטת  לתיקון, תתבסס  בהתאם  באיגוד מקרקעין. 
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עריכת שומה עצמית של המוכר או הרוכש, באופן המבטיח את 
תשלומי המס הנובעים מהעסקה. בהתאם לאמור, מטיל התיקון 
על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין חובה 
למסור למנהל מיסוי מקרקעין הצהרה, המהווה שומה עצמית, 
בתוך 40 ימים מיום המכירה או יום הפעולה, הכוללת פירוט 
לגבי: פרטי הזכות הנמכרת או הפעולה שנעשתה; פרטי העסקה; 
התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה או בעד הפעולה 
באיגוד ותאריך עשייתה; התמורה בעד רכישת הזכות או הזכות 
באיגוד ותאריך רכישתה; הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין 
חישוב השבח; סכום המס המגיע ודרך חישובו וזכאות לפטור או 
להנחה מהמס החל. התיקון לחוק מטיל חובת הצהרה דומה אף 

על הרוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין.
מוכר, רוכש או עושה פעולה באיגוד מקרקעין אשר לא ייפרט 
בהצהרתו את כל הפרטים הנדרשים כאמור לעיל או חלקם, ייחשב 
כמי שלא הגיש הצהרה לעניין סעיף 82, קרי, המנהל רשאי לדרוש 

ממנו הצהרה, ואם לא ייענה יוכל לשום את העסקה בעצמו.
הליכי שומה, מועדים, ערר וקנסות 

מעבר לאמור, נכללו במסגרת התיקון שינויים מהותיים ביחס 
להליכי שומה והמועדים הרלוונטיים, שעיקרם:

•קיצור פרק הזמן העומד לרשותו של המנהל למסור למוכר או  	
לעושה הפעולה הודעה ביחס לסכום המס בו הוא חייב בגין 
העסקה ל-20 ימים מיום שהוגשה לו הצהרתו, המהווה את 

השומה העצמית. 
• ימים  מועד חובת תשלום המס לפי השומה העצמית הינו 60	

מיום המכירה או מיום הפעולה באיגוד המקרקעין.
• חודשים מיום שנמסרה  על המנהל לערוך שומה סופית בתוך 8	
לו ההצהרה, ובכל מקרה של שומה למיטב השפיטה תינתן 

לנישום הזדמנות סבירה לטעון טענותיו. 
•קיצור פרק הזמן העומד לרשות המנהל להשיב תשובה מנומקת  	
על השגה, ל-8 חודשים מיום שנמסרה לו ההשגה )ומטעמים 
מיוחדים- עד שנה(. המועד להגשת השגה נותר 30 ימים מיום 

שנמסרה הודעת השומה על ידי המנהל.
•המנהל לא יוכל לדחות השגה מבלי שניתנה למשיג הזדמנות  	

סבירה להשמיע את טענותיו.
•הרחבת סמכות ועדת הערר, כך שהוענקה לה גם האפשרות  	

להגדיל שומה. 
• ימים מיום הוצאת הודעת  החלת חובת תשלום המס בתוך 15	
שומה על ידי המנהל, ואם הוגשה השגה, ישולם המס שאינו 
שנוי במחלוקת תוך 30 ימים מיום הודעת השומה או מיום 
הגשת הערר. באותו אופן, החלת חובת תשלום המס בתוך 
15 ימים מיום שניתנה החלטה על השגה על ידי המנהל, ואם 
הוגש ערר - ישולם המס שאינו שנוי במחלוקת תוך 30 ימים 
מיום מתן ההחלטה בהשגה. אם ניתנה החלטת ועדת הערר, 
ישולם המס כנקבע בהחלטתה תוך 45 ימים מיום ההחלטה, 
אלא אם נקבע אחרת על ידי בית המשפט העליון, אשר המס 

בהתאם להחלטתו ישולם תוך 15 ימים מיום ההחלטה.
•הקדמת מועד תשלום מס השבח בהסכמים למכירת מקרקעין  	

כי  קבע  תיקונו  טרם  החוק  במקרקעין.  פעולה  לעשיית  או 
לקונה  החזקה  מסירת  בעת  המס  ישולם  כאמור  במקרים 
או מתן ייפוי כוח בלתי חוזר לרישום הזכויות בפנקסי רשם 
המקרקעין או בעת תשלום בסכום העולה על 50% מהמחיר 
שנקבע בעסקה. ביחס למקרה האחרון התיקון לחוק הקטין 
את שיעור התשלום מהמחיר ל-40% לעניין מס השבח, והותיר 

שיעור זה על 50% לעניין מס הרכישה.
 • הטלת קנסות בגין איחור בהגשת הצהרות בסכומים של 200	

- 250 ₪ בגין כל שבועיים איחור.
•החלת המדד הידוע כמדד הקובע לעניין חישוב השבח. 	

סיכום
שינויים   2011 שנת  מתחילת  עבר  המקרקעין  מיסוי  תחום 
משמעותיים. שינויים אלו אינם חפים מבעיות, קשיים ושאלות. 
הבהרותיה הרבות של רשות המיסים, אשר יצאו מיד לאחר תיקוני 
החקיקה, מסמנות כי היא אכן מנסה ליישם באופן תכליתי ויעיל 
את שינויי החקיקה ולפזר את חוסר הוודאות הרב שנוצר בעטיים, 
לשם הגשמת מטרותיהם של שינויים אלו. לא נותר אלא לקוות 
כי קו זה ימשיך להנחות אותה גם בהמשך וכי יצאו מתחת ידיה 
הבהרות והנחיות לגבי הסוגיות הנוספות הטעונות התייחסות, 
תכלית  את  האפשר,  ככל  המגשימה,  גישה  אימוץ  תוך  וזאת 

החקיקה ומונעת פגיעה בהתנהלות התקינה של המשק.

2. הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2011 בעניין היקף 
תחולת חזקת התא המשפחתי

מס'  מקרקעין  מיסוי  ביצוע  הוראת  פורסמה  ב-12.4.2011 
חזקת  המשפחתי.  התא  חזקת  תחולת  היקף  שעניינה   5/2011
ורכישה(  )שבח  התא המשפחתי קבועה בחוק מיסוי מקרקעין 
התשכ"ג-1963 )להלן - "החוק"( הן לעניין שיעורי מס הרכישה 
המופחתים ברכישת דירת מגורים יחידה והן לעניין הפטור ממס 
שבח במכירת דירת מגורים. בהתאם לחזקת התא המשפחתי, 

רואים בבני זוג ובילדיהם עד גיל 18 כאדם אחד.
התא  חזקת  את  כי  נקבע  )ע"א 3185/03(  פלם  בעניין  כי  נזכיר, 
המשפחתי הקבועה לעניין מס רכישה יש להחיל רק ממועד יצירת 
התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני 
כן. לעומת זאת, בעניין אן מרי עברי )ע"א 3489/99( נקבע כי מכירת 
דירה על ידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין תוך ניצול פטור לפי פרק 
חמישי 1 לחוק, באה במניין הפטורים של בן הזוג השני גם אם הדירה 

הנמכרת היא דירתו של בן הזוג האחר לפי הסכם ממון.
ההוראה מבהירה את עמדת רשות המיסים בסוגיות הקשורות 

לחזקת התא המשפחתי, לאור הפסיקות בנושא, כלהלן:
יישום הלכת פלם בהעדר הסכם ממון וביחס לנכסים חיצוניים - 
הלכת פלם חלה בין אם קיים הסכם ממון ובין אם לאו. כלומר, גם 
בהיעדר הסכם ממון לא תחול החזקה על נכסים חיצוניים )דירות 
שנרכשו לפני יצירת התא המשפחתי וכן דירות שהתקבלו בירושה 
או במתנה במהלך קיומו של התא המשפחתי(, אלא במקרים 
חריגים, כגון: מגורים משותפים, מימון משותף, תשלום משכנתא 

משותף ודמי שכירות המשתלמים לחשבון בנק משותף.
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יישום הלכת פלם מקום בו לאחר יצירת התא המשפחתי נרכשה 
דירת מגורים שנרשמה על שם אחד מבני הזוג - במקרה בו 
נרכשת דירה במהלך הנישואין הנרשמת על שם בן זוג אחד בלבד 
בעוד לבן הזוג האחר דירה שנרכשה על שמו לפני הנישואין, יש 
נוספת  דירה  זוגו,  בן  עם  יחד  כמי שרכש,  לראות את האחרון 
במהלך הנישואין, על אף העובדה שלא נרשמה על שמו. בהתאם, 
יחולו על חלקו בדירה מדרגות מס רכישה המתחייבות בשל דירה 
שאינה יחידה, ועל חלקו של בן הזוג האחר יחולו מדרגות מס 

רכישה המתחייבות בשל דירה יחידה. 
יישום הלכת פלם לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת 
מגורים - כאשר אחד מבני הזוג ניצל פטור ממס שבח לפני 
יצירת התא המשפחתי ולאחר נישואי בני הזוג נרכשה על ידם 
דירה משותפת או שנרכשה דירה על ידי אחד מבני הזוג שיש 
להבחין  יש  שכזו  דירה  שבמכירת  הרי  כמשותפת,  לראותה 
שלא  הזוג  בן  לבין  הנישואין  לפני  פטור  שניצל  הזוג  בן  בין 
ניצל פטור כאמור. רק ביחס למכירת חלקו של הראשון - ולא 
ביחס למכירת חלקו של השני - יבוא במניין הפטורים הפטור 
שנוצל על ידו טרם הנישואין, ומשכך, לא יינתן פטור על חלק 

זה בלבד. 
בהקשר זה נציין, כי בעניין דינה מור )ע"ש 2979/97( נקבע כי 
יינתן פטור ממס שבח במכירת דירה שנרכשה לפני הנישואין על 
ידי אחד מבני הזוג ונמכרת במהלך הנישואין על ידו, אף אם בן 

הזוג האחר ניצל פטור לפני שנוצר התא המשפחתי.
העיקרון   - המשפחתי  התא  פירוק  לאחר  פלם  הלכת  יישום 
שנקבע בעניין פלם בקשר ליצירת התא המשפחתי יחול אף לאחר 
פירוקו. כלומר, את חזקת התא המשפחתי יש להחיל אך ורק בעת 
קיומו של התא המשפחתי. משכך, בבחינת זכאותו של בן זוג אחד 
לאחר פירוק התא המשפחתי אין להביא במניין הפטורים לפי 
פרק חמישי 1 לחוק פטורים אותם ניצל בן הזוג האחר במהלך 

קיומו של התא המשפחתי.

פסיקה  0
מס שבח ומס רכישה

אירוח  לשם  מגורים  דירות  שרכשה  אוניברסיטה   .3
מרצים מחו"ל תהנה משיעור מס רכישה מופחת

ורכישה(  מכירה  )שבח,  מקרקעין  מיסוי  לתקנות   9 תקנה 
כי  קובעת  "התקנה"(   - )להלן  התשל"ה-1974  רכישה(,  )מס 
"מוסד ציבורי" חייב בשיעור מס רכישה מופחת של 0.5% אם 
המקרקעין משמשים או ישמשו בעתיד את המוסד במישרין 

בלבד. 
בפרשת אוניברסיטת בן גוריון )ו"ע )ב"ש( 7098-07-10( רכשה 
האוניברסיטה 4 דירות מגורים לשם אירוח של מרצים וחוקרים 
מחו"ל. האוניברסיטה טענה כי הדירות משמשות אותה במישרין, 
ולפיכך היא זכאית ליהנות מהקלה במס רכישה. מנגד, טען מנהל 
מיסוי מקרקעין כי הדירות משמשות את מטרות האוניברסיטה 
בעקיפין ולא במישרין, והאירוח הוא בבחינת שכר עבודה וטובת 
הנאה בעין למרצים, ולפיכך, לא התיר לה ליהנות משיעורי מס 

הרכישה המופחתים. 
אחת  כי  וקבעה  האוניברסיטה  טענת  את  קיבלה  הערר  ועדת 
אחרות  אוניברסיטאות  עם  פעולה  שיתוף  היא  ממטרותיה 
שנרכשו  המגורים  ודירות  אחרים,  גבוהה  להשכלה  ומוסדות 
משמשות להשגת מטרה זו במישרין. כמו כן, סברה הוועדה כי 
האירוח איננו בבחינת שכר עבודה בעין המשולם למרצים. לפיכך, 
הרכישה  מס  משיעורי  ליהנות  זכאית  האוניברסיטה  כי  נפסק 

המופחתים בגין דירות מגורים אלו.

4. גורם המארגן קבוצת רכישה אינו בבחינת יזם 
אם במועד רכישת הקרקע פסקה מעורבותו

בפרשת תפוח פז פיתוח נדלן )ו"ע )ת"א( 1535-03( נדון עניינה 
של חברה אשר ארגנה קבוצת רוכשים לשם רכישת מגרשים, 
ויועדו  ישראל,  מקרקעי  מינהל  של  מכרז  במסגרת  שהוצעו 
לבניית בתים צמודי קרקע. אחד מתנאיו של המכרז דרש כי 
המגרשים כולם ימכרו לזוכה בו, יחיד או קבוצה, קרי - לא 
ניתנה אפשרות לרכוש רק חלק מהם. הקבוצה, באמצעותו של 
נאמן, הגישה הצעה לרכישת המגרשים וזכתה במכרז, ועם כל 
אחד מחבריה חתם מנהל מקרקעי ישראל חוזה פיתוח וחוזה 

חכירה. 
החברה  האם  בשאלה  נחלקו  מקרקעין  מיסוי  ומנהל  החברה 
במכרז  הזכייה  ובמועד  הרכישה,  קבוצת  כמארגנת  שימשה 
הסתיים תפקידה, או שמא שימשה כיזם נדל"ן ופעלה אף מעבר 

לתקופת הזכייה ומכרה לרוכשים יחידות דיור מוגמרות.
היא שימשה  כי  וקבעה  ועדת הערר קיבלה את טענת החברה 
כמארגנת בלבד, שלא רכשה או מכרה כל זכות במקרקעין, ולפיכך 
אין לחייבה במס רכישה, מס מכירה ומס שבח. עד למועד הזכייה 
במכרז ניתן היה לסבור כי פעולותיה של החברה - לרבות פרסום 
הפרויקט וחיובם של חברי הקבוצה לחתום על מסמכים שונים 
במסגרת  הצעתם  להגשת  המשפטית  התשתית  את  יצרו  אשר 
מגורים.  דירות  המוכר  יזם  בבחינת  היא  כי  מעידות   - המכרז 
אולם, לא הוכח כי ממועד הזכייה התקיימה מעורבות ושליטה 
מצידה של החברה, אלא להיפך. ממועד זה פעלו הרוכשים באופן 
עצמאי - קיבלו החלטות והוציאו אותן לפועל ללא שליטה של 
החברה; בין ההסכמים השונים, לרבות הסכמי הפיתוח, החכירה 
והבנייה, לא התקיימה כל תלות; ובין החברה לקבלני הביצוע לא 

התקיים כל קשר כלכלי.

5. דירה שבנייתה טרם הסתיימה תיחשב כ"דירת 
כשההתחייבות  רק  רכישה  מס  לעניין  מגורים" 

לסיום בנייתה היא מצד המוכר 
ברכישת דירת מגורים יחידה נהנה הרוכש משיעורי מס מופחתים, 
ועד   0% של  משיעור  בחוק,  הקבועות  המס  למדרגות  בהתאם 
לשיעור של 5%. לעניין מס הרכישה, קובע חוק מיסוי מקרקעין 
כי הגדרת "דירת מגורים" הינה אחת משתי החלופות הבאות: )1( 
דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה 
טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר 
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לסיים את הבנייה. )2( זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה 
לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

בפרשת לנגר )ו"ע )חיפה( 19662-12-10( נרכש מגרש אשר נבנה 
עליו שלד של בית מגורים בן שתי קומות. הרוכש התחייב להשלים 
את בניית הבית בתוך 6 חודשים, והתחייבות זו, בצירוף ההצהרה 

על רכישת המגרש, הוגשו למנהל מיסוי מקרקעין. 
ולפיה  ועדת הערר קבעה כי לשון החוק ברורה וחד משמעית, 
דירה שבנייתה טרם הסתיימה תיחשב כ"דירת מגורים" לעניין 
מס רכישה רק כאשר קיימת התחייבות לסיום בנייתה מצידו של 
המוכר ולא מצידו של הקונה. לפיכך חייב הרוכש במס רכישה 

בשיעור של 5% ללא הקלות הניתנות ברכישת "דירת מגורים".
נראה כי פסק דינה של ועדת הערר אינו עולה בקנה אחד עם 
הלכת חסון )ע"א 501/03( שנקבעה בבית המשפט העליון ולפיה 
גם דירה בבנייה עצמית יכולה לבוא בגדר "דירת מגורים" לעניין 

מס הרכישה.

קרקע  על  שהוקם  בפרוייקט  נופש  דירת   .6
המיועדת למלונאות ונופש אינה זכאית למס רכישה 

מופחת
בפרשת פקר )ו"ע )ת"א( 1361/06( נדונה השאלה האם ברכישת 
"דירת נופש", אשר בעליה חייב להשכירה לנופשים לתקופה של 
רכישה  ייהנה הרוכש משיעורי מס  לפחות,  חצי שנה קלנדרית 
מופחתים, כפי שחלים ברכישת "דירת מגורים", או שמא יחולו על 
רכישה זו שיעורי מס הרכישה הרגילים החלים ברכישת מקרקעין 

אחרים שאינם בבחינת "דירת מגורים".
מס  לצורכי  מגורים"  "דירת  הגדרת  כי  הרוב,  בדעת  נפסק, 
האלמנט   - האחד  מצטברים.  אלמנטים  שני  כוללת  רכישה 
למגורים,  פוטנציאל  של  הרחבה  במשמעותו  האובייקטיבי 
הרוכש  של  לכוונתו  הנוגע  הסובייקטיבי  האלמנט   - והשני 
באשר לשימוש למגורים שיעשה בדירה. דירת נופש מקיימת 
את המבחן האובייקטיבי אך לא את המבחן הסובייקטיבי, 
שכן אין כוונה למגורים יום-יומיים אלא רק להשכרה לנופש 
לתקופות קצרות. אף אם יהיה שימוש חלקי למגורי הבעלים, 
לתקופה הפחותה מחצי שנה בכל שנה קלנדרית, הרי שלפי 
הכלל של "הטפל הולך אחר העיקר" אין מנוס מלראות את 

הדירות כ"דירות נופש".  
נזכיר, כי הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 5/2010 קובעת 
כי, ככלל, לא יראו דירת נופש כ"דירת מגורים", ומשכך לא יחול 
שיעור מס רכישה מופחת ברכישתה ופטור ממס שבח במכירתה 
רכישתן  בעת  מופחת  רכישה  במס  שחויבו  דירות  לגבי  )למעט 
והרשות המקומית  "ותיקים" בהם רשות התכנון  ובפרויקטים 
השלימו הלכה למעשה עם השימוש למטרת מגורים(. להרחבה 

בעניין זה ראו גיליון "הקבלן והבונה" נובמבר 2010, מס' 322.

7. דירה אשר חלק ממנה לא ראוי למגורים תיחשב 
כדירת מגורים 

בפרשת פרייס )ו"ע )ת"א( 32695-12-09( נרכשה דירה בת שתי 

קומות ושני אגפים. בעת הרכישה אחד האגפים שופץ ולא היה 
על  דיווחו  ובה  עצמית  שומה  הגישו  הרוכשים  למגורים.  ראוי 
רכישת דירת מגורים, אך מנהל מיסוי מקרקעין סירב לקבלה 

בטענה שאין המדובר בדירה הראויה למגורים.
שבדירה  מכיוון  מגורים  בדירת  מדובר  כי  קבעה  הוועדה 
אחת,  מגורים  דירת  מהווים  וכולם  נוספים  אגפים  קיימים 
מאפשרים  אשר  ומטבח  שירותים  קיימים  האגפים  ובאחד 
מגורים נורמטיביים. כמו כן, מערכת החשמל והמים בדירה 

לא נותקה מעולם. 

8. חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון יכול ותיעשה 
לאחר מספר שנים רב 

סעיף 5)ג( לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי חלוקת נכסי עיזבון 
בין יורשים איננה בגדר "מכירה", ובלבד שהיא חלוקה ראשונה 
שנעשתה בין היורשים וללא תמורה בכסף או בשווה כסף שאינם 
חלק מנכסי העיזבון, קרי: ללא דמי איזון כלשהם. במידה ושולמה 
החלק  במס  יחוייב  העיזבון,  נכסי  מתוך  שלא  כלשהי  תמורה 

מאותם הנכסים שניתנה בגינו התמורה, כאמור. 
מספר  של  עניינם  נדון   )4/08 )נצ'(  )עמ"ש  ח'טיב  בפרשת 
אחים אשר ירשו קרקעות בשנת 1980. בין האחים, אשר היו 
אשר  שונים  בנושאים  מחלוקות  התגלעו  בעסקים,  שותפים 
יושבו לבסוף באמצעות פסק בורר שאושר בשנת 1999. בהתאם 
לפסק הבורר, קיבל אחד האחים חלקה גדולה מזו שנרשמה 
בנסחי הרישום, וכחלק מהסכם פשרה ביניהם, ויתר האח על 
לו משותפות  רווחים שהגיעו  בגין  סכום כסף שתבע מאחיו 

עסקית ביניהם. 
חלוקת  האם  בשאלה  נחלקו  מקרקעין  מיסוי  ומנהל  העוררים 
הנכסים בין האחים שנעשתה במסגרת פסק הבורר היא בגדר 

חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון וללא דמי איזון כלשהם.
התבצעה  האחים  בין  החלוקה  כי  סברה  רוב,  בדעת  הוועדה, 
לראשונה לאחר מתן פסק הבורר, עת הצהירו העוררים על חלוקת 
הנכסים ביניהם לרשויות המס. בהתאם לפסק הדין, המועד שבו 
מתבצעת "חלוקה ראשונה" הינו המועד שבו הוסכם כי לכל יורש 
יש חלק מסוים בנכסי העיזבון; מצהירים על החלוקה בין היורשים 
בפני רשויות המס; והיא נרשמת בלשכת רישום המקרקעין. עד 
לחלוקה זו התקיים בין האחים הסכם שיתוף וחלוקה זמניים 
בלבד בנכסי העיזבון. לפיכך, תיחשב החלוקה כחלוקה ראשונה 

לעניין סעיף 5)ג( לחוק.
עם זאת, נקבע כי הויתור לתשלום סכום כסף בגין רווחי השותפות 
הינו בגדר דמי איזון חיצוניים לעיזבון, תמורתם הוגדל חלקו של 
האח בנכסי העיזבון, ומשום כך החלק מנכסי העיזבון בגינו הם 

ניתנו יחויב במס.
נציין, כי בגיליון הקודם )"הקבלן והבונה" מרץ-אפריל 2011, מס' 
324( סקרנו את הוראת הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2010 
בעניין חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, אשר מספקת, בין היתר, 
אמות מידה ואינדיקציות המסייעות בסיווגה של חלוקת נכסי 

עיזבון כחלוקה ראשונה אם לאו.
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מס הכנסה  0
9. סיווג הלוואה לחברה קשורה כהפסד עסקי 

בפרשת רחובות הירוקה )ע"מ )ת"א( 1113/04( נתנה חברה יזמית 
בתחום הנדל"ן )להלן - "החברה"( הלוואה לחברה קשורה לשם 
"חברת   - )להלן  נוספת  ידי חברה  על  פרויקט מקרקעין  בניית 
לשם  נדרש  הכסף  סכום  ומכירה.  להשכרה  שיועד  הפרויקט"( 
הפרויקט.  בביצוע  הפרויקט  חברת  שישמש את  קבלת אשראי 
בתחילה סווגה ההלוואה בדו"חותיה הכספיים של החברה כרכוש 
שוטף, תחת "חייבים ויתרות חובה", ולאחר מכן כתשלום עבור 
זכויות לקבלת שטחים מבונים בפרויקט. לבסוף, הפרויקט נכשל, 
ההשקעה ירדה לטמיון ובדו"חות הכספיים נרשמה ירידת ערך 
בגין מלוא הלוואה שניתנה לחברה הקשורה, שלא הותרה בניכוי 

ע"י פקיד השומה.
בתחום  ומכירה  בנייה  יזמות,  הוא  עיסוקה  כי  טענה  החברה 
הנדל"ן, והשקעתה במקרקעין היא בבחינת השקעה במלאי עסקי. 
מרגע שהתברר כי ההשקעה ירדה לטמיון יש להתיר לה בניכוי 
את ירידת הערך של המקרקעין. לחילופין, נטען כי יש לסווג את 
סכום ההלוואה כ"חוב רע" בהתאם לסעיף 17)4( לפקודה. מנגד, 
טען פקיד השומה כי עסקת ההלוואה היא עסקה במישור ההוני 
עיסוקה של  לגישתו,  בידי החברה.  ואיננה מהווה מלאי עסקי 
החברה הינו החזקת השקעות ולא ניהול עסק להשקעות, ולפיכך 

אין להתיר סכום ההלוואה בניכוי שוטף.
בית המשפט דחה את טענתה של החברה לעניין המלאי וקבע 
כי לחברה לא היה כל מלאי בגינו ניתן להכיר בירידת ערך. 
גם טענתו של פקיד השומה נדחתה ביחס לפרשנותו של סעיף 
17)4(, לפיה ניתן להכיר בחוב רע רק כשהתהווה בעסק למתן 
אשראי. בית המשפט ציין כי לפרשנות זו אין כל עיגון בלשון 
החוק ובפסיקה. סעיף 17)4( מתיר את ניכויו של חוב הנוצר 
במהלך העסקים הרגיל, למשל, במקרה בו ניתן עבור סחורות 
ושירותים. אולם, בעסק למתן אשראי, בו ההלוואות משמשות 
כמלאי עסקי, הלוואות רעות הן בבחינת הפסד עסקי רגיל, 
ובעסק מסוג זה אין להיזקק כלל לסעיף 17)4( לשם התרתן 

של ההלוואות הרעות בניכוי. 
עיסוקה של החברה - כפי שבא לידי ביטוי מיישום מבחני הפסיקה 
- הינו יזמות, בנייה ומכירה בתחום הנדל"ן. החברה נתנה הלוואה 
לחברת הפרויקט כהמשך ישיר לפעילותה בתחום הנדל"ן, ותוך 
שימוש במומחיותה, כישוריה וקשריה. ההלוואה מומנה במימון 
חיצוני. החברה עשתה מאמצים להשבחת ההשקעה באמצעות 
המאמצים לשינוי ייעוד המקרקעין וראתה בהשקעה דריסת רגל 
בפרויקט לצורך רכישת מלאי עסקי. מטעם זה, סכום ההלוואה 
שאינו ניתן לגבייה הינו בגדר "חוב רע" לפי סעיף 17)4( לפקודה, 

שיש להתירו בניכוי כהוצאה שוטפת. 
יצויין, כי פסק הדין ממשיך את מגמת בתי המשפט להרחבת כללי 
ההכרה בהפסדים עסקיים מהלוואות שניתנו במהלך העסקים 
השוטף, בין אם על ידי בנקים ובין אם על ידי עסקים אחרים 

שאינם עוסקים במתן אשראי. 

אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מ
פארק תעשיות פלמחים ד.נ עמק שורק 76890

טל' 03-5597155 פקס' 03-5597229
www.udiamir.co.il  e-mail: udiamir3@walla.com

וקטנים עד למשקולות מ-3 טון ועד 500 ק'גמיני מנוף לעבודות במקומות סגורים 

עגלות נמוכות ומיוחדותסמיטרילרים ומשאיות ומנופים, 
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