
in מרקכו׳ת בנ״ה ,out מגדלים
מרש רם אדריכל

 של או מגורים של לגובה, נייה
 לערכי תכנוני ביטוי היא משרדים,

 בפינוי תכנוני לצורך או גבוהים קרקע
 ידי על גדלה משותף למרחב הקרקע קרקעות.

 הבנייה נפחי את להקטין מבלי תכסית, הקטנת
 עקב שבהן דוגמאות מעט לא יש המוצעים.

 עם אך לכישלון, נידונו המגדלים נכון לא שימוש
 ושל המגבלות של ובהבנה נכונה בראייה זאת,

 ראוי, פתרון במגדלים לראות אפשר הפוטנציאל,
במשורה. כמובן
 של סוג אחרת, בהגדרה או מכונה. הוא מגדל

 דורש אשר לתפעול, ויקר מורכב מכני אורגניזם
 שימשיך כדי ויקרים, שוטפים ותחזוקה התחדשות

 על מוקם שמגדל מקום בכל כן, על לתפקד.
 רבת אוכלוסייה בתוכו ומאכלס יקרה, קרקע

 אחזקתו, בעבור לשלם שביכולתה אמצעים
 נמוכה לבנייה ראוי חלופי פתרון הוא מגדל
 המגדל אמצעים דלת לאוכלוסייה אך יותר.
 נמק דבר של ובסופו יומיומי, מטרד להיות הופך
לתפקד. וחדל
 בישראל שכן לפרופורציה, הדיון את להכניס כדאי
 ומעלה קומות תשע של מבנה לכל לקרוא נהוג

 למכונה מתייחסים כאשר הדיוק, למען לכן, מגדל.
 של במבנים מדובר לרוב לתפעול, ומורכבת יקרה
 ארצות המגדלים, במולדת קומות. 15מ־ יותר

 במקום הגדולות בערים מגדלים צצו הברית,
 בניית הצריך ומחירה קרקע, מצוקת נוצרה שבו

 בצד אבל מגורים. או משרדים של ניכרת כמות
 את לפנות מהמגמה כחלק נבנו מגדלים זאת,

 אחד, מצד היתה, המטרה מהרחובות. האזרחים
 ומהצד סגורים, במגדלים האזרחים את ליישב
 לפארקים הציבורי המרחב את לפנות האחר,
 השנים ברבות שהפכה תופעה ומבוקרים, סגורים

 ראו והנוכחית, הקודמת המאה של העוני לשיכוני
 ערים של וחייהן "מותן ג׳ייקובס, ג׳יין של ספרה

גדולות". אמריקאיות
 בנושא הדיון לפריפריה, מהמרכז שמתרחקים ככל

 במקרים רק דחוק פתרון יהוו והם מתייתר, מגדלים
 לדוגמה, שבע, בבאר ובמשורה. ברירה חוסר של

 מגדלים לפיה עירונית מדיניות לאחרונה נקבעה
 המתאר שתוכנית במקומות רק מרוכזים יהיו

 ראשיות, שדרות ולאורך העיר במרכז תקבע,
 מסיבות ברירה, שאין במקרים רק תאושר ובנייתם

 היתה בעבר וכדומה. בינוי פינוי של כלכליות
לפיזור גרמה וזו מדיניות, מקביעת הימנעות

 ולאור זאת, לאור בקרה. בלי בשכונות מגדלים
 מתחדש, עירוני תכנון של העכשוויות המגמות

 מיוחדים, במקרים מאשר מלבד כי לומר אפשר
 בנייה ואילו ,Out הם מגדלים הארץ, במרכז ובעיקר

.in היא מרקמית
 אוניברסיטת ביוזמת פאנל התקיים שנים כמה לפני

 שנעשתה מחקר עבודת בעקבות בנגב, גוריון בן
 על המגדלים השפעת את ושבחנה שבע בבאר

 התברר הפלא, למרבה והסביבה. האוכלוסייה
 המגדל כאשר שבע, בבאר שקמו במגדלים שדווקא

 קומות, כשלושים של בגובה הוא בעיר ביותר הגבוה
 והסביבה, המגדלים בין ניכור תחושת נוצרה לא

 דיירי של הן חיובית, היתה הדעת חוות הכל ובסך
 הסביבה. דיירי של והן המגדלים
 העובדה של תוצאה הוא זה שמצב היא, ההשערה

 יכולים שבע בבאר ממוצעת הכנסה שבעלי
 בין הוא רבוע מטר מחיר שבו במגדל, דירה לרכוש

 אביב תל לעומת זאת שקל. אלף 15ל- שקל אלף 11
 לרכוש ממוצעת הכנסה לבעלי קשה שבה רבתי,
 הוא רבוע למטר שהמחיר משום במגדל, דירה

 זאת, למרות שקל. אלף ל-ססו שקל אלף 30 בין
 אורח ועל הסביבה על מגדל של ההשפעות יתר

 אנשים להביא והצורך הרצון כמו בסביבה, החיים
 שקיימת לכך מביאים אותם, להחיות כדי לרחובות

 יחסית, נמוכה לבנייה עדיפות המתכננים בקרב
 על שמירה תוך הרחוב, קו אל מסחרית חזית עם

 הציבורי, מהמרחב חלק שמהוות פרטיות חצרות
 הצמוד לרחוב המתנכרים מגדלים, במקום וזאת

 ביניהם יחסית גדולים מפתחים יצירת ודורשים
לרחוב. וביחס

 בבאר רג׳ר שדרות כמו ראשית, שדרה על מגדלים
פתרון הם קומתית, דו מסחרית חזית שבהן שבע,

 הצמודה המדרכה מהרחוב, מעט נסוגים הם נכון.
 מתוך היא למגדל הכניסה מאוד, רחבה אליהם

 התרחבות ומהווה לרחוב, הפתוחה קטנה כיכר
 המשמעותי הרוחב ולאור הציבורי, המרחב של
 העירונית. לתחושה תורמים המגדלים השדרה, של
 מגדלים לתכנן היא השלטת המגמה כאמור, אך
 ולא לעיר, התורמים מוגדרים, במקומות רק

מחדל. כברירת
 של מגדל ידינו, על שתוכננה שלהלן, בהדמיה

 מוקם המגדל אשדוד. במרכז קומות כארבעים
 את ומכיל דומה, נפח עם מגדלים של בסביבה

 במרכז זה מסוג בנייה המייחדים האלמנטים כל
 מרחב כלומר, העיר. שכונות יתר לעומת העיר,

 פעיל, שהוא והכיכרות, הרחוב במפלסי ציבורי
 ומבני תעסוקה מסחר, של שילוב ומגוון. עשיר
 מגורים ומעליהן הראשונות, הקומות בשבע ציבור

 המשווק יוקרתי, מבנה זהו לים. נוף עם יוקרתיים
 ניהול דמי המשלמת ומגורים עסקים לאוכלוסיית

 אטריום עשיר, פנימי מרחב כולל הוא גבוהים.
 חצי בריכה עם ספורט ומרכז מים, אלמנט על

 המשרדים. גג על אולימפית
 הפנים משרד שפרסם לגובה, לבנייה במדריך

 מגדל בתכנון כי הודגש, שנים, כמה לפני
 המבואה, של נכון תכנון בחשבון לקחת יש

 ההכרח האחזקה, אפשרויות המערכות, המעליות,
 אלה, כל וכדומה. שמירה ואולי ניהול בחברת
 המגדל. רמת על ישמרו אך יקרים, כאמור,

 אך מוחלשת, לאוכלוסייה מתאים אינו מגדל
 הנושק שכונתי מרקם של נכון בתכנון בפירוש,
 של שונים סוגים ותכנון לשדרה, או למרכז
 למגוון תורם המגדל מגדלים, לרבות מבנים,

■ הקהילתי. ולמרקם
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המסים הדשות
 ד׳ביני; טארק עו״ד וו״ח בעריכת:

גרילק; רוע׳ עו״ד
 רובין א״ל עו״ד רו״ח בהשתתפות:

חשבון רואי האפט זיו bdo משרד
 עדכונים חידושים, הכוס מומחי פורשים זה במדור

 החקיקה הפסיקה, בתחומי נבחרות וסוגיות
 במדור המכרות המס סוגיות המקצועיות. וההוראות
 להפניית ונועדו ותמציתי, כללי באופן מובאות
 משום זה במדור לראות אין בלבד. לב תשומת
 ללא תוכנו על להסתמן ואין דעת לחוות תחליף
ספציפי "עוץ קבלת

והנחיות תקנות חקיקה,
רכישה ומס שבח מס

מקוון באופן מקרקעין למיסוי הצהרה הגשת .1
 מקרקעין מיסוי תקנות פורסמו 15.10.2017 ביום

 2017התשע״ח- מקוון), (דיווח ורכישה) (שבח
 חייב כי היתר, בין הקובעות, "התקנות") (להלן:

 ודיווח הצהרה מקרקעין(כגון מסמן מוגש שבשמו
 והודעת שומה לתיקון בקשה במקרקעין, עסקה על

 התקנות, לפי מקוון באופן המסמן את יגיש השגה),

 רשות שפיתחה ממוחשבת מערכת באמצעות
 ,1.12.2017 ביום לתוקף נכנסו תקנותאלו המסים.

ולגבי במקרקעין עסקה על ודיווח הצהרה לגבי

 מקרקעין מיסוי מנהל לדרוש שרשאי מסמכים
 השגה, והודעת שומה לתיקון בקשה לגבי מחייב.

 פרסומה מיום יום שלושים לתוקף ייכנסו התקנות
 בדבר מקרקעין, מיסוי מנהל הודעת של ברשומות

 הרשות, של המחשוב מערכת של פעולתה תחילת
 מסמכים של מקוונים דיווחים קבלת המאפשרת

 במועד הצהרה הגיש שלא אדם כי נזכיר, כאמור.
 קנס פיגור, של שבועיים כל בעד עליו, יוטל כאמור,

שקל. 260 של בסך במועד הצהרה אי בגין

 סכומים עדכון .2
רכישה מס

 הוראת את המסים רשות פרסמה 21.1.2018 ביום
 את המפרטת 1/2018 מקרקעין מיסוי ביצוע

 מגורים דירת ברכישת שיחולו הרכישה מס מדרגות
 הרכישה מס מדרגות לכך, בהתאם .2018 בשנת

כדלהלן: יהיו
 ועז 16.1.2018 מיום הנרכשת מגורים זירת לגבי
 אשר ישראל, תושב יתיז יזי על 15.1.2019 ליום

היחיזה: זירתו מהווה הנרכשת הזירה
מס ישולם לא  על עולה שאינו השווי חלק על

שקל 1,664,520

3.5%  1,664,520 על העולה השווי חלק על

שקל 1,974,335 ועד שקל

5%  1,974,335 על העולה השווי חלק על

שקל 5,093,535 ועד שקל

8%  5,093,535 על העולה השווי חלק על

שקל 16,978,450 ועד שקל

10%  על העולה השווי חלק על
שקל 16,978,450

 ועז 16.1.2018 מיום הנרכשת מגורים זירת לגבי
 שאינה ישראל תושב יחיז יזי על 15.1.2019 ליום

 יזי על הנרכשת מגורים זירת או היחיזה זירתו
 מי יזי על הנרכשת מגורים זירת או חוץ תושב
יחיז: שאינו

8% שקל 5,095,570 על עולה שאינו השווי חלק על

10% שקל 5,095,570 על העולה השווי חלק על

 מיום עולה יזי על במקרקעין זכות רכישת לגבי
עסק: או מגורים לשם 15.1.2019 ליום ועז 16.1.2018

0.5% שקל 1,672,385 על עולה שאינו השווי חלק על

5% שקל 1,672,385 על העולה השווי חלק על

 ועז 16.1.2018 מיום במקרקעין זכות רכישת לגבי
קיומו: או חקלאי משק ייסוז לצורך 15.1.2019 ליום

0.5% שקל 437,665 על עולה שאינו השווי חלק על

5% שקל 437,665 על העולה השווי חלק על

1 חמישי פרק לפי שבה ממס פטור
 זכות מכירת לגבי , 1 חמישי פרק לפי הפטור, תקרת

 ועז 1,1.18 מיום מזכה מגורים בדירת במקרקעין
היא ישראל, תושב יחיד ידי על 31.12.2018 ליום

שקל. 4,455,000
 מזכה מגורים בדירת במקרקעין זכות מכירת לגבי

 נקבע נוספת לבנייה מזכויות מושפע שמחירה
 נוסף לפטור זכאי יהא המוכר כי לחוק, ז49 בסעיף

 או הדירה שווי בסכום נוספת, לבנייה הזכויות בשל

 הדירה, שווי ובין הפטור תקרת שבין ההפרש בסכום
 כי נקבע הסעיף, לתנאי בכפוף כן, כמו הנמוך. לפי

 כאמור במכירות הפטור. מרצפת יפחת לא הפטור
 יחיד ידי על 15.1.2019 ליום ועז 16.1.2018 מיום

 הפטור ורצפת הפטור תקרת סכומי ישראל, תושב
בהתאמה. שקל, 510,600-1 שקל 2,042,500 הם

הכנסה מס
בית לחברות חזש מיסוי הסזר .3

 מס פקודת לתיקון החוק פורסם 17.1.2018 ביום
 תיקון (להלן: 2018התשע״ח- ),245 (מס׳ הכנסה

 לחברות חדש מיסוי הסדר נקבע במסגרתו ),245
 .1.1.2018 מיום לתוקף נכנס אשר בית,

 מעטים, חברת היא בית חברת ,245 לתיקון בהתאם
 בה, מתקיימים אשר פקודה, 76 בסעיף כמשמעותה

 בה המניות בעלי מספר הבאים: התנאים היתר, בין
 בעל הוא שקוף תאגיד (אם עשרים על עולה אינו

 בו הזכויות מבעלי אחד כל יראו בחברה מניות
 בחברה המניות בעלי בין אין בחברה); מניות כבעל

 מס שנת בכל לבחור באפשרותו שיש שקוף תאגיד
 שבו מהיום החל נכסיה, כל שלו; המיסוי אופן את

 בניין הם התאגדותה, מיום חודשים שישה חלפו
 חמש בתוך עליה בניין בניית שהושלמה קרקע או

 מזומנים בקרקע, החזקה קבלת ממועד שנים
 עד בהם נכסים(החזקה לרכישת אותה המשמשים

 מקרקעין באיגוד מניות או בית בחברת מניות שנה),
 של להחזקה הביאה אשר אחר מאדם שנרכשו

 החברה באיגוד; השליטה מאמצעי 50%מ- יותר
 של בעקיפין, או במישרין בהחזקה, רק עוסקת

 ביקשה שהחברה וכן כאמור; קרקע או בניינים
 בעלי כל חתמו עליה בהודעה בית, כחברת להיחשב
 שלושה בתוך השומה לפקיד ושנמסרה המניות

 להתקיים חדל אם התאגדותה. מיום חודשים

 יותר או אחד תנאי המס, שנת בתוך הבית, בחברת
 חברת מלהיות החברה תחדל האמורים, מהתנאים

 התנאי להתקיים חדל שבה המס שנת מתחילת בית
 ספציפיים, תנאים התקיימות אי למעט האמור,
 לפקודה. 64 בסעיף כמפורט
 ייחשבו, בית חברת של והפסדיה החייבת הכנסתה

 והפסדיהם החייבת כהכנסתם התאגדותה, מיום
 לרווחי בזכויות לחלקם בהתאם מניותיה, בעלי של

 שחויבו החברה של רווחיה את יראו הבית. חברת
 שבה בתקופה בין וחולקו, יחיד של המס בשיעורי
 להיות שחדלה לאחר ובין בית, חברת היתה החברה
 שהיו הפסדים חולקו. לא כאילו כאמור, חברה
 היתה החברה שבהן השנים לפני מניות לבעל

הכנסתה כנגד לקיזוז ניתנים אינם בית, לחברת
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 להודיע רשאית בית חברת הבית. חברת של החייבת
 בעלי כל חתומים עליה בהודעה השומה, לפקיד

 המס, שנת תחילת לפני מחודש יאוחר לא מניותיה,
 בית. חברת להיחשב מבקשתה בה חוזרת שהיא
 בית, חברת להיות שחדלה חברה כי יצוין זה לעניין

 בית. חברת להיות ולבקש לשוב תוכל לא
 שהתאגדה חברה כי נקבע, המעבר בהוראות

 ביקשה לא שהגישה האחרון ובדו״ח התיקון לפני
 רשאית הקודם, 64 סעיף הוראות עליה שיחולו
 של פרסומו ממועד יום שישים בתוך בקשה להגיש
 ההודעה, מיום בית כחברת אותה ויראו ,245 תיקון

 כי נקבע, עוד בסעיף. התנאים שאר התקיימו אם
 הקודם לפקודה 64 סעיף שהוראות מעטים, חברת

 לא אם גם בית לחברת תיחשב עליה, חלות היו
 מניותיה. לבעלי הקשורים התנאים בה מתקיימים

 לפקודה 64 סעיף שהוראות מעטים, חברת כן, כמו
 לשנים דו״ח הגישה ולא עליה, חלות היו הקודם

 בתוך השומה לפקיד להגיש רשאית ,2017 או 2016
 בקשה 245 תיקון של פרסומו ממועד ימים שישים
 בה מתקיימים לא אם גם בית, חברת בה שיראו

מניותיה. לבעלי הקשורים התנאים

 מניות בעל מיסוי -10/2017 ,מס הכנסה מס חוזר .4
מעטים בחברת מהותי
 נכנס אשר הכנסה, מס לפקודת 235 מספר תיקון

 דרכי את היתר, בין קובע, ,1.1.2017 ביום לתוקפו
 מתאגדים אשר שירותים נותני ביחידים הטיפול
 שלהם. המס נטל את להפחית במטרה בחברה

 לפקודה, א62 סעיף חוקק התיקון, במסגרת
 מהותי מניות בעל של המיסוי אופן את הקובע
 או מנהל משרה, נושא שהוא מעטים, בחברת

 אותה באמצעות שירותים ונותן במהותו, שכיר
 הכנסתה לפקודה, א62 סעיף פי על מעטים. חברת

 היחיד של מפעילותו הנובעת מעטים, חברת של
 כהכנסתו תיחשב בה, מהותי מניות בעל שהוא

 אשר והוא ההכנסה, למקור בהתאם היחיד, של
 למקרים בכפוף זו. הכנסה בשל במס חייב יהיה

 המניות לבעל מס לצורכי לייחס יש בסעיף, שנקבעו
 בפעילותו, שמקורה החייבת ההכנסה את המהותי

 וחרף נוספים, מניות בעלי לחברה אם אף וזאת
 החברה. של היא המתקבלת שההכנסה העובדה

 למצוא אפשר הסעיף, חל עליהן ההכנסות בין
מניות בעל יחיד של מפעילותו הנובעות הכנסות

 שניתנו הכנסות בחברה; משרה כנושא מהותי
 אחר בתאגיד ניהול שירותי להענקת בתמורה

 המעטים חברת או המהותי המניות בעל אשר

 במתן שמקורן הכנסות וכן בו; משרה נושאי היו
 ניתן שהיה מעטים חברת באמצעות שירותים
 עבודה, יחסי במסגרת הניתנים כשירותים לראותם

 לפקודה. א62 בסעיף המפורטים לתנאים בכפוף
 בידה תתחייב החברה של החייבת ההכנסה יתרת

 לגביה יחולו ולא הפקודה, להוראות בהתאם
 בשונה כי יודגש, לפקודה. א62 סעיף הוראות

 שקופות, לחברות המתייחסות הפקודה מהוראות
 פיהן שעל בית, וחברות משפחתיות חברות כמו

 מכן ולאחר החברה, במישור ההכנסה מחושבת
 פי על המניות; לבעל מיוחסת הסופית התוצאה

 החייבת ההכנסה את לחשב יש לפקודה א62 סעיף
 אותה ולייחס החברה, הכנסות משאר נפרד באופן
 יהיה לא לכך, בהתאם לעיל. כאמור המניות לבעל
 של אחרות בהכנסות שמקורם הפסדים לקזז ניתן

 בהפסד או שוטף בהפסד שמדובר בין החברה,
 תיוחס אשר מההכנסה קודמות, משנים מועבר
■ המניות. לבעל
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