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 000406סימוכין: 
 

 לכבוד
 משה גפני הרב ח"כ 

 יו"ר ועדת הכספים
 
 

 מכובדי, שלום רב, 
 

 תיקון אפליית המועצות האזוריות בחוק הטבות המס ליישובים הנדון: 
 

שקבעה כי ההטבות  עקב החלטת בג"צ    2015אדוני נדרש לנושא חוק הטבות מס ליישובים בשנת  
 שניתנו עד אז היו לא חוקתיות בשל אי שוויון והיעדר כתיבת תבחינים אובייקטיביים. 

בעקבות לקיחתך את הנושא בשתי ידיים בשעה שאף אחד לא רצה לעסוק בכך, חוקקתם חוק עם  
בנגב  תבחינים אובייקטיביים, אך אליהם נוספו גם הטבות מוגדלות ליישובים העירוניים בלבד הן    3

 והן בקו העימות הצפוני. 
 

סעיפים בהם נרשמה הטבה מוגדלת ליישובים צמודי גדר וסמוכי גדר אך תוך    2היו    2015כבר בשנת  
 החרגה בו נכתב "למעט מועצה אזורית". 

הייתה לו מעין הצדקה משום שלא היו מדדים לכל יישוב ויישוב בתוך מועצה אזורית    2015בשנת  
כידוע לאדוני ישנם מדדים כלכלי חברתי    2017שפגה, אך החל משנת    ולכן חוקקתם הוראת שעה 

 ופריפריאלי לכל יישוב, ולכן אין עוד כל הצדקה לאפליה זו.
 
, אף קיימת דיון בוועדה בראשותך בנושא: קביעת המדד הפריפריאלי על ידי הלמ"ס,    21.11.2017  -ב

, וזאת בהתאם לחוק הטבות  2015- "ולעניין חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה(, התשע
בדיון אמרת כי: " מה שקרה בחוק הזה ובעבודה שלכם זה שהישובים נמדדים גם במצבם    המס.

אקונומי וגם במדד הפריפריאלי, שזה המצב של הישוב עצמו. לפני זה היה עוול גדול. למשל,  -הסוציו
 במועצה האזורית מטה אשר יש ישובים שהם צמודי גדר" .

 
ן שלאורך כל הדרך האפליה הזו שמקורה בהיעדר מדדים עלתה בכל דיון שהיה בנושא הטבות  כמוב

המשמעות של תיקון זה היא מינורית מאד ואינה מהווה כל חסם    המס בוועדה, ודובר על לתקנה.
 לתיקון אפליה זו . 

 
ד לאור העבודה  זאת בייחו  –יש לחזק באופן שוויוני הן את הערים בקו העימות ואת המושב והקיבוץ  

שלפי דוח צוות המשרדי לבדיקת הטבות המס שהוצג לוועדה, היישובים קטנים נעדרים שירותים  
 מהווים פחות מוקד משיכה, וכל כן הם נדרשים להטבה מוגדלת. 

יקודם תיקון חוק שימחק את המילים "למעט מועצה  כי  וני פונה אליך בבקשה לתקן את העיוות  א
 אזורית". 

 
  העתק:

 חברי וועדת הכספים 
 אזוריות המועצות  הראשי 

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל 
 סה אלמוג, יועצת כלכלית במש"א הד


