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 לכבוד
  מר אביחי מנדלבליט                      אבי ניסנקורןח"כ 
 יועמ"ש הממשלה      משפטים ויו"ר ועדת השרים לענייני חקיקההשר 

 
 

 א.נ.,
 

)הטבות מס ליישוב עירוני מעורב(,  (256הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' הנדון: 
 2020-התש"ף

 

אשר ( הטבות מס ליישוב עירוני מעורב, 256הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ניסוח 
, מנציח את האפליה הבלתי חוקית של היישובים 26.10.2020נדונה בוועדת הכספים בתאריך 

 ל הצדקה.הכפריים שבתחומי המועצות האזוריות במדינת ישראל ללא כ
 

בעת ניסוח תיקון החוק המקורי, לא הוגדר מדד סוציו אקונומי לכל יישוב בנפרד, אלא למועצה 
ההטבה שהאזורית כולה, אך כיום לכל יישוב כפרי יש דירוג סוציו אקונומי, ולכן אין כל סיבה 

שמעמדן ויישובים כפריים ומטה,  4מועצות מקומיות שמעמדן הסוציו אקונומי ללעיריות ותינתן 
 ומטה לא יקבלו אותה. 4אקונומי הסוציו 

המועצות האזוריות מתחולתו של עדת הכספים, עלו הסתייגויות בנוגע להחרגת במסגרת ישיבת ו
התיקון. על אף ששאלה זו לא זכתה למענה ענייני כלשהו, בסופו של יום אישרה הוועדה את 

 הנוסח המעודכן של התיקון.

 
של התיקון יוצר אפליה בלתי חוקית, ללא הצדקה כלשהי. ככל  כאמור, גם נוסחו המעודכן

שתכלית התיקון הינה להיטיב עם יישובים בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך, הרי שתכלית זו 
גם יישובים עירוניים וגם יישובים כפריים. בנסיבות אלו, שלילת  – מתקיימת ביחס לכל היישובים

צויים בתחומי מועצות אזוריות, והנמצאים במעמד ההטבה מתושבי היישובים הכפריים, המ
 מנוגדת לתכלית החקיקה ומנציחה אפליה פסולה.  –סוציו אקונומי נמוך 

 
, באופן שבו התיקון הנדון לפקודה יוחל גם על תושבי יישובים אודה להתערבותך בתיקון העוול

במידה  כלכלי שנקבע.-החברתיכפריים בתחומי מועצות אזוריות, המקיימים את הקריטריון 
 ובקשתנו לא תיענה, מרכז המועצות ישקול פנייה לארכה משפטית לבג"צ.

 
 בברכה, 
 שי חג'ג' 

 
 יו"ר מרכז המועצות האזוריות

 םת מרחביה אזוריוראש מועצ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 ומ"מ יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקהן הכנסת הממשלה לבי מקשר ביןהשר דוד אמסלם, 

 ישראל כץ, שר האוצר וחבר ועדת השרים לענייני חקיקה
 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקהאמיר אוחנה, השר לביטחון פנים 

 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקה שר התקשורת יועז הנדל,
 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקה ים החברתייםמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותאיציק ש

 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקההספורט שר התרבות וחילי טרופר, 
 ועדת השרים לענייני חקיקהב הוחברשרת התפוצות  עומר ינקלביץ',

 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקההשר לירושלים ומורשת  רפי פרץ,
 ועדת השרים לענייני חקיקהב הוחבראורית פרקש כהן, שרת התיירות 

 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקההשר להשכלה גבוהה ומשלימה ולמשאבי מים , זאב אלקין
 וחבר ועדת השרים לענייני חקיקההשר לשירותי דת  ן,יעקב אביט

 ועדת השרים לענייני חקיקהב הוחברשרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה, 
 יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס

 ראשי המועצות האזוריות
 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות


