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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית .א

ור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בדבר דיווח על עסקאות שבוצעו הרשות לאיס

 במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית, כדלקמן:

-, מחריג מתחולת החוק )נכנס לתוקף ב2018 –"ח עחוק צמצום השימוש במזומן התש

לסטינית. (, עסקאות על שימוש במזומן עם תושבי האזור או שטחי המועצה הפ1.1.19

 50,000במקביל, קובע החוק חובת דיווח של אזרחים ישראלים על עסקאות אלו בסך של מעל 

 ש"ח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בכל  15-דיווח אודות העסקאות הנ"ל יוגש לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עד ה

ת שניתנו או התקבלו בחודש חודש בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואו

 הקודם.

הדיווחים יכסנו למאגר המנוהל על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בהתאם 

 .2000 –לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 

לחוק איסור הלבנת הון  1יב'11אדם שנמצא כי הפר את חובת הדיווח לפי הוראות סעיף 

ה להטלת עיצום כספי להטיל על המפר עיצום , רשאית הועד2000 –ומימון טרור התש"ס 

 .2018 –)ג( לחוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח 6כספי בשיעור כאמור בסעיף 
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

בשל רווח הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה  חובת דיווח ותשלום מקדמה .ב
 שלא נוכה בגינו מלוא המס במקור 2019של שנת 

 מקדמות ותשלום דיווח חובת חלה לפקודה, 131 עיףס לפי שנתי דוח בהגשת שחייב מוכר על
 באותם(, בחו"ל או )בישראל בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות הוניות עסקאות בגין

 במקור המס מלוא נוכה לא אך ערך,ניירות ה מכירת בעת הון רווח נוצר לנישום בהם מקרים
 (.חלקי באופן נוכה או כלל נוכה )לא

 בינואר 31-ו ביולי 31 לתאריכים ונקבעה שנתית חצי הינה מקדמהה ותשלום הדיווח חובת
 יום חל שבו לחודש שקדמו החודשים בששת ערך ניירות של מכירה בגין מס שנת כל של

 ניירות ממכירת הון רווחי על 2019 שנת של שנתי החצי הדיווח את להגיש יש לפיכך,. הדיווח
 .2019ביולי  31 מיום יאוחר לא ,2019יוני  עדינואר  החודשים עבור סחירים ערך
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  1461חוזר הביטוח הלאומי  –אובדן כושר עבודה  .ג

 מטרת החוזר

 

חוזר זה בא לפרט את תהליך החיוב בדמי ביטוח של מבוטח לפני גיל הפרישה אשר משולמת 

לו קצבה מחברת ביטוח בגין נכות או בגין אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת ביטוח פרטית 

 בה.  שהיה מבוטח

 

 פתח דבר .1

 

כידוע לכם, קיימת הבחנה בחובת תשלום דמי ביטוח בין הכנסה מקצבת אובדן כושר  

עבודה/פנסיה מוקדמת שמשתלמת מכוח חיקוק לבין הכנסה כנ"ל במצב  בו  המבוטח  

 . (פוליסת ביטוח פרטית)רכש את הביטוח  מפני אובדן כושר עבודה עבור עצמו 

 

מי ודמי ביטוח בריאות חלה על חברות הביטוח כאשר חובת ניכוי דמי ביטוח לאו

כידוע,  ב לחוק הביטוח הלאומי.345הקצבה עונה להגדרת "פנסיה מוקדמת" שבסעיף 

ב לחוק רואה בהכנסה "מפנסיה מוקדמת" ככוללת גם קצבה בשל נכות או 345סעיף 

לעובד  שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודהאובדן כושר עבודה, מלא או חלקי 

  לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.

אמור, חובת תשלום דמי הביטוח חלה על משלם הפנסיה המוקדמת/קצבת נכות או כ

 בדן כושר עבודה. וא

לעומת זאת, חברות הביטוח אינן חייבות בניכוי במקור מתשלומים המשולמים בגין 

ר המבוטח רכש את מעביד, כלומר כאש –פוליסות שבמקורן אינן מכוח יחסי עובד 

 הביטוח בעצמו.

 

, האם נוכו דמי ביטוח 126במערכת "מבוטח" נבנה תהליך שבודק בעת קליטת דיווחי 

פנסיה שלא ניכו ממנה  דמי ביטוח,  תסווג כהכנסה שלא  .מהפנסיה המדווחות

מעבודה ממקור "אובדן כושר עבודה לא במסגרת עבודה". במסגרת התהליך יישלחו 

בירור לגבי ההכנסה שהתקבלה בדיווח. בסיום התהליך יחויב  למבוטחים מכתבי

 המבוטח בהתאם.

 

התהליך יופעל באופן מחזורי כל סוף שנה  ויתייחס לכל דיווחי הפנסיה שהתקבלו 

לדוגמה: עבור השנה שקדמה. כלומר שבכל שנה התהליך יופעל עבור השנה הקודמת. 

 .2018וחים המתייחסים לשנת יבוצע תהליך בירור עבור כל הדיו 2019בסוף שנת 

  

, וזאת בגלל (2016-2017) התהליך שבוצע השנה הינו עבור שנתיים באופן חריג

 עיכובים בקליטת הדיווחים.
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 תהליך הבדיקה .2

 

של השנה הקודמת, שלא  126בסוף כל שנה יבדקו כל דיווחי הפנסיה שהתקבלו בדיווח 

 נוכו מהם דמי ביטוח. 

 

יווחים אלו יבחנו מול חובת התשלום של כל מבוטח ומבוטח, ובמקרים בהם המבוטח ד

ור עבור הכנסה תשלח המערכת באופן אוטומטי הודעת בר אינו פטור מתשלום דמי ביטוח,

 זו. 

 יום להגיב, ובסיומם יחויב  בדמי ביטוח:   60למבוטח ניתן פרק זמן של 

  כן -שלא נוכו ממנה דמי ביטוח ?  126פנסיה ממקור  

 כן  -מבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח ? ה  

  (ראה נספח)משלוח  הודעות ברור   

  (יצירת אירוע שעון)ימים   60המתנה של   

 חחיוב בדמי ביטו  

 

 בדיקה מול חובת תשלום  2.1

מערכת מבצעת בדיקה מול חובת התשלום של כל מבוטח ומבוטח, והתהליך ממשיך ה

ומתבצע רק לאחר סינון המקרים בהם אין  למבוטח חובת תשלום עבור הכנסה מהל"ע. 

  כלומר מבוטחים שפטורים או אינם חייבים  בתשלום דמי ביטוח מנופים מהתהליך. 

 אוכלוסייה שמסוננת מהתהליך:   הלן דוגמאות שלל

 עקרות בית 

 א תושבים ל  

 מקבלי קצבת נכות כללית  

  (שכיר או עצמאי)מקסימליסטים 

 

 טיפול הפקיד  .3

 

 ערעור על חיוב בתשלום דמי ביטוח 3.1

פנה מבוטח לסניף וערער על ההחלטה לחייב אותו בדמי ביטוח מההכנסה הנ"ל, יש 

וח באמצעות מערכת קשר ובירורים לשלוח את האסמכתאות שימציא לתחום הביט

 לפי נושא "אובדן כושר עבודה." 
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 הלן המקרים אותם יש להעביר לטיפול המשרד הראשי: ל

לעניין  -מבוטח מוכיח כי נוכו דמי ביטוח מהפנסיה/אובדן כושר עבודה  אם ה .א

. ממבוטח שימציא תלושי שכר יש לדרוש טופס 106הוכחה הינה המצאת טופס 

106  . 

אם המבוטח הוכיח כי חובת תשלום דמי ביטוח אינה חלה עליו, אלא על משלם  .ב

 הפנסיה/אובדן כושר עבודה. 

  הפנסיה הינה פנסיית שאירים. במידה והתקבל אישור על כך ש .ג

 צפייה בנתוני הפנסיה 3.2

. בהקשת האות 221כידוע לכם ההכנסה ממקור פנסיה מוצגת אף היא במסך  לידע כללי,

כדי  F5"פ" על מופע ההכנסה הרלוונטי נפתח מסך המתייחס למופע המבוקש. נקיש 

 לצפות בהכנסה ובדמי הביטוח שנוכו ממנה: 
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יפתח המסך הבא, וכפי שנוכל לראות בחלק השמאלי של המסך, לא   F5לאחר הקשת 
 נוכו דמי ביטוח מהכנסה זו. 

    
 
 

 הודעת בירור 1 נספח  -נספחים  .4

 

    1        
 

 

 

,     
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 מטרת החוזר 

הבהרת אופן הטיפול במקרים בו נמנעה ממבוטח מסיבה שאינה תלויה בו האפשרות להתגייס 
ות לאומי ושירת שירות כחייל חובה או בשיר 21והמבוטח אכן התגייס אחרי גיל  21לפני גיל 

 בהתנדבות.

 פתח דבר

 א( קובע, כי:2)יא( )351כידוע, סעיף 

תלמיד(, חניך במכינה  –תלמיד במוסד על יסודי או מי שמצוי בהכשרה מקצועית )בפסקה זו 
בעד  –שנים  21וכל עוד לא מלאו לו  18קדם צבאית או מתנדב בשנת שירות מיום שמלאו לו 

ב, לפי העניין, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי התקופה שבה הוא תלמיד, חניך או מתנד
 שנים; 21חוק שירות ביטחון או בשירות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 

נקבע, כי מבוטח שלא  11.3.2018שפורסם בתאריך  53948-06-16בפס"ד ליאור טחן ב"ל 
לפטור על  נקבע כי הוא יהיה זכאי 21טרם הגיעו לגיל מסיבה שאינה תלויה בו, התגייס, 

)ולפני  21א( למרות שהחל שירות סדיר מעל לגיל 2)יא( )351התקופה בהתאם להוראת סעיף 
 (.22גיל 

 הוראות ביצוע –טיפול פקיד 

שנים  21במקרים בהם מבוטח התגייס לשירות סדיר או לשירות לאומי אחרי שמלאו לו 
או החל את השירות  מסיבות שאינן תלויות בו שיפורטו להלן ניתן לראותו כי שהתגייס

והוא יהיה זכאי לפטור מדמי ביטוח בהתאם לתקופה המצוינת בסעיף  21הלאומי לפני גיל 
 א(.2)יא()351

 :21להלן רשימת המצבים בהם ניתן יהיה לאשר פטור למתגייס אחרי גיל 

 מצב רפואי שגרם לעיכוב במועד הגיוס, כגון: ניתוחים, אשפוזים וכד'. .1

בגיל מבוגר, כגון עולה חדש שנכנס לגן או לבית ספר בגיל  כניסה למערכות החינוך .2
 מבוגר, או מבוטח שנשאר גן/כיתה, והעיכוב גרם לגיוס בגיל מבוגר יותר.

 יציאה לחו"ל במסגרת שליחות של אחד ההורים. .3

מי שנדחה לו הגיוס במסגרת מסלול ישיבות ההסדר )המצאת אישור מטעם ישיבת  .4
 ההסדר(.

ת מיוחדות שלא פורטו לעיל יועברו לתחום הביטוח במשרד נסיבות נוספות חריגו .5
 הראשי לבדיקה.

 :הבהרות

  לא יזכה בפטור גם אם  22גיוס אחרי גיל  .22הפטור יינתן רק למי שהתגייס לפני גיל
 המבוטח עומד באחד התנאים הנ"ל.

  מגיל  .21ועד גיל  18, יהיה זכאי לפטור מגיל 22ולפני גיל  21מבוטח שהתגייס אחרי גיל
ועד למועד הגיוס יהיה חייב בדמי ביטוח מינימליים )שכן, לא ניתן לאפשר פטור מדמי  21

 שנים(. 3ביטוח מעל 

 : סמכות ההחלטה
  

נבנה טופס הצהרה ייעודי לכך שהמבוטח יתבקש להצהיר על סיבת העיכוב במועד הגיוס ולצרף 
 (.22ולפני גיל  21חר גיל הצהרת מבוטח שהתגייס לא – 6109אישורים מתאימים )טופס בל/

 הסמכות לאשר את הטופס ניתנת אך ורק למנהלי תחום הביטוח והגביה בסניפים.
לאחר אישור הבקשה, יש להעביר את כל המסמכים לתחום הביטוח לעדכון הפטור במערכת 

 .(11.3.2018ממועד מתן פסק הדין ) –תחולה  )באמצעות מערכת קשר ובירורים(.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 עדכון שינויים – לפקודת מס הכנסה 11סעיף  – 2019ם לשנת הטבות מס בישובי .ה

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר

  165ליון מס' גי 2019י ליו

 
 
 
9 

 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
 )המשך(
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 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
 )המשך(
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 עדכון שינויים –הכנסה  לפקודת מס 11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
 )המשך(
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 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
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 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
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 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
 )המשך(
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 )המשך( עדכון שינויים –לפקודת מס הכנסה  11סעיף  – 2019הטבות מס בישובים לשנת  . ה 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק  %15מס שיעור  .ו
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

 תמצית

החזיקו כל  (""המערעריםהמערערים, אפרים גרינפלד, יעקב זרם ואפרים סקמסקי )להלן: 
"(. במהלך "החברהשיעורים שונים במניות חברת אופיר אופטרוניקה בע"מ )להלן: אחד ב

, בהיותה של החברה נסחרת בבורסה, מכרו המערערים את כל מניות החברה שהיו 2011שנת 
בבעלותם לחברה זרה. החברה היתה זכאית להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, 

ל אחד מהמערערים דיווחו על חלקו ברווחים "( כ"חוק העידוד)להלן:  1959-התשי"ט
 "(, לפי חלקו ברווחי החברה."רר"להראויים לחלוקה )להלן: 

של כב' השופט אביגדור דורות, עוסק  1עניין גרינפלדפסק הדין של בית המשפט המחוזי ב
בסוגייה בשלוש סוגיות, שהראשונה שבהן היא העיקרית ופסק הדין ברובו נסוב עליה. 

קבלה עמדת המערערים ואילו ביתר הסוגיות התקבלה עמדת פקיד השומה, העיקרית הת
 וזאת בקצרה כדלהלן:

שיעור המס שיחול על רווחי הון בגין מרכיב הרווחים הראויים לחלוקה, הנובעים  )א(
 – מהכנסות ממפעל מאושר, בעת מכירת מניות החברה על ידי יחידים בעלי מניותיה

שיעור המס שיחול בגין מרכיב הרווחים הראויים לעניין זה קבע בית המשפט כי 
, כפי שסבר 25%כפי עמדת המערערים ולא בשיעור של  15%לחלוקה, יהא בשיעור של 
 פקיד השומה שיש לחייבם.

( לפקודת מס הכנסה מחייבות קיזוז לראשונה של הפסד 3)א()92האם הוראות סעיף  )ב(
בגין הכנסה מדיבידנד וריבית על  הון מחו"ל כנגד כל סוגי ההכנסות מחו"ל )לרבות

נקבע כי לעניין זה פרשנות פקיד השומה ניירות ערך(, או אך כנגד רווח הון מחו"ל? 
)לעיל ולהלן:  1961-)א( לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א92להוראות סעיף 

( עדיפה על פרשנות המערערים, ועל כן הפסד הון פקודת מס הכנסה" או "הפקודה"
וכנגד ניירות ערך מחו"ל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מניירות ערך מחו"ל  במכירת

, וזאת לפני קיזוזם הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך מחו"ל

 מרווחי הון שנצמחו מניירות ערך בישראל.

ניתנים לקיזוז כנגד רווחים הנובעים  L.L.Cהאם הפסדים הנוצרים בתאגידי  )ג(
נקבע לעניין זה כי הדין עם פקיד השומה, וכי אין לקזז אחרים?   L.L.C דיבתאגי

רווחיים. הפסדים  L.L.Cמפסידים אל מול תוצאות תאגידי  L.L.Cתוצאות תאגידי 
 כאמור ניתנים לקיזוז בכל תאגיד בנפרד ורק אל מול רווחי אותו תאגיד ספציפי.

י דין נוספים בנושא הרר"ל פסק הדין בנוגע לשיעור המס על הרר"ל מצטרף לפסק

(, ובכולם מסקנה ברורה לפיה יש מקום להכיר ברר"ל בשיעור ז'ורבין, דלק הונגריה)
שהיה חל אילו היה מחולק כדיבידנד והמניות לא היו נמכרות בפועל כשהתמורה בגינן 

לפיכך, אנו ממליצים לבחון היטב את חישובי הרר"ל בעת כוללת את מרכיב הרר"ל. 
ות ולשקול גם הגשת דוחות מתקנים באותם מקרים שבהם לא נכלל חישוב מכירת מני

 רר"ל או חושב צורה לא מלאה או בשיעורי מס לא מתאימים.

                                                      
עניין ( )להלן: 26.2.2019)ניתן ביום  1אפרים גרינפלד ואח' נ' פקיד שומה ירושלים  1861-07-15+  1906-07-15+  54138-04-15ע"מ   1

 "(.גרינפלד
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק  %15שיעור מס  . ו 
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

 עובדות

 

ממניות  6.19%-ו 10.22%, 10.55%-בעת מכירת המניות, שלושת המערערים, החזיקו ב

. מניות החברה הונפקו בבורסה לניירות 1976החברה בהתאמה והם נמנו על מייסדיה בשנת 

, בטרם הופסק 2011. במהלך שנת 2011ונסחרו בה עד לשנת  1991ערך בתל אביב בשנת 

 המסחר במניות החברה, מכרו המערערים את כל מניות החברה שהיו בבעלותם לחברה זרה.

 

חלקו החברה היתה זכאית להטבות מס לפי חוק העידוד. כל אחד מהמערערים דיווח על 

, הפטורים ממס לפי 2006-2010ברווחים הראויים לחלוקה, לפי חלקו ברווחי החברה בשנים 

 חוק העידוד.

 

המחלוקת העיקרית בין המערערים לבין פקיד השומה עניינה בשיעור המס החל בגין חלק 

, בעוד פקיד השומה 15%הרר"ל, כאשר לדעת המערערים שיעור המס החל בגין חלק זה הוא 

 בגין אותו החלק. 25%סבור שיש לחייבם בשיעור מס של 

 

י הון מניירות ערך בחו"ל אל סוגיה נוספת שבמחלוקת, עניינה בשאלה האם ניתן לקזז הפסד

מול רווחי הון שנבעו מניירות ערך בישראל, זאת מבלי שקוזזו קודם לכן כנגד ריבית 

 ודיבידנד שנבעו מניירות ערך מחו"ל.

 

 Limited Liability"הסוגיה השלישית שבמחלוקת, נוגעת לסוגיית קיזוז הפסדים בתאגידי 

Company"   :להלן( המאוגדים בארה"בL.L.C)  ועניינה בשאלה האם ניתן לקזז הפסדים

 אחרים.  L.L.C כנגד רווחים שנצמחו בתאגידי L.L.Cמתאגידי 

 דיון והכרעה של בית המשפט

 

 שיעור המס החל בגין חלק הרר"ל ברווח הון בידי יחידים –סוגיה ראשונה 

 

יא בית המשפט התייחס תחילה בקצרה לשיטת מיסוי החברות הנוהגת במשפט הישראלי, שה

שיטת המיסוי הדו שלבי. שיטת מיסוי זו מבחינה בין חלוקת דיבידנד לחברה, שהיא בעלת 

 מניות, לבין חלוקת דיביבדנד ליחיד, שהוא בעל מניות בחברה.

 

ב לפקודה והתכלית המונחת בבסיסו. כאמור 94לאחר מכן פנה בית המשפט לסקירת סעיף 

יעת הבדלים בשיעור המס הסופי המוטל בדברי ההסבר להצעת החוק, תכלית הסעיף היא במנ

על הרווחים הצבורים בחברה, בין מצב שבו רווחים אלה מחולקים כדיבידנד לבין מצב 

שאותם רווחים מועברים בעת מכירת מניות החברה ממוכר לרוכש ותמורתם מתקבלת בידי 

 המוכר כרווח הון.
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

מהכנסות לפי החוק ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים  %15שיעור מס  . ו 
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

"תמונה ב לפקודה כדלקמן: 94המיוחד שבסעיף בהמשך, עמד בית המשפט על מהות ההסדר 

אחרת מצטיירת כאשר מדובר במכירת מניות בעת שקיימים בעודפי החברה רווחים ראויים 

לחלוקה. במצב דברים זה, ההנחה היא כי מחיר המניות מגלם את שווי הרווחים הראויים 

חים מס חברות, שלבי, הרי שהוטל זה מכבר על אותם רוו-לחלוקה. לפי מודל המיסוי הדו

ואולם טרם הוטל עליהם מס הכנסה, שכן לא חולק דיבידנד. בהיעדר הסדר מיוחד, הרי 

שהמס שאמור היה להיות מוטל על רווחים אלו במכירה הוא מס רווח הון בשיעור יחסי 

גבוה. בתרחיש כזה, שיעור המס המצרפי שהיה מוטל על בעל המניות, היה לרוב גבוה יותר 

עליו אילו היתה החברה מחלקת דיבידנד. התוצאה היתה אפוא הטלת מס  מזה שהיה מוטל

ביתר על בעל המניות בעת המכירה. תוצאה נוספת היתה השפעה אפשרית על החלטת 

הנישומים האם לחלק דיבידנד או לא, וזאת בניגוד לשאיפה כי דיני המס יהיו ניטראליים 

ליות: האחת, מניעת מיסוי ביתר; לגבי החלטה זו... בכך מבקש הסעיף להגשים שתי תכ

והשניה, יצירת אדישות מיסויית ביחס להחלטת הנישום האם לחלק דיבידנד טרם מכירת 

 המניות אם לאו".

 

לפקודה )בתוקף מיום  132לאחר מכן פנה בית המשפט לסקירת המצב המשפטי עובר לתיקון 

ך ניתוח דברי ההסבר ( ולאחריו, לרבות הוראות המעבר שנקבעו במסגרתו, ותו1.1.2003

יג)א( לפקודה, אשר 105שהובילו להתקנתו. בהתייחסו לכך, דן בית המשפט בהוראות סעיף 

לפקודה, והנועד למנוע מיסוי רקטרואקטיבי של רווח הון שנצבר  132חוקק במסגרת תיקון 

 2לתוקף.  132עד למועד כניסת תיקון 

 

ווח ההון שנצמח ליחיד שמכר מניות יג)א( לפקודה קבע כי בחישוב המס בגין ר105סעיף 

-, ייקבע מחירן המקורי של המניות הנסחרות, שיום רכישתם קדם להנסחרות בבורסה

, לפי ממוצע ערכן בתום כל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו ליום 1.1.2003

לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך  3. בנוסף, במסגרת תקנה 1.1.2003

"תקנות )להלן:  2002-נסחר בבורסה, מילווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, תשס"גה

 .1.1.2003-"( נקבע כי יום הרכישה של אותן המניות יהא החישוב רווח הון

 

לפקודה  132לאחר שדן במצב המשפטי של יחיד המחזיק במניות חברה ציבורית לאחר תיקון 

 147ו, דן בית המשפט בשינויים שיצר תיקון והשלכותיו על המצב המשפטי עובר לתיקונ

, 1.1.2006לפקודה נכנס לתוקף ביום  147בהוראות הפקודה והרלוונטיות לענייננו. תיקון 

החל על מכירת מניה של חברה שמניותיה  3( לפקודה,1ב)א94במסגרת תיקון זה התווסף סעיף 

תי בחברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, ובלבד שמוכר המניה היה בעל מניות מהו

 נמכרות.

 

                                                      
לפקודה, רווח הון שנוצר ליחיד ממכירת נכס שהוא מניה נסחרת בבורסה, היה פטור  132יצוין לעניין זה כי בתקופה שקדמה לתיקון   2

 )ג( לפקודה.97ממס על פי הוראות סעיף 
המחוייבים, במכירת מניה של חברה שמניותיה רשומות "הוראות סעיף קטן )א( יחולו, בשינויים ( לפקודה קובע כי 1ב)א94סעיף   3

 12-למסחר בבורסה, ובלבד שמוכר המניה היה בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרות, במועד המכירה או ביום כלשהו ב
 החודשים שקדמו למכירה".
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 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 

ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק  %15שיעור מס  . ו 
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

יודגש, כי בענייננו אין חולק כי כל אחד משלושת המערערים היה בעל מניות מהותי במועד 
לפקודה,  3לפקודה בוטלו הוראות חלק ה 147מכירת מניותיו. זאת ועוד, במסגרת תיקון 

( לפקודה 2)ט()89נקבע בסעיף  147יג. יחד עם זאת, במסגרת תיקון 105ובכללן הוראות סעיף 
לצורך קביעת המחיר המקורי הוראות תחולה ומעבר לעניין ביטול החלק הנ"ל, הקובעות כי 

)מועד תחולתו של תיקון  1.1.06ויום הרכישה של מניות, אשר יום הרכישה שלהן קדם ליום 
נוסח ההוראות , היינו, כפי 147לפקודה(, יחולו הוראות הפקודה כפי שהיו טרם תיקון  147

 .132הרלבנטיות בפקודה לאחר תיקון 

כעת, לאחר שפרט את הוראות הדין הרלוונטיות לענייננו, התייחס בית המשפט לטענות 
 הצדדים לגופן.

( מחיל, בשינויים המחויבים, 1ב)א94טענתו הראשונה של פקיד השומה היא כי מאחר וסעיף 
לפני המועד הקובע ת המניות הנמכרות היה את הוראות סעיף קטן )א( שבו, רק אם יום רכיש

יג לפקודה 105, הרי שבענייננו, אותו הסעיף אינו חל. לדידו של פקיד השומה סעיף (1.1.2003)
קיבע את יום רכישת המניות למועד הקובע ועל כן לא מתקיים התנאי בדבר רכישה שקדמה 

 (.1976שנת למועד זה )על אף שבפועל מניות החברה נמצאו בידי המערערים מ

בית המשפט דחה את טענת פקיד השומה וקבע כי אין לקבל את פרשנות המשיב, שכן אם 
ב לא יחול על מכירת מניות נסחרות בידי יחיד בין אם נרכשו לפני 94היא תתקבל, סעיף 

המועד הקובע ובין אם לאחריו. לפיכך קבע בית המשפט כי בכל הנוגע לרווחים ראויים 

( 1.1.2006לפקודה ) 147ת שהצטברו החל מכניסתו לתוקף של תיקון לחלוקה בחברה נסחר
 3יג שבוטל, לרבות תקנה 105ב לפקודה וביחס לתקופה זו לא יחול סעיף 94יחול סעיף 

 לתקנות חישוב רווח הון שהותקנה מכוחו.

מכאן, כי לצורך חישוב שיעור המס על חלק רווח ההון הריאלי השווה לחלק מהרר"ל 
ב 94ואילך, אין להתעלם מהוראת סעיף  1.1.2006ת נסחרות, שנצברו החל מיום במכירת מניו

המסקנה לפקודה בהינתן שמדובר בידי יחיד שרכש את המניות בפועל לפני המועד הקובע. 
, יש 2010עד  2006העולה מן המקובץ ביחס למערערים היא כי ביחס לרר"ל שנצברו בשנים 

 .חס למכירת המניות על ידםב לפקודה תחולה בי94להוראות סעיף 

ב 94( של סעיף 1לעניין טענתו השניה של פקיד השומה בסוגיה זו, לפי הוראת סעיף קטן )א
לפקודה חל רק על חברות המוכרות מניות נסחרות ולא על יחידים המוכרים מניות נסחרות, 

השווה  ב לפקודה קובע כי שיעור המס החל על חלק רווח ההון94השיב בית המשפט כי סעיף 

לרר"ל יהיה שיעור המס שהיה חל אילו היו מתקבלים כדיבידנד, כאשר במקרה בו מדובר 
(, העומד 1ב לפקודה. ס"ק )א125( לשיעור המס הקבוע בסעיף 1ב)א()94ביחד מפנה סעיף 

במרכז דיוננו, מחיל את הוראות ס"ק )א( על מכירת מניות נסחרות. לפיכך, בנסיבות אלה, 
ברישת הסעיף, תוך הפניה  התייחסות מפורשת למכירת מניות בידי יחיד בהן ס"ק )א( כולל

ן לשוני לפרשנות הסעיף לשיטתו וב לפקודה, אין כל עיג125לשיעורי המס הקבועים בסעיף 
 .של פקיד השומה ועל כן דינה להידחות
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  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק  %15שיעור מס  . ו 
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

פקודה חלות על ב ל94פקיד השומה היתה, כי אף אם הוראות סעיף של  תטענתו השלישי

ב 125( ברורה ומפורשת כאשר היא מפנה לסעיף 1ב)א()94המערערים, הרי שהוראת סעיף 

. 4על דיבידנד בידי יחיד בעל מניות מהותי 25%לפקודה בעניין יחידים, הקובע שיעור מס של 

לחוק העידוד, הקובעות שיעור מס  47לפיכך אין כל מקום להחיל בענייננו את הוראות סעיף 

 על דיבידנד בידי יחיד. 15%של 

 

לעניין טענה זו תהה בית המשפט הכיצד מתיישבת טענתו זו של פקיד השומה עם האמור 

ב לפקודה, שם עמדת 94וההנחיות המקצועיות )חב"ק( לסעיף  3/2012בחוזר מס הכנסה 

שעל אף "ההפניה המפורשת" רשות המיסים היא כי כאשר מוכרת המניות היא חברה, הרי 

)א( כאשר מדובר 126ב לפקודה לסעיף 94ן טענתו של פקיד השומה דלעיל( שבסעיף )כלשו

חלק הרר"ל ברווח ההון יחויב במס בשיעור לחוק העידוד ו 47תחולנה הוראות סעיף  בחברה,

)ב( לפקודה )או אז היה אותו חלק 126, וזאת חלף חיובו בהתאם להוראות סעיף %15של 

סיף בית המשפט כי מעבר לכך שטענת פקיד השומה פטור למעשה מחבות המס(. עוד הו

( מפנה במפורש לסעיף 1)א()94עומדת בסתירה לעמדת רשות המיסים, הרי שאף אם סעיף 

ב לפקודה ביחס ליחיד, ואינו מזכיר כלל את חוק העידוד, הכלל הוא שחוק ספציפי גובר 125

לחוק העידוד, על  47ף מכאן, קבע בית המשפט, כי יש תחולה להוראות סעיעל חוק כללי. 

ב לפקודה, על פיהן מיסוי 125והן גוברות על הוראות סעיף  %15פיהן שיעור המס הוא 

 .%25הדיבידנד הוא בשיעור של 

 

 קיזוז הפסדי הון מחו"ל –סוגיה שנייה 

 

לעניין זה עיקר המחלוקת בין הצדדים נטועה בפרשנות המילולית שיש ליתן להוראות סעיף 

ה, כאשר אליבא דפקיד השומה מלשון הסעיף עולה כי הפסד הון במכירת ( לפקוד4)א()92

ניירות ערך מחו"ל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מניירות ערך מחו"ל וכנגד הכנסה מריבית או 

מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך מחו"ל, וזאת לפני קיזוזם מרווחי הון שנצמחו 

לא כך היא, וכוונת המחוקק היא שהפסד הון מניירות ערך בישראל. לשיטת המערערים 

במכירת ניירות ערך מחו"ל אומנם יקוזז תחילה כנגד רווח הון מניירות ערך מחו"ל אך ככל 

שנותר הפסד הון לקיזוז רשאי הנישום לקזזו כנגד רווח הון שנצמח בישראל, ואין כל חובה 

 לקזזו קודם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד שנצמחו בחו"ל.

 

בית המשפט קבע כי על אף שלשון הסעיף סובלת הן את פרשנות פקיד השומה והן את זו 

ששיוו לה המעררים, יש לבכר את הפרשנות המוצעת על ידי פקיד השומה, שכן התאמתה 

 למטרות חקיקת הסעיף עולה על זו שהוצעה לה על ידי המערערים.

 

                                                      
 .30%על מניות מהותי הינו . כיום שיעור המס על דיבידנד שמקבל יחיד ב201שיעור המס בעת מכירת המניות בשנת   4
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

לוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק ליחיד בגין הרווחים הראויים לח %15שיעור מס   .ו 
)פס"ד  L.L.C-לעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפסדים מ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

 C.L.Lקיזוז הפסדי  –סוגיה שלישית 

 

. C.L.L-תאגידים בתחום בנדל"ן בארה"ב המאוגדים כ 15-המערער גרינפלד שותף בלמעלה מ

גרינפלד דיווח בדוחות שהגיש על חלקו בהכנסות אותם תאגידים כהכנסותיו במישור האישי 

 19.4.2004מיום  5/04בחוזר מס הכנסה ובכך בחר להחיל על עצמו את ההסדר המפורט 

בדוחות קיזז גרינפלד  C.L.L-י מס זר לתושב ישראל המחזיק ב"( בנושא זיכוהחוזר)"

 הפסדים מתאגידים מפסידים כנגד הכנסה חייבת שנוצרה לו בתאגידים רווחיים.

כיישות "שקופה" שאינה משלמת מס  C.L.L-יצוין, כי לפי דיני המס בארה"ב מסווג תאגיד ה

ת בה והם אלו החבים במס בגינן על הכנסותיה כגוף נפרד, אלא שאלו מיוחסות לבעלי הזכויו

 )בדומה למוסד השותפות בדין הישראלי(.

 

"במקרה של נישום שבחר בהפעלת של החוזר, הקובע כך:  11.4המערער הפנה לסעיף 

הוראות החוזר, ובאחת השנים נוצר הפסד כתוצאה מפעילות התאגיד "השקוף", יקוזזו 

ת המונח "תאגיד" יש לפרש גם לטענתו, א .בשנים העוקבות" התאגידההפסדים ברמת 

 לחוק הפרשנות. 5בלשון רבים, קרי "תאגידים" וזאת בהתאם לסעיף 

 

לחוק הפרשנות נאמר כי  1בית המשפט דחה את טענתו של המערער בעניין זה וקבע כי בסעיף 

תחולתו מוגבלת בכך שאין הוראה אחרת לעניין הנדון וכן "אם אין בעניין הנדון או בהקשרו 

 נו מתיישב עם חוק זה", וכך קורה בעניין שלפנינו.דבר שאי

 

הרי שלצורך , 5יעקב הראלבהתאם להוראות הדין הישראלי, וכפי שנקבע זה לא מכבר בעניין 

כישות "אטומה" לצורכי מס. משמעות הדבר  C.L.L-דיני המס בישראל יסווגו תאגידי ה

בהתאם לשיטת המיסוי הדו היא, כי בדומה לחברה, תשלום המס על הכנסתה החייבת יעשה 

שלבי, כך שהכנסותיה והוצאותיה אינן מיוחסות לבעלי מניותיה, אלא תחויבנה ברמת 

 התאגיד עצמו.

 

מפסידים אל מול תוצאות  C.L.Lלפיכך, קבע בית המשפט כי אין לקזז תוצאות תאגידי 

רד ורק אל רווחיים וכי הפסדים כאמור ניתנים לקיזוז בכל תאגיד שכזה בנפ C.L.Lתאגידי 

 מול רווחי אותו תאגיד ספציפי.

 

הערעור התקבל בסוגיה העיקרית של שיעור המס על הרר"ל ונדחה בשתי הסוגיות 

 האחרות.

 

 

  

                                                      
(. יצוין לעניין זה כי פסק הדין אושר בבית 2017)יוני  27-ה 2, מיסים לא/יעקב הראל נ' פקיד שומה גוש דן 55858-12-15ע"מ )ת"א(   5

 (.5453/18( וכי בקשה לדיון נוסף בנושא נדחתה אף היא )דנ"א 5453/18המשפט העליון )ע"א 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ליחיד בגין הרווחים הראויים לחלוקה הנובעים מהכנסות לפי החוק  %15שיעור מס  . ו 
)פס"ד  L.L.C-סדים מלעידוד השקעות הון, סדר קיזוז הפסדים מחו"ל, קיזוז הפ

 )המשך( אפרים גרינפלד של ביהמ"ש המחוזי(

 הערות והמלצות

 

פסק הדין בנוגע לשיעור המס על הרר"ל מצטרף לפסקי דין נוספים בנושא הרר"ל, ובכולם 

ם להכיר ברר"ל בשיעור שהיה חל אילו היה מחולק כדיבידנד מסקנה ברורה לפיה יש מקו

 והמניות לא היו נמכרות בפועל כשהתמורה בגינן כוללת את מרכיב הרר"ל:

 

 של בית המשפט העליון, לפיו רווחי אקוויטי שבעת חלוקתם לא ישולם   6פס"ד ז'ורבין

 מס נוסף, ייכללו בחישוב הרר"ל בחלופה המיסויית.

 ב חל על מכירת מניותיה של 94של בית המשפט המחוזי, לפיו סעיף  7ה פס"ד דלק הונגרי

חברה זרה )אם חלוקת הרווחים ממנה לחברה המוכרת לא היתה חייבת במס נוסף 

 בישראל(.

לפיכך, אנו ממליצים לבחון היטב את חישובי הרר"ל בעת מכירת מניות ולשקול גם הגשת 

שוב רר"ל או חושב בצורה לא מלאה או דוחות מתקנים באותם מקרים שבהם לא נכלל חי

 בשיעורי מס לא מתאימים.

                                                      
 (.2015)יוני  למפעלים גדולים נ' אורן ז'ורביןפקיד שומה  7566/13ע"י   6
 . 26.2018ראה חוזר מסים (. 2018)יולי  דלק הונגריה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה 15-11-28212ע"מ   7
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך  –, מס ערך מוסף 9/19442החלטת מיסוי  .ז
 החלטת מיסוי שאינה בהסכם –לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט 
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך  –, מס ערך מוסף 4429/19החלטת מיסוי  . ז 
 החלטת מיסוי שאינה בהסכם –לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט 

 )המשך(
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל .ח
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל לוא במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ וא דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 נ' מע"מ אשדודיינות ביתן בע"מ  15-12-22444ע"מ  .ט

בניכוי מס  ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, העוסק 2019במאי  29ביום 

 תשומות בגין הוצאות רכבים פרטיים המוצמדים לעובדים.

 להלן פרטי המקרה:

יינות ביתן בע"מ הצמידה לעובדים שונים כלי רכב פרטיים, ונשאה בהוצאות התחזוקה 

 והשימוש של כלי הרכב.

, לפי תקנה 2/3ע"מ מס תשומות בשיעור של ב ניכתה יינות ביתן 2012-2009שנות המס ב

לעומת זאת, פקיד מע"מ סבר כי היה על  ,1976 –( לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ט 2)ב()18

 ומכאן הערעור שלפנינו. ( לתקנות3)ב()18המערערת לנכות רק רבע ממס התשומות לפי תקנה 

 :בית המשפט המחוזי פסק כי

ק )תשומה סמדובר בתשומה אשר חלקה לצרכי העסק וחלקה לצרכים שאינם צרכי הע

המשמש שלא לצרכי העסק. אם עיקר השימוש בנכס או  מעורבת(, שלא נקבע החלק היחסי

בשירות הוא לצרכי העסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות, אם עיקר 

 רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.  ,השימוש בנכס או בשירות אינו לצרכי העסק

האם השימוש היה  –ניכוי מס התשומות בגובה של רבע או שני שלישים נעשה בהתאם למבחן 

 בעיקר לצרכים פרטיים או בעיקר לצורך ביצוע עסקאות חייבות במס, בהתאמה.

וכי  ,2/3בשיעור  על המערערת רובץ הנטל לשכנע בדבר זכאותה לניכוי מס תשומותנראה כי 

  .השימוש ברכבים בנסיעות מהבית אל העבודה ובחזרה ממנה בא לצרכי העסק

לאור האמור הערעור  לא הובאו ראיות מספיקות והמערערת לא עמדה בנטל ההוכחה. ,אולם

 נדחה.
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