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בפסקה)2(,במקום"בעלדירהמסרב"יבוא"בעלהדירההמסרב"ר )2(

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף2"יבוא"לפיסעיף2)א()1("ר6רתיקוןסעיף5

הוספתסעיפים
5או־5ב

אחריסעיף5לחוקהעיקרייבוא:7ר

"תביעהלפינוי
דירהשבית

המשפטאישר
לגביהביצוע

עסקתפינויובינוי

עלאףהאמורבכלדין,תביעהלפינוידירהשביתהמשפט5אר
אישרלגביהביצועעסקתפינויובינויכאמורבסעיף2)א()2(,

תוגשלאותוביתמשפטשאישראתהעסקהכאמורר

פנייהלממונה
לענייןפניות

דייריםבהתחדשות
עירונית

הממונהכהגדרתובחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשות5בר )א(
עירוניתרשאילקבועכיעסקתפינויובינויבטלה,אםמצאכי
בעלדירהחתםעלעסקתפינויובינויבשפהשאינהידועהלו,
ובלישהיזםאומימטעמוהסבירלואתעיקריהעסקהבשפה

הידועהלור

עלבירורפנייהבענייןכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראות )ב(
סעיף7לחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירוניתר"

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסעיף6א

"התניהלטובת
בעלדירה

התניהעלההוראותלפיחוקזהשאינהלטובתבעלדירה6אר
-בטלהר"

בסעיף7לחוקהעיקרי-9רתיקוןסעיף7

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפיםקטנים)ב(עד)ג("יבוא"סעיפיםקטנים)ב(עד)ד( )1(
וסעיף1ב)ג(";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

שרהמשפטים,בהסכמתשרהבינויוהשיכון,רשאילקבועהוראותבדבר ")ד(
היווןשווידירתתמורהכאמורבסעיף2)ב()6(ר"

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'94

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-31963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(-10ר

בסעיף49יט,אחריההגדרה"מתחםפינויובינויבמסלולמיסוי"יבוא: )1(

""קשיש"-כלאחדמאלה:

מישבמועדשבונחתםהסכםמכירהראשוןכאמורבסעיף49כעל )1(
ידיאחדמבעליהדירותבביתהמשותףמלאולו70שניםוהתגוררביחידת
המגוריםהנמכרתבתקופהשלשנתייםרצופותלפחותבסמוךלפניאותו
המועדוכןהתגוררדרךקבעבאותהיחידהבמועדהחתימהעלההסכםעמו;

בןזוגושלמישמתקייםבוהאמורבפסקה)1(,למעטבןזוגהגרדרך )2(
קבעבנפרד;";

בסעיף49כב- )2(

סעיףקטן)א1(-בטל; )א(

לפניסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

המגורים ביחידת לו שיש הזכויות כל את ליזם המוכר קשיש ")א2(
הנמכרתבמתחם,שתמורתהניתנולושתייחידותמגוריםחלופיות,זכאי
בשלהמכירהלפטורממסלפיהוראותסעיףקטן)א(,בתנאיםהקבועיםבו,
ויחולועלשתיהיחידותהחלופיותההוראותהחלותעליחידתמגורים

חלופיתר";
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אחריסעיף49כביבוא: )3(

"מכירתיחידת
מגוריםחלופית

עלידיקשישלכל
אדם

-49כב1ר ובינוי" לפינוי ו"תכנית בנייה" "היתר זה, בסעיף )א(
ובינוי(, פינוי מיזמי )עידוד ובינוי פינוי בחוק כהגדרתם

התשס"ו-42006ר

קשישהמוכראתכלהזכויותשישלוביחידתמגורים )ב(
49כב)א(,זכאיבשל חלופיתשקיבלבעסקהכאמורבסעיף

המכירהלפטורממס,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

לפניהמכירה,נקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמךלפי )1(
חוקהתכנוןוהבנייהבקשהלהיתרבנייהמכוחתכנית
לפינויובינוי,לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידה

הנמכרת;

הקשישרכש,בתקופהשתחילתהביוםשהוגשה )2(
בקשהלהיתרבנייהכאמורבפסקה)1(וסיומהשישה
המגורים יחידת של הפינוי מועד לאחר חודשים
הנמכרתאושנהמיוםהמכירהשליחידתהמגורים
החלופית,לפיהמאוחר,זכותשהיאאחתמאלה)בסעיף

זה-יחידתהמגוריםהנרכשת(:

מגורים דירת שהם במקרקעין זכות )א(
המגורים דירת לחילוף 9)ג(, בסעיף כהגדרתה

החלופית;

זכותלמגוריםבביתאבותכהגדרתהבסעיף )ב(
49יג)ד(,למגוריואולמגוריבןזוגו;

שווייחידתהמגוריםהנרכשתלאפחתמ־75% )3(
משוויהמכירהשליחידתהמגוריםהחלופית;

המכירהאינהלקרובכהגדרתובסעיף49כב)ב(ר )4(

לאעלהשווייחידתהמגוריםהנרכשתעלשוויהמכירה )ג(
המגורים יחידת את יראו החלופית, המגורים יחידת של
הנרכשתכיחידתמגוריםחלופיתואתהסכוםהכספישנותר
אצלהקשישממכירתיחידתהמגוריםהחלופית,ככלשנותר,
כתמורהכספיתנוספת,ויחולועליהםכלההוראותהחלות

עליחידתמגוריםחלופיתותמורהכספיתנוספתר

יחידת שווי על הנרכשת המגורים יחידת שווי עלה )ד(
זכויות שתי כרוכש הקשיש את יראו החלופית, המגורים

במקרקעיןכמפורטלהלן:

זכותביחידתהמגוריםהנרכשתששווייהכשווי )1(
המכירהשליחידתהמגוריםהחלופית,שיראואותה
ההוראות כל עליה ויחולו חלופית, מגורים כיחידת

החלותעליחידתמגוריםחלופית;

שווי שבין כהפרש ששווייה במקרקעין זכות )2(
יחידתהמגוריםהנרכשתוביןשוויהמכירהשליחידת

אחריסעיף49כביבוא: )3(

"מכירתיחידת
מגוריםחלופית

עלידיקשישלכל
אדם

-49כב1ר ובינוי" לפינוי ו"תכנית בנייה" "היתר זה, בסעיף )א(
ובינוי(, פינוי מיזמי )עידוד ובינוי פינוי בחוק כהגדרתם

התשס"ו-42006ר

קשישהמוכראתכלהזכויותשישלוביחידתמגורים )ב(
49כב)א(,זכאיבשל חלופיתשקיבלבעסקהכאמורבסעיף

המכירהלפטורממס,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

לפניהמכירה,נקלטהבמוסדהתכנוןהמוסמךלפי )1(
חוקהתכנוןוהבנייהבקשהלהיתרבנייהמכוחתכנית
לפינויובינוי,לגביהביתהמשותףשבונמצאתהיחידה

הנמכרת;

הקשישרכש,בתקופהשתחילתהביוםשהוגשה )2(
בקשהלהיתרבנייהכאמורבפסקה)1(וסיומהשישה
המגורים יחידת של הפינוי מועד לאחר חודשים
הנמכרתאושנהמיוםהמכירהשליחידתהמגורים
החלופית,לפיהמאוחר,זכותשהיאאחתמאלה)בסעיף

זה-יחידתהמגוריםהנרכשת(:

מגורים דירת שהם במקרקעין זכות )א(
המגורים דירת לחילוף 9)ג(, בסעיף כהגדרתה

החלופית;

זכותלמגוריםבביתאבותכהגדרתהבסעיף )ב(
49יג)ד(,למגוריואולמגוריבןזוגו;

שווייחידתהמגוריםהנרכשתלאפחתמ־75% )3(
משוויהמכירהשליחידתהמגוריםהחלופית;

המכירהאינהלקרובכהגדרתובסעיף49כב)ב(ר )4(

לאעלהשווייחידתהמגוריםהנרכשתעלשוויהמכירה )ג(
המגורים יחידת את יראו החלופית, המגורים יחידת של
הנרכשתכיחידתמגוריםחלופיתואתהסכוםהכספישנותר
אצלהקשישממכירתיחידתהמגוריםהחלופית,ככלשנותר,
כתמורהכספיתנוספת,ויחולועליהםכלההוראותהחלות

עליחידתמגוריםחלופיתותמורהכספיתנוספתר

יחידת שווי על הנרכשת המגורים יחידת שווי עלה )ד(
זכויות שתי כרוכש הקשיש את יראו החלופית, המגורים

במקרקעיןכמפורטלהלן:

זכותביחידתהמגוריםהנרכשתששווייהכשווי )1(
המכירהשליחידתהמגוריםהחלופית,שיראואותה
ההוראות כל עליה ויחולו חלופית, מגורים כיחידת

החלותעליחידתמגוריםחלופית;

שווי שבין כהפרש ששווייה במקרקעין זכות )2(
יחידתהמגוריםהנרכשתוביןשוויהמכירהשליחידת
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המגוריםהחלופית,שיוםרכישתהושווירכישתההם
כפישנקבעלפיחוקזהר

מכירתיחידת
מגוריםחלופית

מקשישליזם

מכירהליזםשלזכותביחידתמגוריםחלופיתשקיבל49כב2ר )א(
49כב)א(,תהיהפטורהממס קשיש,בעסקהכאמורבסעיף
ביחידת הזכות את מכר שהקשיש ובלבד רכישה, וממס
המגוריםהחלופיתליזםבסמוךלרכישתאותהיחידתמגורים
49כב1)ב()2( בסעיף הקבועים התנאים ושהתקיימו מהיזם

עד)4(,בשינוייםהמחויביםר

עלמכירהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוההוראותהחלות )ב(
עלמכירהכאמורבסעיף49כב1)ג(או)ד(,בשינוייםהמחויביםר

הוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולוגםלגבימוכרשאינו )ג(
קשישאךהואאובןזוגונזקקלשירותיסיעודכמשמעותם
בסעיף49יג)ב(,ובלבדשבכספיהתמורה,כולםאוחלקם,הוא
רכשזכותלמגוריםבביתאבותכאמורבפסקה)2()ב(שלסעיף
49כב1)ב(,לואולבןזוגו,והתקיימושארהתנאיםשבפסקאות

)2(עד)4(שלאותוסעיף,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף49כג- )4(

בכותרתהשוליים,במקום"יוםושווירכישה"יבוא"יום,שווירכישהושווי )א(
מכירה";

אחריפסקה)6(יבוא: )ב(

אםתמורתיחידתהמגוריםהנמכרתניתנהזכותביחידתמגורים )7("
חלופיתותמורהכספיתנוספת,לענייןחישובמסהשבחהחלבמכירת
הזכותהחלופיתהנמכרתייווסףלשוויהמכירהסכוםהתמורהשמתחת

לתקרתהשוויכשהואמתואם;בפסקהזו-
"הזכותהחלופיתהנמכרת"-

יחידת - 49כב)א()1( סעיף הוראות עליה שחלות במכירה ׁׁ)א(
המגוריםהחלופית;

הזכות - 49כב)א()2( סעיף הוראות עליה שחלות במכירה )ב(
החלופיתהבסיסית;

"מדד"-כהגדרתובסעיף47;

"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשווי"-סכוםהתמורההכספיתהנוספת
אוההפרששביןתקרתהשוויושווייחידתהמגוריםהחלופית,לפי

הנמוך;
"סכוםהתמורהשמתחתלתקרתהשוויכשהואמתואם"-סכוםהתמורה
הזכות של המכירה ביום במדד מוכפל השווי לתקרת שמתחת
החלופיתהנמכרת,ומחולקבמדדביוםהמכירהשליחידתהמגורים

הנמכרתשנקבעלפיסעיף49כר";
בסעיף49כז,אחרי"בסעיפים49כבעד49כו"יבוא"למעטבסעיפים49כב)א2(, )5(

49כב1ו־49כב2,"ר
תיקוןחוקמסערך

מוסף-מס'58
בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-51975)להלן-חוקמסערךמוסף(,בסעיף31א,אחרי11ר

סעיףקטן)ב(יבוא:
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