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כבעקבות סיום תפקידו של בנימין נת
של  היועמ"שית  ממשלה,  כראש  ניהו 
הנחיה  הוציאה  הממשלה  ראש  משרד 
לפיה מרגע שיחדל לכהן, יצטרך לשלם 
עד  בבלפור  במעון  השהייה  עבור  מס 
המדינה  הבית.  את  משפחתו  לעזיבת 

כגם תפסיק לשלם עבור הוצאות המעו
נות בבלפור ובקיסריה. 

כמה מס תיאלץ המשפחה לשלם עד 
עו"ד  המס  מומחה  לדברי  לעזיבתה? 

כורו"ח איתן אסנפי, בעקבות תיקון לפ
קודת מס הכנסה שיזם ח"כ מיקי זוהר 
ראש  של  מעמדו  הושווה   ,2018 ביולי 

הפ בעניין  הנשיא  למעמד  כהממשלה 
ראש  שונות.  והטבות  משירותים  טור 
פטור  היה  נתניהו  בנימין  הממשלה 
2018( ממס הכנסה, בין  )החל מינואר 
היתר בגין שווי השימוש שלו במעון ראש 

הממשלה. 
שאלת  כי  מסביר  אסנפי  ורו"ח  עו"ד 
מיסויו של נתניהו עבור מגוריו בבלפור 

כתלויה בשאלה אם ההטבה הנה לטוב
לטובתו  או  )המדינה(  המעביד  של  תו 
עוד  כל  הממשלה(.  )ראש  העובד  של 
מגוריו  מכהן,  ממשלה  בראש  מדובר 
בבלפור הם לטובת המדינה, ולכן הוא 

מלכתחי מס  בגינם  לשלם  אמור  כלא 
לה )וגם אין כל צורך בהפעלת הפטור(. 

אם ימשיך להתגורר במעון לאחר סיום 
תפקידו, השימוש בבית כבר לא ייחשב 
צפוי  הוא  כזה  במצב  התפקיד.  למילוי 

להתחייב במס ככל אזרח בישראל.
הטבת  מעלות  נגזר  השימוש  שווי 
גובה  לפי  שנקבעת  בבית,  המגורים 
של  ומשוויו  הפוטנציאלית  השכירות 

עס פי  על  להעריך  ניתן  אותו  כהבית, 
קאות של נכסים דומים שנמכרו באזור 
בעבר. הבית בבלפור הוא בשטח בנוי 
ויושב על מגרש של  של כ-1,000 מ"ר 
בית  נמכר  שנים  כ-3  לפני  דונם.  כ-3 
מגורים ברחוב כרמיה בשטח קטן יותר 
שקל  אלף   85 תמורת  מ"ר   683 של 

למ"ר. 
כשווי ההטבה מחושב גם בהתאם לגו

בה השכירות של הנכס. על פי בדיקה 

בתים  השכרת  מחירי   2 ביד  שערכנו 
בשכונות  דומה  גודל  בסדר  פרטיים 
 600 של  בגודל  יוקרתיים  ביישובים  או 
עד 1,200 מ"ר נעים בין 40 ל-80 אלף 

שקל. 
בירו הגרמנית  המושבה  כבשכונת 

המציעה  מודעה  מפורסמת  שלים 
חודשי  דירה  בשכר  מ"ר   380 של  בית 
ניתן  ההטבה  לשווי  שקל.  אלף   50 של 
בהוצאות  הנשיאה  עלות  את  להוסיף 
חשמל  מים,  )ארנונה,  השוטפות  הבית 

וכיו"ב(.
שהכנסתו  מאחר  כי  מסביר  אסנפי 
של נתניהו גבוהה, המס שישולם עבור 
הבית בקיסריה יעמוד על 50%. נתניהו 
 40 20 עד  עשוי להידרש לשלם מכיסו 

אלף שקל בחודש.

פרידה יקרה מבלפור

חונים בלי בעיה 
הח  - מוריה  חברת  שערכה  כבמכרז 

ברה העירונית לפיתוח ירושלים, זכתה 
והשק אחזקות  אורון  קבוצת  כהבוקר 

אורון   - הבת  חברת  באמצעות  עות, 
כתשתיות ובנייה, בביצוע העבודות להק

מת חניון חנה וסע נחל שורק בירושלים. 
ובס חוצבים  בהר  ממוקם  כהחניון 
ומסו הקלה  הרכבת  לתחנת  כמיכות 

פי האוטובוסים. הוא ישמש, בין היתר, 

את באי הספורטק ופארק ההייטק הר 
חוצבים, הממוקם בסמוך.

מיליון  כ-124  החניון  הקמת  עלות 
קומות   5.5 לכלול  צפוי  והוא  שקל, 
עם  מ"ר  אלף  כ-35  של  כולל  בשטח 

940 מקומות חניה בסך הכל. 
ל-4  קרוב  להימשך  צפויות  העבודות 

כשנים, והן יכללו בין היתר חפירה של קו
מות החניון התת-קרקעיות, הקמת כניסה 

כומעברים תת-קרקעיים להולכי רגל ורכ
בים, עבודות סלילה, מיזוג אוויר ואוורור, 

עבודות תקשורת, גינון ופיתוח ועוד. 
אורון:  קבוצת  מבעלי  עזריה,  גילי 
גאים  שאנו  נוסף  בפרויקט  "מדובר 
להוביל כחלק מפעילות הקבוצה בעיר 

נמ אלה  בימים  ובסביבותיה.  כהבירה 
העבודות  של  בעיצומן  הקבוצה  צאת 
להכפלת כביש 60 הסמוך לירושלים". 
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