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לכבוד
חה"כ חיים כ"ץ ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
חה"כ אריה מכלוף דרעי ,שר הפנים ושר הפריפריה ,הנגב והגליל
חה"כ משה כחלון ,שר האוצר
חה"כ נפתלי בנט ,שר החינוך
חה"כ אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
חה"כ יואב קיש ,יו"ר ועדת הפנים והגנה"ס
חה"כ יעקב מרגי ,יו"ר ועדת החינוך
מר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מר מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
ירושלים
א.נ ,.שלום רב,
הנדון :פורום המכללות  -הזדמנות לתיקון עוולת סוגיית מס הארנונה
בתאריך ה  12.1.2018ממשלת ישראל קיבלה החלטה ,אשר כותרתה 'רפורמה בהשכלה הטכנולוגית' ,ההחלטה הנה נקודת ביניים חשובה,
אשר מסכמת עבודה משותפת של כל הגורמים הנוגעים לעניין .הסכמת פורום מנהלי המכללות הייתה בכפוף להתחייבות כתובה של
מנכ"ל משרד האוצר לבחון תוך  45ימים את סוגיית תיקון העוול של השתת מס הארנונה על המכללות הטכנולוגיות.
בתאריך ה  21.5.18התקיימה פגישה של נציגי פורום המכללות עם נציגי משרד האוצר ונציגי משרד העבודה ,בה התבשרנו כי בשל
השפעות רוחב צפויות ,בדגש על דרישת משרד הביטחון ,לא ניתן להיענות לבקשתנו.
מדינת ישראל מחייבת את המכללות הטכנולוגיות בתשלום מס ארנונה מלא ,בניגוד לאופן שבו היא נוהגת כלפי שאר מוסדות החינוך
וההשכלה הגבוהה וזאת  -ללא עילה ממשית.
תחושת ההפקר כלפינו אותה אנו חשים ,הניעה אותנו לכתב את כלל האישים המכובדים.
בהיר לנו כי צרכי המשק וחיוניות המכללות הטכנולוגיות לכלכלה צומחת ולמוביליות חברתית בהירה לכל המכותבים למסמך זה ,לכן
ברשותכם נתייחס בקצרה ובמקצועיות במכתב לסוגיית העוול לעניין הארנונה ,כדי לתקן ולייצר פתרון אמת.
סוגיית חיוב מס הארנונה ,מוסדרת על ידי פקודה ארכאית שחוקקה בשנת  1938ובנויה טלאים טלאים .ביהמ"ש העליון אף הוא הביע
את מורת רוחו מכך שהמחוקק לא השכיל להסדיר את הפטורים תחת חיקוק אחד סדור ,פשוט וברור.
סעיף (5י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938 ,מתייחס לנושא " -מוסד מתנדב" ,אך הקריטריונים לקביעת "מוסד
מתנדב" מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מספר  ,2/99ומספר  ;4/2004אשר הוסיף קריטריון הפוטר (בשיעור של  )66%במפורש
מוסדות להשכלה גבוהה ,המוכרים על-ידי המל"ג ,מתשלום ארנונה.
לפיכך ,חוזר המנכ"ל אשר פורסם בשנת  ,2004קובע כי מוסד להשכלה גבוהה יחשב למוסד מתנדב לשירות הציבור ,אף אם אינו עומד
בקריטריונים  1-13שנקבעו בחוזר מנכ"ל  ,2/99ובלבד שהוא מוכר על ידי המל"ג כמוסד להשכלה גבוהה.
סיפא מאוזנת יותר ,בה ייכתב ו/או מה"ט תסדיר את העיוות הנורא ,אשר מזלזל ומפקיר את המכללות הטכנולוגיות בישראל.

לפיכך ,כלל המוסדות האקדמאיים בישראל ,לרבות עשרות מוקדי הלימוד מטעם האוניברסיטה הפתוחה ,בנוסף לבתיה"ס
מקצועיים ולסמינרים חרדיים ,זוכים לפטור משמעותי ממס הארנונה ,בעוד המכללות הטכנולוגיות ,המכשירות הנדסאים נותרו ללא
הכרה לאומית בעניין זה.
למעשה ,המכללות הטכנולוגיות אשר נאנקות תקציבית ונשכחו מאחור ,מחויבות לתשלום מס ארנונה עסקית במלואה ,כאילו מדובר
בחנות תכשיטים ולא במכללות שכולן מלכ"רים הפועלים למען מטרות ציבוריות חיוניות ביותר לשוק העבודה המורכב והמשתנה.
אנו החוליה האחרונה בתחום החינוך וההשכלה אשר לא זכתה להקלות במס הארנונה ,ובפועל  -אין כאן כלל השפעות רוחב .הנגזרת
התקציבית כולה הנדרשת לתיקון העוול ההיסטורי היא של עד כ  15מלש"ח בכל שנה בלבד ,וזאת בחישוב שמרני .יובהר ,כי תשלום
הארנונה משפיע באופן ישיר על יכולת המכללה להשקיע בסטודנט ,שכן הוצאה על חשבון תקציב המכללה למעשה גורעת משמעותית
ביכולותינו הפדגוגיות השונות ובהשגת יעדינו.
המכללות יכולות להיות זכאיות להנחה בשני אופנים מרכזיים:
א .תיקון חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,כפי שבוצע ב  2004לטובת המוסדות כפופי המל"ג.
ב .חקיקה אשר תסדיר את הנושא{ .ח"כ מיקי זוהר הגיש הצ"ח בכנסת זו ,בשל התנגדות אוצרית ,ההצבעה נדחתה}.
בימים בהם הממשלה מובילה הסדרה בתחום ההשכלה הטכנולוגית .זהו הרגע הנכון להסדיר גם את סוגיית הארנונה ולהשלים את
התפיסה כי אנו השכלה גבוהה מקצועית טכנולוגית ולא כל המצאה אחרת.
להשכלה הגבוהה ישנן שתי זרועות ,האחת אקדמית והשנייה מקצועית טכנולוגית ,כל אפליה בוטה ביניהן יוצרת עוול אדיר.
בקשתנו מכם ,לאור זאת שאנו יודעים כי משמעות ההשכלה הטכנולוגית יקרה ללבכם כמו יתר המכותבים הנכבדים ,לפעול לאלתר
כדי לתקן את העוול ולאפשר השוואת מצב בסוגיה זו של המכללות הטכנולוגיות ,מפוקחות מה"ט עם המכללות האקדמיות ,מפוקחות
המל"ג.
המצב הקיים ,פוגע באופן ישיר במכללות הטכנולוגיות וביכולותיהן ,בסטודנטים שלנו ובאופן ישיר בשוק העבודה בישראל.
אנו מהווים את הפלטפורמה והתשתית להכשרת ההנדסאים החיוניים לשוק העבודה וזעקתנו בתפוצה רחבה זו מגיעה ממקום של
כאב רב ומתוך הבנה ערכית כי איננו מוכנים עוד ,אנו דורשים כי הנושא יוסדר בהקדם האפשרי.
נבחרי ועובדי ציבור יקרים ,הנכם מצופים לפעול בהתאם לסמכויותיכם ,על מנת להסיר את העוול המתמשך הזה.
מכתב זה מופנה לשר העבודה ,האמון ואחראי על מה"ט והמכללות הטכנולוגיות ,אנו מצפים לפועלך בנחישות!
לשר האוצר אשר ביכולתך לתקצב פעילות זו ולסיים את העוול המתמשך ,אנא פעל למען המכללות הטכנולוגיות והסטודנטים!
לשר הפנים אשר ביכולתך להסדיר מנהלית את הסוגיה ,אנא עשה זאת כפי שנעשה עבור המוסדות המפוקחים ע"י המל"ג!
ולשר החינוך ,אשר מכהן כיו"ר המל"ג אשר צפויה להיות מושפעת מתשובת בג"ץ לעתירה מצד המכללות הטכנולוגיות,
אנו מצפים לראייה רחבה וסולידרית כלפי כלל ההשכלה בישראל.

אנו הפונים אליכם בשם עשרות מכללות טכנולוגיות ,מביעים קול זעקה ממקום של מצוקה ומתוך ערנות למצב המכללות וצפי
החרפתו .מצב מתן ההנחה אינו שוויוני ,אינו סביר משפטית ,אינו צודק ומכביד מאוד על המכללות מבחינה תקציבית !
אנו דורשים דיון דחוף באחת מועדות הכנסת הרלוונטיות ,כדי לחשוף את גודל העוולה ,על מנת להסדירה באופן מוחלט.
אנו דורשים ומצפים לתמיכה בוועדת שרים לענייני חקיקה ובהמשך הליכי החקיקה ,לפי העניין.
בתקווה להבנה ולפעולה ובכבוד רב,
מר יעקב דור
מרכז הפורום
ומשנה למנכ"ל המכללה הטכנולוגית ב"ש

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב
יו"ר הפורום
ומנהלת המכללה להנדסאים באריאל

העתק
חה"כ בנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל
חה"כ אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה
חה"כ אופיר אקוניס ,שר המדע והטכנולוגיה
חה"כ דודי אמסלם ,יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הפנים והגנה"ס
חה"כ מיקי זוהר ,יו"ר ועדת הכנסת ומרכז הקואליציה בוועדת הכספים
חה"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת הכלכלה ויו"ר משותף לשדולה לקידום התעשייה בישראל
חה"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ,יו"ר האופוזיציה ולשעבר יו"ר השדולה לקידום החינוך הטכנולוגי – הנדסאים
חה"כ מירב בן  -ארי ,יו"ר משותף לשדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה
חה"כ יפעת שאשא ביטון ,יו"ר השדולה לקידום ההוראה ומעמד המורה בישראל
חה"כ ד"ר עליזה לביא ,יו"ר משותף לשדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה
חה"כ מאיר כהן ,יו"ר השדולה לקידום התעשייה והתעסוקה בפריפריה ויו"ר השדולה לצמצום הפערים בחינוך
חה"כ פרופ' יוסי יונה ,יו"ר משותף לשדולה לצדק חלוקתי
חה"כ אורלי לוי אבקסיס ,יו"ר משותף לשדולה לצדק חלוקתי
חה"כ איציק שמולי ,חבר השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה ולשעבר יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
חה"כ איילת נחמיאס ורבין ,יו"ר משותף לשדולה לקידום התעשייה בישראל
פרופ' אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה
מנכ"ל משרד הפנים ,מר מרדכי כהן
פרופ' צביקה אקשטיין ,מנכ"ל מכון אהרון ויו"ר הועדה הציבורית לתעסוקה 2030
מר שאול מרידור ,ראש אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר אלון מסר ,סגן הממונה על אגף התקציבים ,לענייני רווחה ,משרד האוצר
מר אריאל יוצר ,סגן הממונה על אגף התקציבים לענייני פנים ,משרד האוצר
מר אורי שיינין ,רכז תעסוקה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
מר מוטי אלישע ,מנהל זרוע העבודה ,משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
גב' תאיר איפרגן ,מנהלת המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט)
מר חיים ביבס ,יו"ר המרכז לשלטון מקומי וראה"ע מודיעין מכבים רעות
מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים
מר רם שפע ,יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
גב' דיתה ברוניצקי ,יו"ר המועצה הציבורית לקידום ההשכלה הטכנולוגית בישראל ,כלת פרס ישראל לתעשייה 2018
חברי/ות פורום מנהלי/ות המכללות הטכנולוגיות בישראל

