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הנדון: פרוטוקול ועדת רכב אשכול 17.1.17

משתתפים: 
אפרת מאיר-גרומן, מנהלת האגף להכשרה מקצועית וממונה רכבי אשכול, משרד 

התיירות 
עו"ד אלי ליפשיץ , יועץ משפטי, משרד התיירות

עמוס יוגב, רשות המיסים
אסי סוזאנה , ראש אגף רישוי והיגוי , משרד התחבורה 
יוסי שוסטר , אגודת "מורשת דרך", נציג התאגידים

יהודה לוי, אגודת מורי הדרך, נציג מורי הדרך
אושרת לוי, מ"מ רכזת הועדה, האגף להכשרה מקצועית, משרד התיירות

: הטבת המס על רכב אשכול מיועדת לעבודה מול תיירות נכנסת. סמכויות  כללי
הועדה הן להתוות מדיניות בנוגע לרכבי האשכול ולפקח על יישום "נוהל לאישור 
רכישת והחזקת רכב אשכול בהטבת מס" (להלן- "הנוהל"). הועדה צריכה 
להתכנס לפחות פעמיים בשנה ובמידת הצורך. כמו כן הועדה תתכנס על מנת 

לדון במקרים חריגים.

: הנושאים שנדונו
הוכחת ימי עבודה: בפעם הראשונה שמוגשת בקשה יש להראות  .1

חשבוניות. בפעמים הבאות ניתן להסתפק בתצהיר רו"ח.
עמוס יוגב יעביר דוגמת חשבונית שתצורף כנספח לנוהל רכב אשכול.

מורי דרך בגיל פרישה: בישיבות קודמות בנושא דובר על כך שתנתן הטבה  .2

של מספר ימי עבודה מופחת עבור מי שעבר את גיל הפרישה. עמוס יוגב 
ואלי ליפשיץ מתנגדים לכך וטוענים שיש לדון בועדת חריגים בכל מקרה 

לגופו. הנושא יעלה שוב בישיבה הבאה.

ועדת חריגים: נציגי אגודת מורי הדרך והתאגידים ביקשו להיות נוכחים  .3

בועדת החריגים. עמוס יוגב ואלי ליפשיץ טוענים כי יש בכך הפרת סודיות 
של האדם המובא בפני ועדת החריגים, ועל כן רק יועץ משפטי של אגודת 

מורי דרך, שקיבל ייפוי כוח מאותו אדם, יוכל להשתתף בישיבות.

הגבלת כמות רכבי האשכול בשוק: יוסי שוסטר ויהודה לוי ביקשו להגביל  .4

את כמות הטבות המס הניתנות לרכבים חדשים. אלי ליפשיץ טוען שבשל 
חוק חופש העיסוק לא ניתן לענות על בקשה זו.

הגבלת החזקת שני רכבי אשכול: נציג משרד התחבורה ציין שבעבר היתה  .5

דרישה כזו אולם כיום הדרישה מבוטלת. אסי סוזאנה יעביר לועדה בכתב 
החלטה זו. 
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/יועץ מס בדבר ביצוע סיורים לתיירים  נספח 6 בנוהל ("אישור רואה חשבון .6

: עמוס יוגב מציע לפצל אותו ליועצי מס ורואי  מחו"ל ברכב אשכול")
חשבון.

מכסת ימי עבודה לשנת 2016: הנוהל קובע 120 יום למורה דרך ו-200 יום  .7

לתאגיד. עלתה השאלה האם נכון לדרוש מספר זה לשנת 2016, כאשר 
ידועים הנתונים הבאים:

ירידה בתיירות הנכנסת בשנת 2016 עקב "אינתיפאדת הסכינים"  
וההשפעה הגבוהה שלה על התיירות מאירופה ומארה"ב, בעיקר 
בחלק הראשון של השנה. משרד התיירות יגיש לועדה נתונים 

נוספים בנושא זה.
מספר רכבי אשכול החדשים שנכנסו לשוק. מבקשים מנציג משרד  
התחבורה לבדוק את כמות הרכבים החדשים שנוספו בשנת 2016 

לעומת שנים קודמות.
הנושא יעלה לדיון חוזר בועדה הבאה.

למשתתפים העתקים:


