
 

 
  2017ינואר                   בנייהתכנון ומעו"דכן 

  

 לקוחות נכבדים, 

אנחנו שמחים להציג בפניכם את הגיליון הראשון של מעו"דכן תכנון 

ובו פסיקות של בתי המשפט ושל ועדות ערר שפורסמו  2017ובנייה לשנת 

 בעת האחרונה.  

וא פסק הדין של הנושא אשר הסעיר לאחרונה את עולם התכנון והבנייה ה

על פיו כתבי השיפוי הנדרשים על  ,בית המשפט העליון בעניין פרחי ביקל

לחוק התכנון  197ידי הוועדות המקומיות בגין תביעות על פי סעיף 

 והבנייה אינם חוקיים. 

כעת ברי לכולם כי פסיקה זו הביאה לקיפאון בקידום תכניות שכן הן 

נמצאים במצב של אי בהירות הוועדות המקומיות והן היזמים עצמם, 

 לגבי הנוהג של דרישת כתבי השיפוי האמורים. 

בית המשפט ידון בפסיקה זו במסגרת דיון נוסף אשר כולנו תקווה כי 

יסדיר את המצב ויבהיר את הדברים. בד בבד מקודמות יוזמות חקיקה 

אשר יאפשרו לוועדות המקומיות לדרוש את הפקדת כתבי השיפוי בגין 

 דשות. תכניות ח

את מסמכי  .5000תכנית תא/בחודש האחרון גם פורסמה למתן תוקף 

 התכנית המאושרת אפשר למצוא באתר ִמנהל התכנון.

 

 .קריאה מהנה
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 אינם חוקיים –לטובת הוועדה המקומית  197כתבי שיפוי לפי סעיף 

 ראשון לציון –פרחי ביקל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  5958/15 אע"

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני כבוד השופט יורם דנציגר. 

 .2016בדצמבר  8ניתן ביום 

 מהות המחלוקת נסובה על אודות השאלה אם ועדה מקומית רשאית לדרוש מיזם להפקיד, כתנאי

לחוק התכנון והבנייה )להלן:  197לאישור תכנית, כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 

 "(.  החוק"

 בית המשפט העליון קיבל את הערעור.

הוועדה בית המשפט העליון דחה את טענת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון )להלן: "

וסד תכנון לדרוש כתבי שיפוי מיזם של תכנית "(, אשר טענה כי הפרקטיקה המאפשרת למהמקומית

הוכרה בשורה של פסקי דין, כמו גם בהחלטותיהם של מוסדות התכנון. בית המשפט העליון קבע כי 

 שאלת החוקיות של הפרקטיקה האמורה לא נבחנה באופן ישיר ואינה מלמדת בהכרח על חוקיותה.

ן המסמיכה את הוועדה המקומית לחייב משלא קיימת הוראת דיעוד קבע בית המשפט העליון, כי 

לחוק, הרי שאין הוועדה המקומית רשאית  197יזם בתשלום עבור פיצויים בגין תביעות לפי סעיף 

. החובה לפצות את הנפגעים מהתכנית מוטלת על הוועדה המקומית, והיא חובה מוחלטת לעשות כן

ת החיוב בתשלום הפיצויים אל כתפי שלא ניתן להתנות עליה. מתן רשות לוועדה המקומית להעביר א

 היזמים, כמוה כהטלת מס בניגוד לחוק. 

בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי עקרון חוקיות הִמנהל מהווה נורמה בסיסית במשפט הציבורי. 

עיקרון זה מורה כי כל רשות מנהלית חייבת לפעול במסגרת הסמכות שהוקנתה לה בחוק, ומחייב 

גע לפעולות העלולות לפגוע בזכויות יסוד של הפרט, לכן פעולה של רשות הקפדה מיוחדת בכל הנו

 הפוגעת בזכות יסוד טעונה הסמכה מפורשת בחוק. 

עוד ציין בית המשפט העליון כי גם אם הפקדת כתב שיפוי אינה עולה כדי הטלת חיוב כספי ממש, 

היא להיות מושתתת על  הרי שמדובר בנטילה מותנית או מושהית של כספו של האזרח, החייבת אף

 בסיס חוקי מפורש.

לפיכך קבע בית המשפט העליון כי הטלת חובה על יזם להפקיד כתב שיפוי כתנאי לאישורה של 

 התכנית, עומדת בסתירה לעקרונות יסוד במשפט הציבורי ובראשם עקרון חוקיות הִמנהל.

  ייעוד המקרקעיןכללית לשינוי  היש להתחשב גם בציפיי 197בחישוב פיצוי לפי סעיף 

 מטעי לאה ויוסף בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה 14040-12-15עמ"נ )חי'( 

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט רון 

 .2016בדצמבר  10סוקול. ניתן ביום 

י אין להתחשב בפגיעה בפוטנציאל לשינוי המדובר בערעור ִמנהלי על החלטת ועדת הערר אשר קבעה כ

 ייעוד במקרקעין, ועל כן החליטה להתערב בחוות הדעת של השמאי המכריע.

 197קבע כי בעת חישוב שווי המקרקעין בשל פגיעה הנובעת מסעיף ו בית המשפט קיבל את הערעור

תכנית שתעלה כי תאושר ה בציפייה סבירה, יש להתחשב רק 1965-לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

 את ערך המקרקעין. 
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ה את בעל  פגיעה בציפייה ערטילאית שאינה מבוססת על אפשרות סבירה למימוש השינוי, לא תַזכֶּ

 הזכות במקרקעין בפיצוי.

בית המשפט הוסיף כי הדבר נכון במיוחד בכל הנוגע להערכת שווי של מקרקעין בייעוד חקלאי, 

לשינוי ייעודם בין למגורים  ציפייה כלליתגביהם קיימת המצויים בקרבת אזורים מיושבים, אשר ל

ובין לתעשייה או למסחר. הציפייה הכללית לשינויי ייעוד תתבסס על עקרון "השבת המצב 

לקדמותו". בעוד שבעסקאות בין מוכר מרצון לקונה מרצון קיימות ציפיות המשפיעות על מחיר 

שווי לצורך פיצוי, תפגע בבעל הזכויות השוק, הרי שהתעלמות מציפיות אלו במסגרת אומדן ה

 במקרקעין ולא תביאו למקום שבו היה עומד אלמלא הפעולה התכנונית. 

עם זאת הוסיף בית המשפט כי כאשר מחיר השוק בעסקאות השוואה מושפע מציפיות ספקולטיביות 

מציפיות  גרידא, שאינן מבוססות על ידע כללי ועל מידע הנגיש לכל בעלי העניין, יתעלם השמאי

 שכאלו ויפחית ממחיר השוק את החלק שאותו אפשר לייחס לציפיות ספקולטיביות שכאלו.

כלומר בניגוד לפסיקה קודמת שבה נדרש להביא בחשבון אך ורק ציפייה סבירה הנבנית מקיומם של 

י הליכים תכנוניים מתקדמים באופן יחסי לשינוי ייעוד המקרקעין מייעודם החקלאי לייעוד אחר, הר

שכאן  ביהמ"ש אינו דורש הליכים שכאלו אלא מדבר על כך שהציפייה הכללית לשינוי הייעוד )בין 

היתר בשל סמיכות המקרקעין לשטחים מיושבים(, משפיעה על שווי השוק של המקרקעין ועל כן יש 

 במצב הקודם של המקרקעין. 197להתייחס לכך בחישוב הפגיעה על פי סעיף 

להתיר שימוש חורג במקרקעין כל עוד לא שולם היטל השבחה העירייה אינה רשאית 

 החל על המקרקעין

 יפו –י.ל.מ. מרכז הרכב בע"מ נ' עיריית תל אביב  –עידן  12499-11-16עת"מ 

משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד -יפו בשבתו כבית –בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 . 2016בדצמבר  14השופט חגי ברנר. ניתן ביום 

 –המדובר בעתירה מנהלית בגדרה התבקש בית המשפט המחוזי להורות למשיבה, עיריית תל אביב 

"(, ליתן לעותרת היתר לשימוש חורג ורישיון עסק, חרף קיומו של חוב בגין העירייהיפו )להלן: "

 היטל השבחה החל בגין השימוש החורג.

)ג( לתוספת השלישית 10עולה מסעיף בית המשפט המחוזי קבע כי דין העתירה להידחות מן הטעם ה

"(, הקובע כי העירייה חייבת לגבות התוספת השלישית)להלן: " 1965-לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

היטל השבחה במקרה שיש השבחה של המקרקעין עקב התרתו של שימוש חורג. יתרה מכך, העירייה 

ל השבחה החל על המקרקעין. יפים אינה רשאית להתיר שימוש חורג במקרקעין כל עוד לא שולם היט

משאבים מתחדשים בע"מ נ' הוועדה  59456-03-11לעניין זה דברי בית המשפט בעת"מ )חי'( 

(, שם נקבע כי על הרשות 25.9.2011)פורסם בנבו  המקומית המשותפת לתכנון ובנייה מתחם בז"ן

קול דעתה וכן במקרים לעכב את מתן ההיתר הנדרש על פי החוק, אלא במקרים מיוחדים על פי שי

שהדין מאפשר הפקדת ערבויות מתאימות להבטחת התשלום, היינו, באותם מקרים שבהם מתן 

 הערבות הוסדר בחוק, בקשר לאותו תשלום.

בית המשפט הוסיף וקבע כי העירייה פעלה בסבירות ובמסגרת הוראות הדין והתוספת השלישית 

נה רשאית להתיר שימוש חורג במקרקעין כל עוד מפורשת וחד משמעית, ועולה ממנה שהעירייה אי

 לא שולם היטל ההשבחה החל על המקרקעין.
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מקלט וממ"ד נכללים בסיווג "מגורים" לצורכי ארנונה, בהיותם חלק אינטגרלי מבית 

 מגורים

 חיים לוי נ' מועצה אזורית שפיר 66709-12-15עמ"נ )ב"ש( 

ניינים מנהליים, בפני כבוד השופטת בית משפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לע

 .2016בדצמבר  14רות אבידע. ניתן ביום 

המדובר בערעור כנגד החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה אשר לפיה נדחה ערר שהגיש המערער, ונקבע 

 כי עליו לשאת בתשלום ארנונה בגין המקלט והממ"ד שבביתו. 

בגין המקלט והממ"ד שבביתו מאחר שהם אינם יכולים המערער טען כי אין לחייבו בתשלום ארנונה 

 לשמש למגורים.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי הגדרת המונח "מגורים" כוללת שימושים שונים המהווים 

 חלק אינטגרלי מבית המגורים. כשם שמקלחת ושירותים מהווים חלק אינטגרלי מה

הם אינטגרליים למגורים. הכוונה היא מונח "מגורים", כך גם למקלט וממ"ד יש שימושים ש

 מלחמה.  תלשימושים שהם מתן מחסה והגנה למתגוררים בבניין בִעתו

בית המשפט קבע כי תכלית צו הארנונה הכללית ברורה. בחיוב בארנונה בגין "מגורים" התכלית היא 

 לחייב את כל מה שבאופן אינטגרלי כלול במונח זה.

-לחוק ההתגוננות האזרחית, תשכ"א 15האיסור המוגדר בסעיף  בית המשפט הוסיף וקבע כי על אף

"(, האוסר שימוש במקלט למטרות אחרות מאשר בעתות מלחמה, אין להסיק החוק)להלן: " 1951

לחוק היא למנוע שימוש במקלט למטרות  15לפיכך שהמקלט פטור מארנונה. הכוונה בהוראות סעיף 

ך מחסה בעת הצורך, כגון הפיכת מקלט למחסן שעלולות לסכל את האפשרות להשתמש בו לצור

 באופן שלא יאפשר להשתמש בו למטרותיו המקוריות.

 סמכות שמאי מכריע לדון בטענה בגין עצם החיוב בהיטל השבחה 

 זחאיקה נואל ואח' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים 32/16ם( -ערר )י

 8פני יו"ר עו"ד אליעד וינשל. ניתן ביום ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ירושלים, ב

 .2016בדצמבר 

העוררים חלקו על גובה השומה וביקשו למנות שמאי מכריע. במסגרת טיעוניהם העלו העוררים גם 

טענה לפטור לגבי חלק מהחיוב. בהחלטתו נמנע השמאי המכריע מלהכריע בטענת העוררים בעניין 

 הוגש הערר דנא.הפטור החלקי מחיוב בהיטל השבחה. על כך 

ועדת הערר ציינה כי ככול והטענה היחידה כנגד שומת היטל ההשבחה, היא עצם חובת התשלום, אזי 

במקרה זה על השמאי המכריע להודיע ליו"ר מועצת השמאים ולצדדים, מיד כאשר מתברר לו הדבר, 

 כי אין מקום שימשיך לדון בתיק. בכך למעשה יבוטל ההליך בפני השמאי המכריע.

לצד זאת ציינה ועדת הערר כי כאשר טענת הפטור החלקי מחובת התשלום היא חלק ממכלול 

הטענות וכאשר אין מחלוקת שכן בכל מקרה יש מקום לחיוב בהיטל השבחה, הרי שהשמאי המכריע 

 וסמך לדון בטענה כבדרך גררא. מ

ן ולבנייה באר שבע נ' הוועדה המקומית לתכנו 86121/09בעניין זה ועדת הערר הפנתה לערר )דרום( 

)פורס בנבו(, שם נקבע כי במסגרת קביעת גובה השומה על השמאי  ד.ש ארז שירותים כללים בע"מ
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המכריע להתייחס לחיוב )או לפטור מחיוב( בגין הממ"ד. לפיכך במקרה מעין זה היה על השמאי 

ת ולהותיר את המכריע לדון במכלול הטענות, ומכל מקום לא היה מקום להכריע במרבית הטענו

 חלקן ללא הכרעה.

על השמאי המכריע להתייחס לשומה מכרעת אחרת החלה על חטיבת קרקע דומה 

 ואשר דנה בסוגיות דומות, על אף שהשומה אינה מחייבת אותו

 אבני דרך י.י. בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה עפולה 8287/15ערר )צפון( 

וז צפון, בפני כבוד יו"ר עו"ד חגית דרורי גרנות. מח –ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה 

 .2016באוקטובר  25ניתן ביום 

במסגרת הערר טענה העוררת כי לאחר הדיון בין הצדדים ובטרם נערכה השומה המכרעת, סירב 

השמאי המכריע לקבל מסמכים נוספים, וביניהם, שומה מכרעת בעניין מגרש סמוך המתייחסת 

 לסוגיית השומה האמורה.

ששומה מכרעת אחרת החלה על ועדת הערר קבעה כי התיק יוחזר לשמאי המכריע, וזאת מכיוון 

חטיבת קרקע דומה בסוגיות זהות, אף שאינה מחייבת את השמאי המכריע, מהווה חלק מהנתונים 

ועל כן השמאי צריך להידרש לה לפני מועד עריכת השומה המכרעת  המחייבים התייחסות והנמקה,

הערר תל אביב  תידי הצדדים ובין אם לאו. גישה זו נדונה בוועד-ון, בין אם הוגשה לו עלגם לאחר הדי

 )פורסם במאגר נבו(.הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון נ' חיים וחוה שנפל  85036/09

ועדת הערר הוסיפה וקבעה כי האפשרות להגיש נתונים ומסמכים נוספים במועד מאוחר למועד הדיון 

השמאי המכריע מוגבלת. לא כך הוא באשר לשומות מכריעות אחרות שהוצאו בטרם נערכה  בפני

השומה המכרעת, ואשר אף מבלי שהצדדים יפנו את תשומת לבו של השמאי המכריע לשומות אלו 

 מחובתו להידרש אליהן, והכל כדי שהכרעתו תתבסס על מסד נתונים נכון ורלבנטי ככל האפשר.

  38מתקן חניה תת קרקעי בבנייה במסגרת תמ"א פטור מהיטל השבחה ל

 נחום אן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תל אביב

בפני השמאי המכריע יעקב פז. ניתן ביום  127חלקה  6108שומה מכרעת להיטל השבחה גוש 

 .2016בנובמבר  29

 עי.קרק-המדובר בשומה מכרעת העוסקת בהקלה שניתנה להקמת מתקן חניה אוטומטי תת

במסגרת הטענות אשר הועלו על ידי השמאית המבקשת, נטען כי אפשר להקים את המתקן הרובוטי 

. עוד נטען על ידה כי במספר שומות מכריעות אחרות נקבע כי 1קרקעי מכוח הוראות תכנית ע'-התת

 , ולפיכך אישור הקלה זו אינו משביח.1מכפילי חניה תואמים את תכנית ע'

ין נטען על ידה כי מחישוב העלויות הקונקרטיות של הפרויקט עולה כי עלות בנוסף לאמור ולחלופ

 המתקן גבוהה משווי החניות, ולכן גם מטעם זה לא נוצרה השבחה בגין הקלה זו. 

על אף האמור לעיל טען השמאי מטעם המשיבה כי הסוגיה אם היה צורך בהליך הקלה היא משפטית 

ערר ולא להליך של שומה אחרת. בנוסף מתקן החניה אינו  תולפיכך היה על המבקשת לפנות לוועד

 , מכיוון שהוא עושה בחלקו שימוש בשטחים המצויים מעל הקרקע.1עומד בהוראות תכנית ע' 

השמאי המכריע קיבל את טענות המבקשת וקבע בפתח החלטתו כי הסוגיה שבפניו אינה בהכרח 

ה כי מדובר בסוגיה משפטית, יש לדון בה סוגיה משפטית. זאת ועוד, גם אם הייתה מתקבלת טענ
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לצורך יעילות הדיון ולא להפנות את הדיון לוועדת הערר. לעצם מהות המחלוקת קבע השמאי 

. לכן, 1ומהווה חלק מהזכויות המפורטות בתכנית ע'  1המכריע כי בקשת ההיתר תואמת לתכנית ע'

רקעי, בתחום המגרש נושא חוות ק-קבע השמאי המכריע, פתרון החניה במסגרת מתקן אוטומטי תת

 38והוא פועל יוצא של מימוש זכויות בנייה על פי הוראות תמ"א  1הדעת, תואם את הוראות תכנית ע'

 .38על תיקוניה. לפיכך, בניית המתקן התת קרקעי לחניה פטור מהיטל השבחה מכוח תמ"א 

רחית הזכויות התכנוניות ש"השתחררו" בעקבות תיקון תקנות ההתגוננות האז

 לבעלי הדירות הקיימות תשייכו

 ג'ולי ביטן ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בית שמש ואח' 338/16ם( -ערר )י

 14ועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים, בפני כבוד יו"ר אליעד וינשל. ניתן ביום 

 .2016בדצמבר 

וניות ש"השתחררו" בעקבות תיקון תקנות במסגרת הערר נדונה השאלה למי שייכות הזכויות התכנ

"(. התיקון לתקנות התקנות)להלן: " 1990-ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(, תש"ן

מ"ר. משמעות הדבר היא כי חישוב שטחים מחודש  9קובע כי גודלו המזערי של ממ"ד יעמוד על 

לדירה, משטח עיקרי לשטח  מ"ר 4לדירות קיימות מאפשר המרת שטחים נוספים בשטח של עד 

 שירות. 

ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה כי הזכות לחישוב מחודש וליתרת המטרים הנגזרת מהתיקון 

לתקנות, שייכת מבחינה תכנונית לדירות הקיימות. בהחלטתה ציינה ועדת הערר את עמדת המדינה 

 –רר מחוזית לתכנון ובנייה ועדת ע –טובה יפה טל נ' משרד הפנים  45294-05-11בעת"מ )מרכז( 

כי ככל שניתן לערוך חישוב מחודש של זכויות, הרי שמדובר בזכויות המשויכות מבחינה  מחוז מרכז,

 תכנונית אך ורק לדירה לגביה נערך חישוב הזכויות.

ועדת ערר הוסיפה כי לשם "שחרור" השטח יש להגיש בקשת היתר חדשה ובה חישוב שטחים מחודש 

ות, או לחלופין לכלול את כלל הדירות בבקשת ההיתר אשר במסגרתה מבוקש לנצל לכל אחת מהדיר

 את הזכויות.

 שמח להשיב על כל שאלה שתתעורר.נ

  ,ב ב ר כ ה

 עו"ד אפרת שרון

 מחלקת תכנון ובנייה 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 : למידע בתחום דיני התכנון והבנייה ניתן לפנות אל

 

 esharon@fbclawyers.com               03-5266962 אפרת שרוןעו"ד 

   
 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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