
 

 

 

 

 קוחות נכבדים, ל

אנחנו שמחים להציג בפניכם גיליון נוסף של מעו"דכן תכנון ובנייה ובו 

 פסיקות של בתי המשפט ושל ועדות ערר שפורסמו בעת האחרונה. 

  

לאחרונה. האחד, פסק הדין  בנייהשני נושאים העסיקו את תחום התכנון וה

המע"מ בחישוב יב של רכ האו אי הכלל ההכללשל בית המשפט העליון בדבר 

שוק  :היטל השבחה בהתאם לקביעה בדבר אופי השוק בו מתקיימת העסקה

 של פרטיים, עוסקים או שוק מעורב. 

תוקפה של שלא להאריך את השני, החלטת מנהל התכנון לבחון אפשרות 

 . 2020אשר אמור להסתיים במאי  38א "תמ

ם של התחדשות כי קיימת עדיפות לקדם פרויקטי היאעמדת מנהל התכנון 

היבטים תכנוניים לעירונית באופן מתחמי, תוך מתן מענה לצורכי ציבור ו

התושבים. זאת, על פני מתן היתר  ם שליתרום לשיפור רווחתש באופןנוספים, 

בוחן  נמסר על ידי מנהל התכנון כי הוא עודאו לבניין בודד. מגרש לנקודתי 

ן השאר, בהרחבת סמכותן ן שיעסוק, בייאפשרות לקדם תיקון חקיקה בעני

 .ועדות המקומיות להסדיר נושאים אלה במסגרת תכנית בסמכותןושל ה

 

 קריאה מהנה!  נאחל ,כתמיד
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אופן הכללת רכיב המע"מ 

 בשומת היטל השבחה
* 

סמכות הוועדה המקומית 
לדון בתכנית להקמת 

תחנת תדלוק כאשר היקף 
 זכויות הבנייה אינו מוגדר

* 
"הלכת בלוך", על פיה 

רשות יתן לראות בבני נ
באגודות שיתופיות 
כחוכרים לדורות 

החייבים בהיטל השבחה, 
היא בעלת תחולה 

 רטרוספקטיבית
* 

מיזוג חברות הוא אירוע 
מימוש מכוחו ניתן לחייב 

 בתשלום היטל השבחה
* 

חישוב היטל השבחה 
 בגין הקלות ומימוש חלקי

* 
ככלל, אין מקום לאפשר 
פיצויי ירידת ערך בגין 

א יה מכוחה של תמ"בני
38 
* 

הכללים לאישור הסכמי 
פשרה בעניין היטל 

 השבחה
* 

אין להנפיק היתר בנייה 
מכוח ההחלטה מושא 
הערר וזאת עד לסיום 

 ניהול תיק הערר
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 אופן הכללת רכיב המע"מ בשומת היטל השבחה

  שרונים בנייהאטבליסמנט סמונד נ' הוועדה המקומית לתכנון ו 1621/18בר"מ 

 .2019ביוני  18ניתן ביום ארז. -בפני כבוד השופטת דפנה ברקבבית המשפט העליון 

בית המשפט העליון נדרש לשאלה, אם בעריכתה של שומה לצורך חיוב בהיטל השבחה, על השמאי להניח מכירה 

 .במחיר הכולל מס ערך מוסף

 2009-רסמה מועצת שמאי המקרקעין בשפ 11בית המשפט העליון הבהיר כי במישור העקרוני יש לפעול לפי תקן 

תשליך על הכללת המע"מ בשומת  ,אליו משתייך הנכס הנישוםשקבע כי הגדרת השוק התקן  ."(11תקן )להלן: "

 המקרקעין שלו. 

 בנייה, כגון דירת מגורים בנכסים לצרכיהםקונים ה שוק של רוכשים פרטייםהתקן מבחין בין שלושה מצבי שוק: 

יש לכלול את רכיב המע"מ בשומת נכס המקרקעין. זאת בנימוק שרוכשים כאן (, "פרטיים שוק")להלן: ה רווי

, המהווים שוק של נכסים "עסקיים או ציבוריים"; פרטיים "אינם מבצעים אבחנה בין מרכיב הקרן ומרכיב המע"מ"

מלאכה, תעשיה  בדרך כלל "גורם ייצור הנמכר לעוסקים", דוגמת מבנה או חלק ממנו המשמש למשרדים, מסחר,

נקבע כי אין לכלול את רכיב המע"מ מאחר שבשוק זה "חשיבת השוק" כאן (, "שוק עוסקים"ותעסוקה )להלן: 

, המורכב מרוכשים פרטיים ועוסקים שוק המוגדר כ"מעורב"ו; והמחירים הנהוגים אינם מכילים את רכיב המע"מ

על השמאי לנקוב בשווי הנכסים כאן  .רכיב המע"מ אין להביא בחשבון אתבשוק זה (, "שוק מעורב"כאחד )להלן: 

 4כמו בשוק עוסקים, להוציא מקרים שבהם השמאי ימצא לנכון לחרוג מכך, בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף 

, המורים כי על השמאי לבחון "את סוג הרוכש הסביר שנהנה מיתרונות יחסיים ברכישת 11לדברי ההסבר לתקן 

 להכריע אם לכלול את רכיב המע"מ בשומה, אם לאו.  הזכויות" ובהתאם לכך

בבואו להכריע בשאלה האמורה, יביא השמאי בחשבון בין היתר, שלושה גורמים: שוויו וגודלו הפיזי קובע כי התקן 

של הנכס )על יסוד ההנחה שנכסים גדולים יותר עשויים להוות יתרון לעוסקים(; רמת המורכבות הדרושה לצורך 

כאשר נדרש פיתוח )על יסוד ההנחה שרמת מורכבות גבוהה מפחיתה את  :ש המיטבי בנכס, למשלמימוש השימו

הביקוש מצד רוכשים פרטיים(; וכן סוג בעל הזכות בנכס הנישום )מתוך הנחה שלעוסק יהא יתרון לרכוש את הנכס 

מהחיסכון במע"מ גם "יהנה  רוכש פרטיאו  פרטי מוכרלהתקזז על רכיב המע"מ, בעוד שבמקרה של כדי מעוסק 

 כשימכור את הנכס בעתיד"(.

שבו פועלים רוכשים  ,כי השוק הרלוונטי לענייננו הוא שוק מעורב קבע בשומה העיקרית השמאי המכריעבעניין זה 

יש מקום לנכות את רכיב המע"מ מהשווי  כי קבע השמאי יזמים, רוכשים פרטיים וכן קבוצות רכישה. בהתאם לכך

 ין.המוערך של המקרקע

רובם המכריע מגרשים שלא ניתן לראות בהם מגרש אחד. לשיטתה,  115-הוועדה המקומית כי מדובר בטענה לעומתו, 

של שתי יחידות צמודות קרקע, כך שגם לפי התקינה השמאית השוק הרלוונטי הוא שוק  בנייהשל המגרשים נועד ל

כי התייחסות לאסופת  הוסיפהה המקומית פרטיים, המחייב לכלול את רכיב המע"מ בשומת המקרקעין. הוועד

המגרשים בבעלות המערערת כאל מגרש אחד גדול, ולכן כנכס השייך לעוסקים שביחס אליו אין לכלול את רכיב 

בין בעלי מגרשים רבים לבעלים של מגרש אחד או שניים, שיסווגו בשוק פרטיים והיטל פליה ההמע"מ, תוביל ל

, ובתקינה השמאית בכלל, שהיא בעלת 11אין בתקן  ,וועדה המקומיתוסף, לטענת הבנ ההשבחה בעניינם יכלול מע"מ.

 יקה.מעמד מנחה בלבד, כדי לשנות מן העקרונות שנקבעו בפס

 



 

 

מבטא מומחיות שמאית, שיש בה רמות תחכום ומיומנות  11תקן וקבע כי  ,בית המשפט העליון קיבל את הערעור

 ,מבחין בין שווקים שונים של רוכשים פוטנציאליים 11בעיקרו של דבר, תקן גבוהות יותר מאלו שהיו מוכרות בעבר. 

בכל הקשור לחשיבות שהם מייחסים לרכיב המע"מ הן בכך שלא כל ה"שחקנים" פועלים באותו שוק והן ומכיר 

 בהערכת שווי הנכס.

ככלל, השומה שתינתן בשוק  , הוא כלל שראוי לנהוג לפיו. על כן,11הכלל המעוגן בתקן  בית המשפט הוסיף וקבע כי

בעיקר שווי ואולם ניתן יהיה לחרוג מכך בשים לב למאפיינים המנויים בתקן  .מעורב לא תכלול את רכיב המע"מ

 הנכס וגודלו הפיזי, רמת המורכבות הדרושה לצורך מימוש השימוש המיטבי בנכס וסוג בעל הזכות בנכס.

יחסית לשוק גבוהים י היקפם הפיזי ושוויים של המקרקעין עיון בשומה העיקרית מעלה כבית המשפט קבע כי 

גבוהה. בהתאם לתקן כ נקבעההנכסים שבו הם מצויים. כמו כן, רמת המורכבות הדרושה לצורך מימוש המקרקעין 

א ו, שני תנאים אלה מלמדים כי יש לנכות את רכיב המע"מ במקרה דנן, שכן הם מעידים כי הרוכש הסביר בשוק ה11

 אדם פרטי.  עוסק ולא

, לפיו בשוק מעורב ינוכה רכיב 11במקרה דנן אין מקום לסטות מן הכלל שקובע תקן לבסוף, קבע בית המשפט כי 

 המע"מ מהשומה.

אינו  בנייההיקף זכויות הכאשר  תחנת תדלוקלהקמת סמכות הוועדה המקומית לדון בתכנית 

 מוגדר

 מחוז חיפה בנייהזית לתכנון וגולדן פוינט בע"מ נ' יו"ר הוועדה המחו 506/18בגץ 

 .2019ביוני  13משפט גבוה לצדק בפני כבוד השופט ג' קרא. ניתן ביום -בבית המשפט העליון בשבתו כבית

( 10א)א()62בית המשפט העליון נדרש לסוגיית סמכותה של ועדה מקומית לדון בתכנית להקמת תחנת תדלוק לפי ס' 

 "(.החוקן: ")להל 1965-, תשכ"הבנייהלחוק התכנון וה

 בנייהלחוק וכנגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ו 109ענייננו בעתירה שהוגשה כנגד החלטת שר האוצר לפי ס' 

 "(, לדחות תכנית מפורטת שהגישה העותרת.הוועדה המקומיתחדרה )להלן: "

ת תדלוק מדרגה ב' הקמת תחנ המטרשתכנית מפורטת  העותרת, חברה העוסקת בייזום ובבניית תחנות תדלוק, יזמה

(. במסגרת "572תכנית חד/")להלן:  572שינוי לתכנית המפורטת התקפה מס' חד/הכוללת בדרום העיר חדרה, 

 מייעוד חקלאי לקרקע המיועדת לתחנת תדלוק.  מ"ר 4,924-התכנית המוצעת התבקש שינוי ייעודם של כ

( 10א)א()62הפקדתה ואישורה, וזאת מכוח סעיף לוועדה המקומית לצורך  2010מסמכי התכנית המוצעת הוגשו בשנת 

והמצאת מסמכים משלימים מטעם העותרת, החליטה הוועדה המקומית לדחות את בתכנית לחוק. לאחר דיון 

אין  ; תחנת התדלוק המוצעת נמצאת בלב "שטח חקלאי פתוח/נוף כפרי" :יםהבא יםקימונו הנהתכנית. בהחלטה צוי

שכן בסביבת תוח; אין הצדקה תכנונית להקים תחנת תדלוק נוספת בשטח הפתוח, הרצף הנופי הפאת הצדקה להפר 

( קובעת "2020תכנית חד/")להלן:  2020תחנות תדלוק רבות; תכנית המתאר לעיר חדרה מס' חד/התחנה המוצעת יש 

 כי תינתן עדיפות להקמת תחנות תדלוק בשטחים המיועדים לפיתוח.

התקפה לא  572תכנית חד/מכיוון שכי טענה הוועדה המקומית  .עותרת עררעל החלטת הוועדה המקומית הגישה ה

אותן ניתן להסב לייעוד לתחנת תדלוק, ועל כן שבשטח  בנייהבמקרקעין, לא קיימות זכויות  בנייהקובעת זכויות ל

 ( לחוק.10א)א()62של הוועדה המקומית לפי סעיף  ההתכנית המוצעת אינה בסמכות



 

באופן הראוי  אכן לא מפרטת את מלוא הזכויות המותרות על פיה 572כי תכנית חד/וקבעה  ועדת הערר דנה בערר

של מתקנים הדרושים לעיבוד שטחים  בנייה. עם זאת, רשימת התכליות שבתכנית מאפשרת והנדרש כיום בחוק

 היא הוועדה המקומית.  ,בהתאם לתכניות ולתנאי ההיתר שיוצא על ידי הרשות המוסמכת

לצורך מתקנים חקלאיים,  בנייהכוונת מתכנן התכנית הייתה שלא לאפשר שכי לא ניתן לומר  ועדת העררקבעה עוד 

והדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי תכניות דומות בשטחים סמוכים פורשו במהלך השנים על ידי הוועדה 

ורי כי המקרקעין אינם כוללים המקומית כמאפשרות הוצאת היתרים כאמור. לפיכך, לא ניתן לקבוע באופן קטג

 .בנייהזכויות 

 משכך, החזירה ועדת הערר את הדיון בתכנית לוועדה המקומית.

החליטה כי התכנית אינה נמצאת בסמכותה. והוועדה המקומית דנה בתכנית המתוקנת על אף החלטת ועדת הערר, 

 בנייהנכלל במגבלת שטח ההמ"ר  450זאת מכיוון שהתכנית כוללת, בנוסף למבנה התחנה, גם גגון תחנה ששטחו 

 הכולל. 

שר  ו שללה הואצלה סמכותאשר  סמוך להפקדת התכנית הועברו המסמכים גם לעיונה של יו"ר הוועדה המחוזית,

)א( לחוק(. 109לקבוע כי תכנית שהופקדה על ידי מוסד תכנון טעונה אישור של השר )סעיף  ,("השר"האוצר )להלן: 

שכן התכנית אינה  ,כי לא ניתן לאשר את התכנית בסמכות הוועדה המקומית המחוזיתהוועדה במכתב הודיעה 

 .ואינה מאושרתומשכך הוחלט כי התכנית טעונה אישור השר  בנייהמקיימת את הוראות חוק התכנון וה

 על החלטת הועדה המחוזית שלא לאשר את התכנית המוצעת נסבה העתירה דנא.

ין גבוה לצדק דחה את העתירה. בהגיעו לבחון את סמכות הוועדה המקומית לדון בית המשפט העליון בשבתו כבית ד

לא  לחוק, וציין כי הוועדה המקומית (10א)א()62בתכנית נשוא העתירה, סקר בית המשפט העליון את הוראות סעיף 

ה זכויות אינה מקנ 572תכנית חד/הראשונה,  עקב הסיבות הבאות: אישרה את התכנית שהוצעה על ידי העותרת 

( מתנה את שינוי הייעוד לתחנת תדלוק בכפוף לכך "שאין בתכנית הגדלה של 10א)א()62סעיף השנייה, בקרקע, ו בנייה

 באותה קרקע".  בנייההשטח הכולל המותר ל

הוועדה לפיה  , כי קבלת טענת העותרת,. ביהמ"ש קבעבית המשפט העליון קיבל את טענות הוועדה המקומית

לא הוגדר אלא הושאר לשיקול  בנייהבשטח התכנית התקפה אף שהיקף שטח ה בנייהלהתיר המקומית רשאית 

  ., תרוקן את כוונת המחוקק מתוכןבחלקות סמוכות בנייהדעתה, וכי בפועל ניתנו היתרי 

ביחס למבנים חקלאיים מסור לשיקול דעתה של הוועדה  בנייהגם אם לפי התכנית התקפה, היקף העוד נקבע כי 

ת, היקף הזכויות שהיא רשאית להתיר אמור להיקבע ביחס "למבנים או מתקנים הדרושים לצורך עיבוד המקומי

 השטחים". 

הוועדה המקומית לדון של  הלא למצב זה התכוון המחוקק בקובעו את סמכותכי ואמר בית המשפט העליון סיכם 

אין התכנית נמצאת בסמכות  ,ינו מוגדרא בנייהבו היקף זכויות הש, ומקום לחוק (10א)א()62בתכנית לפי סעיף 

 הוועדה המקומית.

היטל החייבים בעל פיה ניתן לראות בבני רשות באגודות שיתופיות כחוכרים לדורות  ",הלכת בלוך"

 השבחה, היא בעלת תחולה רטרוספקטיבית

 דרום השרון בנייהאהרון זוארץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ו 50354-01-18עמנ )מרכז( 

 2בפני כבוד השופט אחיקם סטולר. ניתן ביום  משפט לעניינים מנהליים-לוד בשבתו כבית-המשפט המחוזי מרכזבית ב

 .2019ביוני 



 

מעמדם של מחזיקים במקרקעין קבעה כי הלכה זו  .בית המשפט המחוזי נדרש לסוגיית תחולתה של "הלכת בלוך"

הוא  ,האגודה החקלאית למנהל מקרקעי ישראל בנחלות במושבים כ"בר רשות" במסגרת חוזה משבצת הנחתם בין

 רשות חייבים בתשלום היטל השבחה.הברי  פועל יוצא מכךוכ כמעמד "חוכרים לדורות"

על החלטת ביניים של ועדת הערר לפיצויים והיטל שהגישו ערעור מנהלי  בעלי זכויות בנחלה במושב שדי חמדבעסקינן 

לעצם חיובם בהיטל השבחה  המערעריםדחתה את הערר שהגישו ועדה הו ."(ועדת הערר"להלן: השבחה מחוז מרכז )

 .ועל החלטה סופית שדחתה השגה שהוגשה על ידי המערערים על שומת שמאי מייעץ

בהיטל השבחה ללא הסמכה כדין. לטענתם גביית היטל השבחה  אותםהמערערים טענו כי הוועדה המקומית חייבה 

 רשת.היא גביית מס ולכן מחייבת הסמכה מפו

גביית "(, החוק)להלן: " 1965-תשכ"ה ,בנייהלתוספת השלישית לחוק התכנון וה 21עוד נטען כי על פי הוראות סע' 

מחייב חקיקה ההיטל השבחה מבוצעת לפי נוהל רמ"י. יישום הלכת בלוך מטיל מס חדש על נישומים "ברי רשות", 

 מפורשת או לפחות הנחיה קונקרטית של היועמ"ש לממשלה. 

נוכח במיוחד זאת  .ד טענו המערערים כי טעתה ועדת הערר משלא קבעה שאין להלכת בלוך תחולה רטרוספקטיביתעו

אינטרס הסתמכות מהותי ומשמעותי ולאור העובדה שהלכת בלוך היא במהותה הוראת חוק ואף העובדה כי קיים 

 ולכן יש לפרשה באופן השולל תחולה רטרוספקטיבית. ,חקיקה פיסקאלית

בפועל לכדי מעמד של חכירה לדורות  ותכי זכויותיהם של המערערים במקרקעין עול דה המקומית טענה מנגדועוה

, בין רמ"י זהה במהותו לחוזה שהובא בהלכת בלוךווכי חוזה ההתקשרות בין האגודה  ,לצורך חיוב בהיטל השבחה

לעניין תחולתה הרטרוספקטיבית של כך שמעמד המערערים שם היה כשל בעל חוזה חכירה לדורות. דבר המעיד על 

 אלא פירשה את הדין הקיים. ,כי הלכה זו לא יצרה דין מהותי חדש ועדה המקומיתוההלכת בלוך, טענה 

הכלל הוא שהלכות חדשות של בית המשפט העליון הן בעלות תוקף וקבע כי  ,בית המשפט דחה את הערעור

יש לבחון בעיקר על חריג זה  .הוא החלה פרוספקטיבית בלבד ואילו החריג לכלל ,רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי כאחד

 פי קיומו של אינטרס הסתמכות משמעותי שנפגע כתוצאה מהסתמכות על ההלכה השיפוטית הקודמת.

אינטרס הסתמכות ולא הוכיחו את הפגיעה בשל הסתמכותם שקיים המערערים  לא הוכיחובית המשפט קבע כי מש

 לא לדחות את הערעור ולקבוע כי להלכת בלוך תחולה רטרוספקטיבית., לא נותר אעל ההלכה הקודמת

 מיזוג חברות הוא אירוע מימוש מכוחו ניתן לחייב בתשלום היטל השבחה

 קרית שמונה בנייהאספן גרופ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ול 8004/18ערר )צפון( 

. יו"ר עו"ד חגית דרורי גרנותה כבוד בפנימחוז צפון  פיצויים והיטלי השבחה – בנייהערר מחוזית לתכנון ו בוועדת

 .2019במאי  16ניתן ביום 

 ועדת הערר נדרשה לשאלה אם מיזוג חברות מהווה אירוע מימוש זכויות לעניין חיוב בהיטל השבחה.

חברות בשליטה  מיזוג במסגרת זכויות העברת בעקבות השבחה היטלחייב לשלם  העוררתשלאחר  הוגש זה ערר

 בנייהלתכנון ול כתנאי לקבלת אישור להעברת הזכויות בהתאם להסכמי המיזוג, שלחה הוועדה המקומיתתפת. משו

שתי  .הראשונה מתארית והשניה מפורטת :תכניותשתי הודעה על חיוב בהיטל השבחה בגין אישורן של  לעוררת

 .בנייההרחיבו את השימושים המותרים במגרש והגדילו את תכסית ההתכניות 

 "(החוק)להלן: " 1965-תשכ"ה ,בנייהבהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והענת העוררת, לט

ותכליתה, אין לראות בהעברת מקרקעין תוך כדי מיזוג חברות מלא ללא תמורה כמימוש זכויות, הואיל ומדובר 

שאינה  "(חוק החברות)להלן: " 1999-( לחוק החברות, תשנ"ט1)323בהעברה על פי דין, קרי העברה לפי הוראת סעיף 

 מהווה מימוש זכויות. 



 

העוררת והחברות המתמזגות הן חלק מקבוצת חברות בשליטה משותפת, אשר במסגרת שמאחר עוד טענה העוררת כי 

תה להיווצר אצל העוררת כל התעשרות, אין ישינוי מבני הוחלט למזגן, ובמסגרתו של הליך זה לא נוצרה ולא יכולה הי

מרכז ההחלטה בין  אמיזוג אירוע של מימוש. זאת בניגוד להעברה בדרך של מכר )שם העברת הנכס הילראות ב

 הצדדים והם אשר קובעים את אופי ההעברה ואת גובה ההתעשרות שנוצרת(.

ככל שראתה עצמה הוועדה המקומית נושה של העוררת בעת , חברותהלחוק  139בהתאם לסעיף כי  טענה העוררתעוד 

היה עליה להודיע על כך כבר אז, ומשאושר המיזוג רואים את חברת היעד ככזאת  ,גין חוב בהיטל השבחההמיזוג ב

 שעמדה בכל התחייבויותיה.

 החריגים לאחד נופל אינו חברות בין מיזוג מכוח בנכס זכויות העברתש מאחרמנגד, טענה הוועדה המקומית כי 

 .השבחה היטל בתשלום ומחייב השבחה של מימוש המיזוג מהווה, לחוק השלישית בתוספת הקבועים

תה חזקת ידיעה לכך שהחברה יוגם אם הי לא ידעה על ההעברה בין שתי החברותהוועדה המקומית הוסיפה וטענה כי 

לא הוועדה המקומית  .עברת הנכסהקולטת קיבלה לידיה בפועל את הנכס, אין היא כוללת ידיעה לגבי נסיבות ה

מכיוון כבעלים עדיין לא היתה רשומה  שכן החברהבו נרשמה החברה הקולטת כבעלים, שהיתר ראתה מעולם 

תוכל לתת דעתה לשאלת הוועדה ש כדי .לא הושלמה ולא ניתנה הסכמה סופית לכך שאין לחברה חובותשהחתימה 

אליו מצורף עותק מהסכם שקטיבי של החברות הרלוונטיות, לקבל לידיה דיווח אעליה החיוב בהיטל השבחה, 

 ואילו מהתכניות המשביחות רלוונטיות לגביו. נערךההעברה אשר מכוחו ניתן יהיה לדעת אם יש מימוש, מתי 

 זכויות לפי התוספת השלישית לחוק. מיזוג חברות הוא אירוע מימושכי  וקבעה דנה בעררועדת הערר 

הליך של מימוש, שנערך עוד לא מודיע הנישום על המכר, לא יכולה הוועדה המקומית לדעת  כלועדת הערר הדגישה כי 

בו הדבר נודע לה, עליה להציג לנישום דרישת תשלום וממועד שוהיא אינה יכולה לשלוח דרישת תשלום. אולם מהרגע 

את לגלות כדי סמכים עדה המקומית להעמיק חקר במוהומדרוש זה מתחיל מרוץ תקופת ההתיישנות; אין מקום ל

נטי לצורך חיוב בהיטל השבחה. אף אם מידע המובא לידיעת הוועדה המקומית שלא במסגרת דיווח ווהמידע הרל

אודות העסקה, הרי ברור שהמידע  פרטים על של הוועדה המקומית הביא לידעתה לצורך חיוב בהיטל השבחה עשוי ל

השבחה, ואין הצדדים יכולים לצאת ידי חובתם בהצגת מידע צריך להיות אותו מידע הדרוש לצורך חיוב בהיטל 

 מרומז ומשתמע.

אף אם סברה העוררת באמת ובתמים כי מיזוג אינו מהווה אירוע מימוש ויש לדחות את ועדת הערר קבעה עוד כי 

ועד היה ברור ונהיר כי הגיע מ ,בנייהתשלום המס למימוש הבא, הרי משהגיע אירוע המס הבא בדמות של היתרי 

הביא שהיה מצופה ממנה לעשות אם רצתה לדבר  ,לבקש דרישת חיובהעוררת התשלום. אלא שגם אז לא מיהרה 

 .בחשבון את סכום החיוב בשיקולי הוצאותיה

 ישוב היטל השבחה בגין הקלות ומימוש חלקיח

 הרצליה נ' ראובני מישה בנייההוועדה המקומית לתכנון ול 85096/16ערר )ת"א( 

 6בפני כבוד היו"ר עו"ד גילת אייל. ניתן ביום  אביב-מחוז תל פיצויים והיטלי השבחה – בנייהר לתכנון ולרהע בוועדת

 .2019ביוני 

, נגד החלטת השמאי "(הוועדה המקומיתהרצליה )להלן: " בנייהלתכנון ול הוועדה המקומיתעסקינן בערר שהגישה 

 אשר כלל הקלות. בנייהש בדרך של היתר והמכריע. ההליך בפני השמאי המכריע התנהל בעקבות מימ

שכלל את הוראות  ,לטענת הוועדה המקומית היה על השמאי המכריע לחשב את ההקלה בהשוואה בין המצב הקודם

 בין המצב החדש הכולל את הוראות התכנית בתוספת הוראות ההקלות. ו ,התכנית

http://www.nevo.co.il/law/91073/3T


 

שטחי ח התכנית ובד, ובכך למעשה קיזז מכלאלא שבמצב החדש השמאי המכריע הביא בחשבון את הבקשה להיתר ב

 .אשר לא נוצלו במסגרת ההיתרבנייה 

ערר )ת"א( בהתאם לוזאת לגופן של הטענות טען המשיב כי השמאי המכריע נהג כדין בבחינת ההשבחה בגין ההקלות, 

יש  . על פי ערר זה(17.09.2015)פורסם בנבו, תל אביב  בנייהית לתכנון ומשלמה שפיר נ' הוועדה המקו 85058/12

לבחון את ההקלות במשותף אל מול המצב הסטטוטורי, כפי שהוא קבוע בתכנית החלה על המקרקעין. המשיב טען 

בון שאפסי ומשום כך לא הובא בח ואעוד כי ערך הזכויות המוקנות במצב התכנוני הקודם אשר לא נוצלו בהיתר ה

 במצב החדש, שכן יש לראות את הזכויות כדחויות עד לתום חייו הכלכליים של הנכס.

ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה כי במצב הקודם היה על השמאי המכריע להביא בחשבון את מלוא הזכויות 

מכוח  תהמאושרות מכוח התכניות, ואילו במצב החדש היה עליו להביא בחשבון את מלוא הזכויות המאושרו

התכניות בתוספת הזכויות שהתבקשו במסגרת ההקלה. לא היה מקום "לקזז" במסגרת אומדן שווי המצב החדש, 

 כבר מומשו מימוש מלא במכר.אשר ו בנייהמכוח התכניות שלא התבקשו בהיתר ה בנייהזכויות 

ב החדש מלוא השטחים צלפיכך, קבעה ועדת הערר כי יש לתקן את השומה המכרעת כך שיובאו בחשבון באומדן המ

 המאושרים מכוח תכניות תקפות, בנוסף לשטחים שהתבקשו בהקלה.

 38מכוחה של תמ"א  בנייהאין מקום לאפשר פיצויי ירידת ערך בגין ככלל, 

 אשדוד בנייהגדז' ברטה ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ול 6098/17ערר )דרום( 

 .2019במאי  14ר עו"ד בנימין זלמנוביץ'. ניתן ביום "אביב בפני כבוד היו-בוועדת ערר מחוזית מחוז תל

ם תביעתאת לדחות  ,"(הוועדה המקומיתאשדוד )להלן: " בנייהוועדה המקומית לתכנון וערר כנגד החלטת העסקינן ב

ליתן היתר לחיזוק  הוועדה המקומיתלפיצויים בשל ירידת ערך המקרקעין שלהם שנגרמה בגין החלטת  העוררים של

  .יחידות דיור בשתיים וחצי קומות נוספות 5, אשר במסגרתו התאפשרה תוספת 38/3במסגרת תמ"א  ובלגה הבניין

התכנית התקפה יכול הבניין  פחות מהבנוי בפועל, וזאת משום שעל פי ואהמצב התכנוני התקף ה ,העורריםלטענת 

המצוי ר פוגעת בערכו של הנכס השכן תלמבקש ההי בנייה, וכי הרחבת זכויות הבלבדנוספות הפוגע לבנות שתי קומות 

 בבעלות העוררים.

באופן כללי, התפתחות אורבנית סבירה אין בה כדי להשתית פגיעה לפי סעיף ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי 

רוויה יכול וצריך לצפות כי העיר והסביבה יתפתחו באותו אופן.  בנייהשבה נהוגה בעיר  מתגוררהאזרח  לחוק. 197

הכללית הזו יש חריגים, למשל, כאשר ההתפתחות העירונית יוצרת שינוי חריג  לתזה ועדת הערר ציינה כי ,אולם

  במגרש מסוים.

אדם שאושרה לו תכנית חריגה ביחס לנכסים שסביבו, לא קנה "זכות ראשונים" והיה עליו עוד הדגישה ועדת הערר כי 

 .שניתנו לו יינתנו גם לשכניו בנייהשזכויות ה לצפות

מוביל לצמצום האפשרות לתביעת ירידת ערך בגין  38האינטרס הציבורי שביסוד תמ"א ועדת הערר סיכמה כי 

 ולכן זכאי אף הוא ,טוען שנפגע נדרש אף הוא לחיזוק המבנההודאי כאשר הבניין  ,לחיזוק בניינים היתרים שניתנו

 לאותה תוספת.

 הכללים לאישור הסכמי פשרה בעניין היטל השבחה

 עכו בנייהקנית השלום השקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ול 61142-03-19נ "עמ

 .2019ביוני  10ניתן ביום . השופט דני צרפתי בפני כבוד המשפט לעניינים מנהליים בנצרת בבית

http://www.nevo.co.il/case/22512908
http://www.nevo.co.il/case/22512908


 

ספק אם בבסיס הסוגיות ועדת הערר דחתה בקשה לאישור הסכם הפשרה בין הנישום לוועדה המקומית בקובעה כי 

מ.ד.מ   36378-06-16ם( -נ )י"עמ)ין מזרחי יאליה כיוון פסק הדין בענששהעלו הצדדים קיימת "אי ודאות אמיתית" 

 "(.עניין מזרחי)פורסם בנבו(( )להלן: " ירושלים בנייהבע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ול בנייהמזרחי יזמות ו

, היא בין היזםולאשר הסכם פשרה בין הרשות המקומית  תרשאי ועדת העררכזכור, בעניין מזרחי נקבע כי על אף שו

כמו כן החלטה אם לאשר אותה. ל בדומהשהבקשה לאישור ההסכם תהיה מפורטת ומנומקת, כך זאת בכפוף לתעשה 

 ,ודוקנובעת ממחלוקת ממשית. המדובר בפשרה ראויה וסבירה בנסיבות המקרה ועדת הערר להגיע למסקנה שעל 

בין בעלי הקרקע, ויש לוודא שההסכם אינו פוגע וצורה סבירה את הסיכונים בין הרשות הפשרה צריכה לחלק ב

 מדיניותה של ועדת הערר.את בשוויון בין הנישומים ואינו סותר 

להעריך את חלוקת הסיכונים והסיכויים שבבסיס המחלוקות שהוצגו, מה גם  ,כי אין דרך בשלב זה קבעה ועדת הערר

ופן חלוקת הסיכונים בכל אחת משלוש הסוגיות שבבסיס הפשרה וגם מטעם זה לא ניתן שהצדדים לא פירטו את א

 לבחון את סבירותה. 

מצב זהו  .עוד נקבע כי במצב הדברים האמור אין אפשרות להעריך אם בפשרה יש פגיעה בשוויון כלפי נישומים אחרים

עדת הערר כיצד יהיה באישור וולא ברור לו ,כלל המחלוקות המועלות בין הצדדים שבדיון אינן בלתי שכיחותשבו 

 הסכם זה כדי להשפיע על נישומים נוספים.

 על החלטה זו של ועדת הערר הוגש הערעור המנהלי דנא.

ן יהוגדרה סופית בפסק הדין בעני ,סמכותה של ועדת הערר לאשר הסדר פשרהבית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי 

 שות שצריכות להתמלא בעת בחינת הבקשה להסכם פשרה כתנאי לאישורו. נקבעו הדריאף במסגרתו אשר מזרחי, 

תה מפורטת יהבקשה לאישור הסכם הפשרה בפני ועדת הערר הישעל כך אין מחלוקת בית המשפט הוסיף כי 

במהלכו ודיון בבקשה בפני ועדת הערר נערך ומנומקת והציגה את השיקולים שהביאו לגיבוש הפשרה. מעבר לאמור, 

 הנימוקים העומדים בבסיס הפשרה ובכלל זה באמצעות השמאים מטעם כל אחד מהצדדים. הוצגו 

מדובר בפשרה אכן כי הוכיחו מעל ספק סביר  ,את מלוא הפירוט הדרושהציגו הצדדים  לסיכום קבע בית המשפט כי

 ין.יעל מבחני המשנה שנקבעו בענענו בכך ות ממחלוקת ממשית ונובעהראויה וסבירה בנסיבות המקרה 

 מכוח ההחלטה מושא הערר וזאת עד לסיום ניהול תיק הערר בנייההיתר  אין להנפיק

 פרדס חנה כרכור בנייהמשפ' דוד נ' ועדה מקומית לתכנון ו 1108/0519ערר 

 . 2019במאי  30ניתן ביום  עו"ד דקלה מוסרי טל. יו"רה בפני כבוד מחוז חיפה בנייהבוועדת ערר לתכנון ו

עוד  כל בנייהלהורות לוועדה המקומית שלא להוציא היתר  ,לשימוש חורג להיתר מתנגד לבקשה עסקינן בבקשה של

 הליך הערר תלוי ועומד.

, משום בנייההבקשה הוגשה לאחר שב"כ הוועדה המקומית הביע דעתו בפני העורר כי אין מניעה להוצאת היתר ה

 את הערר. מעמד להגיש התנגדות וממילא חסרי מעמד להגיש חסרישהעוררים 

)להלן:  1965 –תשכ"ה  ,בנייהב לחוק התכנון וה152בסעיף מבלי לדון בטענות הצדדים, קבעה ועדת הערר כי 

 . בנייהנקבע מפורשות כי הגשת הערר עוצרת את הוצאת היתר ה"(, החוק"

יקות את צו מצד הוועדה המקומית אינה רשאית להחליט על דעת עצמה אם נסיבות תיק העררועדת הערר הדגישה כי 

הוועדה המקומית כפופה להוראות החוק, ואינה רשאית להוציא את היתר  המניעה דה פקטו שנקבע בחוק, אם לאו.

 , אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדת הערר.בנייהה



 

טענות הוועדה המקומית הנוגעות למעמדם של העוררים שייכות, אם בכלל, להליך הערר עצמו ועדת הערר הוסיפה כי 

הן לסוגיית מעמדם של ומסגרתו רשאית הוועדה המקומית לטעון כל טענה )עניינית( הן לגופו של עניין בר אש

נטולי מעמד מכל סיבה שהיא, היו הסמכות לקבוע כי העוררים לא היו רשאים להגיש את הערר או  ,העוררים. אולם

לחוק ב 152ריר וקיים והוראת סעיף ר שעדת הערר בלבד. כל עוד ועדת הערר לא קבעה אחרת, הליך הערונתונה לו

 תקפה ומחייבת את הוועדה המקומית. 

 מכוח ההחלטה מושא הערר וזאת עד לסיום ניהול תיק הערר. בנייהסוף דבר, הוועדה המקומית לא תנפיק היתר 
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