
 

 

 

 

 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.

 

נפנה את תשומת לבכם להחלטה מעניינת של ועדת המשנה לעררים במועצה 

הוועדה  חלטותהארצית בענין ככר אתרים ולמתח שבין ועדות התכנון ובין ה

 ביחס לתכנון העירוני.  ף("ולחוהלשמירת הסביבה החופית )

 

כפי שפורסם גם בעיתונות, המועצה הארצית אישרה קידום שינוי כמו כן, 

כך שהצפיפות  35אופן חישוב הצפיפות בישובים בישראל במסגרת תמ"א 

ל ביותר על התכנון בישראל, עחשובה השפעה לכך יש תגדל באופן משמעותי. 

  חישוב הצפיפות בתכניות מתאר וכמובן על תכנון הסביבה העירונית. 

  

  

  

 

 

 קריאה מהנה!  נאחל ,כתמיד

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אותנו:בקר מוזמנים ל
www.fbclawyers.com 

 
 :אחרינו ולעקוב

 

   
  

לא יאושרו  -ככר אתרים 
חריגות משמעותיות 

 5000מהוראות תכנית תא/
עד ליישומה של תכנית 

 מפורטת
* 

החלטת גורמי התכנון 
ף את השימוש בכלי להעדי

של שינוי ייעוד והפקעה על 
אינה  ,פני איחוד וחלוקה

מצדיקה התערבות בית 
 המשפט

* 
ותמ"ל יכולה לאשר גם 
תכניות הכוללות מסחר 

 ותעסוקה
* 

בחישוב שטח מגרש אין 
בחשבון שטח  הביאל

שייעודו שונה במסגרת 
ציבור, גם אם  צורכיתכנית ל

 שונה הרישוםעדיין לא 
*  

רסום הקלה כולל לא כל פ
בצידו גם חיוב בהיטל 

 השבחה
* 

המועד הקובע לבחינת 
על בקשה  38תחולת תמ"א 

בו שלהיתר, הוא המועד 
החליטה הוועדה המקומית 

 לאשר את הבקשה
*  

מתי ייחשב זיכרון דברים 
כחוזה לעניין היטל 

 ?השבחה
* 

הגשת ערר עוצרת את 
הוצאת היתר הבניה, ללא 

 יוצאים מן הכלל
* 

מתלה בהסכם מכר תנאי 
אינו משנה את מועד 
המימוש לענין היטל 

 ההשבחה

 2019אוגוסט             עו"דכן תכנון ובנייהמ

http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

עד ליישומה של תכנית  5000לא יאושרו חריגות משמעותיות מהוראות תכנית תא/ -ככר אתרים 

 מפורטת

 כסי עידית, שותפות מוגבלת נ' הוועדה לשמירת הסביבה החופיתג'י.טי.אל.וי נ 22/19ערר )מטה( 

 .2019ביולי  31ועדת המשנה לעררים בפני כבוד היו"ר עו"ד שמרית גולן. ניתן ביום  – בנייהבמועצה הארצית לתכנון ו

שו לדחות בקשות להקלות שהוג "(,הולחו"ף)להלן: " הוועדה לשמירה על הסביבה החופית על החלטתעסקינן בערר 

 "(.כיכר אתרים)להלן: " ג'( 301בעניין תא שטח "כיכר אתרים" )על ידי העוררת 

 לכיכר בנוגעהמפורטת  התכנית הוראות כי השגויה, ההנחה על מבוססת ף"הולחו החלטת כי טענה העוררת,, בתמצית

תאר של תל אביב הוראות תכנית המשל  התכנון מעקרונות חורגות, המחוזית הוועדה ידי על שאושרו כפי, אתרים

 . הוצג שלא, זו חריגה להצדיק כדי נוסף מידע נדרש וכי( "התכנית" או "5000תא/להלן: ")

 התכנית ברמת ודאי, שהוצג המידע בסיס על להצדיקה ניתן, כאמור חריגה קיימת אם גם כי ,העוררתעוד טענה 

 המפורט שהתכנון מנת על רק ,למתחם חסבי המיטבית התכנית שאינה בידיעה תכנית לאשר ראוי זה ואין, הכוללנית

 .המחוזית בוועדה לדיון יחזור

יש להותיר את התכנון וכי  5000אין לאשר בשלב זה הקלות משמעותיות מהוראות תכנית תא/כי  טענה מנגדף "הולחו

 וזאת עד ליישומה של תכנית מפורטת. 5000לתכנית תא/כפי שנקבע בהתאם  ,במתחם כיכר אתרים

לא הוצגה הצדקה לחריגות המבוקשות בנקודת הזמן לעררים דחתה את טענות העוררת וקבעה כי ועדת המשנה 

נמצא כי עד לתכנון המפורט של השטח, שבו יתבררו גודל המגרש כן  וכמ .הרלוונטית לאישור התכנית הכוללנית

ת הבנייה הנוספות הנדרשות לאחר הפרשות לצורכי ציבור, היקף זכויות הבנייה שניתן יהיה לגזור ממנו והיקף זכויו

אין ודאות לגבי ההצדקה לחריגות המבוקשות בעניין גובה המבנים  –לצורך הפיכת התכנון לישים מבחינה כלכלית 

 והרח"ק, ולהיקפן.

אין מניעה שבתכנון המפורט יאושרו החריגות המבוקשות מהוראות תכנית עוד קבעה ועדת המשנה לעררים, כי 

כך הצדקה, אלא שתכנון מפורט כזה יתבצע לאחר גיבוש מסמך מדיניות למתחם החופי על , ככל שתימצא ל5000תא/

בהיותו חורג  –ף ", ויידרש לאישור הוועדה המחוזית והולחו5000ידי הוועדה המקומית, כפי שמורה תכנית תא/

 מהתכנית הכוללנית.

 

 ,יחוד וחלוקהל פני אעהחלטת גורמי התכנון להעדיף את השימוש בכלי של שינוי ייעוד והפקעה 

 בית המשפט אינה מצדיקה התערבות

 הוועדה למתחמים מועדפים לדיור )ותמ"ל( נ' ישראל נוימן 2279/19מ "עע

ביולי  24מנהליים בפני כבוד השופט י' עמית. ניתן ביום משפט לערעורים בעניינים -בבית המשפט העליון בשבתו כבית

2019. 

על להעדיף את השימוש בכלי של שינוי ייעוד והפקעה ם החלטת גורמי תכנון בית המשפט העליון נדרש לשאלה, הא

 בית המשפט. התערבותאת מצדיקה  ,תחום תכנית איחוד וחלוקהבמגרש  הכללת פני

הוכנה בהתאם לחוק לקידום הבנייה התכנית  .תכנית בניין עיר מפורטת בתחום העיר רמת גן הערעורבמוקד 

, וכוללת גם הוראות לעניין איחוד וחלוקה שלא ("חוק הותמ"ל")להלן:  את שעה(במתחמים מועדפים לדיור )הור

 (. "התכנית")להלן:  בהסכמה וטבלאות הקצאה ואיזון ביחס למתחם האיחוד והחלוקה המסומן בתכנית



 

תכנית, שונה ייעוד המגרש מושא הערעור משטח חקלאי ל"מאגר בריכת מים ומתקנים הנדסיים", עבור ל בהתאם

נה המוצעת בתכנית ועבור חלקה המזרחי של רמת גן. טרם הפקדת התכנית נכלל המגרש בתוך מתחם האיחוד השכו

מזרחי משטח התכנית, למעט המגרש, כך שהוא נותר חלק -וחלוקה, אך בהמשך הוחלט להוציא את כל השטח הצפון

 טבלאות ההקצאה. מממנה אך הוצא ממתחם האיחוד וחלוקה ו

)להלן: וועדה למתחמים מועדפים לדיור ללעניינים מנהליים הורה בתו כבית משפט המחוזי בש בית המשפט

 הערעור. . על החלטה זו הוגשלכלול את המגרש בתוך מתחם האיחוד וחלוקה שבתכנית"(, הותמ"ל"

המשיבים טענו כי גריעת המגרש ממתחם האיחוד וחלוקה מהווה פגיעה בשוויון, וכי לא ניתנה לה הצדקה תכנונית 

 לוונטית בשים לב לזיקה הברורה בין שינוי ייעוד המגרש לתכנית.ר

ההחלטה אם לכלול מגרש מסוים במתחם איחוד וחלוקה בתכנית או לא, היא החלטה הותמ"ל טענה מאידך, כי 

המצויה בליבת שיקול הדעת המקצועי של גורמי התכנון ועל בית משפט להימנע מלשים שיקול דעתו  ,תכנונית

הוא אינו , ואת האזור כולונועד לשמש  המגרששכן  ,מוצדקת לגופהאף ההחלטה טענה הותמ"ל, כי  עוד. םבמקומ

שטח שבמתחם האיחוד וחלוקה שבתכנית. לכן, אין מקום להטיל את העלויות של שינוי הייעוד לבלעדי קשור באופן 

 על בעלי הזכויות במקרקעין שבתחום התכנית בלבד.

מנגנון איחוד וחלוקה הוא אמצעי תכנוני שנועד להקל על ביצוע תכנון ערעור ופסק, כי בית המשפט העליון קיבל את ה

של חטיבת קרקע נתונה לייעודים שהוגדרו. באמצעות הוראות בדבר איחוד וחלוקה יכולים מוסדות התכנון 

להורות על  המוסמכים, לשנות את הזכויות הקנייניות של בעלי מקרקעין בתחומה של תכנית, לאחד בין מגרשים,

חלוקתם מחדש באופן שונה ולהקצות את הזכויות בהם באופן שונה בין בעליהם, בין אם בהסכמה ובין שלא 

בהסכמת הבעלים. מטרת כלי זה היא לעזור לגורמי התכנון לפעול כך שהבעלות בקרקע לא תהווה אילוץ שיפגע 

 באיכות התכנון ומימוש התכנית באופן מיטבי.

הפסיקה הכירה בשיקול דעת רחב הניתן לגורמי התכנון בדבר ההחלטה על הדרך הוסיף, כי בית המשפט העליון 

התכנונית שבה יקודמו היעדים הציבוריים של קרקע, אם בדרך הפקעתה או בדרך של צירופה למתחם איחוד וחלוקה, 

תכנון שוללת שימוש שעליה להתבסס על שיקולים תכנוניים מובהקים. בהתאם לכך, הגישה העקרונית של מוסדות ה

רכי פיצוי בעלי הזכויות בקרקע, ואין לו לאדם זכות קנויה שהתכנון המחודש של ובמכשיר של איחוד וחלוקה רק לצ

 מקרקעיו ייעשה דווקא באמצעות הכלי התכנוני של איחוד וחלוקה.

, ולא נמצא כי נפל פגם במקרה זה גורמי התכנון דנו בטענות המשיבים והחליטו לדחותןבית המשפט העליון קבע כי 

בריכת המים שעתידה לקום בשטח המגרש, נועדה לשרת  ,. אמנםת המשפטבהחלטותיהם המצדיק את התערבות בי

גם את תושבי השכונה העתידית במתחם התכנית והמדינה אף הכירה בכך שהקמת הבריכה חיונית לאישור התכנית, 

 א נועדה לשרת במובהק את מתחם המגורים המתוכנן בתכנית. אולם, בריכת המים דרושה לצורך עירוני ומרחבי, ול

 

 ותמ"ל יכולה לאשר גם תכניות הכוללות מסחר ותעסוקה

החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי נ' הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים  18561-02-18עת"מ 

 ואח' )ותמ"ל( מועדפים לדיור

 14. ניתן ביום נאסר ג'השאןבפני כבוד השופט  משפט לעניינים מנהליים-ביתבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כב

 .2019ביוני 

שערי עכו, שלפיה יוקם  – 1042תכנית תמ"ל את את ההחלטה לאשר  העותרים במסגרתה תקפוענייננו בעתירה אשר 

 . "(התכנית)להלן: "כו מזרחית לעיר ע, שטחי מסחר ותעסוקהכן יחידות דיור ו 8,000 -רובע מגורים חדש הכולל כ



 

טענה במהלכו. עוד  העל פגמים שעלו לטענת ה, בין השאר, נגד תהליך ההכרזה של התכנית והצביעהטענ העותרת

 "(,הותמ"ל)להלן: " הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור כי אין זה מתפקידה של העותרת,

 מות על ידה.לכלול שטחי מסחר ותעסוקה בתוכניות המקוד

היא איננה אמורה לפתור מצוקת דיור מקומית או אזורית. מטרתה היא לפתור את בעיות מנגד טענה הותמ"ל, כי 

סובלת מדינת ישראל. כך אף לגבי שטחי תעסוקה ומסחר. עוד טענה הותמ"ל, כי לשון החוק, תכליתו  ןהדיור מה

ל תושבי הישוב, וכי ההחלטה לבחור במסלול תכנוני ומטרתו מתירות תכנון שטחי מסחר ותעסוקה שישרתו את כל

לפי הותמ"ל היא החלטה שבשיקול דעת הממשלה ואין להתערב בה, קל וחומר כאשר אין מדובר בישוב חדש, כי אם 

 בהרחבת ישוב קיים.

לפתור בעיה ארצית ובסמכותה לבחון ולתת מענה כדי הותמ"ל נוסדה בית המשפט העליון דחה העתירה ופסק כי 

כי תהיינה לתכנית השפעות על העיר כולה, ולא רק על שטח  ,לצרכים הכלל עירוניים בראייה כוללת. המחוקק צפה

התכנית, ועל כן יש להותיר בידי הותמ"ל שיקול דעת לבחינת ההשלכות של התכנית על העיר כולה ולבחון מה הם 

 שטחי התעסוקה והמסחר הדרושים לעיר כולה. 

יש לדחות את טענות העותרת לפיה אין בסמכות הותמ"ל לאשר שטחי מסחר בהיקף ע, כי בית המשפט העליון קב

על' ורשויות התכנון מצאו, -בית המשפט אינו 'מתכנן .אין עילה להתערבותש הריהאמור. באשר למישור שיקול הדעת, 

תכנון לגבי שטחי כי שטחי המסחר בתכנית הולמים את צורכי העיר, ומשכך אין להתערב בשיקול דעת רשויות ה

 המסחר והתעסוקה.

 

רכי ציבור, גם אם ובחישוב שטח מגרש אין לקחת בחשבון שטח שייעודו שונה במסגרת תכנית לצ

 עדיין לא נרשם בשם הרשות

  יעוץ וניהול נכסים בע"מ -עיריית תל אביב נ' מ.ע.ג.ן.  3643/18עעמ 

ביולי  10מנהליים בפני כבוד השופט י' עמית. ניתן ביום בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים 

2019. 

 יפו. - אביב-ערעור על היקף זכויות הבנייה לניוד מכוח תכנית השימור בעיר תלענייננו ב

(. תכנית "הבניין"שנבנה בשנות השלושים של המאה הקודמת )להלן:  יפו - אביב-המשיבות הן בעלים של בניין בתל

(. לפי תכנית "תכנית השימור")להלן:  מבנה לשימור בהגבלות מחמירות ינוחלה על הבניין שה ,ב/2650השימור תא/

השימור לא ניתן לממש זכויות בנייה במבנים לשימור, אך לפי תקנון תכנית השימור הוועדה המקומית רשאית להתיר 

 (. "המגרש המקבל"ניוד זכויות בנייה למגרש אחר )להלן: 

)המצויה בבעלות המשיבות( לעניין חישוב  האם יש לכלול בשטח הבניין את המדרכה ,אלהסביב השהמחלוקת נסבה 

 . הזכויות

על כל  קמא פסק כי כל עוד לא בוצעה הפקעה כדין, הזכויות בשטח המדרכה שייכות במלואן למשיבות משפט-תבי

יפו את הערעור  –אביב -ית תלעל הכרעה זו הגישה עירי למגרש המקבל. בנייהלצורך חישוב זכויות ה ,המשתמע מכך

 שלפנינו.

לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות  (א)3 תקנהלצורך יפו טענה כי  –אביב -עיריית תל

כדי להפחיתו  רכי ציבורוכנית לצ, די בכך שהשטח במגרש נועד בת"()א(3"תקנה )להלן:  1992-ובהיתרים( התשנ"ב

 יועד בתכנית)א(, מרגע ששטח מסוים 3. קרי, לפי תקנה בנייהלעניין סך השטח "נטו" מכוחו ניתן לגזור אחוזי ה
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 יה.ירכי ציבור, לא ניתן להתחשב בקיומו לעניין חישוב זכויות הבנולצ

שטח  ,בנייההחישוב של שטחים ואחוזי  כיצורכי ל ,קובעת )א(3תקנה בית המשפט העליון קיבל הערעור ופסק, כי 

בתכנית או בתשריט חלוקה או איחוד, לפי העניין, לאחר שנוכה ממנו החלק שנועד  נתחםמגרש הוא השטח כפי ש

זולת אם הוא ממשיך להיות חלק  ,1965 -, התשכ"הציבור כאמור בפרק ח' לחוק התכנון והבניה צורכיבתכנית ל

התכנית תהיינה בדרך של רישום זיקת הנאה בלבד. מכאן שלפי התקנה יש לחשב את מהמגרש, וזכויות הציבור לפי 

 שטח המגרש "נטו".

תכנון. אכן, בהיבט הקנייני, כל עוד שטח המדרכה לא הופקע, יש להבחין בין קניין לעוד ציין בית המשפט העליון, כי 

)א(, די בכך 3ניתן לראות את המשיבות כבעלים של שטח המדרכה בכפוף לזיקת הנאה מכוח שנים. אך לצורך תקנה 

כי קיימות מספר תכניות סטטוטוריות שבהן  ,ציבור. במקרה דנן אין חולק צורכישהשטח במגרש נועד בתכנית ל

ציבור" כאמור  צורכישטח הכולל את המדרכה כ"דרך", כדי לראות את השטח ככזה "שנועד בתכנית למסומן ה

 )א(.3בתקנה 

 

 לא כל פרסום הקלה כולל בצידו גם חיוב בהיטל השבחה

 ירושלים בנייהטברסקי בשי מרים נ' הוועדה המקומית לתכנון ו 8138-08-18ם( -ערר )י

 3בפני כבוד היו"ר בנימין זלמנוביץ'. ניתן ביום  מחוז ירושלים והיטלי השבחה פיצויים בנייההערר לתכנון ו בוועדת

 .2019ביוני 

הוועדה ירושלים )להלן: " בנייהמציאה הוועדה המקומית לתכנון ובדרישת תשלום היטל השבחה שה עניינו של הערר

 הקלה שניתנה ביחס לקומת הגג. בגין  "(,המקומית

אינן זכויות מוקנות אלא זכויות מותנות, אשר בנסיבות  נשוא היטל ההשבחהויות זככי ה, הוועדה המקומית טענה

"במידה וישנו שינוי מנספח הבינוי בתכנית מפורטת אשר לפיו  בהתאם למסמך הנחיות של מהנדס העירו ההמקר

 ., מחייבות פרסום הקלהמתייחסת לקומת הגג"

ית המפורטת החלה על המקרקעין ואין סטייה מהוראות מאידך טענה העוררת, כי אין שינוי מנספח הבינוי בתכנ

 התכנית. לכן ההקלה נשוא הבקשה אינה הקלה המקימה חבות בהיטל השבחה.

הדורשת פרסום הקלה,  ,הקלה הנובעת מהנחיית מהנדס העירמדובר בועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה, כי 

  מתייחס לקומת גג.הבמקרה שישנה תכנית הכוללת נספח בינוי 

ככל שאכן נדרשת ההקלה, הרי וציינה, כי  איננה הקלה כמובנה בחוק ,ההקלה האמורהועדת הערר קבעה עוד, כי 

 למעלה מן הצורך.  אשההקלה הי

בו מדובר בבקשה התואמת תכנית שאינה דורשת פרסום שכי אף במקרה  נאמר,לא אחת ועדת הערר הוסיפה, כי 

פרסם את הבקשה להערות הציבור, והכל במסגרת הפעלת שיקול דעתה הקלה, אין בכך כדי לשלול את האפשרות ל

, נכון עושה הוועדה המקומית כאשר היא מבצעת זהלעיתים, כמו במקרה  ודוק,הרחב של הוועדה המקומית בעניין. 

, אין מדובר במקרה הנדוןה מהוראות התכנית, כמו יהליך פרסומי. אך ככל שהליך פרסומי זה אינו בבחינת סטי

 קלה שבגינה קמה חבות בהיטל השבחה.בה

 

 

 



 

בו החליטה הוועדה שהוא המועד  ,על בקשה להיתר 38תמ"א  תחולת תבחינלהמועד הקובע 

 המקומית לאשר את הבקשה

 גבעתיים בנייהושיץ אורי, גולן דליה נ' הוועדה המקומית לתכנון ו 5165/17ערר )ת"א( 

ביוני  25. ניתן ביום עו"ד אפרת דון יחייא סטולמןבפני כבוד היו"ר  אביב-מחוז תל בנייהערר מחוזית לתכנון ו בוועדת

2019. 

 "(,הוועדה המקומית)להלן: " גבעתיים בנייהלתכנון ול המקומית ועדהוה החלטת עלים שהוגשו עררעסקינן ב

היתר דירות. בבקשה ל 4קומות ובו  2. מדובר בבית בן 38מחדש מכוח תמ"א  בנייהלהריסה ו להיתר בקשהשאישרה 

 דירות. 12קומות ומרתפי חניה ובו  7.5הוצע להרוס את המבנה הקיים ולבנות תחתיו בניין חדש בן 

הוועדה המקומית דנה בבקשה להיתר ובהתנגדויות ואישרה אותה בשינויים, תוך קבלת ההתנגדויות בחלקן. בין 

 קומות.  6.5רה מבנה בן אישהשאר קבעה הוועדה המקומית שיש לצמצם את הבינוי המוצע בבקשה להיתר ו

ידי מתנגדים המתגוררים בצמידות לבניין מושא הבקשה להיתר )להלן: -על החלטת הוועדה המקומית הוגש ערר על

 "(, אשר נשמעו במאוחד. "מגישת הבקשה להיתרידי מגישת הבקשה להיתר )להלן: -( וכן ערר על"המתנגדים"

 על הבקשה להיתר. 38במסגרת הדיון, התעוררה סוגיית תחולת תמ"א 

( 5, שהינו התקן הרלוונטי לבחינת מבנים שחיזוקם מפני רעידות אדמה נדרש, כנוסחו הקודם )לפי גיליון 413תקן 

אינה חלה עליו,  38, תמ"א 413, הרי שהוא פטור מתחולת תקן 'מבנה נמוך'הוא  החיזוקככל שהמבנה מושא קבע, כי 

 .חיזוקווח התמ"א לצורך לא ניתן לאשר תוספת של זכויות מכלפיכך ו

(, המבנה מושא הבקשה להיתר לא הוגדר כ'מבנה נמוך', ולכן לכאורה 5כנוסחו הקודם )לפי גיליון  413בהתאם לתקן 

 . 38לא הייתה מניעה לחזקו בהתאם לתמ"א 

להיתר המבנה מושא הבקשה  כנוסחו היום( המעודכן, תיקן את הגדרת 'מבנה נמוך' ו6)לפי גיליון  413אלא שתקן 

תיקון זה חלה הוראת מעבר ותחולתו נקבע כי על עליו ולא ניתן לחזקו. אינה חלה  38מוגדר ככזה, ולפיכך תמ"א 

 .6שנתיים נוספות מיום פרסומו של גיליון 

והגדרת 'מבנה נמוך' שבו כפי שהיה במועד הדיון  413לטענת מגישת הבקשה, יש להחיל על הבקשה להיתר את תקן 

על  38ולאפשר תחולת תמ"א  5, בהתאם למהדורת גיליון ובו אושרה הבקשה להיתר. דהיינשת, בוועדה המקומי

 הבקשה. 

, רק על 413לתקן  5הוועדה המקומית טענה כי ניתן להמשיך ולהחיל את הגדרת 'מבנה נמוך' כפי שהייתה בגיליון 

חלוטה(, וזאת בתוך תקופת  ידי הוועדה המקומית בהחלטה שחלף המועד לתקיפתה )החלטה-בקשות שאושרו על

 . 6הביניים שנקבעה במסגרת תיקון גיליון 

, שכן על החלטת הוועדה המקומית הוגש ערר 6דהיינו, על הבקשה להיתר מושא הערר יש להחיל את הוראות גיליון 

 שעודנו תלוי ועומד )אין החלטה חלוטה בתוך תקופת הביניים(. 

בו החליטה שחלה על הבקשה להיתר הוא המועד  38הבחינה אם תמ"א  ועדת הערר קבעה כי המועד הקובע לעניין

הוועדה המקומית לאשר את הבקשה. במקרה הנדון, החלטת הוועדה המקומית שאישרה את הבקשה להיתר 

 . 5התקבלה בתוך תקופת תחולתו של גיליון 

 6גיליון  -קרי ,ה הבקשה להיתרלפיכך, קבעה ועדת הערר כי על הבקשה ימשיכו לחול ההוראות כפי שהיו בעת שנדונ

 במקרה הנדון.  38אינו מהווה מניעה מלאשר תוספת זכויות מכוח תמ"א אשר 



 

 מתי ייחשב זיכרון דברים כחוזה לעניין היטל השבחה

 ירושלים בנייהמקומית לתכנון ולהועדה הויצחק והדסה חדש נ'  8144-10-18ם( -ערר )י

בפני כבוד היו"ר עו"ד בנימין זלמנוביץ'. ניתן  מחוז ירושלים היטלי השבחהפיצויים ו בנייההערר לתכנון ו בוועדת

 .2019ביוני  6ביום 

 .מתי ייחשב זיכרון דברים כחוזה לעניין היטל השבחהועדת הערר נדרשה לשאלה 

לב המחלוקת הוא מהו  .בבעלותםש חיוב בתשלום היטל השבחה שהוטל על העוררים ביחס למקרקעיןהערר נסוב על 

 .חתימה על הסכם המכרהעד המימוש על פיו תחושב השומה: מועד עריכת זיכרון הדברים או מועד מו

הפסיקה  . שכןיש לראות במועד עריכת זיכרון הדברים כמועד המימוש ולא במועד עריכת ההסכם טענו, כי העוררים

ר תכנית, אלא דורשת את אינה דורשת דווקא עריכתו של הסכם סופי כאופן הבלעדי למימוש השבח בעקבות אישו

 בו "התעשר" בעל הנכס. שבחינת המהות הכלכלית של התקשרות הצדדים והיכולת להצביע על המועד 

הצדדים להסכם המכר לא ראו בזיכרון הדברים כמחייב או כי יש בו את גמירות הדעת הוועדה המקומית טענה, כי 

 וש הוא מועד חתימת הסכם המכר.ולכן, מועד המימ והמסוימות הנדרשות בהסכם מכר מקרקעין

מסמך שכותרתו "זיכרון דברים" יכול, בנסיבות מסוימות, להיות הסכם מחייב בפני עצמו, ועדת הערר קבעה כי 

וחלק ממשא ומתן לכריתת חוזה מחייב. כדי שזיכרון דברים בלבד ובנסיבות אחרות עשוי הוא לשמש "חומר גולמי" 

 ל גמירת דעתם של הצדדים להתקשר בחוזה ולהיות מסוים די צורכו.ייחשב להסכם מחייב, עליו להעיד ע

בענייננו, קבעה ועדת הערר, כי זיכרון הדברים אינו מראה מסוימות וגמירות דעת מספקת כדי מסמך מחייב וכי 

חסרים בו פרטים מהותיים אשר מופיעים לראשונה רק בהסכם המכר ולא זו אף זו, הערת האזהרה נרשמה רק לאחר 

 תימה על הסכם המכר.הח

 

 , ללא יוצאים מן הכללבנייההגשת ערר עוצרת את הוצאת היתר ה

  ואח' יגאל תבורי ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור 1070-04-19ערר 

 .2019ביוני  26ניתן ביום  עו"ד דקלה מוסרי טל. יו"רה בפני כבוד בוועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה

הוועדה כרכור )להלן: " –חנה -הוועדה המקומית לתכנון ובניה פרדסעל החלטת אשר הוגש ערר ר בהמדוב

לוועדה  . במקביל, פנתה העוררת38תמ"א  חולהיתר מכ הבעניין תנאים שנקבעו בהחלטה בנוגע לבקשת "(,המקומית

 .הפרויקט ביצועלעכב את  לאכדי  התואם את החלטת הוועדה המקומית, וזאת בנייהבבקשה לקבל היתר  המקומית,

"( החוק)להלן: " 1965 –תשכ"ה  ,בנייהב לחוק התכנון וה 152בסעיף וקבעה כי  דחתה את הבקשה הוועדה המקומית

הוראת החוק אינה מבחינה עוד ציינה הוועדה המקומית, כי . בנייההערר עוצרת את הוצאת היתר ה כי הגשת ,נקבע

 .בנייהעוצר את הוצאת היתר ה –מגיש הבקשה להיתר. כל ערר שמוגש  מתנגד ובין עורר שהוא בין עורר שהוא

מהווים זכויות  כרוכה בניצול תמריצים שאינם 38בקשה להיתר מכוח תמ"א ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי ה

ה ועדת הערר ציינ נתון על כן לוועדה המקומית.מוקנות. שיקול הדעת אם לאשר את התמריצים שהתבקשו, אם לאו, 

ועדת  .הוועדה המקומיתשל דעת הבמצב דברים זה בוודאי שאין כל מקום ואף לא הקטן ביותר לכבילת שיקול כי 

כל עוד לא מוצה הליך הערר, גם כזה שהוגש על ידי מבקש  הוועדה המקומית וקבעה, כי ה שלהערר קיבלה את טענת

יהיה נתון לשיקולים של אפשרות קבלת הטענות  הסופי באופן המיטבי וכל תכנון ההיתר, לא ניתן לתכנן את המבנה

 בערר.



 

 תנאי מתלה בהסכם מכר אינו משנה את מועד המימוש לענין היטל ההשבחה

 . הרצליה בנייהאסתר יעקובוף ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ו 85041/17ערר 

 19ניתן ביום . טל יו"ר עו"ד שרוןבפני כבוד ה אביב-בוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל

 .2019בפברואר 

ועדת הערר נדרשה לשאלה אם תנאי מתלה בהסכם מכר יכול לדחות כשלעצמו את מועד המימוש לעניין היטל 

 השבחה בגין הסכם מכר.

יצלח בפינוים של  מאחר שהסכם המכר כולל סעיף המקנה לקונה אפשרות לבטל את ההסכם אם לאהעוררים טענו כי 

 תנאי זה.שבו יתממש מחזיקים ברוב הקרקע, הרי שאירוע המימוש נדחה למועד דיירים מוגנים ה

חתימת ההסכם כשלעצמו, אירוע "( טענה כי הוועדה המקומיתהוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה )להלן: "

 .שומת היטל השבחה בגין מימוש מלא בצדק, המציאה לעורריםאירוע מימוש ועל כן  מהווה

ניתנת ליזם הזכות לבטלו  מדובר בהסכם מכר מקרקעין לכל דבר ועניין, גם אםהערר וקבעה כי ועדת הערר דחתה 

  לא ניתן יהיה לפנות את הדיירים המוגנים.שככל 

ספק אם פינוי הדיירים המוגנים אכן מהווה תנאי מתלה לפי ההסכם, ואולם גם אם מדובר  כי ועדת הערר הוסיפה

 בות בהיטל השבחה כאירוע מימוש, כפי שהוכרע לא פעם.מתלה, עדיין מקים ההסכם ח בתנאי

ועדת הערר סיכמה כי אין בכוחו של תנאי מתלה לדחות את מועד המימוש לעניין חישוב היטל ההשבחה והמצאת 

 השומה. חתימה על הסכם המכר על כל תנאיו, הוא המהווה את אירוע המימוש.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 לקת תכנון ובנייהמח
 אוריון ושות'פישר בכר חן וול 

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 esharon@fbclawyers.com 03-5266962 עו"ד אפרת שרון 
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 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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