
 

 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

 

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

 פסיקות של בתי המשפט ושל ועדות ערר שפורסמו בעת האחרונה. חקיקה ו

 

לבכם   תשומת  את  מס'  לתזכיר  נפנה  )תיקון  והבנייה  התכנון  התשפ"א128חוק   ,)–

 .  בנייהתחומים חשובים ביותר בתחום התכנון והמשמעותית ב רפורמהמציע ה  2020

ל היתר  כך  בין  בתזכיר  מוצע  לוועמשל  תכניות    דהלהעניק  לאשר  סמכות  מקומית 

לתמ"א   ה  38חלופיות  שטחי  הגדלת  בת   בנייהתוך  העומד    350%לעד  נאים  במגרש 

סמכויות הקיימות על פי ספות לסמכויות נו  יצירת מנגון המעניק לוועדה המקומיתו

 א ולרבות אישור תכנית אשר אינה תואמת את התכנית הכוללנית.  62סעיף 

,  עוד מציע תזכיר החוק לצמצם את מוסד ההקלות וצירוף מסמכים מנחים לתכניות

 מטרה זו.  לשם מימוש ת הוראות גמישות בתכניות  גם קביעכמו 

להסדיר את נושא הקצאת שטחי ציבור לרשויות מקומיות תזכיר החוק  עוד מבקש  

 ן הקצאתם.השטחים ואופהיקף  –במסגרת תכניות מתאר 

סעיף   פי  על  התביעות  הליך  מבקש  –לחוק    197תיקון  כי    התזכיר  במקרים  לקבוע 

להגיש  מסו יהיה  ניתן  לא  פיצויים  יימים  מתארית  יב תביעות  לתכנית  )שאינה חס 

  .ספיםוכן שינויים נו  ורטת(פמ

ו שינויים מרחיקי גם ב  מציעהשבחה ו ה   לנושא היטלבהרחבה  תזכיר החוק מתייחס  

מ  לכת. היתר  בגינה  בין  "תכנית"  הגדרת  ההשבחה,  בהגדרת  שינויים  על  יחול  דובר 

 ועוד.   היטל השבחה, היטל בגין זכויות מותנות

ביעת הליך לאישור וחלוקה בהסכמה שאינו  קזכיר הם  ם בת ים שנדוננוספי  נושאים 

תכנית, הסדרת נושא ההנחיות המרחביות, אפשרות להמשיך ולקדם היתרי  במסגרת  

בגינם,  שגם במקרה    בנייה עררים  הוגשו  לבו  ביחס  אבחנה   ,שוב שטחיםחישינויים 

 ועוד.   ם עיקריים ושטחי שירותבין שטחי

מדוב הבתזכיר    ראמנם  מעלה  הוא  אולם  בלבד  לשינויים  חוק  רבים  צעות 

 . כולולהם השפעה גדולה על התחום  אשר יש בנייה ומשמעותיים בהליכי התכנון וה

 

 . שמחוחג חנוכה   קריאה מהנה נאחל ,תמידכ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ו:אותנר קבמוזמנים ל
clawyers.comfbwww. 

 
 : אחרינו ובעקול

 

   
  

 
לא אושרה הארכת חוזי 

חכירה "בתנאים מקוריים"  
 ללא תניית שינוי ייעוד 

* 
הריבית שיש להוסיף  

בגין   במסגרת תביעת השבה
  , ביתר ההיטל השבחה שנגב

היא על פי חוק רשויות 
מקומיות )ריבית והפרשי ה

 הצמדה על תשלומי חובה(  
* 

 מעמדן של הנחיות מרחביות 
* 

מתחם  קביעת ההשבחה ב
במימוש בדרך  פינוי ובינוי

של אישור בקשה להיתר 
 בנייה והקלות 

* 
חיוב בהיטל השבחה בגין 

החיוב הוא בגין   – תכנית צ' 
התכנית ואינו כולל השבחה 

נוסף   שנדרש בגינה הליך
 שאין וודאות למימושו

* 
העברת  -היטל השבחה 

זכויות הנעשית במסגרת 
מיזוג חברות וללא תמורה,  

 ימוש מ מהווה
* 

שבחה בגין בחישוב היטל ה
בחשבון   הביא הקלות, יש ל

כי ההקלות צמודות לחיי  
 הנכס ויפקעו עם הריסתו

* 
ניתן לקבוע כי תכנית היא 

 23תכנית מכוח סעיף 
אף שהדבר לא   38לתמ"א 

 נאמר בה במפורש  
* 

   2020 דצמבר            נייהבון וכן תכנדעו"מ
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 ת שינוי ייעוד יי לא אושרה הארכת חוזי חכירה "בתנאים מקוריים" ללא תנ

 עון ז"ל נ' רשות מקרקעי ישראל וח סמי שמעזבון המנ 5566/18א "ע

בדצמבר   3ארז, ניתן ביום  -בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני כבוד השופטת ד' ברק

2020 . 

מנהליים  נ עניינ לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  המחוזי  המשפט  בית  פסיקת  על  בערעור  הצהרתי  לשו  סעד  להעניק  א 

וההתחייב פה  להבטחות  בעל  שניתנו  מניות לויות  בעל  ז"ל,  שמעון  סמי  )להלן:  חברת  של    הימנוח  חקל  יכין 

)לה "המערערת" דאז  השיכון  שר  ידי  על  רשות (  "השר"ן:  ל(  )להלן  וראש  דאז  ישראל  "ראש  :  בהתאמה  מקרקעי 

 .( "ההתחייבות": )להלן עודתם תנאים, ללא תניית שינוי יו אלהארכת חוזי החכירה הקיימים ב (,, "רמ"י""רמ"י

ייעוד    נזכיר שינוי  תניית  קרקע    1  פרמסהחלטה  ב  נקבעהכי  של  חכירה  בהסכמי  לפיה  ישראל,  מקרקעי  מועצת  של 

למינהל    , חקלאית תוחזר  והקרקע  גמר  לידי  החכירה  הסכם  יבוא  אחר,  לייעוד  חקלאית  קרקע  של  יעודה  שינוי  עם 

 ראל. שימקרקעי  

הערעור   משפטיותניצבו  במוקד  שאלות  יכולות  ,  חתהא:  שתי  נרחב  בהיקף  ישראל  במקרקעי  מהותיות  זכויות  אם 

בעלת תוקף  היא  אם ההתחייבות  יה,  השני  . להיות מוענקות מתוקף התחייבות, ללא אישור מועצת מקרקעי ישראל

תהא זכאית  שרמ"י  כלומר מבלי    ,ברמ"יכיום  ם  שהארכתם של חוזי החכירה תיעשה בתנאים שאינם נהוגי  ךכמחייב  

 עוד מחקלאות לבנייה. י זרה במקרה של שינוי יהקרקעות לידיה בח  לקבל את

בדבר הארכת חוזי החכירה בתנאים    הברורתחייבות  מוכיחות כי אכן ניתנה לה השהציגה  הראיות    לטענת המערערת

. לבסוף טענה  פהוהתחייבותם תהא תק   ות שכזובייתח לתת הרמ"י  בסמכות השר וראש    ,כן, לטענתה   המקוריים. כמו

ל   ערת המער מקום  יש  של  כי  העיקרון  במסגרת  מקבלה  של  ההסתמכות  על  להגן  או  ההתחייבות  של  בתוקפה  הכיר 

 סמכות נחזית. 

  מתחייב על פי הוראות החלטה חכירה במתכונת שכוללת תניית שינוי ייעוד  הכי חידושו של חוזה    מצידה טענהרמ"י  

תנה בחוסר סמכות וכי רום מעמדו של  יההתחייבות נכי    טענה רמ"ישל מועצת מקרקעי ישראל. יתרה מכך,    1  רפמס

 המתחייב אינו גובר על דרישות הדין. 

כי לא הוכח שניתנה הבטחה שלפיה חוזי החכירה של המערערת יוארכו    בית המשפט העליון דחה את הערעור ופסק

כי גם לו    העליון  בית המשפט  יעוד. עוד קבעיריים, בלא כפיפות לתניית שינוי  המקוירה  "באותם תנאים" של חוזי החכ

י המדינה,  )ב( לחוק נכס 5יכולה לגבור על סעיף    הבכל מקרה היא אינוניתנה ההתחייבות, היא ניתנה בחוסר סמכות  

וששטחם עירונית,  קרקע  שאינם  ישראל  מקרקעי  למכור  רשאית  תהא  לא  הממשלה  כי  דונם,    100על    עולה  המורה 

השכירם להחכירם, אלא באישור מועצת מקרקעי ישראל. לבסוף פסק בית  להעביר את הבעלות בהם בדרך אחרת, ל

ובכך לא אישר הארכת חוזי החכירה ב"תנאים    כי אין תוחלת לטענה בדבר קיומה של סמכות נחזית,  העליון   המשפט

 המקוריים" ללא תניית שינוי ייעוד. 

 

שיש במלהוס  הריבית  השבה יף  תביעת  שנגבבגין    סגרת  השבחה  חוק  היא    ביתר  ההיטל  פי  על 

 מקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(   רשויות ה

 חולון נ' שולמית לוינסון בנייהעדה המקומית לתכנון וווה 17616-09-10ת"צ )מרכז( 

 30ל נד"ב, ניתן ביום  פני כבוד השופטת מיכים, במנהלי לוד בשבתו כבית משפט לעניינים  -ז בית המשפט המחוזי מרכב

 .2020  אוקטוברב

   .2006  -, תשס"ו ת)ב( לחוק תובענות ייצוגיו20מכוח סעיף    על החלטת הממונה  נו בשני ערעוריםנעניי



 

 

נדרש לשתי שאלות הריבית שיוחזרו לחברי הקבוצה    הראשונה,  :בית המשפט  מהו שיעור הריבית שיחול על סכומי 

ריבית על סכומי ההשבה בתקופה  בגין  ה  וצקב לזכאות    אם קיימת  ,יהיהשנ   .("שאלת הריבית"  )להלן:  כךאים להזכ

 . ("שאלת העיכוב")להלן:  המשפט הזכאים בעטיו של המומחה מטעם בית של  םשבה התעכב בירור זהות

החיל עליה את הדין  יש ל  ולכן   כי מדובר בתביעה כספית להשבה  עדה המקומית טענהוהוטענה    בעניין שאלת הריבית

 .("חוק פסיקת ריבית")להלן:  1961 –א תשכ" , הכללי, כלומר חוק פסיקת ריבית והצמדה

טענה  מצידה  יש   המשיבה  ההשבחה,  היטל  של  בעודף  שנגבתה  הפיגורים  ריבית  כלומר  היתר,  גביית  סכומי  את  כי 

כמשמעותה   פיגורים  ריבית  בצירוף  הצמדה  חוב להשיב  והפרשי  )ריבית  המקומיות  הרשויות  חובה(ק  תשלומי  , על 

 . ("חוק ההצמדה")להלן:  1980 – םתש"

העיכובב שאלת  המקומית  והוטענה    עניין  השבחה  עדה  היטל  החזר  או  תשלום  לתמרץ  מיועדת  פיגורים  ריבית  כי 

 נטית במקרה דנן ואין בסיס לחיוב בריבית פיגורים בתביעת השבה. וורל במועדו, על כן מטרת הפיגורים אינה 

המשפט   הריבית  ע קבבית  שאלת  אפשרויות  כי  בעניין  שלוש  לסעיף    :בילחי  יש  בהתאם  פיגורים  לתוספת    17ריבית 

חוק  ל   6עיף  , ריבית פיגורים לפי ס ("השלישית"התוספת    –)להלן    1965  -, התשכ"ה  בנייהלחוק התכנון וה  השלישית

ה לחלופה  להגיע  בכדי  ריבית.  פסיקת  חוק  לפי  והצמדה  פיגורים  ריבית  או  לבחון  ההצמדה  יש  דנן,  במקרה  נכונה 

ולאחר מכן את תחולת סע   17הוראות סעיף    ותאם חלתחילה   פסיקת    בחוק ההצמדה שכן  6יף  בתוספת השלישית, 

דנן,   במקרה  שיורית.  היא  אתהריבית  החיל  המשפט  ופבתוס  17סעיף    בית  השלישית  יתווספו  קבע  ת  להחזרים  כי 

כי אין רציונל שיכול להצדיק גישה לפיה על היטל    , בע בית המשפטתשלומי פיגורים כהגדרתם בחוק ההצמדה. עוד ק

השבחה שנגבה ביתר יש להוסיף ריבית פיגורים כמשמעותה בחוק ההצמדה, בעוד שעל ריבית פיגורים שנגבתה ביתר  

בהיטגבמס החיוב  השבחרת  לל  יש  של ה ה  תוצאה  היא  ששולמה  הפיגורים  ריבית  גם  בהרבה.  נמוכה  ריבית  וסיף 

 ת השלישית.  פת, שכן תחולת חוק ריבית פיגורים על היטל השבחה נקבעה בתוסהתוספת השלישיהוראות 

העיכובב הערר  שאלת  את  המשפט  בית  משפט    קבעו   דחה  בית  של  המומחה  בעבודת  עיכוב  סיבות  אינו  כי  מחמת 

 . לומי פיגוריםעדה המקומית בתש והנדון אלא מסיבות חיצוניות, על כן אין הצדקה לחייב את הו בתיק    כרוכותה

 

 מעמדן של הנחיות מרחביות

 פתח תקווה בנייהועדה המקומית לתכנון ולווהבונים בפתח תקווה נ' הארגון הקבלנים  7099/17ערר )מרכז( 

 .  2020בנובמבר  2ניתן ביום  .פני יו"ר עו"ד יריב אבן חייםרכז, ב מחוז מ בנייהבוועדת ערר מחוזית לתכנון ו

שהו  עררים  בשלושה  המרחביות  ענייננו  ההנחיות  על  הגשו  ולו שפרסמה  לתכנון  המקומית  תקווה    בנייה ועדה  פתח 

 (ועדה המקומית" ו"ההלן: )ל

, תשכ"ה  בנייההתכנון וה  חוק  פיומית לועדה המק ולטענת העותרים, ההנחיות המרחביות חורגות מהסמכות הנתונה ל 

ירוקרטיים מיותרים  קבעו מערימות קשיים בההנחיות המרחביות שנ   כי  םהעותרי  טענו. עוד  ("החוק")להלן:    1965  –

פוגעות פגיעה קשה בציבור  הנחיות אלה  כמו כן,    .אינן סבירות, אינן מידתיות ובחלקן אינן ישימותהן  ובלתי הגיוניים,  

 .ם בבנייה עוסקיבכל הו הרחב

טענהוהו מצידה  המקומית  לסעיף    עדה  בהתאם  רשאית  145כי  לחוק  הנחיות    היאד  זו לקבוע  במסגרת  מרחביות. 

הנחי ב לקבוע  גם  הנחיות  סמכותה  אותן  כל  לטענתה,  המקומית.  הרישוי  רשות  תקבע  שאותן  פרטניות  מרחביות  ות 

 מרחביות בוצעו בהתאם להוראות החוק. 

 

 

http://www.nevo.co.il/law/4994


 

 

הער המחוזועדת  ויר  לתכנון  וקבעה   בנייהת  הנחיות    קיבלה את העררים  לגביהם  לקבוע  שניתן  הנושאים  רשימת  כי 

עדה  ו הו אליהם החליטה    רשאוב  ,ועיצוב הבנין ועל  על חזות  משפיעים  הנושאים    רשימה מצומצמת של  מרחביות היא

קונקרטית. בהתאם ולפי  הלבקשה  בנוגע    עלת שיקול דעת פרטנילהפ  קוקהה זאינ כי היא אינה מעוניינת או  המקומית  

העיקרי145סעיף   הדגש  לחוק,  נושא  בשאלה  ד)ב(  הוא  מסוים  נושא  במסגרשראוי    אם  מוסדר  הנחייה  להיות  ת 

  דעת והםלפיכך רק נושאים שאין צורך בהפעלת שיקול    .שיקול דעת קונקרטי  לגביו  להפעיל  נדרש  אםהוא  מרחבית,  

 יכולים להיות מוסדרים בהנחיה מרחבית מעצם טיבם כעניינים שוליים יחסית. ולעיצובו   הבנייןלחזות  נוגעים

ניתן לקבוע הנחיות מ  ת הערר הבהירהעדו  עם זאת היחיד שיש לו השלכה על  רחביות לגבי כל נושא מהטעם  כי לא 

 בעלת השפעה על עיצוב הבניין.  היא לבניין  א בקשר חזות הבניין, שכן ניתן לומר שכל קביעה בכל נוש

 

 קביעת ההשבחה במתחם פינוי ובינוי, במימוש בדרך של אישור בקשה להיתר בנייה והקלות 

 קריית אונו בנייהעדה המקומית לתכנון ולו' הוניין ופתוח בע"מ נמשהב חברה לשכון ב 8623-06-19ערר )ת"א( 

וובו לתכנון  ערר  והיטלפיצויי  בנייהעדת  תלם  מחוז  השבחה  ביום  -י  ניתן  רביד.  סילביה  עו"ד  יו"ר  בפני   21אביב, 

 .2020אוקטובר  ב

ימוש בדרך של אישור  במ   אשר קבעה השבחה במתחם פינוי בינוי  ,השמאי המכריע  החלטתו בערר שהוגש כנגד  נ עניינ

 ,שבאם יש להתח אלה  שנדרשה ל  עדת העררו  . במסגרת הדיון("השומה המכרעת ")להלן:    והקלותבקשה להיתר בנייה  

, כמטלה  לזכאים תושבי העיר  בהשפעת ההנחות אותן התחייבה העוררת לתת  ,במסגרת שומת ההשבחה בגין ההקלות

 . ציבורית

, תהכן לטענ   הפחית מן ההשבחה את עלויות המטלה הציבורית. כמוע מלמשנמנשגה השמאי המכריע    לטענת העוררת

אם על פי ההלכות הקיימות יש להפחית מההשבחה עלויות המטלות שנטל על  לה  לשאייחסת  לא מת  השומה המכרעת 

ה  העוררת ביססה טענותיה על פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין סוני   עצמו היזם ובאלו תנאים יש לעשות זאת. 

אברמוביץ")להלן:    אברמוביץ נקבע  (,"הלכת  הקוב  שם  והיחידה  המכרעת  השאלה  בענכי  ניעת  ויות  על   כוייין 

 .  ת על שווי הנכסושור ההשבחה היא השפעת ההוצאות הדרוההתחייבות משיע 

המקומית  וה הנובעות  דה  ימצטענה  ועדה  עלויות  ההשבחה  היטל  מתחשיב  לנכות  אין  אברמוביץ  הלכת  לפי  כי 

אשר חיצוניות,  מהוראו  היזם  מהתחייבויות  מתחייבות  ואינן  האישי  מרצונו  עצמו  על  אנטל  המשביחה  התכנית  ו ת 

 כן השומה המכרעת מוצדקת. -מהוראות הדין, על 

אם יש להתחשב לשאלה    באשרכי המבחן    השומה המכרעת לתיקון וקבעה את  רה  ועדת הערר קיבלה את הערר, החזי

ה הוא  ההשבחה  תחשיב  במסגרת  מסוימות  לשאלה  בעלויות  של מענה  שוויה  על  להשפיע  כדי  אלו  בעלויות  יש  אם 

במצב החדש,  קרקע, עה אובייקטיבית  מידה  פי אמת  היטל  בל  שומת  עריכת  בעת  הסביר.  הקונה  בעיני  מבחן השוק 

יש לשום את עליית שווי המקרקעין הקשורה קשר סיבתי להקלה, בהתחשב בשימוש היעיל והטוב בנכס ועל    חההשב

על   המשפיעה  הוצאה  סביר.  וקונה  משוכלל  שוק  המניח  אובייקטיבי  מבחן  ו פי  לפעולה  השווי  סיבתי  קשר  קשורה 

כן קבעה ועדת הערר    א תיכלל. כמו, הוצאה שאינה משפיעה על השווי ל, ובהתאםהתכנונית תיכלל בתחשיב ההשבחה

על פי החלטת ועדת    כי אמת המידה בין "הקלה" ו"אישור של תכנית" זהה למקרים שכאלו.   בעניין האירוע המשביח 

כגון עלויות תכנון או עלויות כתב השיפוי, אלא    רק הביאה לאישור האקט התכנוניהמדובר בהתחייבות ש  איןהערר,  

  מוטל על מי שמבקש לממש את האקט המשביח.חלק מהנטל ה  אר האקט התכנוני והיבהתחייבות שהיא חלק מאישו

כי קונה סביר בשוק משוכלל  בהתאמה ברי  ביטוי בשווי המקרקעין, שכן    ן יית,  בנטל המולכך  טל על מימוש  מדובר 

 ההקלה. אין זו הוצאת עבר אלא נטל עתידי הכרוך במימוש ההקלה. 

 



 

בגין תכנית   ה  גיןבהוא  החיוב    -  צ'חיוב בהיטל השבחה  כולל  ואינו  בגינה  התכנית  שבחה שנדרש 

 ימושו אין וודאות למף שהליך נוס

 יפו   – אביב-תל בנייהולעדה המקומית לתכנון וישראל לוי מבני ציבור בע"מ נ' הו  8092-03-18ערר )תא( 

בנובמבר   10לית אייל. ניתן ביום  בפני כבוד היו"ר עו"ד ג   ,יפו  -  אביב–מחוז תל  בנייהבוועדת הערר המחוזית לתכנון ול

2020 . 

לב שהוצאה  השבחה  היטל  שומת  כנגד  שהוגש  בערר  הענייננו  ווקשת  לתכנון  המקומית  יפו    –  אביב-תל   בנייהועדה 

"התכנית    בגין תכנית עירונית לשטחי ציבור המוסיפה שימוש למעונות סטודנטים )להלן: (  עדה המקומיתווה)להלן:  

   ה.עוררת את זכויותי טרם מימשה ה ,(המשביחה"

התכנית אישור  ערב  העוררת,  לפיכך    המשביחה  לטענת  סטודנטים,  למעונות  שימוש  אפשר  כבר  בקרקע  השימוש 

שימו  המשביחה   התכנית  מוסיפה  כמו אינה  חדש.  המקרקעין    ש  שווי  הערכת  כנגד  שונות  טענות  העוררת  טענה  כן 

 ניסתה. ולאחרי כ המשביחה ועדה המקומית, קודם לתכניתו שבשומת ה

עריכת  והו בעת  סברה  לא  כי  טענה,  מצידה  המקומית  למעונות  כי  ה  שומ העדה  היתר  מתן  טרם  הפרסום  חובת 

המשבי בתכנית  הכלולה  מוגן(,  )ודיור  שנסטודנטים  ההשבחה  מעצם  גורעת  בתכנית  המהכללת    וצרהחה,  שימושים 

מדובר בזכויות שאירוע המס  שהיא    כי לא סברה שמשמעות חובת הפרסום  ועדה המקומיתוטענה ה   עודהמשביחה.  

 התכנית המשביחה. על  חל במועד מתן ההיתר, וביססה את שומתה להיטל השבחה 

  : המקומית שינתה את עמדתה במהלך הדיון   הוועדה  כי  קיבלה את טענות העוררת וקבעה  בנייהועדת הערר לתכנון ו

המקומית    הוועדהכעת  ,  המשביחה  התכנית  מכחוש  ל השימעדה המקומית התבססה על השבחה שנוצרה בשושומת הו 

השימוש  לשיטתה  מכיוון שודנטים, זאת  כי אין להביא בחשבון את השימוש למעונות סט   עמדתה וטענהאת  שינתה  

ועדה המקומית, התנית ההיתר בפרסום  ו ה  לטענת תפורסם להתנגדויות.  ורק לאחר שתוגש בקשה  ה  אישוראת  מצריך  

היטל ההשבחה יגבה בגין מתן ההיתר ואומדנו ייעשה למועד הקובע  ולפיכך  ההיתר,  א מתן  יוצרת אירוע מס חדש והו

מן הקצה אל הקצה, ללא הצגת שומה חדשה המקומית    הוועדהשל  תפיסתה  בעמדתה ושחל ב  שינויה  .של מתן ההיתר

 .  אינו תקין – ביקשה רשות לעשות כןש מבליהמבטאת את התפיסה החדשה, ואף 

ועוד,   תכנוני    הוראות התכנית זאת  הליך  טעון  עתידית, שמימושה  )פוטנציאל( להשבחה  יוצרות אפשרות  המשביחה 

בגין השבחה שנבעה במישרין מתכנית עצמה, בגין  לחייב בהיטל השבחה  אפשר  אין וודאות באשר למימוש.  וכי    נוסף

ישור התכנית  אהיטל השבחה בהתייחס למועד  ית  עליית ערך הקרקע בשל עצם הפוטנציאל להשבחה עתידית, ולגבי 

שנתגבשה בעקבות    כנית השבחה מאוחרתומהבעלים של הקרקע בעת אישור התכנית. לעומת זאת, לא ניתן לייחס לת

 הליך תכנוני נוסף.  

כי לא ניתן כלל לגבות היטל השבחה בגין השימוש למעונות סטודנטים בשלב של מתן    הוקבעועדת הערר  וסיפה  ה עוד  

ללת שימוש זה צריכה להבחן במסגרת ההשבחה מכוח התכנית ולמועד הקובע של כ , וההשבחה בגין הבנייההיתר ה

כי גם אם מבחינה שמאית השימוש היעיל והטוב במקרקעין הוא דווקא למעונות    ועדת הערר  בעה קלבסוף  לתה.  תחי

העוררת הרי    קיבלה  סטודנטים, אך  לדיור מוגן,  ר רק  בהיטל השבחה בעת המימוש בהיתשהיא תהיה חייבת  היתר 

 . כגובה של השבחה בשל מימוש לדיור מוגן, ולא בשל זכות למעונות סטודנטים

 

 מימוש  מהווהבמסגרת מיזוג חברות וללא תמורה, העברת זכויות הנעשית  -היטל השבחה  

 חדרה.  בנייהבע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ו מ. אליאנס חברה לבנין 8058-10-19ערר )חי'(  

לתכנון   ערר מחוזית  מיכל הלבבנייהובוועדת  עו"ד  יו"ר  בפני  חיפה,  והיטלי השבה מחוז  פיצויים  ניתן  ,  דגני.  רשטם 

 . 2020ספטמבר ב 9ביום 



 

 

בעקבותנעניי השבחה  היטל  דרישת  על  בערר  )להלן:    אישור  נו  חדרה  לעיר  הכוללנית  המתאר  "התכנית  תכנית 

 . (משביחה"ה

 ת לצורך חבות בהיטל השבחה.  אם מיזוג חברות ייחשב כמימוש זכויו נסב סביב השאלה  הדיון

טענה של התכ   העוררת  מועד המימוש  וה  126תיקון  שאושר  הוא לאחר  נית  כי    1965  –תשכ"ה    , בנייהלחוק התכנון 

המשביחה"126"תיקון  )להלן:   התכנית  בגין  לחיוב  מקום  ואין  תולפיכך  ,  (  בעת  תההשבחה  ההשבחה  לשומת  ווסף 

 אישור תכנית נוספת.

נוצר חוב היטל ההשבחה   טענהעדה המקומית  והו ריבית  הולפיכך  הוא מועד מיזוג החברות,    כי מועד המימוש בגינו 

מחושבים   שנצברו  העסקהמוההצמדה  במקרקעין.   מועד  הזכויות  העברת  על  המקומית  לוועדה  הדיווח  למועד    ועד 

כן מועד  לו לתוקף    126תיקון    כי המימוש באמצעות המיזוג קודם לכניסת  עדה המקומיתו , טענה הו126בעניין תיקון  

 המימוש ולא אישורה של תכנית נוספת.חיוב ההיטל הוא מועד 

לאחר אישור של הוא  עבור התכנית המשביחה  במועד החיוב בהיטל ההשבחה    וקבעה כיועדת הערר קיבלה את הערר  

היא    מורה במסגרת מיזוג חברות וללא תהעברת זכויות הנעשית  כי  הוועדה    עם זאת קבעה   .במקרה דנן  ספת תכנית נו

 . מימוש

 

צמודות לחיי הנכס ויפקעו עם  קלות  כי ההלקחת בחשבון    ש , יבגין הקלות  בחישוב היטל השבחה 

 הריסתו

 הרצליה.  בנייהעמוס בדש נ' הוועדה המקומית לתכנון ול 85169/16ערר )ת"א( 

 . 2020בנובמבר   3יום אביב, בפני יו"ר עו"ד גילת אייל. ניתן ב-בוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל

קבלת היתר,    עררים שהוגשו על החלטת השמאי המכריע לחיוב בהיטל השבחה, בעקבות מימוש בדרך של   שני נו בנעניי

 (."התכנית המשביחה"א' )להלן: 2000הר/ אשר כלל הקלות שונות ותוספת זכויות מותנות מכח תכנית

ל ההקלה עם יעתה ששאין להביא בחשבון את פק   , תהאח  :השמאי המכריעשל  טענות העוררים הן כנגד שתי קביעות  

לטענתם, אין להוסיף דמי היתר על העסקה שכן   .עניינה בשווי העסקה שנערכה במקרקעין  ,הי סיום חיי הנכס, והשני

 גרת בדבר שדרוג זכות החכירה וזכאות לבעלות. יא  הנספחיו צוין כי הקרקע מהוונת וניתנה לגביעל בהסכם המכר 

ה והו ש העו טענת  כי    טענהמצידה  מקומית  עדה  הררים  הנכס  מבוססתשנה  35ם  חיי  אינה  הוועדה  ,  טענה  עוד   .

הוא הביא בחשבון את הפוטנציאל למתן הזכויות המותנות  את העסקה    חנית כי כאשר השמאי המכריע    ,המקומית

ני  שווי הנכס במצב התכנוכי יש לנטרל ציפיות המשפיעות על    כחלק ממחיר העסקה. לבסוף טענה הוועדה המקומית

 הקודם. 

  , , דחתה את ערר הוועדה המקומית, הורתה על תיקון השומה המכרעת וקבעהיםהעוררועדת הערר קיבלה את עמדת  

כאשר ניתן לעשות שימוש בכלי שמאי מדויק יותר, הרי שהדבר עדיף, הערכת החיים הכלכליים של מבנה  כי  ,בין היתר

ב החדש, יש להביא בחשבון כי ההקלות שאושרו, כמו גם  מצערכת שווי המקרקעין במסגרת הבגדר ספקולציה וב ה אינ

הנוכחי ההיתר  במסגרת  המשביחה  התכנית  של  מכוחה  שניתנו  המותנות  עם    , הזכויות  ויפקעו  הנכס  לחיי  צמודות 

 הריסתו.  

 

 

 



 

   אף שהדבר לא נאמר בה במפורש  38לתמ"א    23היא תכנית מכוח סעיף  תכנית כי  ניתן לקבוע

 ים   - בת  בנייה לברטו גבסו ובניו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון וא 1055-07-20ערר )ת"א( 

 . 2020לנובמבר  15יחייא. ניתן ביום -בפני יו"ר עו"ד אפרת דון ,אביב-מחוז תל   בנייהבוועדת הערר לתכנון ו

שאישרה   ,("שנההמ  ת"ועד: )להלןים -בת בנייה נה של הוועדה המקומית לתכנון ולענייננו בערר על החלטת ועדת המש

 מחדש של בניין מגורים בן שלוש קומות מעל קומת עמודים.  בנייהבקשה להיתר להריסה ו

חדש    להיתר  בבקשה מגורים  מבנה  לבנות  בי/והיא  מוצע  תכנית  מכוח   ",ההבקש "בהתאמה:    )להלן  711הוגשה 

 (.המשביחה""התכנית 

אף שהדבר לא   38לתמ"א   23התכנית המשביחה היא תכנית מכוח סעיף  כי  אם ניתן לקבוע ועדת הערר נדרשה לשאלה  

במפורש. בה  הסעיף  נאמר  החלת  בעניין  השאר  לקביעות  בין  רבות,  משמעויות  להיות  היטלי    , יכולות  של  בהקשר 

 השבחה ותכולת חוק החיזוק.

, או לחלופין לקבוע  חולוי   38מאפשר לקבוע במקרים מיוחדים שרק חלק מהוראות תמ"א    38לתמ"א    23כזכור, סעיף  

, קווי בניין, עיצוב אדריכלי  בנייה, יחידות דיור, גובה  בנייהבענייני שטחי    38הוראות שונות מהקבוע בתכנית תמ"א  

 ותקני חניה בלבד.

הבקשה   את  יראו  שלא  ככל  העוררת,  תמ"א  לטענת  מכוח  את 38כבקשה  לבצע  האפשרות  תסוכל  למעשה  הלכה   ,

 יתר.  שבבקשת הה בנייהההריסה וה

או שתקבע מפורשות    תוגש כתכנית כאמור  23כי אין חובה שתכנית לפי סעיף    ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה

ה בהתאם למהותה. במקרה  תעש  23. הקביעה אם מדובר בתכנית לפי סעיף  23בתכנית לפי סעיף    בהוראותיה שמדובר

ובר בתכנית פרטנית שעניינה חיזוק המבנה, על אף  באופן מובהק שמד  דנן, מעיון בהוראות התכנית המשביחה עולה

למקרקעין בהתייחס    38שלא נאמר זאת במפורשות. מטרתה של התכנית היא התאמה תכנונית מיטבית של תמ"א  

 לתנאי המקום והסביבה. 

 

 

 

 
 
 

 ה ובניי  וןלקת תכנחמ
 ת'שוון ויוול אור חןר  כר בישפ
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