
 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

ובנ תכנון  מעו"דכן  של  נוסף  גיליון  בפניכם  להציג  שמחים  ובו  אנחנו  חקיקה  יה  עדכוני 

 אחרונה. לועדות ערר שפורסמו של בתי המשפט ו הפסיק ו

ההסדרים חוק  לטיוטת  להתייחסותנו  הקודםי בג  בהמשך  נליון  ההסדרים כי  ציין  ,  חוק 

וכעת הממשלה  ידי  על  לא  אושר  בקר יובא  ולטיישור  בכנסת  ראשונה  הוועדות  יאה  פול 

 .  השונות

נבי ליעוד  כי אושר  א  הבנה  ופורסםדיעתכם  לקידום  לדיור חוק  מועדפים    יה במתחמים 

שעה( מספר   )הוראת  הש.  2021התשפ"א   (7)תיקון  מאריכהעהוראת  תו  ה  שלאת   קפו 

של   נוספת  בתקופה  המקורי  נו  תקובע  ,שנים  4החוק  הוראות  ספים  שינויים  וכן  רבים 

 מעבר. 

כן תקנות  ם  ספור  ,כמו  של  )תיקון  והבניה  בניההתכנון  מתקנות    (רישוי  חלק  המבטל 

תוקף ביטול הארכת    ;ו של תיק מידע בשנה נוספתביטול הארכת תוקפ   , ביניהן נהו הקור

ומתן אפשרות לפטור    ; ביטול הארכת תוקף של היתר  ;החלטה לאשר בקשה להיתרשל  

 מבקש היתר ממתן ערבות להבטחת השלמת תנאים בהיתר.

 

 

  

 

 . ופגרת קיץ נעימה  ריאה מהנהק נאחל לכם ,תמידכ
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יה רשאית לרכוש בעלות  העירי
כנית איחוד וחלוקה  ובמסגרת ת 

בשטח שהוא חלק ממבנה הבנוי  
 על מגרש בודד

* 
אין מקום לערוך ביקורת שיפוטית  

על החלטות של רשויות התכנון  
כאשר ההליכים התכנוניים  

 תלויים ועומדים 
* 

לא כל בקשה להארכת מועד  
שהוגשה טרם חלוף המועד  

להגשת ההליך הערעורי תתקבל  
 "אוטומטית" 

* 
אין לשלול   -פיצוי דו שלבי 

אפשרות כי גם לאחר שינוי  
הייעוד קמה ציפייה בת  

הסתמכות, אשר באה לידי ביטוי  
בשווי השוק של המקרקעין בשלב 

השני, ושראוי להתחשב בה  
 פקעה בחישוב פיצויי הה

* 
מוסד ציבורי זכאי לפטור מהיטל  
השבחה אם המקרקעין משמשים  

ש למטרה  או מיועדים לשימו
 כנית המשביחה וציבורית, לפי הת 
* 

היתר השינויים אינו היתר  
עצמאי, והוא שואב את כוחות  

 מקיומו של ההיתר המקורי 
* 

משעה שנישום החליט לבחור 
בדרך תכנונית מסויימת, לא ניתן  

לפטור אותו מהיטל השבחה  
בגינה, גם אם קיימת אלטרנטיבה  

 שאין בגינה היטל השבחה
* 
תכנון מתחמי או   בהחלטה לקידום 

נקודתי בהליך חיזוק מבנים,  
מחסור מסויים בתשתיות אינו  
יכול להיות נימוק יחיד לסירוב  

 לבקשה להיתר בניה 
* 

בחישוב היטל השבחה בגין  
כנית הכוללת מגבלת שכירות  ות

לתוקפה של עשרים שנה, יש  
להתייחס לכך בהערכת שווי  

 המקרקעין במצב החדש 
* 

   2021 ט אוגוס                                הניבו וןכן תכנדעו"מ

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_606329.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_606329.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_606329.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9518.pdf
http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

וד וחלוקה בשטח שהוא חלק ממבנה הבנוי על  כנית איחוסגרת תלרכוש בעלות במת  ה רשאיהעיריי

 מגרש בודד 

 נ' עיריית ירושלים ואח' מראות ירושלים בע"מ  731/17א "ע

ר, ניתן ביום  בפני כבוד המשנה לנשיאה )בדימ'( ח' מלצ  בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 . 2021ביולי  8

פס  ינןעסק על  ערעורים  המחוזבשני  המשפט  בית  של  דינו  ת  יםנסב ה  י,ק  בעלות במסגרת  רכישת  כנית  ו סביב שאלת 

סנה   ומשה  המלך  דוד  ברחובות  המצוי  במקרקעין  בודד  מגרש  על  הבנוי  ממבנה  חלק  שהוא  בשטח  וחלוקה  איחוד 

מראות  וביר חברת  היא  בו  הזכויות  ובעלת  )להלןשלים  בע"מ  "בהתאמה  ירושלים  "המקרקעין"ערת"ערהמ:   , ,

לתכנון  הדין  ה  פסקב  .(הציבורי"שטח  "ה והוועדה המקומית  ירושלים  עיריית  של  בעיקרה תביעתן  מחוזי התקבלה 

" )להלן:  ירושלים  הבעלות המ"ש  ביו  ,(העירייה"ולבניה  את  לעירייה  להעביר  בשטח ו  הורה  החזקה  את  לה   למסור 

אותה יזמה  ת  כניות במסגרת קידום תשנחתם על ידי המערערות  כתב התחייבעל רקע    היתר,  ן, בי כל זאת.  הציבורי

ירושלים   מראות  יילשי חברת  הבניהנוי  אחוזי  של  והגדלה  המקרקעין  התוכנית    .(כנית"ו"הת  )להלן:  עוד  במסגרת 

ל   350יוקצה שטח של   וכן  מ"ר  הווה "שטח פרטי פתוח", בו תותר הקמת חניון תת  י יועד שטח אשר  שימוש הציבור 

ותי הנא קרקעי  זיקת  אליו  ביחס  הקרקערשם  שמעל  לתחום  שתתייחס  הציבור  לטובת  "  ה  בכתבי    ."(החניון)להלן: 

, "בתמורה" לקבלת היתר  עירייהללא תשלום ל המיועד    בשטחלהעביר את הבעלות    םהמערעריהתחייבו  ההתחייבות  

 . 4ה וטופס בני

תוך כפייה.  חתמו מי שהם נמחוסרי תוקף מפנכתבי ההתחייבות  טענתם העיקרית של המערערים היא כי  בערעור דנן,  

הפרויקט   את  להשלים  יכלו  לא  ההתחייבות  כתבי  על  חתימה  ללא  שכן  כלכלית",  "כפייה  עליהם  הופעלה  לטענתם, 

   ולהנות מפירותיו.

שהוא    בשטח  , כנית איחוד וחלוקהובמסגרת ת   ,יכולת לרכוש בעלותהכות העירייה  מסעוד טענו המערערים, כי אין ב

 ות החלות על דיני ההפקעה. ה כפופה למגבלהעברת שטח שכזכי ניין וחלק מב

כי   כנית, שכן הפרשת השטח הייתה  ו ה עם אישורה של הת זכותה האובליגטורית בשטח נוצרהעירייה מצידה טענה, 

כנית, לא רק שלא דבק בה פגם  ומכיוון שמדובר בהוראה פנימית לת .  ני להכנית ולא חיצוו ת מה  כאמור חלק אינהרנטי 

 וראה שרירה, קיימת וחוקית לפי המצב המשפטי המחייב.אי חוקיות, אלא שהיא ה  של

העליון אזרחיים  ,בית המשפט  לערעורים  כבית משפט  ערעור    , בשבתו  קיבל בחלקו את  המערערים,  ערעור  דחה את 

ממש בטענה  נמצא  לא  הכפייה,  טענות  בעניין  כי  וקבע,  כי  המשיבות  קבעה  אמנם  הפסיקה  כלכלי.  לחצים  ים  שגם 

כדי   כפייה  להביא לשהופעלו  לבוא לכדי  דנן,    חוק החוזיםל   17  סעיףבגדרי  חתימה על הסכם עלולים  אולם במקרה 

כתבי ההתחייבות,    קשו ליהנות רק מדבשם שלקשה שלא להתרשם כי המערערים, שחקנים עסקיים מתוחכמים, בי

 .  צםלאחר מכן, ולא מעוק 4קרי קבלת היתר בניה וטופס 

קבע, כי בידי הרשות ברירה לבחור בין שתי  כנית, בית המשפט  ובעניין סמכות העירייה לרכוש בעלות בשטח מכוח הת

הליך  ציבור: הפקעה או הפרשת מקרקעין במסגרת  וחלוקה מחדש.    דרכים להשגת קרקעות לצורכי  ה  אל השאיחוד 

 . יןיבשטח שהוא חלק מבנבעלות  מסגרת הליך איחוד וחלוקה בסמכות העיריה לרכוש היא האם ב 

 עמדתו של בית המשפט היא כי הדבר אפשרי.  

אתבמסגרת   המגשימה  סעיף    פרשנות  תשכ"ה    121תכלית  והבניה  התכנון  המשפט   1965  -לחוק  בית  כי  קבע   ,

המ  של  מגרשים" המשמעות הלשונית  של  לכלול    ונח "חלוקתם  עליו מחוברים. יכולה  שבנויים  של מגרש  חלוקה  גם 

 במקרה שכזה, החלוקה תתבטא בייחוד חלקים בנויים לבעלי המקרקעין השונים. 

 

http://www.nevo.co.il/law/71888/17
http://www.nevo.co.il/law/71888/17
http://www.nevo.co.il/law/71888


 

וחלוקה  איחוד  מנגנון  של  תכליתו  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  צרכים   -  פרשנות  משרת  זה  מנגנון  התכנונית.  התכלית 

יותר של חלקות בתוך מרחב מסוים, כדי להתאים את החלוקה החדשה   צורך לבצע חלוקה יעילה  תכנונים כאשר יש 

קיימים. הגשמת תכליות אלה בצורה ראויה מחייבת שמגרש ייחשב יחידת קרקע שאינה בהכרח  לצרכים התכנונים ה

נפ  אם  ופנויה.  ריקה  נפג קרקע  ופנויים,  ריקים  מקרקעין  רק  בחובו  הכולל  ככזה  "מגרש"  משמעותית  רש  פגיעה  ע 

לבאינט הנוגעות  הוראות  לקבוע  למוסד  יתאפשר  לא  שכן  התכנון,  מוסד  של  ובסמכותו  הציבורי  וחלוקה  רס  איחוד 

קבע, כי השטח הוא  במקרקעין שאינם פנויים לחלוטין, כמו מקרקעין נטועים או מקרקעין שעל חלקם בנוי בניין. עוד נ

ות בחלק מהקרקע שעליה הבניין  עברת בעלבתוכה ה   כוללת בעלות בו  אמנם חלק מהבניין שבמקרקעין, אולם העברת  

 נבנה.  

לתחול זה  דיני ההפקעות  תבאשר  אינם חלים במקרה  הם  כי  סבור  ההתחייבות  ביהמ"ש  כתבי  על  לנוכח החתימה   .

בעלי שקיבלו  הת  וההטבות  באישור  ידם,  כנית  והקרקע  על  ניזומה  את אשר  להעביר  ההתחייבות  את  לראות  יש 

 . כפויה עסקה או כהפקעה  ולא, השטחעלי , שהיטיבה עם ברצונית תכהתחייבו עירייהל  בשטח הבעלות 

כנית איחוד וחלוקה בשטח שהוא חלק ממבנה הבנוי  והעירייה רשאית הייתה לרכוש בעלות במסגרת ת לנוכח האמור,  

 .על מגרש בודד

 

הה כאשר  התכנון  רשויות  של  החלטות  על  שיפוטית  ביקורת  לערוך  מקום  התכנוניים  אין  ליכים 

   ועומדים תלויים

 העמותה לקידום החיים והסביבה בגליל המערבי נ' הוועדה לתשתיות לאומיות  - שלוש השקמים 7741/19בגץ 

 . 2021ליולי  4בפני כבוד הנשיאה א' חיות, ניתן ביום   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

נ ם ליתן טעם מדוע לא תבוטל  קשו המשיביבעתירה התב.  תית לאומיתכניות שונות לתשו ד שתי ת געסקינן בעתירה 

לאומיותהחלטת   לתשתיות  הת   (ל"הות"")להלן:    הוועדה  כי  נקבע  לשתי  ובה  תפוצל  החוף  מסילת  להכפלת  כנית 

מסלול  ,  כנית לשדה התעופה בחיפהובוטל החלטת הות"ל מאותו היום בה נקבע כי במסגרת התומדוע לא ת  ,כניותות

   מ' או יותר. 2,400על   מ' ותחת זאת ייקבע כי אורך המסלול יעמוד 1,600חיתות יהיה באורך ההמראות והנ

הות"ל  תרים, כי  כן טענו העו-ויש לאחד את העתירה. כמו  כניות דומותולטענת העותרים, טענותיהם ביחס לשתי הת 

ליך לבחינת חלופות,  כניות לשם הכפלת מסילת "רכבת החוף" טרם שקיימה הוכנית לשתי תוהחליטה לפצל את הת

כנית  וכנית. פיצול הת וך חרגה מסמכותה והתעלמה מהנחיות הממשלה, המוצאות ביטוי במסמך ההכרזה של התובכ

ב לנזק  נ יגרום  תחבורתי  פתרון  מהווה  ואינו  לסביבה  הפיך  זאתלתי  יד  ,אות.  על  המוצעת  החלופה  בניית  ם,  לעומת 

לעמדתם, השלב לדון  ותרים, כי  ו הע טענ     עוד  .חבורתי מיטביקרקעיים ומנהרת שדרה, המביאה לפתרון ת -רציפים תת

לת ההתנגדויות  בשלב  ולא  התכנוני  ההליך  בתחילת  הוא  ההתנגדויות,  ובהצעתם  שלב  במסגרת  שכן  זאת,  כנית. 

כניות החלופיות המוצעות על ידי העותרים לא יזכו להתייחסות של ממש, לא על ידי הות"ל וגם לא בהמשך על ידי  והת

 .שיפוטערכאות ה

,  בתחילת ההליך התכנוני  כנית ולאוהעותרים הוא בשלב ההתנגדויות לת   השלב לדון בהצעתה, כי  הות"ל מצידה טענ

, אשר פוצלה כאמור לשתי  כניתולת להידחות על הסף, בהיותה עתירה מוקדמת בכל הנוגע  ירה  כן דינה של העת   על  

את    כרכום  יהעותר   הות"ל, כיעוד טענה    גיבוש והכנה.כניות נפרדות, שכל אחת מהן מצויה בשלב תכנוני מוקדם של  ות

להליכ העתירה הנוגעות  הות"ל,  של  שונות  החלטות  שתי  בין  לעין,  נראית  סיבה  כל  ללא  זו  ,  כריכה  שונים.  תכנון  י 

את   העתירה  מתוך  לברור  נאלצים  אשר  למשיבים,  והן  המשפט  לבית  הן  זמן,  לבזבוז  וגורמת  ההליך  את  מסרבלת 

 .ם אליהםהטיעונים הנוגעי

 



 

כניות תשתית  והעותרים כרכו במסגרת עתירתם שתי תכי  ה לצדק דחה את העתירה על הסף וקבע,  בובית המשפט הג

כניות דומות. שנית,  וניתן להביאן במסגרת עתירה אחת, אף אם טענותיהם ביחס לשתי התלאומיות שונות, אשר לא  

הפסוקה, מקום בו טרם ב התכנון. בהתאם להלכה  כניות הנתקפות, המצויות עדיין בשלו העתירה מוקדמת ביחס לת 

על" ויקדים לדון  -ןמוצו הליכי ההתנגדות הקבועים בחוק, ביהמ"ש לא ישים עצמו בנעלי רשויות התכנון כמעין "מתכנ 

תכנוניות ההליכים  .  בהשגות  כאשר  התכנון  רשויות  של  החלטות  על  שיפוטית  ביקורת  לערוך  מקום  אין  ככלל, 

 עומדים. התכנוניים תלויים ו

 

לה  בקשה  כל  שהולא  מועד  תתקבל  ארכת  הערעורי  ההליך  להגשת  המועד  חלוף  טרם  גשה 

 "אוטומטית"

 שנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה אורי השילוני נ' ועדת המ 4213/21מ "בש

 . 2021ביולי  8בבית המשפט העליון בפני כבוד הרשמת שרית עבדיאן, ניתן ביום 

ד טרם נו של בית המשפט לעניינים מנהליים שהוגשה יום אחלהגשת ערעור על פסק די   עסקינן בבקשה להארכת מועד

 .("הבקשה להארכת מועד"חלוף המועד להגשתו של הערעור והומצאה לצדדים ביום האחרון להגשת הערעור )להלן: 

כספים מהציבור  החומר בתיק והצורך לגייס  לטענת המבקשים, הארכת המועד נדרשת להם נוכח חילופי ייצוג, ריבוי  

מהווה גורם    ,"שומר החומות"  ,שהתרחש לאחרונהכן טענו המבקשים כי המבצע הצבאי  -שת הערעור. כמולטובת הג

 נוסף לעיכוב.

הארכת מועד להגשת ערעור תינתן רק בהתקיימם של בית המשפט העליון דחה את הבקשה להארכת מועד וקבע, כי  

קול את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זאת  בקשה להארכת מועד יש לשטעמים מיוחדים שיירשמו. במסגרת ההכרעה ב

הסת מידת  גם  כמו  באיחור,  ההליך  להגשת  שהוצג  הטעם  ומהות  האיחור  וסיכויו  משך  שכנגד  הצד  של  מכותו 

אחד מן השיקולים שעל ביהמ"ש לשקול הוא מועד הגשת הבקשה בכלל, והאם היא הוגשה    הלכאוריים של ההליך.

בפרט. אכן, בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך ערעורי המוגשות טרם   עד להגשת ההליך הערעוריטרם חלוף המו

משום שיש בבקשות מסוג זה כדי לצמצם את הפגיעה הפוטנציאלית  חלוף המועד להגשת ההליך תבחנה באהדה. זאת  

ם, לא כל בקשה להארכת בהסתמכות בעלי הדין על סופיות הדיון ואת הנזקים שעלולים להיגרם מהסתמכות זו. אול

ועד שהוגשה טרם חלוף המועד להגשת ההליך הערעורי תתקבל "אוטומטית" ועל ביהמ"ש לבחון את מכלול נסיבות  מ

בוחר להגיש בקשה להארכת מועד  המבקש  כאשר  ון. כך, בין השאר, יש לתת משקל למועד בו הוגשה הבקשה,  העניי

, דהיינו ב'דקה התשעים', יש ליתן לכך ועד האחרון להגשת ההליךלהגשת הליך ערעורי ימים ספורים בלבד עובר למ 

 . הגשת הבקשה בעיתוי זהר משכנע למשקל בעת בחינת הבקשה לגופה ומצופה מאותו בעל דין לספק הסב

 

ציפייה בת הסתמכות, אשר  גם לאחר שינוי הייעוד קמה  אפשרות כי  אין לשלול    -דו שלבי    פיצוי

השוק   בשווי  ביטוי  לידי  בשלב  באה  המקרקעין  פיצויי  ושרא  השני, של  בחישוב  בה  להתחשב  וי 

 ההפקעה 

 ה הרצליה נ' רפי יהודההוועדה המקומית לתכנון ולבני 7116/14א "ע

 .2021ליולי    19ם בפני כבוד הנשיאה א' חיות, ניתן ביום בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיי

המקומי הוועדה  של  בערעור  הר ענייננו  ובניה  לתכנון  המקומית":  )להלןצליה  ת  המשפט "הוועדה  בית  קביעת  על   )

)להלן:   הקרקעות  בעלי  תביעת  את  לקבל  מנהליים  לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  בגין  "המשיבים"המחוזי  לפיצוי   )

)-, במסגרת המנגנון הדובהרצליהקרקעות  הפקעת   ייעוד הקרקעות ופגיעה בערכן  שלבי  ופיצויים  פיצויים בגין שינוי 

 (. בשל הפקעתן



 

בביהמ"ש   הצדדים  דן  הבעליםב התחשבות  בנושא  טענות  של  קודמות  וציפיות  הפוטנציאל"  ייעוד    "רכיב  לשינוי 

זה    מקרקעין המופקעיםב נקבע  בעני והתייחס בהקשר  דליה, שם  דלי  בציפייה  ן  כי אפשר להתחשב  נפסק  רוב  בדעת 

 ".  כנית מופקדתוכל הפחות בת וקרוב לוודאי, המתבטא לכאמור רק אם "מדובר בפוטנציאל תכנוני קונקרטי 

ה מבקשים  דנן  ציפ במקרה  באותן  להתחשב  המשיבים  ובמרכיב  שלבי  פ יות  הדו  ההליך  של  השני  בחלק    -וטנציאל, 

רכי  ולצ  הייעודב הקרקע  לפי השווי המופחת של  כאשר התשלום בו הוא  חלק המופקע,  באובדן הבעלות  במועד  כלומר  

 ציבור. 

בודקים את שווי הקרקע או הציפובר  דמ  כי קבע,  העליון    בית במשפט וכי בשלב השני אין  נפרדים  יות  בשני שלבים 

אין לשלול כי במקרה מסוים יוכיחו הבעלים כי לגביה, לפני שינוי הייעוד, כי אם לאחר שינוי הייעוד וטרם ההפקעה.  

קרקעין בשלב השני,  ביטוי בשווי השוק של המגם לאחר שינוי הייעוד קמה להם ציפייה בת הסתמכות, אשר באה לידי 

הודעת  שכן, בעת פרסום    ,לא הוכיחו ציפייה כזובמקרה דנן    . המשיבים בה בחישוב פיצויי ההפקעה  ושראוי להתחשב

כלשהי    ההפקעה ציפייה  להם  הייתה  זה  שבשלב  הוכיחו  לא  המשיבים  דרך(.  )או  שצ"פ  בייעוד  הקרקעות  היו  כבר 

 לשינוי ייעוד נוסף.  

 

זכאי לפטור מהיטל השבחה אם המקרקעין משמשים או מיועדים לשימוש למטרה   מוסד ציבורי 

 כנית המשביחה וציבורית, לפי הת

 יפו -בית אגודת ישראל בתל אביב יפו נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב 2582-11-20נ )ת"א( "עמ

  8ופט ה' קירש, ניתן ביום  , בפני כבוד הש מנהליים  משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית  -בית המשפט המחוזי בתל אביב  

 . 2021ביולי 

( בעלת מקרקעין ברחוב  "המערערת",  ותה""העמעמותת בית אגודת ישראל בתל אביב יפו )להלן:    של  עסקינן בערעור

במרכז הדיון  כנית משביחה.   ובשל אישור ת  בהיטל השבחה   ( אשר חויבה"המקרקעין"סקי בתל אביב )להלן:  בברדיצ'

בשימנ די  האם  השאלה  קבלת  דונה  בדרך  ולמימוש  משביחה  תוכנית  לאישור  קודם  ציבורית  למטרה  במקרקעין  וש 

 א כוונת רווח? ה כדי להקנות פטור מהיטל למוסד ללהיתר בני

,  1965  -ה התשכ"ה  לתוספת השלישית בחוק התכנון והבני   19לטענת המערערת, זכאית היא לפטור מהיטל לפי סעיף  

משמשים למטרה ציבורית, או למצער מיועדים לשמש למטרה ציבורית בסמוך    , יש לבחון אם המקרקעיןשכן לטענתה

הת אישור  התולפני  פי  על  ולא  המשביחה  לטענתה,  וכנית  עצמה.  המשביחה  העקרון  כנית  עם  מתיישבת  כזו  בחינה 

המצב  עם  )הקודם(  הקיים  המצב  השוואת  ידי  על  נקבעת  ההשבחה  לפיו  שנוצר    הכללי  מאישור  החדש  כתוצאה 

 לדעת המערערת, זאת המשמעות היחידה שניתן לייחס למונח "משמשים" )בלשון הווה(.כנית. והת

חייב להיות קשר סיבתי ישיר בין מתן הפטור מתשלום היטל השבחה להשבחת  הוועדה המקומית מצידה טענה, כי  

חלים על  לת בייעודיה ושימושיה הכנית המשביחה אינה כולוהת שהמקרקעין אשר בגינה מבוקש הפטור, כאשר ככל  

המקרקעין את מטרות סעיף הפטור, הרי שמתן הפטור במקרה כזה לא ישרת את המטרות הציבוריות אשר לשמם 

 הפטור ומשכך מנוגד לתכליתו ואין להחילו.   ניתן

המשפט   כי  בית  לחיוב קבע  שמביאה  הכלכלית  ההשבחה  ל  ככלל,  המקרקעין  ניצול  מאפשרויות  נובעת  פי  בהיטל, 

שאושר חורג(.    ה התוכנית החדשה  שימוש  או התרת  הקלה  נכון  )או מתן  החדש.  התכנוני  במצב  גלומה  ההתעשרות 

ידי הש נמדד על  פי המצב התכנוני הקודם, הוא שהיקף ההתעשרות  וואת שווי המקרקעין לפני אירוע ההשבחה, על 

שנוצרו כתוצאה  ומדות אפשרויות הניצול  לשוויים בעקבות השינוי התכנוני. אולם ביסוד ההצדקה להטלת ההיטל ע

אין לקבל את גישת המערערת לפיה השאלה היחידה שמותר לשאול היא "מה נעשה )בעבר( החדשה.   מאישור התוכנית

בהקשר ע יותר  מתאימה  להיות  עשויה  השנייה  השאלה  דווקא  )בעתיד(?".  עמם  ייעשה  "מה  ולא  המקרקעין?"  ם 

 מנו.  ההיטל והענקת הפטורים מהחקיקתי הנדון ולאור תכלית הטלת  



 

 

 י היתר השינויים אינו היתר עצמאי, והוא שואב את כוחות מקיומו של ההיתר המקור

 ועדה המקומית ירושלים ומישל פרג'ון נ' מהנדס ה 49198-10-20ם(  -מ )י"עת

כביתב בשבתו  בירושלים  מנהליים-בית המשפט המחוזי  לעניינים  השופטת  משפט  כב'  רפפ  בפני  בזק  ניתן  תמר  ורט, 

 . 2021י ליול 19ביום 

"הוועדה ענייננו בעתירה שהגיש העותר כנגד החלטתו של מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן:  

בני המקומית" בהיתר  שינויים  לביצוע  בקשה  לדחות  נ(  לגבי  שניתן  )להלן:  כ ה  בירושלים  משה  פרבשטיין  ברחוב  ס 

 .("המקרקעין"

הן לגופה והן בשל שיהוי כבד ומהותי שנפל בהגשתה ואי  ה את העתירה  דח צדדים ודן בטענות הי  בית המשפט המחוז

דרוש משיב  בצירוף  כי  .  קבע  שינ  תקנות  מטרת יהמ"ש  )התרת  והבניה  ועדה  התכנון  מהנדס  ידי  על  בהיתר  ויים 

  בו  מקום,  בשטח  למצב  ההבני   היתר  התאמת  של  מהיר  הליך  לאפשר  היא"(  תקנותה)להלן: "  1992-מקומית(, תשנ"ב

 של   בשינוי   צורך  המציאות  יצרה  ההבני  במהלך  בהם  מקרים  באותם  המקורי  ההיתר  לפי  בדיוק  מתבצעת  לא  ההבני 

 . המקורי  ההיתר

ר לתוקף ההיתר המקורי.  הוא עומד בתוקפו בקשותכליתן, היתר השינויים אינו היתר עצמאי, ותקנות  הלאור לשון  

עיקרי    -  דהיינו, מדובר אמנם בהיתר, אך זהו היתר הטפל להיתר המקורי והשואב את כוחו מקיומו של היתר מקורי

בנ  שינויים במהלך  לערוך  צורך  נוצר  ביצוע  לגביו  עצמאי המתיר  היתר  של  לו מעמד  קונה  איננו  היתר השינויים  יה. 

מקו גם  אעבודות  המקורי  ההיתר  בו  שבים  ולאחר  תוקפו  את  ההיתר  יבד  של  פקיעתו  עם  הסתיים.  העבודות  צוע 

 המקורי וסיום ביצוע העבודות, הרי שאין מקום לבקשה מכוחו.  

  מהיר   אישור  המצריכים  בשינויים  מדובר  אין,  הסתיימו  והעבודות  פקע  עצמו  הבניה  היתרבהן  בנסיבות  ,  בענייננו

  במסלול  פנייה  מונע  לא  דבר.  ההיתר  לש  תוקפו  תקופת  ובתוך"  ההעבוד  ביצוע  במהלך"  ההיתר  של  התאמתו  לצרכי

 .   העבודה במהלך  לשינוי  מהנדס אישור של המקוצר במסלול לנקיטה הצדקה  ואין, בניה להיתר  רגילה

 

גינה,  בשנישום החליט לבחור בדרך תכנונית מסויימת, לא ניתן לפטור אותו מהיטל השבחה    משעה

   בגינה היטל השבחהשאין  האלטרנטיבקיימת   אם גם

 בע"מ 70-72ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' יהודה הלוי   8373-12-20)ת"א(  נ"עמ

בפני כבוד השופטת ירדנה סרוסי, ניתן    יינים מנהלייםמשפט לענ -יפו בשבתו כבית  -בית המשפט המחוזי בתל אביב  ב

 .2021ביוני   13ביום 

הוועדה המק  מנהלי שהגישה  בערעור  תל אעסקינן  ובניה  לתכנון  )להלן:  ומית  על החלטת  "הוועדה המקומיתביב   )"

בה בתשלום  ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. עניינו של הערעור הוא בקביעת ועדת הערר כי אין לחייב את המשי

הבני אחוזי  להגדלת  שהביא  החלקות  שאיחוד  מכיוון  השבחה,  ידהיטל  על  היפותטי  באופן  להיעשות  יכול  היה  י  ה, 

 חיוב בהיטל השבחה.  צדובאיחוד בתשריט, שאין 

כי ההחלטה שגויה ויש לבטלה. ועדת הערר התעלמה מהליך הרישוי והתכנון שבוצע בפועל  הוועדה המקומית טענה,  

כנית, לא  ובססה על אפשרות היפותטית של תכנון, שכלל לא התרחשה בענייננו. משאיחוד החלקות אושר בת והיא הת

לעניין האפשרות לנקוט בהליך תכנוני של תשריט. כאשר נישום בוחר    ערר תדון בטענות המשיבה היה מקום שוועדת ה

מוביל הייתה  בה  שהליכה  שונה  דרך  קיימת  אם  שגם  הרי  מסוימת,  בדרך  מס  לנהוג  ייגבה  בה  אחרת,  לתוצאה  ה 

  יות שבהן לא נקט.מופחת, הרי מרגע שנקט בדרך בה נקט, המס ייגבה בהתאם לכך ולא בהתאם לאפשרויות התאורט
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המקומית,    עוד הוועדה  ולאור  טענה  הקיים  הדין  לאור  איחוד  בתשריט  החלקות  את  לאחד  היה  ניתן  לא  כלל  כי 

 לאורך שנים ארוכות. העובדה כי בהתאם לדין זה נוהגת המערערת  

כי   טענה,  מצידה  ועדת ההמשיבה  של  על החלטותיה המקצועיות  ערעור  כערכאת  יושב  אינו  ואינו  בית המשפט  ערר 

שיק  את  פגם מהותי  מחליף  בה  נפל  ועדת הערר אלא אם  בהחלטת  יתערב  לא  המשפט  בית  דעתו.  בשיקול  דעתה  ול 

שיקולי אינטרס עוד טענה המשיבה, כי    סבירות קיצוני.  מתחום המשפט המנהלי, דוגמת שיקולים פסולים או חוסר

דרך תכנונית ללכת, אך  רשות תקבע לאזרח באיזו  ציבורי תומכים בקביעת ועדת הערר כי יש טעמים טובים לכך שה

 לא ייתכן שהכרעה זו תשפיע על היטל ההשבחה שיושת על האזרח. 

לא ניתן לפטור מתשלום היטל  כי  בל את הערעור וקבע,  בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קי

להינקט. יכולים  שהיו  תיאורטיים  הליכים  בסיס  על  לחיידנן,  במקרה    השבחה  מניעה  כל  בגין  אין  המשיבה  את  ב 

כנית, צריכה הייתה לעלות במסגרת המתאימה ובפני מוסד התכנון.  וכנית, וכל טענה כנגד הצורך באיחוד על ידי תוהת

משהמשיבה בחרה ללכת בדרך מסוימת, על יתרונותיה וחסרונותיה, עליה לפעול בהתאם לאותה דרך. לפיכך, אף אם  

 ין לקבוע מסמרות בנדון, אין לכך כל משמעות לענייננו. יחוד החלקות בתשריט, ואצע את אניתן היה לב

 

ר מסויים בתשתיות אינו יכול מחסו,  בהליך חיזוק מבנים  בהחלטה לקידום תכנון מתחמי או נקודתי 

   להיות נימוק יחיד לסירוב לבקשה להיתר בניה

 ה רמת גן. ני ועדה המקומית לתכנון וב יה בע"מ נ' הו א.ג דיגמי יזמות ובנ  1042-04-21ערר )ת"א( 

 . 2021ביולי  5בוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב בפני יו"ר עו"ד תמר עיני ורדון, ניתן ביום  

)להלן:    ענייננו גן  רמת  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  של  המשנה  ועדת  החלטת  על  שהוגש  "הוועדה בערר 

לתהמקומית" להיתר  לבקשה  לסרב  יהודה   38מ"א  (  רבי  )להלן:    12הנשיא    ברחוב  גן  שהגישה  "המקרקעין"רמת   )

 העוררת.  

שכן אחד הנימוקים לסרב לבקשה   לטענת העוררים, ההחלטה לסרב לבקשה אינה סבירה ואינה מנומקת ושרירותית,

הסמוכים, הבניינים  הכולל את  לתכנון מתחם,  הפניה  ונומק  היה  בוועדה    וזאת לאחר שהוסבר  כי  בדיון  המקומית, 

הזכוי הוועדה  בעלי  החלטת  העוררים,  לטענת  מתחמי.  לתכנון  התכנות  אין  כן  ועל  מתחמי,  לתכנון  מסרבים  ות 

 .  38שהוא העומד בבסיס תמ"א  המקומית מתעלמת מאינטרס חיזוק מבנים

עבור השכונה,  הוועדה המקומית מצידה טענה, כי תכנון מתחמי עם המגרשים הסמוכים מייצר מוצר תכנוני טוב יותר  

יצ עבור  ירת  ומאפשר  המשטחים  הוועדה  טענה  עוד  ציבור.  הוא  צרכי  באזור  ציבוריות  בתשתיות  מחסור  כי  קומית 

 שגרם לסירובה ולבקשה להקטנת יחידות דיור. 

הערר   כי  ועדת  וקבעה,  הבקשה  את  לתקן  הורתה  ערר,  את  מוצר קיבלה  מייצר  היה  יחדיו  המגרשים  תכנון  אמנם 

יבות שמצדיקות סירוב  שמהווים נס ,בה ייחודייםיבן מדובר בנתוני מגרש או סאיאולם  תר עבור השכונהתכנוני טוב יו

כדי להצדיק סירוב לבקשה   התכנון המתחמי  כת האיזון בין האינטרסים השונים, לא די בשיקול  ילבקשה להיתר. בער

יות ציבוריות  ר, כי מחסור מסוים בתשתשנים. בעניין התשתיות קבעה וועדת הער  3  -להיתר שהוגשה לפני למעלה מ

 רוב לבקשה להיתר, וזאת בהתחשב באינטרס לחיזוק מבנים.סי אינו מהווה שיקול יחיד שיצדיק

 

ת שכירות לתוקפה של עשרים שנה, יש להתייחס  כנית הכוללת מגבלובחישוב היטל השבחה בגין ת

 החדש   בהערכת שווי המקרקעין במצבלכך 

)ת"א(   עירוני חלמ   85085/17ערר  ממשלתית  חברה  לתכנון יש  המקומית  הועדה  נ'  ולהתחדשות  לשיקום  לדיור  ת 

 אביב ולבניה תל 



 

 . 2021ביוני   29בוועדת הערר לתכנון ולבניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב בפני יו"ר עו"ד שרון טל, ניתן ביום 

ת מכח  השבחה  שומת  על  בערר  משביחה,וענייננו  ב  כנית  העוררת,  הגדנ"שקיבלה  במתחם  זכויות  אביב  עלת  בתל  ע 

השומה"המקרקעין")להלן:   מקרקעיןה  כ נער  (  מכר  של  בדרך  זכויות  מימוש  שהתלעת  לאחר  המשביחה  ו.  כנית 

ישווקד הופק החלטת ממשלה שהמקרקעין  לתוקף, התקבלה  ונכנסה  ולפני שאושרה  הממשלתית    וה  ידי החברה  על 

 ארוך.גה בהשכרה לטווח "דירה להשכיר" לדיור בר הש

שוב השומה נערך ללא התחשבות בהחלטות הממשלה והוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב  לטענת העוררת, חי

מחיר נמוך משמעותית למקרקעין נושא הערר, ממחיר השוק  מות  מגלשכן החלטות אלו    ("הוועדה המקומית")להלן:  

 למקרקעין שאינם מיועדים להשכרה ארוכת טווח. 

מ המקומית  כי  הוועדה  טענה,  זאת.כוהת אמנם  צידה  מחייבת  אינה  אך  השכרה  מאפשרת  הוועדה   נית  טוענת  עוד 

כבר ועל כל פנים חלה  חלה  ה  כניתוביטוי בהוראות הת  הלא מצא  , שכירות לטווח ארוך,אותה מגבלההמקומית, כי  

   במצב התכנוני הקודם.

  יש לקחת , כי  ררעוד קבעה ועדת הע.  בערררר קבעה, כי נדרשת חוות דעת שמאי מייעץ בטרם תינתן הכרעה  העועדת  

ארוךבחשבון   לטווח  השכירות  מגבלת  המקרקעיןאת  של  ערכם  הערכת  לעת  שמכ  ,  התכנוני  התו במצב  על    .כניתוח 

במגבלה מובהקת על המקרקעין, המהווה חלק בלתי  מדובר  שנה.    20ת שכירות לתקוה של  המקרקעין קיימת מגבל

כנית, בהחלטת  והת   ת הועדה המקומית להפקיד אתמצאה ביטוי מפורש בהחלט, מגבלה זו  מערכם האובייקטיבי  נפרד

  . אין חולק כי מחיר העסקה גילם מגבלה זאתו ועדת הפטור של רשות מקרקעי ישראל
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