
 

 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

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

 . לאחרונהועדות ערר שפורסמו של בתי המשפט וה פסיק ו

אשר יוצר   ,תיקוניו השונים  , עלההסדריםהנוסח הסופי של חוק  בחודש האחרון פורסם  

 .  בניהתחום התכנון והבשינויים מרחיקי לכת 

כנית  ו( )ת 136והבניה )תיקון    ן והצעת חוק התכנועברה בקריאה ראשונה  סמה  בנוסף, פור

רעידלע בפני  ותמידות  אדמה  הכוללות  הבעכנית  להקניית  הוראה  בחלק  ת  ציבורי( לות 

   .0212 –התשפ"ב 

מבנים  וחלופה לתלקה הראשון  בחמציעה  הצעת החוק   לחיזוק  כנית המיתאר הארצית 

סמכות למוסדות התכנון  ובחלקה השני מציעה להעניק  (,  38מפני רעידות אדמה )תמ"א  

 . לקבוע הוראה להקניית בעלות בחלק ציבורי לרשות מקומית או למדינה

 

 . ושנה אזרחית מצויינת  ריאה מהנהק נאחל לכם ,תמידכ
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לא ניתן להגיש עתירה 

מנהלית בגין החלטת ועדה  
ת, כאשר העותרים לא מחוזי

כנית במסגרת  ו התנגדו לת
 הליך התכנוני ה

* 
בקביעת שיעור היטל 
ההשבחה בגין אישור 

הקלות במקרקעין במסגרת  
פרוייקט "מחיר למשתכן", 
לא ניתן להתעלם ממהות  

 הפרויקט
* 

כנית המאריכה תוקף של ו ת
כנית קודמת יוצרת רצף  ו ת

תכנוני אחד ואינה מהווה  
 ה בסיס לחיוב בהיטל השבח

* 
הקלות שבס כחלון יחולו על  
בקשה להקלה ש"הוגשה" 
לועדה המקומית לפני יום  

הפקיעה, גם אם לא 
"נקלטה" במערכת 

 הממוחשבת 
* 

היטל השבחה, וכן פטורים 
מהיטל השבחה, יחולו על 

 הנהנה ולא על הנאמן 
* 

ת יזם הבונה לצרכי שירו 
לציבור, זכאי לפטור 

מאגרות בניה, כשם שמגיע 
 למדינה עצמה

* 
לאחר החלטת שמאי מכריע 

או ועדת ערר, הועדה  
המקומית לא יכולה לפעול  
לפי שומת היטל ההשבחה 

 רכה המקורית שהיא ע
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לא התנגדו לת  ועדה מחוזית, כאשר העותרים  בגין החלטת  ניתן להגיש עתירה מנהלית  כנית  ולא 

 במסגרת ההליך התכנוני

 מועדפים לדיור )תמ"ל( ואח' מתחמים אורון ואח' נ' הועדה הארצית לתכנון ובניה של  42156-03-21עת"מ 

  28משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת יעל בלכר, ניתן ביום  תל אביב בשבתו כבית  בבית המשפט המחוזי ב

 .  2021באוקטובר  

 "(הותמ"לעסקינן בעתירה מנהלית כנגד החלטת הועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור )להלן: "

כנית המפורטת ו"( לתהעותריםין )להלן: "חוקר לדחות את התנגדותם של בעלי הזכויות במקרקע המלצת הלאמץ את  

 ( וכנגד החלטתה לאשר את התוכנית. "התוכנית המפורטתאו " "התוכניתשכונת אשכול )להלן: "  - 3001תמ"ל 

סעיף   לפי  העותרים,  התשכ"ה   188לטענת  והבניה,  התכנון  "  1965-לחוק  ל "(  החוק)להלן:  אביב  הוקצו  תל  עיריית 

"( כהפרשה לצורכי ציבור במסגרת איחוד וחלוקה. דב"י)להלן: "  בהישג יד להשכרה"( יחידות דיור  העירייה)להלן: "

נטען כי, יחידות דיור אלו נגרעות מכלל היחידות העומדות לחלוקה לכל בעלי הזכויות בתחום התוכנית, מדללות את  

בת  המוקצות  הזכויות  ובא ומסת  "על  כנית  לבטלות  התבקש  המשפט  בית  הזכויות.  בעלי  של  החלטת    חשבונם"  את 

יחידות הדיור לדב יש להקצותן על חשבון זכויות העירייה  הותמ"ל לאשר להקצאת  ולהורות כי  "י ציבורי באופן זה 

 כבעלת מקרקעין בשטח התוכנית. 

ציבורי כהפרשה לצורכי ציבור "מתחת  העותרים נמנעו מלענות טענות כנגד הקצאת דב"י  כי    ,המשיבות מצידן טענו

, כך שלא מיצו את ההליך לפני ועדות התכנון. כמו כן, העותרים אף יות לתוכנית המתאריתת ההתנגדולקו" במסגר

ארית על הוראותיה בעניין הקצאת יחידות הדיור לדב"י ציבורי  נמנעו מלהגיש עתירה כנגד אישורה של התוכנית המת

מהחלטות הועדה המחוזית    י העותרים מבקשים ללא יסוד שבדין, להורות לותמ"ל לסטות"מתחת לקו". עוד נטען, כ

     ומהוראותיה של התוכנית המתארית, שעה שהתוכנית המפורטת כפופה לתוכנית המתארית מבחינה נורמטיבית.

ן ובניה מחוז מימון נ' הועדה המחוזית לתכנו  21054-10-20בהתבסס על עת"מ    על הסף  פט דחה את העתירהבית המש

אביב "  תל  )להלן:  בנבו(  מימו)פורסם  בתוכנית    וקבע,   "(ןעניין  כבר  נקבעו  הציבורי  הדב"י  בעניין  ההוראות  כי 

יש    נקבע, כי  ש תוכניות מפורטות.המתארית, אשר לפי הוראותיה ומטעמים פרקטים, מימושה מבוצע במסגרת שלו

הסף על  העתירה  את  עתירה    לדחות  הגישו  לא  הועדהמשהעותרים  החלטת  כנגד  גם  את    ובמועד  לאשר  המחוזית 

ממילא, גם אילו היו מגישים עתירה כזו, לא היה בידם לטעון כנגד הקצאת יחידות הדיור לדב"י  .  מתאריתהתוכנית ה

זו בדרך של הגשת התנגדות לתוכנית המתארית. התוכנית המפורטת ציבורי "מתחת לקו" שכן, הם לא העל ו טענה 

הדב"י הציבורי. נקבע, כי אין    ענייןגם ב  הובאה ליישם את קביעת   המתאריתלתוכנית    תירה כפופהה הוגשה הענשבגי

הציבו בעניין הדב"י  והתוכנית המתארית  הועדה המחוזית  קביעות  של המחדל מלתקוף את  עקיפתו  רי,  לאפשר את 

 במועד ובהליך הקבוע בדין, כפי שמבקשים העותרים לעשות. 

 

, משתכן"במסגרת פרוייקט "מחיר להקלות במקרקעין  בחה בגין אישור  קביעת שיעור היטל ההשב

 להתעלם ממהות הפרויקט  לא ניתן

 בע"מ  (1965פרשקובסקי השקעות ובניו בע"מ נ' אזורים בניין )  81024-06-20ערר )ת"א( 

קעין מר  מאי המקר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב בפני יו"ר הועדה עו"ד שרון טל, ש בועדת ערר

 .  2021בנובמבר  04יעל פרי, ניתן ביום   אור לוי ונציגת מתכננת המחוז הגב'

הקלו  דניםהבעררים  עסקינן   אישור  מכוח  ההשבחה  את  לאמוד  יש  כיצד  אשר  במקרקעיןת  בשאלה  ידי  ,  על  שווקו 

 "(המגבלות)להלן: "  "מחיר למשתכן"  מגבלותכשבמסגרת    ,רשות מקרקעי ישראל במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן"

 קלות.  מ"ר, בלא שמחיר זה מושפע מאישור הרות שבבסיס השומות במחיר קבוע להתחייבו הנישומים למכור את הדי



 

 

א.י אמריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' הועדה   8034/20ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה בהתבסס על ערר )צפון(  

יוקנע ובניה  לתכנון  בנבו,  םהמקומית  )ל 30.05.21  )פורסם   )" ישראלהלן:  אמריקה  הערכתעניין  כי  של    "(,  שווים 

של מוכר וקונה מסוימים בביצוע עסקה, אך בה   םקרקעין אינה יכולה אמנם להסתמך על שיקולים סובייקטיבייהמ

גורמי מדינה המוסמכים לכך על פי   בעת, היא איננה יכולה להתעלם מהשפעתם של מדיניות וכללים שנקבעים בידי 

הדיק.  חו את  תואמת  אלו  במגבלות  התחשבות  כי  הובהר,  ולכן,  עוד  נשזרון  המקומית    המגבלות  הועדה  בהחלטות 

שניתנו. ההקלות  המקרקעין   המגבלותמשכך,    בעניין  על  מהותי  מהוות   החלות  ההשבחה  נתון  התעלמות  .  באומדן 

אמריקה    רט בהחלטה בענייןמדן ההשבחה תחטא למטרת הטלת היטל ההשבחה ותגרום, כמפוולעת א  ואל  ממגבלות

 ות הנישום.  ישראל, למיסוי מעבר להתעשר

 

תות של  תוקף  המאריכה  קודמת  כניוכנית  ואינהרצ  יוצרתת  אחד  תכנוני  לח  מהווה  ף  יוב  בסיס 

 השבחה  בהיטל

   פורטונה קריספין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים 8166/20ם( -ערר )י

פיצויים   ת בוועד ובניה  לתכנון  ירושלי  ערר  עו"ד עמית אווהיטלי השבחה מחוז  הועדה  יו"ר  בפני  וחברי הועדה  ם  פק 

 .  2021בנובמבר  02ין מר זהר עירון ונציג מתכננת המחוז מר אילן אליהו מלכה, ניתן ביום שמאי המקרקע

בערר   כנגדעסקינן  הוגש  "  אשר  )להלן:  ירושלים  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  המקומיתשומת  ניין  ע ב,  "(הועדה 

המקרקעין   תוכנית  השבחת  של  לתוקף  כניסתה  "  119214בעקבות  ביום  המשביחההתוכנית  )להלן:   )"05.07.14  

 ומימושה בדרך של מכר.  

למשך    3837תוכנית   בתוקף  עמדה  קיימים,  לבניינים  זכויות  לשנת    10הוסיפה  עד  קרי  אישורה,  מיום    2014שנים 

טלה  בתקופה זו, הזכויות יחזרו למצב הקודם. התוכנית המשביחה בי וקבעה, כי ככל שלא תוגש בקשה להיתר בניה  

 .  3837האריכה את האפשרות לממש את הזכויות שניתנו בתוכנית את מגבלת הזמן ו

נרכשו על ידי   . המקרקעין כנית המשביחהובטרם אישור הת 2013העוררת ירשה את המקרקעין בשנת לטענת העוררת,  

בשנת   "  2001המוריש  תוכנית  "(,  ישההרכ  מועד)להלן:  בתוקף   3837כאשר  שה ו  ,הייתה  חזקה  בגין  משכך,  השבחה 

אשר אין מקום לחייב את העוררת בגין התוכנית המשביחה    נטען, כי   במועד הרכישה. לפיכךכויות הוסדרה  ספת הזתו

 מאריכה את תוקף הזכויות.  

פורסמה המשביחה  התוכנית  כי  טענה,  מצידה  המקומית  תוכנית    ממועדשנים    10  לאחר  הועדה  של  תוקפה  פקיעת 

חד  3837 זכוולכן, מדובר בתוכנית  ניתן להיבנות מהמנגנון שנקבע בה ששה שאישרה תוספת  ולא  של ל  יות  החייאה 

 זכויות מתוכנית שפקעה.  

וביטלה את מגבלת הזמן שהייתה    3837התוכנית המשביחה חזרה לתוכנית  ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה, כי  

וב בתוכנית חדשה שאימצה   ,קומיתכך האריכה את תוקפה רטרואקטיבית. לא מדובר כטענת הועדה המ קבועה בה 

כה רטרואקטיבית  ישהאר   בתוכנית  את הוראות התוכנית הקודמת והחלה אותן ממועד אישורה והלאה, אלא מדובר

  3837על פי תוכנית  התוכנית הקודמת. התוכנית המשביחה יצרה מציאות תכנונית רצופה של זכויות    שלאת תוקפה  

ד. נוכח תחולתה הרטרואקטיבית של התוכנית המשביחה  רצף תכנוני אחמשכך, מדובר בו   החל ממועד אישורה ואילך

שכן, מדובר באותה    ייב את העוררת חיוב כפול בהיטל השבחה בגין אותן זכויותוהרצף התכנוני שיצרה, אין מקום לח

 במימוש מאוחר יותר.  התוכנית

 

 



 

 

, גם אם  יום הפקיעהלועדה המקומית לפני    "הוגשה" להקלה ש  יחולו על בקשהס כחלון  הקלות שב

   במערכת הממוחשבת  נקלטה""לא 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת גדיש הירוקה בע"מ נ'  1023-05-21)דרום(  ערר

אדר' מר רפאל דנקנר, נציג    בועדת ערר לתכנון ובניה מחוז דרום בפני יו"ר הועדה עו"ד בנימין זלמנוביץ' וחברי הועדה 

 .  2021בנובמבר    17ניתן ביום המחוז הגב' אריאלה חדד, אבו סיאם ונציגת מתכנן   רציבור מ

שעהעסקינן   )הוראת  והבניה  התכנון  התשע"ובחוק  )להלן:    2015-(,  בניה  זכויות  לתוספת  הקלה  מתן  אפשר  אשר 

. הערר נסוב סביב השאלה מה דינה של 16.06.20יום  . מועד פקיעת הקלות שבס כחלון נקבע ל "(הקלות שבס כחלון"

ערב פקיעתן של התקנות בדבר שבס כחלון אך נקלטה למערכת   הקלות שבס כחלוןלשהוגשה בהתאם  בקשה להקלה  

ומה היחס בינה לבין המילה    מה נחשבת "הגשה" של בקשה להקלהכלומר,  זמין רק לאחר פקיעתן של התקנות.    רישוי

 . "קליטה"

" ,  15.06.20ביום   )להלן:  בניה במסלול הקל "( הגישה חמש בקשות להעוררתגדיש הירוקה בע"מ  ות באמצעות  היתר 

זמין רישוי  אושרו  מערכת  התאשר  בניה  להיתר  בקשה  כל  במסגרת  אילת  בקשה  .  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 

הועדה המקומית  מן מה, ר זלאחמכוח הקלות שבס כחלון.   דיור"( לאשר תוספת של יחידות "הועדה המקומית)להלן: 

נדרש   ,ומשכך  תן כי הבקשות לא עומדות בתנאי סף לצורך קליט  שנמצאמאחר    אישור הבקשותהחליטה לבטל את  

   היה לתקנן בטרם יקלטו. 

התכנון   חוק  לטענתה,  הוגשה.  לא  שכלל  בקשה  לבין  נקלטה  ולא  שהוגשה  בקשה  בין  לאבחן  יש  כי  טענה,  העוררת 

תשכ"ה ")  1965-והבניה,  ולכן,  החוקלהלן:  לקליטה  הגשה  בין  מבחין  במילה    משתמשכאשר  בענייננו,  "(  המחוקק 

 ".  "הגשה", הוא מבקש להבדיל זאת מ"קליטה

הועדה המקומית מצידה טענה, כי בקשה שהוגשה ולא נקלטה בשל היותה חסרה בפרטים שונים, לא נחשבת כבקשה 

בק כלומר,  החסרים.  הפרטים  השלמת  לאחר  אלא  בתנאים  שהוגשה  עומדת  ואיננה  הסף  בתנאי  עומדת  שאינה  שה 

 לל.  נה נופלת בגדר "בקשה שהוגשה" ותחשב כבקשה שאיננה הוגשה כהמוקדמים, אי

להקלות שבס כחלון המחוקק השתמש בלשון "הוגשה" ולא בלשון    2ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה, כי בסעיף  

בקשהולכן,  "נקלטה"   על  יחולו  כחלון  שבס  לאור    הקלות  הפקיעה.  יום  לפני  המקומית  לועדה  שהוגשה  להקלה 

ה נ האבחנה  "קליטה",  לבין  "הוגשה"  המילה  בין  ובתקנותיו  בחוק  על  קיימת  מעידה  "הוגשה"  לשון  נקיטת  כי  למד 

לפיכך, לאור האבחנה הקיימת  .  16.06.20כוונת המחוקק במתן הקלות לגבי בקשות שהוגשו לפני יום הפקיעה, קרי  

 לקבל את הערר.  רה תחילה את ההקלות, יש הסתמכות העוררת על הועדה המקומית כשאישבחוק ולאור  

 

 ןולא על הנאמ העל הנהנ , וכן פטורים מהיטל השבחה, יחולוהיטל השבחה

 מריאן תמר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב  8048-06-20ערר )ת"א( 

גילת אלתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחובועדת ערר   יו"ר הועדה עו"ד  ייל, חבר הועדה מר ז תל אביב בפני 

  21גת מתכננת המחוז הגב' גל קארו, מתכננת ערים ואזורים, ניתן ביום  זהר עימן, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך ונצי

 .  2021באוקטובר  

"( ליתן  המקומיתהועדה  ומית לתכנון ובניה תל אביב )להלן: "עסקינן בערר אשר הוגש כנגד סירובה של הועדה המק

כנאמן  לעוררת  סעיף    ,המשמשת  מכוח  השבחה  מהיטל  והבניה,  1)ג()19פטור  התכנון  לחוק  השלישית  לתוספת   )

   וזאת מאחר שרשומות על שמה שתי דירות. "(התוספת השלישית )להלן: " 1965-תשכ"ה



 

 

השאלה   סביב  נסוב  מקרקעיהערר  כשנכס  כבעהאם  נרשם  והנאמן  נהנה  עבור  נרכש  מפטור  ן  להנות  זכאי  מי  לים, 

 ן או הנהנה.  הנאמ -מהיטל השבחה  

העוררים,   המחלקה    עללטענת  למנהל  הוראה  לתת  ולחילופין,  השבחה  היטל  מתשלום  אותם  לפטור  הערר  ועדת 

ם את הדירות על שם לפיצויים ולהיטלי השבחה לתת להם אישור מס כדין המופנה לרשם המקרקעין על מנת לרשו

י התוספת השלישית ניתן להטיל היטל השבחה רק על  על פ  , קרי ילדיה של העוררת."(הנהנים)להלן: "  3  -ו  2העוררים  

"(, הבעלות בנכס היא של הנהנה  חוק הנאמנות)להלן: "  1979-בעלים או על חוכר לדורות. על פי חוק הנאמנות, תשל"ט 

על   ש"שומר"  כמי  מוגדר  והנאמן  הקנייןבלבד  זכות  העברת  לפיכך,  מהלך   הנכסים.  אלא  אינה  לנהנה  המשפטית 

יוכל למלא את חובתו  מב  פורמלי. הרישום רשם המקרקעין על שם הנאמן במסגרת נאמנות, נעשה על מנת שהנאמן 

 , הרישום אינו יוצק תוכן של זכות הקניין המהותית לנאמן.כלומר להחזיק ולפעול בנכס. 

ט  מצידה  כי  הועדה המקומית  לפענה,  הפטור  לבחון את מתן  כל  יש  לסכום את  יש  שבו  באופן  השלישית  י התוספת 

מ"ר יינתן פטור ולגבי כל מ"ר שמעבר לכך יתבצע חיוב בהיטל    140ויותיו של הנישום באותם מקרקעין כאשר עד  זכ

הע כל  נרשמה  ולא  המקרקעין  רישום  בנסח  הדירות  שתי  של  כבעלים  רשומה  שהעוררת  מאחר  בדבר השבחה.  רה 

היא אינה זכאית לפטור  ולכן,  דירה( מ"ר בכל  102מ"ר ) 204זיקה במצב הקודם בסך של היא תראה כמי שהח, נאמנות

השבחה המאולצתמהיטל  לפרשנות  כי  נטען,  עוד  העוררים  .  אינו    ,של  כבעליהם  נרשם  שאף  מקרקעין  רוכש  שלפיה 

ק הנאמנות אינה  הבעלות של הנאמן כפופה להוראות חונחשב כבעל מקרקעין, אין כל אחיזה בלשון החוק. העובדה ש

 .  1969-, תשכ"טמקרקעיןמפחיתה מבעלותו בנכס לפי חוק ה

כי   וקבעה,  הערר  את  קיבלה  הערר  בנועדת  בעלות  לנאמן  מוענקת  אינסטרומנטלית", ככאשר  ב"בעלות  מדובר  ס, 

מטיל מגבלות  חוק הנאמנות  יעילות.  שבאה אך ורק לשרת את מטרות הנאמנות ולאפשר לנאמן למלא את תפקידיו ב 

אשר מצמצמות מהותית את יכולתו של הנאמן לנהוג בנכס "מנהג בעלים" ושוללות למעשה את יכולתו להנות מהנכס.  

עוד נקבע באשר לרישום עשויים להיות זכאים לפטור.    ייבים בהיטל השבחה וממילאלפיכך, נקבע כי הנהנים, הם הח

)פורסם בנבו,    המקומית לתכנון ובניה שומרון  בר יהודה בע"מ נ' הועדה  7084-13א  בהתבסס על ע"  הנאמן כבעלים

מהות הבעלות    לאור(, כי ישנם מצבים בהם ההיטל יוטל על מי שאינו הבעלים הרשום ואף לא חוכר לדורות.  10.05.16

הטלת תכלית  הנאמנות,  במסגרת  ה  המוענקת  הע ושבחה  ה היטל  המשפט  בית  שהתווה  הפרשנות  לגבי  כללי  ליון 

 קבעה ועדת הערר, כי היטל השבחה יוטל על הנהנה ולא על הנאמן.  , ורותהמונחים בעלים וחוכר לד

 

 שם שמגיע למדינה עצמה כ , זכאי לפטור מאגרות בניה,לציבוריזם הבונה לצרכי שירות 

 יסיטי בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש פול 32093-06-18ת"א 

 .  2021בנובמבר  06שמואל הרבסט, ניתן ביום  השלום בבית שמש בפני כבוד השופט   בבית משפט

הקמת מרכז הדרכה של משטרת ישראל בבית שמש שמטרתו  בחירת יזם ל ז שפרסמה מדינת ישראל לרבמכעסקינן  

תה  אשר זכ  התובעתהאם    התביעה נסובה סביב השאלה  "(.מרכז ההדרכהבמתחם אחד )להלן: "   ריכוז מערך ההדרכה

, זכאית להשבת ותפעולו  הקמת הפרויקט ,  ההדרכה במסגרת זיכיון למימון, תכנוןבמכרז ובהתאם לו בנתה את מרכז  

 .  "(החוק")להלן:   1965-)ב( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה259אגרת הבנייה אשר שילמה בהתאם לסעיף 

לחוק259סעיף  לפי  ת,  ו לטענת התובע לצר)ב(  בניה מטעם המדינה המיועדת  וביצוע סמכויותי,  מילוי תפקידיה  ה,  כי 

ומשכך  בניה  מאגרת  מתשלום.    ,פטורה  פטורה  ההדרכה  מרכז  בשנת  הקמת  כבר  כי  היועמ"ש  1999נטען,  כי    , קבע 

)ב( לחוק. עוד נטען, כי בפסיקות  259ר הקבוע בסעיף  הנכנס בגדרו של הפטו  מובהק   הקמת מרכז ההדרכה הינו מקרה

ם פרטי ולכן, בית המשפט הורה על השבת אגרות  בו הבניה מבוצעת על ידי גור  במקרהשונות נקבע, כי הפטור חל גם  

 הבניה אשר נגבו שלא כדין.  



 

 

לתפעל את הפרויקט,   זאת ועוד נטען, כי הפרויקט כולו מופעל עבור המדינה והעובדה כי התחייבה במסגרת הזיכיון

 ות ציבורי. רכי שירובנוסף לבנייתו, אינה הופכת את הבניה לכזו שאינה לצ 

לתכנו  המקומית  "הועדה  )להלן:  שמש  בית  ובניה  המקומיתן  כי  הועדה  טענה,  מצידה  מיזם  "(  הוא  ההדרכה  מרכז 

מיליארדי    לקופת התובעתפרטי אשר מטרתו היחידה היא הפעלת מכללה לשוטרים ולגורמים נוספים שצפוי להכניס  

  .לות המכללהבמסגרת הפרטה מלאה, של כלל פעי  ,הוהמפעיל   ההמחזיק   השקלים במהלך תקופת הזיכיון עקב היות

עוד נטען, כי התובעות הן בגדר ספק שירותים למדינה, אשר תשלום אגרות בניה.  מלפטור מלא    תזכאי  האינהיא  לכן,  

ייבויות שהן נטלו על עצמן במסגרתן הצעתן למכרז באופן השומט את למעשה בנו את המכללה לטובתן כחלק מההתח 

בנוסף נטען, כי בפסיקות שביקשו התובעות להסתמך ציבורי.  , כי מדובר בבניה לצורכי שירות  הקרקע תחת הטענה

מס לא  הפטור  מבקש  בו  מקרה  אין  להחזיק    ר עליהן,  המשיך  אלא  בנייתו  השלמת  לאחר  המדינה  לידי  הנכס  את 

 אותו.    ולתפעל

כי סעיף   וקבע,  לחוק קובע מפורשות, כ259בית המשפט קיבל את התביעה  שירו)ב(  בונה לצורכי  ת  י כאשר המדינה 

ציבורי, היא פטורה מתשלום אגרת הבניה. מטרת הסעיף היא לעודד בניה לצורכי שירות לציבור ולהוזיל את עלויותיה  

מ  המדינה  את  לפטור  מורה  ולכן,  כולו  הציבור  בניהלטובת  אגרת  מאחר    ,בענייננו  .תשלום  ייחודי  במקרה  מדובר 

ולכן, בית המשפט   הקבלן אשר בנה את המבנהמעבר להיותה    הדרכה הפעלה כוללתשהתובעת מפעילה את מרכז ה

כי   נקבע,  ציבורי"  שירות  לצורכי  ל"בניה  באשר  לעומקו.  הסעיף  את  היאבחן  המחוקק  ל"מטרות  ל  כוונת  בניה 

בניית בתי עסק עבור הפרטהממשלה" להבדיל מפר . ויקטים שיזמה המדינה לצורך הקמת מבנים לשיכון הפרט או 

מכים שנערכו עובר להקמתו נקבע, כי מדובר בענייננו בבניה לצרכי שירות ציבורי  לאור מהות הפרויקט ומעיון במס

מובהק.   יבאופן  מדינת  היא  הפרויקט  ומזמינת  יוזמת  הזיכיון  הסכם  פי  על  כי  נקבע,  המרכז, עוד  שיטת  וכי  שראל 

הפעלת   ואופי  הזיכיון  ההדרכההענקת  השליטהמרכז  מידת  קרי  השל  ,  לאחר  גם  בהפעלתו  התובעת  בנייתו,  של  מת 

לאחר עיון בהסכם הזיכיון  ויתרה מכך  מהות והמטרה העיקרית שלשמה נבנה מרכז ההדרכה.  האינה יכולה לאיין את  

לחיוב התובעות בתשלום אגרת בניה ואף נקבע,   באשר  לבין הנתבעת  בין התובעות  חוזית  לא הייתה הסכמהנקבע, כי  

הסכמ הייתה  לו  הורכי  את  לשנות  בכוחה  שאין  הרי  שכן,  ה,  החוק  סעיף  אות  הוראה  259הוראת  היא  לחוק  )ב( 

 לאור האמור לעיל, בית המשפט הורה על השבת אגרות הבניה ששולמו לצורך בניית מרכז ההדרכה.  קוגנטית. 

 

היטל  שומת  לפי  לפעול  יכולה  לא  המקומית  הועדה  ערר,  ועדת  או  מכריע  שמאי  החלטת  לאחר 

 שהיא ערכה המקורית  ההשבחה 

 הועדה המקומית לתכנון ובני החולון נ' סימון שקורי חברה לבניין בע"מ   8201-09-19ערר )ת"א( 

גילת אייל, חבר הועדה מר   ובניהבועדת ערר לתכנון   יו"ר הועדה עו"ד  פיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב בפני 

 21ם, ניתן ביום  רים ואזוריהמחוז, הגב' גל קארו, מתכננת ע  זהר עידון, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך ונציג מתכננת

 .  2021באוקטובר  

)להלן: "בערר אשר הוגש  עסקינן   ובניה תל אביב  "(  הועדה המקומיתבעקבות סירובה של הועדה המקומית לתכנון 

שהופקדה   הבנקאית  הערבות  את  "להשיב  )להלן:  בע"מ  לבניין  חברה  שקורי  סימון  ידי    פתיחת   עם  "(המשיבה על 

 בטענה, כי טרם מוצה הליך בירור השומה.  וזאת   נאי למתן היתר בניה כתו ליך לפני שמאי מכריעהה

התוספת )להלן: "  1965-לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  10לטענת הועדה המקומית, בהתאם לסעיף  

בהבטחת תשלום סכום   ההיתר   מתן ית הועדה המקומית להתנות את  א "(, כל עוד השומה אינה סופית רשהשלישית 

 טל השנוי במחלוקת. עוד נטען, כי ועדת הערר כלל אינה מוסמכת להורות על השבת הערבות הבנקאית.  הי

 



 

 

המשיבה מצידה טענה, כי על ועדת הערר להורות לועדה המקומית להשיב את הערבות הבנקאית שהפקידה עד קבלת  

 .  שמאי המכריעעל החלטת ה שהגישה הועדה המקומית החלטת ועדת הערר בערר 

  להותיר את הערבות על כנה,  אין כל מקור סמכות לדרישת הועדה המקומיתת הערר קיבלה את הערר וקבעה, כי  ועד

משניתנה שומה מכרעת, וכל עוד לא שונתה, השומה המכרעת היא  ( לתוספת השלישית,  3)ב()14בהתאם לסעיף    שכן

בדרישה    הבניה  מתן היתר  אתתנות  לה ועדה המקומית איננה מוסמכת  שקובעת את החיוב בהיטל השבחה. ממילא, ה

כי הנישום ישלם היטל השבחה או אף ערבות בגינו, בגובה היטל ההשבחה שנקבע בשומתה היא, אשר איננה רלוונטית  

 עוד לקביעת החיוב בהיטל השבחה.  

  אין הועדה המקומית מוסמכת עוד,  על שומת השמאי המכריע  באותה מידה, גם כאשר ניתנה החלטה של ועדת הערר

ת ערבולדרוש  או  היא.    תשלום  בשומתה  שנקבע  כפי  ההיטל  סכום  על  המבוססים  מהנישום,  עצם כלשהם  כלומר, 

לפי התוספת  המקורי  דרישת תשלום של סכום ההיטל   בוטל בהליכים  שזה  הנקוב בשומת הועדה המקומית, לאחר 

קובע שורה של  פת השלישית אשר  לתוס   10על סעיף    נסמכהמקומית  הועדה ההשלישית, פסול הוא ונעדר מקור חוקי.  

את החבות, אינו קובע    אינו יוצר  10סעיף  ואולם, ועדת הערר קבעה, כי    .תשלום החיוב בהיטל השבחה  תנאים לאכיפת

שכן, תשלומה  מועד  את  לא  ואף  גובהה  מכרעת  את  שומה  לשומת  ניתנה  ולאחריה    משניתנה  הערר,  ועדת  החלטת 

, לועדה המקומית אין מקור סמכות להתנות מתן היתר לכן  .פת השלישיתהמקומית אין כל מעמד לפי התוסהועדה  

 בניה בתשלום או בהפקדת ערובה.  
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