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 פסק דין

  

 :הקדמה

 לתכנון ובניה הועדה המקומית,  נגד המשיבה,  מ"ניב אנרגיה בע,  בפני ערעור שהגישה המערערת
( 1965-ה " לחוק התכנון והבניה תשכ לתוספת השלישית  )  ג ( 14מכוח סעיף  ,  נצרת עילית  : להלן  

" התוספת השלישית" בקשר לשומה המכרעת שנתן השמאי מר )  "חוק התכנון והבנייה",  "החוק" 
" להלן ( מנחם מלוכנא   , לתוספת השלישית )  ב ( 14אשר מונה על פי סעיף  ,  ") השמאי המכריע : 

 . שהוטל על המערערתהיטל השבחהבדבר 

 :עיקרי העובדות

בשדרות   17742בגוש    8ר המצוי בחלקה  " מ   713הנכס נשוא הערעור הינו מגרש בשטח של  
 "). המקרקעין"או " הנכס: "להלן(בנצרת עילית  19מעלה יצחק 

סווג הנכס , 22/7/82של העיר נצרת עילית שפורסמה למתן תוקף ביום   3885/ במסגרת תוכנית ג
כאשר הייעודים שהותרו במסגרת אותה תוכנית היו מבני  ,  במצב התכנוני הקודם כאזור תעשייה 

 . ל"בתי מלאכה ומתקני שירות וכן כל תכלית שמטרתה לשרת את הייעודים הנ, תעשייה

במסגרתו הותר להקים תחנות תדלוק באזורים ,  18א  " לתמ   2'  אושר שינוי מס   2/1/97ביום  
 .שיועדו לתעשייה כשאין בתכנית המקומית כוונה אחרת משתמעת

 960,000ל במחיר של " במקרקעין הנ החכירה לדורות רכשה המערערת את זכויות   6/5/02ביום 
 . מ"בתוספת מע₪ 
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אישרה המשיבה את בקשתה של המערערת לקבלת היתר לבניית תחנת תדלוק   23/10/03ביום 
. ימים לאחר מכן  7,  3/11/07ההיתר ניתן ביום .   תעשייה קיים במקרקעין האמוריםוהריסת מבנה

מר גלעד ,  י שמאי המשיבה " הערכת השבחה למקרקעין ע   11/12/03הוצאה ביום  ,  כפועל יוצא 
 הועמד על מחצית  והיטל ההשבחה₪    860,000במסגרתה הוערכה ההשבחה בסך של ,  יצחקי

 . 23/10/03נכון ליום ₪  430,000דהיינו , ל"מהסכום הנ

את ההשבחה   25/1/04בשמאותו מיום  ,  מר עופר ניר ,  העריך השמאי מטעם המערערת,  מנגד 
 . בלבד₪  75,000 הועמד על סך של והיטל ההשבחה₪  150,000במקרקעין בסך של 

ממנה עולה כי מאחר ובפועל ,  היטל ההשבחההגישה המערערת עדכון שומה לעניין   1/5/05ביום 
הוצאות המערערת והתחייבויותיה בגין דרך שירות שנאלצה לסלול היו גבוהות מהצפוי והסתכמו 

 . הרי שאין לחייבה בהיטל השבחה בכלל, ₪ 865,000בסך של 

היתר מתוקן המותאם לדרך    21/3/05הוצא ביום  ,  כי לאחר מועד הוצאת ההיתר המקורי ,  יצוין 
כאשר עובר להוצאת ההיתר חתמה המערערת על כתב ,  השירות המתוכננת לתחנת הדלק 

התחייבות חדש במסגרתו התחייבה לשאת בעלויות הכרוכות בביצוע כביש השירות ומקומות 
"להלן (₪    600,000החנייה בסך של  ₪   250,000וזאת בנוסף לערבות על סך ,  ")ההתחייבות: 

אותה חוייבה להמציא לביצוע התחייבויותיה כלפי העירייה כפי שניתנו עוד במסגרת ההיתר 
 .המקורי

 :השומה המכרעת

הוסכם כי ,  נוכח המחלוקת בין הצדדים באשר לגובה היטל ההשבחה שעל המערערת לשלם 
לתוספת )  ב ( 14סוגיית גובה ההיטל תועבר להכרעת שמאי מכריע בהתאם להוראות סעיף  

 .הוא מר מלוכנא, השלישית

קיים השמאי המכריע ישיבה בהשתתפות שמאי הצדדים ונציגי המערערת    31/8/05ביום  
 .היטל ההשבחהבמהלכה הציג כל צד טענותיו ונימוקיו באשר לאופן חישוב 

" להלן(הוציא השמאי המכריע שומה מכרעת   7/2/06ביום  על פיה השבחת ,  ")השומה המכרעת: 
 בסך של היטל השבחה ומשכך הוטל על המערערת לשלם  ,  ₪   524,000הקרקע הינה בסך  

262,000 ₪. 

במסגרת השומה המכרעת קבע השמאי המכריע כי המועד הקובע לשומה הינו מועד אישור  
בהתאם    -  חוות הדעת י  " כך עפ   -וזאת  ,  23/10/03:  קרי ,  י המשיבה "  ע להיתר בנייה הבקשה  

 .להסכמת שני השמאים מטעם הצדדים

פירט את המצב התכנוני החל  ,  כן תיאר השמאי המכריע במסגרת חוות דעתו את הנכס והסביבה
נתוני שווי ביחס לנכס כפי שהובאו  ,  טיעוני הצדדים ,  זכויותיה של המערערת בנכס ,  על הנכס 
 בחוות הדעתעקרונות ושיקולים ,  )לרבות שומה מכרעת המתייחסת לתחנת דלק סמוכה (לידיעתו  

ועלויות התאמה שנדרשו )  הן ביחס לשווי הנכס במצב הקודם והן ביחס לשווי הנכס במצב החדש(
 .מהמערערת באשר לנכס

שווי המקרקעין במצב ,  השמאי המכריע פירט את הנושאים השנויים במחלוקת בין הצדדים 
ושאותן יש להביא ,  והעלויות שנדרשה המערערת לשאת ולשלם ,  שוויים במצב החדש,  הקודם 

 .בחשבון במסגרת קביעת ההשבחה

P

באשר לשאלה אילו עלויות אשר נדרשו מהמערערת יש להביא בחשבון לצורך חישוב ההשבחה  
אשר לא היתה ידועה במועד ,  ₪  600,000כי אין להביא בחשבון את העלות בסך ,  קבע השמאי 

" הקובע לשומה אלא כלשונו  לפיה בעתיד צפויה עלות ,  את הציפייה הכללית והבלתי ממוקדת : 
כדבריו ,  זאת,  "נוספת הנובעת מהצורך להסדיר את התנועה גם אם השימוש היה נשאר לתעשייה

להביא בחשבון עלויות אשר לא היו ידועות במועד הקבוע והמוסכם בין  בשל הקושי  ,  של השמאי
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של "  הערך הנוכחי " ,  ולכן קבע כי נכון למועד הקובע ,  כאמור לעיל   23/10/03הוא  ,  הצדדים 
 .אותו יש לנכות, ₪ 226,000-שנה הוא כ 20-דחוי בכ₪  600,000העלויות בסך 

מגולמות במחיר הקובע  ,  באו לידי ביטוי בערבות שנתנה המערערת ,  העלויות אשר היו ידועות
 .במצב החדש ועל כן לא הובאו בחשבון בשנית

כן קבע .  השמאי המכריע קבע כי סביר ששווי הרכישה של הנכס גילם בתוכו גם חלק מההשבחה 
כאשר שווי הנכס במצב החדש  ,  ₪   850,000השמאי את שווי הנכס במצב הקודם בסך של  

, ₪   524,000ומשכך כאמור ההשבחה הינה בסך של  ,  ₪   1,600,000הוערך על ידו בסך של  
[  ₪   262,000,   בגינה בסך מחציתה היטל ההשבחה כאשר    .262,000  =  2 )  :  226,000  - 

850,000 - 1,600,000.[ ( 

  

 :טענות המערערת

, באשר לטענת הסף שהועלתה על ידי המשיבה כי הערעור הוגש בחלוף המועד הקבוע בחוק 
כי אם במסגרת המועד הקבוע להגשת ערעור ,  טוענת המערערת כי הערעור לא הוגש באיחור 

 .הימים ממועד קבלת ההחלטה נשוא הערעור 45טרם חלוף , בתוספת השלישית

מצוי הוא במסגרת ,  לפיכך,  "משפטית"נסב על נקודה   -על כל חלקיו   -עוד טוענת היא כי הערעור 
 .לתוספת השלישית) ג(14' המאפשרת ערעור על החלטת שמאי מכריע לפי ס

גם אם הוסכם על ,  לטענתה .  טענתה המרכזית של המערערת מתייחסת למועד הקובע לשומה 
הרי שהקביעות העובדתיות אותן  ,  יום הוצאת ההיתר ,  23/10/03הצדדים כי המועד הקובע הינו 

 .מחייבות סטייה ממנו, קבע השמאי המכריע בהסתמך על מועד זה

שלפיה המועד ,  בסיכומיה טוענת המערערת כי אין לכבול אותה בהסכמתה בפני השמאי המכריע
, שכן המדובר בהסכמה המנוגדת מפורשות לדין ולאינטרסים שלה ,  מתן ההיתר הקובע הוא יום  

כי גם אם תתפרש הסכמתה כהסכמה ,  עוד מוסיפה המערערת.  ואין גם כל ראיה שהסכימה לכך 
ד בהתאם להוראת " הרי שהיה על השמאי המכריע להכין חוו,  למועד מתן ההיתר כמועד הקובע 

 .אף שהוא מועד מוסכם, הדין ולסטות מהמועד השגוי

הגם ,  בהיטל השבחה עוד טוענת המערערת כי הוצאת היתר בנייה אינה מהווה עילה לחיוב  
בעוד ,  "תכנית מפורטת  מקומית או  תכנית מתאר"שאישורה מביא לחיוב בהיטל הינה  "  תכנית "ש

 לתכנון  הוועדה המקומית   262/98)  נצרת (א "ע הרי שמכוח ,   ארציתבתכנית מתארשכאן מדובר  
(98מח  -תק ,  מ" מועש בע '  ולבניה טבריה נ ' מ נ " מועש בע   384/99ע " בר ולאחר מתן ,  592)  4 

( 109',  דינים עליון כרך נז,   טבריההוועדה המקומית  1999) " להלן)  ניתן לגזור ,  ")הלכת מועש: 
מועד ,   ארצית משכך לטענת המערערת תכנית מתאר שתיקנה  תכנית מפורטת את החבות מכוח  
 של חוות דעתו ולא המועד שלפיו נערכה ,  2/1/97קרי ,  18א  " תמאישור תכניתהחיוב הוא מועד 
 .השמאי המכריע

והמחיר אשר שילמה ,  ההשבחה ארעה עובר למועד בו קנתה את הנכס,  לשיטתה של המערערת
, במילים אחרות .  18א " את ההשבחה בגין תמ ,  מגלם גם על פי קביעת השמאי המכריע ,  עבורו 

בעוד שמכירת זכויות החכירה למערערת ,  הוא האירוע המשביח   2/1/97ביום   18א " אישור תמ 
אזי לא ,  מאחר ובמחיר הנכס היתה מגולמת ההשבחה ,  מהווה מועד המימוש   2002בשנת  

 . בהיטל השבחהמוטלת על המערערת חבות 

אותן יש ,  לחילופין טוענת המערערת כי קיים פער גדול בין הוצאותיה בפועל ליצירת השבחה 
 . לבין ההוצאות שהשמאי המכריע הכיר בהן והפחיתן, להפחית משווי ההשבחה

עבור ביצוע כביש שירות ומקומות חניה וכן ₪    865,000המערערת טוענת כי היא שילמה סך של 
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אך השמאי המכריע העריך את ההוצאות ,  היתר בנייהכתנאי לקבלת ,  הוצאות ביצוע בפועל ותכנון
כלומר הפחית רק סך ,  שנה  20-בלבד כערך נוכחי של הוצאות עתידיות נדחות ב₪    600,000-ב

קביעה זו .  ובלא שיביא בחשבון את הערך הנוכחי של הוצאה נדחית ,  מההשבחה ₪    226,000
עלות נוספת  " ס השמאי המכריע על ההנחה כי בכל מקרה היתה מוטלת על בעל הקרקע  ביס 

 ".הנובעת מהצורך להסדיר את התנועה גם אם השימוש היה נשאר לתעשייה

 חוק עזרהתקינה אמנם עיריית נצרת עילית .  אין הסמכה בדין להטלת חיוב זה,  לטענת המערערת
אלא שעל ,  )2002-ה"תשס,  לסלילת רחובות  חוק עזר(המאפשר לחייב בעל קרקע בעלויות פיתוח 

לצורך עלויות פיתוח ועל כן קביעת ₪    80,000-פיו לכל היותר היתה נדרשת לשלם סך של כ 
אין לה על מה  ,  ₪   600,000השמאי המכריע כי בכל מקרה היה על המערערת לשלם סך של  

היה על השמאי להכיר במלוא ההוצאות שהוטלו על המערערת וכתוצאה מכך לא היתה .  להישען
 . כללהיטל השבחההמערערת חייבת בתשלום 

המועד  ,  אם כבר ,  בשולי דבריה מציינת המערערת כי גם לשיטתו השגויה של השמאי המכריע 
בו נדרשה היא להוציא סכומים גבוהים לצורך קבלת ,  הקובע הוא מועד הוצאת ההיתר המתוקן 

 .שכן המערערת לא יכלה להקים תחנת דלק על סמך ההיתר הראשון, ההיתר

 המכריע ולקבוע כי  השמאיחוות דעתלהורות על ביטול ,  לפיכך מבקשת המערערת לקבל הערעור
 .בהיטל השבחההיא אינה חבה 

מבקשת היא להחזיר את התיק לשמאי המכריע תוך מתן הנחיות ברורות ולפיהן מועד ,  לחילופין 
ולפיו יש לקבוע את ערכי הקרקע במצב הקודם ,  18א  " האירוע המשביח הוא מועד אישור תמ 

 . וכן את סוגיית ההוצאות אותן יש לנכות מן ההשבחה, ובמצב החדש

  

 :טענות המשיבה

 .על כל חלקיו, המשיבה טוענת כי דין הערעור להידחות

בניגוד ,  בראש ובראשונה טוענת המשיבה כי יש לדחות את הערעור על הסף בשל הגשתו באיחור
אשר ,  "נקודה משפטית"וכן בשל הגשתו בנושאים שאינם בגדר ,  לתוספת השלישית)  ג(14לסעיף 

 . ל"הנ) ג(14רק בגינה ניתן לערער על הכרעת שמאי מכריע בהתאם לסעיף 

רק למקרים בהם מראה אחד  ,  ד השמאי המכריע מוגבלת מאוד " ההתערבות בחוו ,  לטענתה 
המשיבה מפנה .  ולא כך הוא המקרה בפנינו ,   של השמאי בשיקול דעתו הצדדים פגם חמור  

 של השמאי המכריע מוגבלת למקרים חריגים בלבד היות בחוות דעתולפסיקה לפיה ההתערבות 
מומחיותו וניסיונו ,  י הצדדים אשר סמכו ידיהם על שיקול דעתו " ומדובר בשמאי הנבחר ע 

 .המקצועי

כי למערערת נתנה הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיה ולאחר שכל ,  כן טוענת המשיבה 
, החומר העובדתי והמסמכים הרלוונטיים הוצגו בפני השמאי המכריע ונבחנו על ידו באופן מקצועי

או משפטי /אין כל בסיס עובדתי ו,  מאחר ולא נפל כל פגם בקביעותיו של השמאי המכריע,  ולפיכך
 .לערעור

טוענת המשיבה כי הוא היום בו אושרה בקשתה של ,  באשר למועד הקובע לשומת ההשבחה 
ואשר ,  מועד שהוסכם על שני הצדדים מבעוד מועד,  23/10/03-דהיינו ה,  להיתר בניההמערערת 

המערערת אף נתנה לו עדיפות משיקולים כספיים טהורים ונמנעה מלטעון לגביו דבר עד להגשת 
, באופן שאין לאפשר לה כעת לחזור בה מהסכמתה ,   ובחוסר ניקיון כפיים תום לב בחוסר  הערעור 

 .כמו גם השמאי המכריע, עליה הסתמכו הצדדים, אשר מהווה הסכמה חוזית לכל דבר

לא השביח במיידית כל מקרקעין   18א "המשיבה מוסיפה וטוענת כי השינוי בהתאם להוראות תמ 
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אלא הוריד מחסום אחד מתוך מספר מחסומים ,  משרדים ומסחר או למרכזי תחבורה ,  לתעשייה 
כאשר בכל מקרה לא ,  אשר ניצבים בפני בעלים של נכס המעוניין להקים תחנת תדלוק במקרקעיו 

בהתאם ,   מהמשיבה היתר בנייה ניתן להוציא אל הפועל הקמת תחנת תדלוק כאמור מבלי לקבל 
כן טוענת המשיבה כי .   הוא היום הקובע מתן ההיתר יום    -משכך  ,   של האחרונה לשיקול דעתה 

, וכי למעשה,   בהלכת מועש אינה נכונה העליוןבית המשפטהפרשנות שנתנה המערערת לקביעת 
 באשר למועד  המחוזי בית המשפט  העליון כלל לא נכנס לקביעותיו המהותיות של  בית המשפט 

אשר הביא להשבחת ,  היתר הבנייהיום מתן ,  לשיטתה,  הוא,   באותו ענייןלהיטל השבחההקובע 
,  מועש ניתן בנסיבות ספציפיות ומיוחדותהדין בעניין כי פסק  ,  טוענת המשיבה ,  לחילופין .  הנכס 

א "  בעקבות שינוי תמ היטל השבחה ואין להשליך ממנו על חיובי מס במקרים אחרים בהם נדרש  
18. 

הוא ,  מועד עליו הסכימו הצדדים,  מתן ההיתרש לקבוע כי מועד "לפיכך מבקשת המשיבה מביהמ
,  אינה מחייבת שהסכמת הצדדיםלחילופין ובמידה וייקבע  .  המועד הקובע לצורך עריכת השמאות 

וככל שעמדתה לא  ,  לחילופי חילופין.  אזי נסיבותיו המיוחדות של המקרה שבפנינו מחייבות זאת 
מבקשת המשיבה להחזיר השמאות המכרעת לדיון מחודש בפני השמאי המכריע תוך ,  תתקבל

 .  חדשותחוות דעתמתן אפשרות לצדדים לערוך 

שבה המשיבה  ,  באשר להכרת השמאי המכריע רק בחלק מההוצאות שהוציאה המערערת 
כי אם בניסיון לערער על החלטת השמאי  ,  ודה משפטית בנק כי אין מדובר בטענה  ,  וטוענת 

ב " הערכת עלויות ושווי וכיוצ ,  המכריע בעניינים שמאיים מובהקים הנוגעים לניכוי וגובה ההוצאות 
באופן החורג ,  עניינים הנוגעים לתוצאת השמאות ולמסקנותיו המקצועיות של השמאי המכריע 

 .לתוספת השלישית לחוק) ג(14מסמכות הערעור המוקנית למערערת במסגרת סעיף 

בהיטל  במתן זיכוי  ההלכה הפסוקה כי לא בכל המקרים הכירה  ,  לגופו של עניין טוענת המשיבה
וכן מוסיפה וטוענת כי הכרה ,   בגין הוצאות שהוציא נישום לקיום מטלה תכנונית מסוימת השבחה 

שהרשות עוד תידרש לפצות " בכל ההוצאות הכרוכות בתכנית וביצועה תביא למצב בלתי נסבל  
 .ודו של החוק ומטרותיוביסבניגוד לרעיון העומד , "את בעל המקרקעין גם אם מקרקעין הושבחו

 מקום בו אלה מהיטל ההשבחה אין חובה לקזז את סך כל ההוצאות ,  לטענת המשיבה,  זאת ועוד
וד הסכמת המערערת לשאת כשביס )  י דין " ולא מכוח חיוב עפ (   הסכמת הצדדים שולמו מכוח  

עניין העדר הידיעה ,  כלומר.  בעלויות הפיתוח עמד אינטרס מובהק שלה להחיש את קבלת ההיתר
והוא אינו משנה את ההכרה ,  אינו הגורם המכריע לצורך הקיזוז ,  על החיוב בעלויות ביום הקובע

 . בחיוב נוכחי כעלויות נדחות

לפיכך מבקשת המשיבה לקבוע כי קביעת השמאי המכריע באשר להכרה בהוצאות המערערת  
לקבוע כי ,  לחילופין ,  אין להתערב בה ,  הינה קביעה שמאית מובהקת ,  וניכוין משווי ההשבחה 

 . י השמאי נעשה כדין וכנדרש"חישוב ניכוי חלק מהוצאותיה של המערערת ע

  

 :טענות הסף של המשיבה

הקובע  ,  לתוספת השלישית)  ג ( 14 על שומתו של השמאי המכריע קבועה בסעיף  זכות הערעור 
 :בזאת הלשון

ודה  בנק ניתן לערער  )  ב ( על חיוב בהיטל ועל הכרעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן  )  ג "( 
 או לבעל המקרקעין או לוועדה המקומית או בעילה שלא ניתנה  ,  משפטית בלבד 

לשמאים מטעמם הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם או להביא ראיות בפני השמאי  
תוך ,   שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין  השלום לבית משפט הערעור יוגש  ;  המכריע 

 ".ימים מהיום שבו הודעה ההחלטה שעליה מערערים 45

י " הרי שמהנתונים שהוצגו בפני אמנם השומה המכרעת נערכה ע ,  באשר למועד הגשת הערעור
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החלטת ,  להודעת הערעור'  י נספח א"ברם לטענת המערערת ועפ,  7/2/06השמאי המכריע ביום 
, 12/2/06 נשוא הערעור הומצאה לידה רק ביום היטל ההשבחה בדבר תשלום  הועדה המקומית 

טרם חלף מניין הימים להגשת ערעור כקבוע בתוספת )  26/3/06( כך שבמועד הגשת הערעור  
 . השלישית ודין טענת הסף הראשונה של המשיבה להידחות

הרי ,  ) מחיקה על הסף בהעדר נקודה משפטית ( באשר לטענת הסף השנייה של המשיבה  
ברם זאת רק ביחס ,  כי למערערת עילה משפטית להשגה על החלטת השמאי המכריע,  שסבורני

להיבט הראשון של הערעור שעניינו מועד יצירת ההשבחה וזיהוי האירוע המשביח ולא באשר 
ועל כך אפרט בהמשך ,  להיבט העלויות וההוצאות אשר הושתו עליה וסוגיית ניכוין ושווי ההשבחה

 . דבריי

 : להתערב בשומה המכרעתבית המשפטהיקף סמכותו של 

נקודה "טענת הסף השנייה של המשיבה הינה כי הערעור הוגש בנושאים אשר אינם חוסים בגדר 
( 14כאמור בסעיף  ,  אשר רק בגינה ניתן לערער על הכרעת שמאי ,  " משפטית  לתוספת )  ג  

 . השלישית לחוק

בניה .  ב . ו . נ . ייזום ניהול וביצוע י   1994/07א  " ברע ר זה  בהקש השופט רובינשטיין  '  כך ציין כב 
 : 3186) 3 (2007על -תק, לתכנון ובניה כפר סבא הועדה המקומית' מ נ"ופיתוח בע

שכינונו חסך התדיינויות רבות ,  שמאי מכריע הוא מוסד נכבד בדיני התכנון והבניה " 
. מעין שיפוטי והוא מותב  ,  בתי המשפט רים עובדתיים שאינם ביומיומם המקצועי של  בהקש 

(14על פי תקנה  ניתן לערער על   1965-ה"לחוק התכנון והבניה תשכלתוספת השלישית )  ג 
, קרי ,  ודה משפטית בלבד או בטענה כי לצד מן הצדדים לא היה יומובנק פרי מלאכתו ככלל 

 ". קביעותיו העובדתיות הן איפוא סופיות; הצדק הטבעיבשאלת 

שאינן ,  ודות שמאיות בנק האם טענות המערערת הינן טענות  ,  השאלה הנשאלת אם כן היא 
 העולות מן בטעויות משפטיות או שמא מדובר  ,  זכות ערעורהמקנות  "  נקודה משפטית " בבחינת  

 .בית המשפטהמצדיקות התערבותו של , השמאות המכרעת

 .  לסוגיה זובתי המשפטולא אחת נדרשו , ההבחנה אינה קלה כלל ועיקר

(2003על    -תק ,  מקס וייסמן'   מקרקעין חיפה נ מס שבח מנהל    266/97א  " בע  : להלן ( ,  23)  2 
, )מכירה ורכישה ,  שבח(לחוק מיסוי מקרקעין   90ר לסעיף בהקשנדונה השאלה ,  ") ד וייסמן "פס"

 . אולם הדברים יפים גם לענייננו, 1963 -ג"תשכ

השופט לוין קבע שם מהן אמות המידה לאבחנה בין עניין משפטי לעניין עובדתי וציין כי '  כב 
לאחר מכן לזהות את הנורמה  ,  תחילה יש לקבוע את העובדות .  מדובר בבחינה תלת שלבית 

 . ולבסוף ליישמה על העובדות שנקבעו בשלב הראשון, המשפטית

לצורך ,  ראשית":  בעיה עובדתית"לבין "  בעיה משפטית"כן פירט מספר קווים מנחים לאבחנה בין 
 -ובמידת הצורך  ,   לקבוע מהו הכלל החל בית המשפט על  "  בעיה משפטית " איתור השאלה כ 

על בית המשפט לבחון מהי תכלית  ,  במסגרת קו מנחה נוסף .  להחילו על המקרה הקונקרטי 
כאשר ביחס לחקיקת  ,  בחיקוק אותו מפרשים "  בעיה משפטית " ההגבלה של נימוקי הערעור ל 

 . שאלה שהתעוררה כנושא צדדי" בעיה משפטית"לא יטה בית המשפט לראות כ, מיסים

ובמידה ומדובר ,  יש לבחון מהו טיבו של הטריבונל שעל החלטתו מבוקש לערער ,  לבסוף 
 .יש לייחס משקל לידע ולמומחיות שלהם, בטריבונל המורכב ממומחים

 : אשר קבעה כלהלן, ל בסוגיה זו"ד וייסמן הנ"כהן בפס-השופטת שטרסברג' יפים דבריה של כב

ואין לנו אלא "  בעיה משפטית " אף עלי מקובל כי קשה להגדיר באופן מדויק מהותה של  " 
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 במבחנים הבסיסיים ידותסבורה אני כי ראוי לחתור לאח,  עם זאת".  קווי הדרכה "להסתפק ב
 . לצורך הליכים שונים" בעיה משפטית"בעזרתם ניתן לאתר 

ראוי .  וחוסר יציבות מקום שאלה דרושים ,  חוסר בטחון ,   בסיסית יוצר אי ודאות ידות העדר אח 
על "  בעיה משפטית " על מהותה של  ,  כל מי העומד להגיש ערעור וערעור מס בכלל זה,  להעמיד

". בעיה משפטית בלבד " מקום בו ניתן לערער על  ,  מנת שידע לכלכל צעדיו לעניין הגשת ערעור 
לצורך ענייננו אסתפק בכך שאומר כי כאשר התשובה לשאלה המתעוררת איננה אמורה ליצור  
קביעה עובדתית או תשתית עובדתית אלא כלל משפטי העולה מן העובדות שנקבעו בערכאה 

 ". הרי לפנינו בעיה משפטית, חומר הראיותהדיונית בהסכמה או על פי 

 :השאלה המשפטית שבמחלוקת

, לטענתה .  היטל ההשבחההטענה המרכזית של המערערת הינה באשר למועד הקובע לחישוב 
ולא ביום ,  18א  " המועד לחישוב ההיטל הינו ביום אישור תמ ,  ובשל טעמים מספר כפי שפורטו 

כי המועד  ,  מטעמיה שלה,  מנגד טוענת המשיבה .  23/10/03קרי  ,  למתן ההיתראישור הבקשה 
 . עליו הסכימו הצדדים,  למערערתלהיתר הבניההוא יום אישור הבקשה , הקובע לחישוב ההיטל

אלא הסקת ,  ואין בהכרעתה כדי ליצור קביעה עובדתית ,  סוגיה זו הינה משפטית לכל דבר ועניין
ובשים לב  ,  בהתאם לחוק ולהלכה בדיני התכנון והבניה ,  מסקנה מן המצב העובדתי הנתון 

 .לתכליתו ולעקרונות העומדים בבסיסו

  

 :דיון והכרעה

א או " אם זה מועד תיקון תמ ,  ברור כי שאלת קביעת המועד הקובע לחישוב ההשבחה ,  כאמור 
גם השאלה מה הנפקות של .  היא שאלה משפטית שיוצרת כלל משפטי ,  מתן ההיתר מועד  

והאם ניתן לחזור מאותה הסכמה היא שאלה משפטית ,   בפני השמאי המכריע הסכמת הצדדים 
 .נוספת

אשר עניינה חישוב עלויות ,  לא כך הם פני הדברים באשר לטענתה הנוספת של המערערת 
השאלות האם יש .  וניכוין משווי ההשבחה ,  והוצאות אשר הוטלו עליה כתנאי למתן ההיתר 

ומהן כלל ,  להפחית משווי ההשבחה את כלל ההוצאות שהוציאה המערערת ליצירת ההשבחה 
 . הינן שאלות שמאיות טהורות, ההוצאות שהיה צורך להוציא ומה דרך חישובן והערכתן

-תק,  מ"ן בע"דנישרא רניטק נדל'  נ"  זמורה" לתכנון ולבניה הועדה המקומית  10/06)  'רח(א "בע
( 2007של  " להלן(,  26206,  )2  נקבע כי מחלוקת אודות גובה ההוצאות ,  ")ד דנישרא רניטק"פס: 

ועל כן אין מקום ,  הינה למעשה טענה נגד תוצאות השומה ולא כנגד עקרונותיה ,  בהן יש להכיר 
 . להתערב בהחלטת השמאי המכריע

וטומנת בחובה ,  הטענה נוגעת לאופן ניכוי העלויות ולסכום אותו השמאי ניכה .  כך גם בענייננו 
 .  לניכוי מהשבחהכהוצאות מוכרות, דרישה להכיר במלוא ההוצאות שהוטלו על המערערת

השמאי המכריע קבע עלויות אלה במסגרת שומתו וכן ערך אבחנה ברורה בין הוצאות שהיו 
, אין מדובר בשאלה משפטית,  כאן.  ידועות במועד הקובע לשומה לבין הוצאות שנדרשו לאחר מכן

והמצויה כל כולה בתחום ,  הנגזרת מממצאים עובדתיים,  כי אם בשאלה עובדתית שמאית גרידא 
ואשר הכריע בה לאחר שקילת שיקולים מקצועיים ,  מומחיותו ומקצועיותו של השמאי המכריע 

( שמאיים  ניהול  ,  עמיתק '  נ "  המרכז "  לתכנון ולבניה  הועדה המקומית   2757/03א  " ע ראה גם  . 
( 2005מח -מ תק"ן בע"ופיתוח נכסי נדל  2001מגדלי רותם שני   14/05,  13/05א "ע;  7166,  )3 

 .28997) 1 (2006של - לתכנון ובניה רעננה תקהועדה המקומית' מ נ"בע

לא מצאתי פגם או דופי ,  ור לנקודות השמאותהקשבכל ,  אקדים ואומר את שאפרט בהמשך דברי
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בית   ומצדיקים התערבותו של  חוות הדעת היורדים לשורש  ,   של השמאי המכריע בשיקול דעתו 
 . אשר אין מקום להתערב בהם, מדובר בשיקולים שמאיים מובהקים. המשפט

  

 :התשתית הנורמטיבית

 על היטל השבחה  לגבות  הוועדה המקומית מסמיך את  ,  לחוק התכנון והבנייה   196סעיף  
 . כאמור בתוספת השלישית לחוק, מקרקעין

 :בזו הלשון" השבחה"לתוספת השלישית מגדיר מהי  1סעיף 

 ".שימוש חורגמתן הקלה או התרת , אישור תכניתעליית שווים של מקרקעין עקב "

 : כדלקמןבהיטל השבחהאשר אישורה מהווה עילה לחיוב " תכנית"כן מגדיר הסעיף מהי 

 ". מקומית או תכנית מפורטתתכנית מתאר"

 : כדלקמןהיטל ההשבחהלתוספת השלישית קובע את חובת תשלום ) א(2סעיף 

, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת ,  חלה השבחה במקרקעין " 
מוחכרים היו המקרקעין  ;  ) היטל  -להלן  (  לפי האמור בתוספת זו  היטל השבחה ישלם בעלם 

 ...".ישלם החוכר את ההיטל, לדורות

 :לתוספת השלישית כדלקמן) א(7קובע סעיף ,  ההיטללמועד תשלוםבאשר 

,  שלגביהם חל ההיטל זכות במקרקעין ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש  " 
 ".ורשאי החייב לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת ההשבחה

  

ל הינו  " הנ )  א ( 7במקרקעין המצוין בסעיף  "  מימוש זכויות " לתוספת השלישית מגדיר כי    1סעיף 
 :אחת מאלה

אישור קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא  )  1"( 
 .היטל השבחה שבעקבותיהם חל שימוש חורגמתן הקלה או התרת , תכנית

היטל   שבעקבותיו חל אישור התכנית התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב  )  2( 
 .השבחה

או הענקת זכויות בהם הטעונה ,  בשלמות או חלקית,   בהםהחכירה לדורותהעברתם או העברת )  3(
 ...".בתמורה או ללא תמורה, רישום בפנקסי המקרקעין

 :לתוספת השלישית נקבע כי) א(4ובסעיף 

 השימוש החורגהתרת ,  אישור התכניתההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר "
אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב ;  או מתן ההקלה 

 ". שבהם חלה ההשבחההזכויות במקרקעין עד למימוש אישור תכנית

מביא השמאי בחשבון את שווי המקרקעין ערב ,  אשר הינו מחצית מן ההשבחה ,  בחישוב ההיטל
, "המצב החדש"  -מול שווי המקרקעין בייעודם וניצולם החדש ,  "המצב הקודם"  -  אישור התוכנית
 .לתוספת השלישית 4כך על פי סעיף 
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אישור האחד סמוך לאחר  ,  כל זאת כאשר ישנם שני מועדים חלופיים לעריכת שומת ההשבחה 
 -כאשר  ,  הוועדה המקומית לפי בחירתה של  ,  והשני עם מימוש הזכויות במקרקעין ,  התכנית 
סעיף (ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בהיטל מימש בו זכות באותם מקרקעין   -כאמור  

 ). לתוספת) א (7

  

  

 :המחלוקת בתיק

האם מהיום בו ,   על המקרקעין היטל ההשבחהאמתי נוצר החוב בגין  ,  עיקרה של המחלוקת הוא 
לפיו ניתן ,  2/1/1997דהיינו ביום  ,  18א  " תמ   - הארצית  בתכנית המתאר   2נכנס לתוקף שינוי  

ככל ,  לבנות תחנות דלק במקרקעין אשר היו מיועדים בעבר למבנה תעשייה ולמלאכה זעירה 
, שינוי אשר השפיע על התכנית המקומית המפורטת ,  שהדבר מתיישב עם התכנית המפורטת 

הוא יום אישור ,  הזכויות במקרקעיןאו שמא נוצר החוב ביום מימוש ,  המתייחסת למקרקעין שבנדון
 .ימים לאחר מכן 7כאשר בעקבותיה ניתן ההיתר , 23/10/03, קרי, למתן ההיתרהבקשה 

היא זו ששונתה על ידי תיקון ,  18א "תמ,  הקושי במקרה דנא הינו בכך שתכנית המתאר הארצית 
גם אם לא ,  בתכנית המפורטת הקמת תחנות דלק על ידי שינוי  ,  ובכך איפשרה למעשה ,  2'  מס 

בעוד שעל פי החוק על ,  וככל שאין כוונה אחרת משתמעת בתכנית המפורטת ,  באופן מפורש 
 1ראה סעיף  ( להיות בתכנית מקומית או בתכנית מפורטת  ,  בהיטל השבחה השינוי לצורך חיוב  
 ). כמצוטט לעיל -" תכנית"הגדרת המונח , לחוק התכנון והבניה

 היתר הבניהקושי נוסף נעוץ בכך שהיו הסכמות בין הצדדים לקביעת יום אישור הבקשה למתן  
 והנספחים בכתבי הטענות כך עולה מעיון  ,  כמועד הקובע לצורך חישוב היטל ההשבחה 

 . ם השונים השמאיחוות דעתלרבות , המצורפים

כ אדון "ואח"  ההשבחה"תחילה אדון ואקבע את המועד שבו נוצרה  .  ואחרון אחרון,  ראשון ראשון 
 . בהשלכות של ההסכמות בין הצדדים

 : המועד הקובע ליצירת ההשבחה

במסגרתו ,  2'  שינוי מס  2/1/97אושר ביום ,  18א "היא תמ,   הארציתבתכנית המתאראין חולק כי 
כאשר אין בתכנית המקומית כוונה אחרת  ,  הותר להקים תחנות תדלוק באזורים שיועדו לתעשייה 

כך אין חולק כי ביום .  כלשון השינוי,  בתכנית המפורטתאף אם לא נאמר כך מפורשות ,  משתמעת
וביום  ,  ₪   960,000 בנכס במחיר של  החכירה לדורות רכשה המערערת את זכויות    6/5/02

כחודשיים לאחר ,  וכפועל יוצא ,  אושרה בקשתה לקבלת היתר לבניית תחנת תדלוק   23/10/03
כאשר המועד .  היטל ההשבחה מכן הוציאה המשיבה הערכת שמאות מטעמה לצורך חישוב  

 .23/10/03, קרי, הקובע לחישוב ההיטל הוא אישור הבקשה להיתר

  

, וסומכת ידיה על הלכת מועש ,  הוא האירוע המשביח   18א "בעוד שלטענת המערערת אישור תמ 
מועד אשר הוסכם על ,  להיתר בניההרי שהמשיבה טוענת כי המועד בו אושרה בקשת המערערת 

 . בהיטל ההשבחההוא האירוע המשביח והוא המועד הקובע לצורך החיוב , ידי שני הצדדים

קובעת בין ,  2/1/97אושר ביום   2'  אשר שינוי מס,  18א "תמ- ארצית לתחנות תדלוקתכנית מתאר
 :היתר

 "9.1 ) לא תוקם תחנת תדלוק אלא על פי תכנית הכוללת   9.2בכפוף לאמור בסעיף  )  א . 
 ; )תכנית לתחנת תדלוק: ולהלן( תכנית מפורטתהוראות של 
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9.1) אם הקמת התחנה והפעלתה באותו מקום אינה מותרת ,   לתחנת תדלוקלאשר תכנית אין )  ד . 
המסדיר את ,   מהוראות כל דין כאמור התכנית המפורטת ולא תסטה  ,  על פי כל דין אחר 

 . הקמתה ותפעולה של תחנת תדלוק

9.2) או למרכזי ,  מקום שבתכנית מקומית ייעדו מקרקעין לתעשיה או לתעשיה משרדים ומסחר)  א. 
גם אם לא נאמר כך במפורש והיא כשאין בתכנית ,  יהיו גם תחנות דלק במשמע ,  תחבורה 

 . המקומית כוונה אחרת משתמעת

9.2 ) ( 9.2כאמור בסעיף  ,  שהתכנית מקומית ,  מקום )  ב .   תכנית מפורטתכוללת הוראות של  )  א . 
 ". תותר הקמת תחנת דלק

מלמדים אותנו באופן ברור כי המשיבה אינה מאשרת ,  18א " כמו גם הוראות תמ ,  הדין וההלכה 
ובכלל זה מקומו של הנכס  ,  אלא לאחר שקילת מכלול השיקולים ,   באופן אוטומטי היתרי בנייה 

, 18א " אישור הקמת תחנת דלק לא ינתן לכל נכס החוסה בגדר הוראות תמ.  ומהותו של ההיתר 
אותם ,  יחד עם שיקולים וקריטריונים נוספים,  הועדה המקומיתעל הבקשה להיתר לעמוד לבחינת 

 הינו תנאי מוקדם מתן ההיתר".  וכשאין בתכנית המקומית כוונה אחרת משתמעת",  קבעה הועדה
 .לחוק) א (145לפי הוראות סעיף , לבניה

 ארצית אשר תכנית מתארנידונה שאלת מעמדה והשפעתה של ,  ד אלינוער"פס,  2082/01א "בע
 בניין עירולאחר כניסתה לתוקף של תכנית ,  נכנסה לתוקף טרם כניסתה של התכנית המשביחה 

 הארצית כחלק ממכלול השיקולים  מתכנית המתאר בית המשפט קבע כי אין להתעלם  .  קודמת 
או להוות ,  היטל השבחה אולם אין בה כדי ליצור  ,  " המצב הקודם " המשמשים להערכת שווי  

וכי אין להתעלם מהתכנית הקודמת לצורך ,  כשלעצמה המועד הקובע לצורך חיוב בהיטל השבחה 
רשות בקשת השופט רובינשטיין עת דחה את '  הסכים עם החלטה זו כב.  חישוב היטל ההשבחה

 הארצית משקל מסוים לתכנית המתאר בקובעו כי יש לייחס  ,  י המשיבה "  שהוגשה ע הערעור 
 . ולראות בה חזות הכל, אך לא להפכה לאין בלתה, מאחר ויש לה רלוונטיות

 את בית המשפט בעוד שבפסק דין אלינוער בחן  .  ל "  הנ מפסק הדין שונה המקרה שבפני  
לתכנית ביחס  ,  השפעתה של התוכנית הארצית על שווי המקרקעין עובר לתוכנית המשביחה 

 הארצית היא תכנית המתאר,  הרי שבענייננו,  "המצב הקודם"קרי שומת ,   הקודמת לההמפורטת
, שונתה למעשה התכנית המקומית המפורטת ,  ניסת השינוי בה לתוקף ומעצם הוראותיהשבכזו 

 .והיא זו אשר אפשרה בניית תחנת תדלוק במקרקעין

 הארצית שם היו תכנית המתאר הרי שהוראות  ,   האמור מפסק הדין וכפי שעולה  ,  יתרה מכך 
דינה  ,  ולפיכך ,  כך שלא ניתן היה לגזור מהן אי אלו קביעות באשר למקרקעין ,  רחבות ועמומות 

בה ההוראות הן די ,  אינו זהה לתכנית הארצית בה עסקינן ,  ופרשנותה של אותה תכנית ארצית 
 . ברורות

אשר בעקבותיה אושרה הקמת תחנת ,  18א "  לקבוע האם תמ בית המשפט בהלכת מועש נדרש 
או שמא לא נוצרת עילה ,  בהיטל השבחהמקימה עילה לחיוב  ,  היתר בניה ומשכך ניתן  ,  תדלוק 

 -  תוכנית מפורטת  מקומית או מתוכנית מתארלהבדיל ,   ארציתבתכנית מתארשכן מדובר ,  שכזו
 . החוקעל פי הוראות , בהיטל השבחהשמקימות השבחה החייבת 

כשם ,   ארצית כשלעצמה תכנית מתאר קבע כי אמנם אין לגבות היטל השבחה בגין  בית המשפט
א "אלא שאין להתעלם מכך שכל עוד לא ניתן תוקף לתמ,  שלא ניתן לבנות על סמך תכנית ארצית

, הרחיב את הייעוד ,  18א  " בתמ   2'  ותיקון מס ,  לא ניתן היה לבנות בנכס תחנת תדלוק ,  18
 ניתן עקב השינוי היתר הבנייה .  השימוש וזכויות הניצול המותרות על פי התכנית המקומית 

 . ומשכך נכלל האירוע בגדר המונח השבחה, שהוכנס בתכנית הארצית

 : 'אברמוביץ) כתוארו אז(הנשיא ' כך נאמר על ידי כב

 רק במקרים בהם ההשבחה נובעת היטל השבחה שיש להטיל  ...  אין כל מקום להסיק " 
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שלא כתוצאה ,   וכי כאשר ערכם של המקרקעין עלה הועדה המקומית ישירות מפעילות  
הפוטנציאל הכלכלי .  בהיטל השבחהאין לחייב  ,  שיזמה הועדה המקומית ,  מפעולה תכנונית

דבר שתרם גם לעליית שווי הנכס ,   התכנונישינוי הייעודלאור ,  איפוא,  ל הוכרע"של הנכס הנ
 ." ל"הנ

הרי ,   כי גם אם קיים אישור להקמת תחנת דלק מכוח התכנית הארצית בפסק הדין עוד נאמר  
מאחר ומדובר .   לבדוק אפשרות הקמת התחנה בנכס הספציפי הועדה המקומית שעדיין על  

 . היטל השבחהמצריך הדבר תשלום , היתר הבנייהבעקבותיה ניתן ,  חדשהבתכנית מפורטת

ושם נקבע מפי ,   נדחתה העליוןלבית המשפטאשר הוגשה   )384/99א "רע(  רשות ערעורבקשת 
 : כלהלן, השופט ריבלין' כב

אין מחלוקת שקודם לשינוי תוכנית המיתאר הארצית לא נכלל היעוד המאפשר הקמת " 
הרי שלא יכולה להיות גם מחלוקת שאלמלא  ,   המקומית בתכנית המתאר תחנות תדלוק  

באותם אזורים שיועדו ,   הארצית בתוכניות המקומיות תכנית המתאר השינויים שהכניסה  
 אינו יכול  היתר הבניה...  לא היה ניתן לאשר את הקמת התחנה,  למלאכה ולתעשייה זעירה

להינתן בצורה בלתי אמצעית מכוח התכנית הארצית לבדה והוא יונק גם מכוחה של תכנית  
 ".מקומית מפורטת שאושרו בה פרטי הבניה

 את  העליוןבית המשפטדחה כאמור ,  ומבלי להידרש לחיובי מס במקרים אחרים כגון זה ,  לפיכך
 . רשות הערעורבקשת 

, בהיטל השבחהא היא השבחה החייבת " לאחר שנקבע כי השבחת נכס מקרקעין בשל שינוי תמ 
ובשים לב למכלול העובדות  ,  תוכנית המתאר הוראות  ,  הפסיקה הרלוונטית ,  לאחר סקירת החוק 

 המתאר  אישור תכניתיום  ,  הגעתי לכלל מסקנה כי במקרה שבפניי ,  והנסיבות הספציפיות שבפני
ומשכך הביא ,  אשר השפיע ושינה באופן ישיר את התכנית המקומית המפורטת ,  הארצית 

 . היטל ההשבחההוא המועד הקובע לצורך חישוב , להשבחה כאמור בתוספת השלישית

, יפו-תל אביב,   לתכנון ולבנייההוועדה המקומית'  מ נ"הוטלס בע'  סי אנד סאן ביץ  1341/93א "בע
( 715)  5(ד נב"פ " כתוארו אז(הנשיא ברק '  נאמר מפי כב,  ")1341/93א "ע":  להלן(,  )1999  מי ): 

חייב ,  היתרי בנייה ואפשרה קבלת  ,  שמקרקעיו הושבחו מתכנית שהסירה מחסום נורמטיבי 
 ". בהיטל השבחה

. לא ניתן היה להקים תחנת דלק בנכס הנדון ,   הארציתתכנית המתאר אין חולק כי עובר לשינוי  
הביא להסרת ,  השינוי בתכנית הארצית.  ולכך בלבד,  האזור היה מיועד לתעשייה ולמלאכה זעירה

כך  ,  את זכויות הניצול בנכס ,  הוועדה המקומית ושינה בכפוף לשיקולים של  ,  " מחסום נורמטיבי" 
 . שמעתה ניתן יהיה להקים בו תחנת דלק

, ולמעשה ,  18א  " מהשינוי שהכניסה תמ ,  " נהנה " ,  המשיבה לא טענה כי הנכס הנדון אינו חוסה 
 שונתה בעקבות התכנית המפורטת  למערערת מלמד כי  מתן ההיתר עצם  ,  ההיפך הוא הנכון 

( 9כאמור בסעיף  ,  18א  " ובהתאם להוראות תמ  " לתכנית הארצית )  2  גם אם לא נאמר כך : 
 ". במפורש

אשר ינקה את האפשרות מהתכנית ,  התכנית המפורטת מהות החיוב בהשבחת הנכס נובע מן  
לא ,  בענייננו לא היתה כל כוונה אחרת.  וזאת כל עוד אין בתכנית המפורטת כוונה אחרת,  הארצית

 18א  " ולכן מועד השינוי בתמ ,  היתר הבנייההיו גורמים או שיקולים אשר מנעו מן הוועדה ליתן  
 . הוא המועד שבו הוסר המחסום הנורמטיבי ונוצרה ההשבחה

( 1סעיף  אם שווי המקרקעין ,  כי בעל מקרקעין חייב בהיטל ,  לתוספת השלישית קובע כאמור)  א 
אם נאמר כי עליית שווי המקרקעין של .  תכנית מפורטת  מקומית או  אישור תכנית עלה עקב  

אשר כאמור ינקה לתוכה את השינויים שהכניסה ,   המפורטת מאישור התכנית המערערת נובעת  
הרי שגם אם לא הרחיבה התכנית המפורטת מפורשות את זכויות ,   הארצית תכנית המתאר 
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( מהווה השבחה ,  היתרי בנייה מתן  "  בדרך אחרת "   -העובדה כי אפשרה  ,  הניצול  א " ע ראה  . 
 )ל"הנ 1341/93

ועקרונות המיסוי ,  חוק התכנון והבנייה עולה בקנה אחד עם תכלית  ,  הפרשנות המובאת לעיל 
מבקשת ממי שנהנה ,   והביאה בכך לעליית שווי המקרקעיןאישרה תכניתרשות אשר .  וההשבחה

 . מכך להשתתף במחצית רווחיו

  

 :ל"הנ 1341/93א "בעוכפי שנאמר 

הרשות הציבורית השקיעה בתכנון .   מונח רעיון של צדק חברתי היטל ההשבחה וד  ביס " 
מן הראוי .  בעל המקרקעין התעשר מכך.  כתוצאה מכך עלה ערכם של המקרקעין.  ובפיתוח 

 ". שבעל המקרקעין יישא בהוצאות התכנון והפיתוח

וזאת בעקבות שינויים שהכניסה ,  שווים של המקרקעין עלו כתוצאה מהשבחה שיצרה הרשות 
אין  .  מתייחסת   18א " ארצית ולפיהם ניתן להקים תחנות דלק באזורים אליהם תמבתכנית מתאר 

א " ולא יכול להיות ספק כי הוראות תמ,  ספק כי פעולה זו הביאה להשבחת נכסה של המערערת 
ללא התנגדות והגבלות מטעם ,  באופן ישיר ,  שינו את הוראות התכנית המקומית המפורטת  18

 . צריך וראוי שהמערערת תשא בתוצאותיה, השבחה זו. הוועדה המקומית

עצם קיומו של החיוב בהיטל נוצר ביום בו נעשה המעשה אשר יצר את השבחת המקרקעין 
בתכנית  הארצית אשר הכניסה שינויים  תכנית המתאר יום אישור    -בענייננו  .  והעלה את שווים 

ומיום זה ואילך חל חיוב ,  בעליו נהנה מהשבחה זו ,  ביום זה עלה שווי המקרקעין .  המפורטת 
 . היטל ההשבחהבתשלום 

יום החלת השינוי בתכנית הארצית הוא יום עדכון התכנית ,  בנסיבות המקרה שבפני ,  כאמור 
 היתר בניה מאחר וכאמור ,  וזאת מאחר ולא היתה כוונה אחרת משתמעת ,  המקומית המפורטת 

 . ניתן למערערת בהתאם

או כדי ללמד ,  ר של מקרים אחריםבהקש ראוי וכדאי לציין כי אין בקביעה זו כדי לקבוע מסמרות  
לא נעשה שינוי ,  לכאורה ,  כאן .  על מעמדה ונפקותה של תכנית מתאר ארצית בנסיבות אחרות

18א "בתמ  2משום שלאור הוראות שינוי ,  הוועדה המקומית על ידי התכנית המפורטתבפועל של 
יתכן והיה צורך להתייחס למועד השינוי בפועל של התוכנית  ,  אילולא כך.  אף לא היה צורך בכך,  

שינוי כזה לא נדרש ולא נעשה במקרה    -כאמור    -אך ,  המפורטת כמועד הקובע לעניין ההשבחה
 . שבפני

הוא המועד בו נוצר ,  היום בו אושרה הבקשה להיתר ,  לפיה ,  אין בידי לקבל את טענת המשיבה 
 . החיוב בהיטל

שינוי רישום בפנקס ( כמו גם העברת נכס על שם רוכש  ,  היתר בנייה החוק קובע מפורשות כי  
הוא ,  "זכויות במקרקעיןמימוש "מהווים ,  חתימה על הסכם מכר,  קרי,  והענקת זכויות,  )המקרקעין

 . ההיטלהמועד לתשלום

לפי הפרשנות המוצעת על ידי .   לא חד הםומועד תשלומו,  בהיטל השבחהמועד היווצרות החיוב 
בעוד שהחוק קובע  ,  הרי שמועד החיוב בהיטל הינו אותו מועד בו מומשו הזכויות בנכס ,  המשיבה

 . לכל אחת מן הפעולות, הנקבעים על פי אמות מידה שונות, מפורשות מועדים נפרדים

(7סעיף   טרם היטל ההשבחהבעל מקרקעין יכול לבקש לשלם את  ,  לתוספת השלישית לפיו)  א 
 היטל למועד תשלום אך מחזק ומדגיש את ההפרדה בין מועד היווצרות ההשבחה  ,  המימוש 

חזקה כי ההשבחה  ,  שהרי אם יכול בעל מקרקעין לבקש ולשלם ההיטל טרם המימוש .  ההשבחה 
 . ארעה קודם לכן
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ברור שמועד עריכת השומה על ידי המערערת אינו יכול ללמד אותנו על מועד היווצרות 
 .ההשבחה

  

קרית ,   לתכנון ובנייה הוועדה המקומית ר  " יו '  נ )  בפירוק ( קהילת ציון אמריקאית    199/88צ  " בבג 
 נוצר היטל ההשבחההאם חוב בגין ,  עלתה בין היתר השאלה,  )1989 ( 89)  1(ד מג"פ',  אתא ואח

מש " ביה?  או מיום מימוש הזכויות ,   המתייחסת למקרקעין תכנית המתאר מיום שנכנסה לתוקף  
הרי שההיטל חל למרות הדחייה ,  קבע כי על אף שעריכת השומה התבצעה עם מימוש הזכויות 

לתוספת השלישית המקנה לבעל מקרקעין אפשרות תשלום מיידי של   9סעיף ,  לראיה.  בעריכתה
, מעיד על כך שלא קיומו של החוב נדחה,   עובר למימוש אישור התכניתמייד לאחר ,  קרי,  ההיטל

שגובה החיוב נקבע ,  על כורחך אתה אומר לכן ...  ואת פירעונו הוא זכאי להקדים,  אלא פירעונו" 
 עד הפרשי הצמדה ומאותו יום ואילך הוא נושא    -יום אישור התכנית ,  לפי יום ההשבחה לענייננו 
 ...". ליום תשלום ההיטל בפועל

 : ובהמשך נקבע

, יפו -אביב - בתל  המחוזי בית המשפט סוגיה דומה הובאה ממש לאחרונה לפני כבוד נשיא  " 
ההוראות שנקבעו בתוספת בדבר אפשרות דחיית תשלום  " והוא השיב עליה במלים אלה  

אלו הוראות  .  ההיטל עד למימוש הזכויות אינן משנות לדעתי את עצם החוב שכבר נולד 
 ואולם  הזכויות במקרקעין הקובעות סמכויות לוועדה לדחות את עריכת השומה עד למימוש  

 ומועד הפירעון רק השומה  .  דחיית עריכת השומה אין בה כדי לבטל את עצם קיום החוב 
 ".)448/87) א"ת. (א.בת(נדחים 

ולא ערכה שומה לאחר מועד  ,  מדוע המתינה המשיבה כחודשיים לאחר מתן ההיתר למערערת 
או לאחר  ,  התכנית המפורטת ובעקבותיו שינוי    18א  " קרי אישור תמ ,  בהיטל ההשבחה החיוב  

קמה לה ,  בכל מקרה.  ואף אין צורך להידרש לכך,  אינני יודע?  מכירת זכויות החכירה למערערת 
אלא שאינה יכולה לטעון כעת כי ,  )היתר הבניה הוצאת  ,  עד למועד המימוש(הסמכות לעשות כן 

 . מועד אירוע המס, הוא מועד ההשבחה, מועד המימוש, קרי, מועד אישור היתר הבניה

הגם שמשפיע הוא באופן ישיר על התכנית , יכול וסברה המשיבה כי שינוי תכנית המתאר הארצית
אלא שהאפשרות .  כך עולה מסיכומיה.  אין בו כדי להוות השבחה לצורך החיוב בהיטל,  המקומית

עומדת בניגוד ,   הוא מועד ההשבחהלהיתר הבניהולפיה יום הגשת הבקשה ,  בה המשיבה בחרה
(7-ו  1סעיפים  ל על כל ,   הינו מימוש זכויותמתן היתרלתוספת השלישית הקובעים בבירור כי )  א 

 . המשתמע מכך

יש לקבוע כי החיוב ,  והפרשנות הראויה ,  הפסיקה השזורה בהן ,  על פי הוראות החוק הברורות 
 הארצית אשר הכניסה את השינוי תכנית המתאר  במקרה שבפנינו קם עם שינוי  בהיטל השבחה

ועל אף ,   למערערת היתר הבניה וזאת בלא קשר למועד מתן  ,  בתכנית המקומית המפורטת 
העובדה שהמשיבה בחרה לדחות עריכת חוות דעת שמאית מטעמה למועד מימוש הזכויות 

אוסיף כי גם .  אין בכך כדי לשנות מועד היווצרות ההשבחה,   הבניהמתן היתרמועד ,  קרי,  הנוסף
כאמור בתוספת ,  מהווה אירוע מימוש זכויות,  2002מכירת זכויות החכירה למערערת בחודש מאי 

 . היטל השבחהומהווה תחנה שבה יש לשלם , השלישית לחוק

 :ההסכמות בין הצדדים בדבר מועד ההיתר כמועד קובע

 מתן ההיתרטענת המשיבה כי הצדדים הסכימו כי מועד    -מהבחינה העובדתית    -מקובלת עלי  
מהחומר שהוגש בפניי עולה כי אכן הסכמה כזו היתה בין .  הוא המועד הקובע לחיוב בהשבחה 

 .  של השמאי המכריעחוות דעתוהצדדים וזוע עמדה בבסיס 

, טענת המערערת כי אין לראות את הסכמתה כהסכמה ליום אישור הבקשה להיתר כיום הקובע 
 31/08/05כמו גם פרוטוקול הישיבה מיום ,   אשר הוגשה מטעמה חוות הדעת אינה מתיישבת עם 
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אכן דומה כי זוהי הפעם הראשונה בה העלתה המערערת .  בפני השמאי המכריע וחוות דעתו 
 . טענות באשר למועד הקובע את ההשבחה

ולאחריה השומה האחרת ,  11/12/03 מטעם המשיבה מיום   השמאי חוות דעת האם העובדה כי 
שתיהן מציינות את תאריך אישור הבקשה ,  מטעם המערערת   25/01/04אשר הוגשה ביום  

כפי שעולה אף מפרוטוקול הישיבה אצל השמאי ,   כמועד הקובע לצורך שומה להיתר הבניה 
האם הצדדים הסכימו למועד זה  ?  האם יש בכך כדי ללמד על הסכמה חוזית מחייבת ,  המכריע 

 ? האם התכוונו לתת להסכמתם תוקף משפטי מחייב -ויותר מכך , כמועד הקובע

ובשים לב לפרשנות הוראות החוק וליישומן על ,  לאור התשתית העובדתית אשר הוצגה בפני 
תום  כך איני מוצא מקום להידרש לסוגיית  ,  אין אני מוצא מקום להידרש לכך ,  המקרה שבפנינו 

להבדיל    -וקיים אינטרס ציבורי כי הדין יוחל  ,  המדובר בדיני היטלים ומיסוי .   של המערערת לבה 
 .בייחוד כאשר ההסכמות הושגו כשקיים מצב משפטי עמום ובלתי ברור -מהסכמות בין הצדדים 

 אשר מצאה  הסכמת הצדדים נסיבות העניין מלמדות כי גם אם אקבל את גרסת המשיבה לפיה  
הרי שהסכמתם של ,  הינה הסכמה חוזית ומחייבת ,  ות מטעמם  השמאי בחוות הדעת ביטויה  

 הוא יום מתן היתרולפיהם יום ,  ההלכה הפסוקה ואת ,  הצדדים נוגדת את הוראות החוק ותכליתו
 .הסכמה זו דינה להתבטל, ומשכך, מימוש זכויות ולא היום הקובע לצורך יצירת ההשבחה

ויש ליתן משקל להסתמכות ולצפיות ,  אמנם לא על נקלה מבוטלת הסכמה אשר הושגה בין צדדים
פוגעת ,  גם אם חוזית ומחייבת היא,  אלא שההסכמה אליה הגיעו הצדדים.  אשר נוצרו מהסכמה זו

לחוק   30הרי שלאור הוראות סעיף  ,  ומשכך ,  באפשרות להגשים את הוראות החוק ותכליתו 
( 1973-ג"תשל,  )חלק כללי(החוזים  " להלן  (דינה להתבטל,  )"חוק החוזים:  זגורי   6231/92צ "בג. 

אליהו  '  אק אדרעי נ ' ז   533/80א  " ע ;  ) 1995( ,  749)  4( ד מט  " פ ,  בית הדין הארצי לעבודה '  נ 
( 281)  4(ד לו "פ,  גדליהו (  -  279,  266)  3(ד מ"פ,  ימין'  עיריית נהריה נ  195/84א "ע;  )1982 
1986.(( 

(1בסעיף  ,  1975-ה " תשל   , משק המדינה :  חוק יסוד  , קובע כי אין רשות רשאית להטיל מס ,  ) א  
 חוק התכנון והבניההתוספת השלישית להוראות .  או על פיו ,  אלא על פי הסמכה מפורשת בחוק 

ומהם ,  אימתי החיוב קם   -  בהיטל השבחה ור לחיוב  הקש מצווה על הרשות כיצד לפעול בכל  
 קובע שחוק היסודבעוד .  והמועדים בהם יכולה הרשות לדרוש את ההיטל ,  התנאים לקיום החיוב 

 חוק התכנון והבניה.   מיישמות עקרון זהחוק התכנון והבניההרי שהוראות ,   בדיני מיסיםעקרון על
ה בגין מקרקעין אשר שווים עלה עקב פעולות תכנוניות של מס השבח מסמיך הועדה להטיל  

 . אולם גם קובע כללים ועקרונות ברורים באשר לאופן הטלתו, הרשות

, שבמסגרתה קיימת התניה על מועד ברור ומפורש בחוק לצורך חישוב שומה ,  הסכמת הצדדים 
להיטל  ור  הקש בכל  ,  בוודאות הכלכלית והמשפטית אשר יוצרות הוראות החוק ,  פוגמת לטעמי 

 . ל"ונוגדת את הדין ואת חוק היסוד הנ, השבחה

 מתן ההיתר אשר קבעה את מועד  מחוות הדעת סבורני כי נפלה שגגה בכל אחת  ,  מכל מקום 
 של השמאי בחוות הדעת שגגה זו מצאה ביטויה אף  .  כמועד הקובע לצורך עריכת השומה 

"...  אשר נסמך על מועד זה מאחר וכדבריו,  המכריע  וגם שמאי הבעלים הועדה המקומיתשמאי : 
 23/10/03דהיינו  ,   המקורי היתר הבניה מסכימים כי המועד הקובע לשומה הוא מועד קבלת  

 ). השמאי המכריעלחוות דעת. 10.3.3סעיף " (

P

 6ובסעיף  ,   הארצית לתכנית המתאר הרי שהשמאי המכריע היה ער  ,  מחוות דעתו כפי שעולה  
הרי שניתן ,  18א  " לתמ   2והוסיף כי על פי תיקון  ,  " מצב תכנוני חדש "  הכתירה כ לחוות דעתו 

ובסכום בו נרכש הנכס על ידי המערערת נלקחה בחשבון  ,  להקים תחנת דלק על פי תכנית קיימת 
, בשגגה לדעתי,  אלא שבפועל אישר את שקבעו שמאי הצדדים.  ההשבחה עקב התכנית הארצית

לקושי ,  לדבריו,  מועד אשר הביא.  הוא המועד הקובע לשומה,  )23/10/03(כי יום הבקשה להיתר 
 . ולא בכדי, בחישוב העלויות אשר נדרשו מן המערערת
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משום מילוי אחר ,  צריך היה השמאי המכריע לקבוע כי אין בתאריך לגביו הסכימו הצדדים,  לטעמי
כך שהמועד הקובע לצורך חישוב השומה ,  בחוות דעתו ולשנות המועד  ,  הוראות ותכלית החוק 

המועד בו הוכנסו השינויים בתכנית המקומית  ,   המתאר הארצית אישור תכנית יהיה מועד  
 . המפורטת והמועד שבו נוצרה למעשה ההשבחה

 : סיכום

 ומחודש בפני השמאי לדיון נוסף הנני קובע שהשומה המכרעת תוחזר  ,  על יסוד האמור לעיל 
 יחשב יום בהיטל ההשבחה בשים לב לכך שהמועד הקובע לעצם החיוב  ,  המכריע מר מלוכנא 

אשר נעשה באותו מועד   2'  לפי השינוי מס,   המפורטתתכנית המתארהוא יום עדכון ,  2/1/1997
 .  הארציתבתכנית המתאר

אשר תתבסס על ,   מתוקנת ומעודכנת מטעמו חוות דעת כל צד יוכל להביא בפני השמאי המכריע  
 . ויוכל להשלים את טענותיו בפני השמאי המכריע, כמפורט, השינוי במועד הקובע

 :וניכוין משווי ההשבחה, למתן ההיתרחישוב עלויות והוצאות אשר הוטלו על המערערת כתנאי 

לבין ההוצאות שהשמאי המכריע ,  המערערת טוענת לפער גדול בין הוצאותיה ליצירת השבחה 
ס ביס לטענתה  ,  השמאי המכריע הכיר בחלק מהוצאותיה כהוצאות עתידיות נדחות .  הכיר בהן 

 . קביעתו על ההנחה כי בכל מקרה היתה מוטלת על בעל הקרקע עלויות נוספות

, הסכמת הצדדים מקום בו אלו שולמו מכח  ,  המשיבה טוענת כי אין חובה לקזז את כל ההוצאות 
בהיטל עוד טוענת היא כי ניתן זיכוי  .  היתר הבניה כשלמערערת היה אינטרס מובהק לקדם מתן 

תביא למצב בו הרשות תידרש לפצות את בעל ,  הכרה בכל ההוצאות הכרוכות בתכנית.  השבחה
 . המקרקעין

הינה ,  וניכוין ,  מחלוקת אשר עניינה גובה ההוצאות בהן יש להכיר ,  כפי שציינתי בראשית דברי 
ואין מקום להתערב בהחלטת ,  ) ל " ד דנישרא רניטק הנ " ראה פס ( טענה נגד תוצאות השומה  

 .השמאי המכריע

השאלה האם יש להפחית משווי ההשבחה את כלל ההוצאות שהוציאה המערערת ליצירת  
אשר נתונה  ,  ההשבחה ומהם כלל ההוצאות שהוציאה המערערת הינה שאלה שמאית טהורה 

 . על פי מומחיותו וניסיונו,  המקצועי של השמאי המכריעלשיקול דעתו

) 5(ד נד"פ,  הדרים,   לתכנון ובניההועדה המקומית'  ל נ" המנוח חיים היימן זעיזבון4542/98א "בע
 : נאמר, )2000 (849

,  כשמאי מכריע בעלי הדין אשר נבחר על ידי  ',  האחר ' כשמדבר החוק בשומה של השמאי  " 
הצדדים בחרו אותו בשל .  נסיונו ומומחיותו,  מדובר בשומה של שמאי זה על פי מיטב ידיעתו 

 ."שיקול דעתוובודאי מתכוונים שיקבע את שומתו לפי מיטב , הערכתם אותו כשמאי

דנקנר השקעות '  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ   4071/98)  ם -י ( א  " בע ואף נאמר  
 : 8469, 8457) 1(2000מח -תק', ואח' מ ופריצקר ושות"בע

כאשר לא קיימת ,  השמאי המכריע מתמנה לאור פערים בין שומות השמאים מטעם הצדדים"
אלא במי  ,  אין המדובר בטריבונל השומע ראיות ומכריע לפיהן בלבד .  הסכמה אחרת ביניהם 

 ".כישוריו האישיים וידיעותיו, שנבחר להכריע בפלוגתאות שבין הצדדים על יסוד מומחיותו

) ג ( 14בערעור המוגש לפי סעיף  ,   להתערב בהכרעת שמאי מכריע בית המשפט סמכותו של  
או בעילה שלא ניתנה למי מן ,  מוגבלת כאמור לנקודה משפטית בלבד,  לתוספת השלישית לחוק

השיקולים המקצועיים של מלאכת  .  הצדדים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם או להביא ראיות 
משכך ומאחר ומדובר בשאלות ,  השמאות אינם בגדר נקודה משפטית המהווה בסיס לערעור 
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הרי שאין מקום להידרש להן באופן פרטני ,  שבעובדה המצויות כל כולן בסמכות השמאי המכריע 
 בפני לדיון נוסף לאחר שהחלטתי שהעניין יוחזר    -בייחוד לא בשלב הזה  ,  ולהתערב בהחלטתו 

 .והדברים עלולים להיות שונים, השמאי המכריע

 :סיום

חוות  ולהוצאת  ,  השומה המכרעת תחזור לדיון בפני השמאי המכריע לבחינה מחודשת ;  כאמור 
 אינו יום מתן היטל ההשבחה בשים לב לכך שהתאריך הקובע לצורך חישוב ,  ת חדשה  שמאידעת 

הוא יום הכנסת  ,  התכנית המפורטת כי אם יום עדכון  ,  23/10/03קרי  ,   למערערת היתר הבניה 
קרוב לוודאי כי בהתאם להוראה זו ישתנה גם חישוב העלויות ואופן  .  18א  " לתמ   2'  שינוי מס 

דינן ,  ההכרה בהן וניכויין ,  ר להוצאות בניה ופיתוח בהקש ולכן כל טענות המערערת  ,  ניכוין 
 . להתייתר

,  כמועד קובע מתן ההיתר לאור הסכמת המערערת בפני השמאי המכריע בדבר היות מועד  
 . מצאתי כי מן הנכון שלא ייעשה צו להוצאות, הסכמה שהביאה להליך זה

  

  

 .בהעדר הצדדים, )2008בינואר  23(, ח"ז בשבט תשס"ט, ניתן היום
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