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 389 .................... פרק ז': קיזוז תשלום עבור קרן חניה מהיטל ההשבחה 
 395 .............................................................. פרק ח': הלכה פסוקה

מניין  1 בודקים  ואין  השבחה,  היא  תכנית  אישור  בעקבות  מחיר  עליית   .
באה עליית השווי, אם עקב הרחבת זכויות ניצול, או עקב קיצה של המתנה  

 395 ........................................................................... לאישור התכנית 
 395 .............. . המועד לקביעת שווי הקרקע לצורך חישוב היטל השבחה 2
קיזוז משומת ההשבחה את הסכומים    -כתבי שיפוי    -. היטלי השבחה  3

 398 .............................................................. י שיפוי עתידיים בגין כתב 
 402 .............. . עליה בשווי הזכויות עשויה להיות נעוצה בגורמים שונים4
תכניות  5 של  מאישורן  כתוצאה  שנוצרו  בציפיות  להתחשב  ניתן  לא   .

 405 ...................................................................... נקודתיות "שכנות" 
 409 .................................... . שומת השבחה בעקבות מימוש בדרך מכר 6
כנית במסגרתה  תשלום שומות בגין ת  -הסף  - . בקשה לסילוק ערעור על7

נקבע כי חברות הגז תהיינה רשאיות להמשיך ולהפעיל את חוות הגז בכפוף  
 417 ........................................................... להטמנת מיכלי הגז באדמה 
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ה8 של  זכותו  את  קובע  התקנון  הצמודים  .  החלקים  על  לבנות  מבקש 
הבניה   זכויות  שגם  לכך  הדירות  בעלי  הסכמות  את  ומשקף  לדירתו 

 419 ......................................................................... תשויכנה למבקש 
 421 ........................................... . בקשה להארכת מועד להגשת ערעור 9

על 10 צו  למתן  עתירה  לא  תנאי  -.  מדוע  טעם  ליתן  למשיבות  יורה  אשר 
בפני  3יבוטל תיקון   לחיזוק מבנים קיימים  /א לתכנית המתאר הארצית 
 429 .............................................................................. רעידות אדמה 

חיבור11 תכנית  אישורה  מספר    .  כביש  לבין  חולון  העיר  בין    4ישיר 
 432 ........................................... במסגרתה בוטלה הגישה לתחנת הדלק 

 433 ............ . האם העותר הוכיח "פגיעה לכאורית" בחלקות המערער?12
בקשר  13 קשורה  המקורית  התכנית  עקב  המקרקעין  שווי  עליית  אם   .

 435 ........................................................... סיבתי לתכניות המשביחות 

 441 .......................................... שער ו': פטור מהיטל השבחה 
 441 ......................................................................... פרק א': כללי 

 447 ................ קבלת הפטור-פרק ב': המועד הקובע לקבלת הפטור או אי
מספר מחזיקים    -פרק ג': מחזיק במקרקעין שבנה דירה לשימושו האישי  

 449 ................................................................ דרך חלוקת הפטור  -
נוספת   בניה  בגין  הפטור  ד':  סעיף    -פרק  לתוספת  1)ג()ג() 19פרשנות   )

 451 ............................................................................. השלישית 
 459 ........................................................... פרק ה': הלכה הפסוקה

. יישוב שהוכרז כ"אזור שיקום" והנפקות לעניין החיוב בהיטל ההשבחה  1
 459 ............................................................................ או הפטור ממנו 

השלישית לחוק התכנון  ( לתוספת  5)ב()19. החלת הפטור הקבוע בסעיף   2
 468 ........................................................................................והבניה 

( לתוספת השלישית לחוק  1)ג()19הוראת הפטור שבסעיף    -. הרחבת דירה  3
 478 ............................................................................ בנוסחו הקודם 

פירושם של סעיף  4 וסעיף  4)ב()19.  חוק  1)ג()19(  לתוספת השלישית של   )
 483 ............................................................................. התכנון והבניה 

נכס  5 על  חדשות  דיור  יחידות  בניית  השאר,  בין  הינה,  חדשה",  "בניה   .
( לתוספת השלישית לחוק אינו  3)ב()19קיים, וכי הפטור אשר בגדרי סעיף  

 494 ...................................................................................... חל עליה 

וערעור   ערר  הליכי  ז':  בית   -שער  ערר,  לעניינים  -ועדות  המשפט 
 497 ............................... מינהליים, שמאי מכריע ושמאי מייעץ 

 497 ......................................................................... פרק א': הדין
 497 ........................... 1965- לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  198. סעיף  1
סעיף  2 והבניה,   14.  התכנון  לחוק  השלישית                                 לתוספת 

 499 ............................................................................ 1965-התשכ"ה
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. תקנות התכנון והבניה )סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או  3
 500 ....................................................... 2008-שמאי מייעץ(, התשס"ט

השבחה(, 4 שומת  על  בערעור  הדין  )סדרי  והבניה  התכנון  תקנות   .
 506 ............................................................................ 1981-התשמ"א

- . תקנות התכנון והבניה )שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ(, התשס"ט5
2009 .......................................................................................... 508 

ותחליף  6 השבחה  בהיטל  חבות  על  )הודעות  והבניה  התכנון  תקנות   .
 511 ............................................................... 1981-מסירה(, התשמ"א

לום היטל השבחה ודחיית  . תקנות התכנון והבניה )ערובות להבטחת תש7
 512 ........................................................... 1981-תשלומים(, התשמ"א

 515 ...... ידי הוועדה המקומית-פרק ב': דחיית הערכת שיעור ההשבחה על 
 517 ................................................................ פרק ג': תיקון שומה

 517 ....................................................................................... . כללי 1
 517 ............ . ערעור על ביטול הודעת החיוב בשל הפגמים שנפלו בשומה 2

 519 .................................... השבחה  פרק ד': ערר דחיית הערכת היטל
 521 .................................... פרק ה': מינוי שמאי מייעץ ושמאי מכריע 

 521 .................................................................... . מינוי שמאי מייעץ 1
 521 ................................................................... . מינוי שמאי מכריע 2
 521 ............... מינויו של שמאי מכריע -לחוק התכנון והבניה   84. תיקון 3
 524 .......................................... ינוי טריבונאל של שמאים מכריעים . מ4
 529 ............................................... . התערבות בהחלטת שמאי מכריע 5
מכריע  6 שמאי  שומת  על  ערעור  שכלל    - .  בניה  היתר  של  בדרך  מימוש 

 536 ........................................................................................ הקלות 
 549 .............................................................. פרק ו': ערעור מינהלי

  - המשפט לעניינים מינהליים  -פרק ז': בקשת רשות ערעור על החלטת בית 
 551 ............................................................... מידה מצמצמת -אמת

- פרק ח': סיכום הליכי תקיפת הטלת החיוב ותקיפת שיעורו של החיוב על
 553 ....................... לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה  14פי סעיף 

 555 .............................................................. פרק ט': שמאי מכריע 
 555 ............................... . סמכויות שמאי מכריע בענייני היטל השבחה 1
 569 ...................... . מעמדו של ה"שמאי המכריע" בחוק התכנון והבניה 2
אמת3 בחוותהמידה  -.  "שמאי -להתערבות  או  מכריע  שמאי  של                דעתו 

 570 ....................................................................................... " מייעץ
הסף הואיל וטרם  - מחיקת הליך על  -. חיוב בהיטל השבחה בגין מקרקעין  4

 576 .................................................................... " מונה "שמאי מכריע 
 576 ........................................ דין -פרשנות פסק -משפט -. סמכות בית5
באמות6 עומדת  אינה  הבקשה  בקשה  -.  על  החלות  המחמירות  המידה 

 577 ............... ב"גלגול שלישי" שמקורה בהליך שהתנהל בפני ועדת הערר
 579 ................................... . ערר שהוגש כנגד החלטת השמאי המכריע 7
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לפי סעיף  8 על חדילה מגביה  ייצוגיות    9. הודעה        גביית   -בחוק תובענות 
 581 ............................................................................................ יתר 

 583 ............... . ערעור על קבלת קביעת השמאי לפיה ניתנה הקלה בנכס9
. האם צריך היה השמאי המכריע לנכות את רכיב המע"מ משווי השוק  10

 584 ................................................................ שים, אם לאו? של המגר
 585 ................................................. . דחיית ערעור בגין חיוב בשומה 11
מימוש  12 בעקבות  למקרקעין  השבחה  היטל  תשלום  דרישת  על  ערר   .

 587 ............................................................................ זכויות העוררת 
. ערר על דרישת תשלום אשר נשלחה לעוררים בגין השבחה למקרקעין  13

 588 ........................................................ שטח מגרש קטן מהמינימום-
ה בעקבות מימוש זכויות בדרך של  . ערר על שומה של השמאית המכריע 14

 589 ........................................ בקשה להיתר ומימוש מלא לאחר ההיתר 
רע/15 תכנית  לפיה  המכריעה  השמאית  קביעת  על  ערר  איננה    3000.  

 590 ................................................................ת המקרקעין משביחה א
. שווי הקרקע במצבי התכנון השונים )חקלאי, מגורים, תעסוקה ודיור  16

 591 .......................................................................................... מוגן( 
 591 .. שכר שמאי מכריע  -חודשים לאחר קבלת שומה    8 -. הגשת ערר כ17
כלשכת 18 בנכס  שימוש  בשל  השבחה  היטל  מתשלום  לפטור  בקשה   .     

 592 ........................................................................................ שיקום 
בגין מימוש בדרך מכר,  19 בגין שומת השבחה שהוציאה המשיבה  . ערר 

 593 ...................................... ביחס למקרקעין הידועים כנחלה חקלאית 
ערר שעניינו בחיוב בהיטל השבחה בעקבות בקשה להיתר בניה שכללה  .  20

 594 ........................................ הקלות, לצורך הקמת יחידת דיור נוספת 
שני נכסים סמוכים בעקבות  . עררים על שומות של השמאי המכריע ל21

 595 ............................................... קבלת היתרי בניה לחיזוק הבניינים 
הבאה בחשבון בחישוב השווי במצב התכנוני החדש שימוש ביניים  -. אי22

 597 ........................................................... מדמי שכירות הכולל הנאה 
 597 ..................... . ערר על שומה בעקבות ביטול זכויות בניה לתעשיה 23
לחוק עקב    197. מינוי משאי מכריע לצורך אומדן שווי פגיעה לפי סעיף  24

 598 ............................................................................... אישור תכנית 
  10/ד/10. ערר כנגד דרישה לתשלום היטל השבחה בגין אישור תמ"א  25

ומימוש באמצעות היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאיים, על גגות מוסכי  
 600 ....................................................................................... הרכבת 

תכנית  26 של  לאישורה  שקדם  במצב  המקרקעין  שווי  חישוב  אופן   .
, במצב המביא בחשבון שווי של קרקע המיועדת לחקלאות, ולא  1819הר/

 601 .............................. ים מביא בחשבון את היותו של הנכס ביעוד מגור
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כי החלטת  27 נקבע  שונות במסגרתן  שומות מכריעות  על שלוש  עררים   .
לתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים    13העוררת, שניתנה מכח תקנה  

בהיטל ואחוז  חבות  מקימה  אינה  ובהיתרים(  בתכניות  בניה                  י 
 603 .......................................................................................השבחה 

דרישת היטל ההשבחה בעקבות מימוש בדרך של קבלת . ערר בעקבות  28
 605 ................................... היתר בניה לחיזוק בניין מפני רעידות אדמה 

נוי ייעוד המקרקעין  . ערר כנגד שומה מכרעת שניתנה בעקבות תכנית שי 29
מיעוד מסחרי ליעוד משולב של מגורים וחזית מסחרית תוך הריסת המבנה  

 606 ................................................... הקיים והקמת מבנה חדש תחתיו 
 608 ......................................... לשומה המייעצת תגובת הצדדים -. אי30
ממ"דים  31 בניית  בגין  השבחה  היטל  לעניין  המייעץ  השמאי  הבהרות   .

 608 ......................................................... והשבחה בגין בניית מרפסות 
. חיובה של העוררת בהיטל השבחה בגין שימוש חורג מתכנית שניתן לה  32
 611 ................... ידי הוועדה המקומית, לצורך שימוש של חניון פתוח -על
היתה33 רשאית  האם  לאחר    .  השומות,  את  להוציא  המקומית  הוועדה 

שומות   את  אותן 2012-2011שהוציאה  בגין  והכל  שולמו,  ואלו   ,            
 613 .................................................................................... עסקאות? 

, אשר  3180גין אישורה של תכנית ממ/. ערר על שומת היטל השבחה ב34
 614 ......................................... הגדילה את השטח המותר לבניה על הגג 

 615 .......... . בקשה להגשת הבהרות ביחס להתייחסות השמאי המכריע 35
. הערות הצדדים ביחס להכרעת השמאי לעניין היעדר כדאיות כלכלית  36

 615 ........................................................... בנטיעת עצי אבוקדו בשטח 
 617 ................. וררים . ערר על ייעוץ השמאי בעניין הפגיעה בדירות הע 37
. לקביעות השמאית המכריעה ביחס לגובה ההשבחה בשל אישורה של  38

 617 ........................................... מקרקעין פנויים  -  1/8/67/1תכנית רצ/ 
מהשטח המותר    25%. במצב הקודם הותרה הקמת מרפסות בשיעור של  39

 619 ......................................................................................... לבניה 
בשאלת 40 עסק  כאשר  מסמכותו  חרג  המכריע  השמאי  האם   .             

 619 .....................................................................................הזכויות? 
 620 ..... . על אלו בעלי דירות מוטל היטל ההשבחה עבור תכניות הגגות?41
 621 ................. . ערר על קביעות השמאי המכריע לעניין תכניות הגגות42
תשלום של דירה בקומת הקרקע עבור היטל השבחה בגין התכניות  -. אי43

 621 ............................................................... הגג   המאפשרות בניה על
יות בדירה בקומה העליונה, שמתוכה ניתן לבנות יציאה  . חיוב בעלי הזכו 44

 622 ................................. אל הגג וכן חדר יציאה אל הגג בהיטל השבחה 
אי 45 השב-.  בהיטל  השלישית  בקומה  דירה  תכניות  חיוב  בגין  חה 

 622 ............................................................... המאפשרות בניה על הגג 
 625 ........................ פרק י': התערבות הוועדה בשומות השמאי המכריע 

 637 ............................................................ פרק י"א: סוגיות שונות
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 637 ............................................................................ . היטל וריבית 1
 637 ............................. הפחתת היטל ההשבחה בגין ההקלה לקו בניין . 2
 638 .......................................................................... . שומה מייעצת 3
 638 ............................................ . חיוב היטל השבחה בגין גובה מרתף 4
 639 .............................................................................. . שינוי ייעוד 5
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 641 ...................................................................... 38. תחולת תמ"א  7
 641 ....................................................... הפחתת שומת היטל השבחה 8
 642 ........... . על המבקש פטור להגיש בקשה מתאימה לוועדה המקומית 9

 643 ............................... היטל השבחה בעקבות מימוש בדרך של מכר 10
 643 ............................................................ זכויות בניה  מימוש-. אי11
 644 .............................................................. הקלה בתוספת קומות 12
 645 ........................................................................... . שימוש חורג 13
הסבירות  14 ממתחם  חורגת  אינה  הוועדה  החלטת  לרשות  .          הנתון 
 646 ..................................................................................... נהלית ימ

 646 .......................................... . הפחתת סכום הערבויות הבנקאיות 15
 647 ....................................... . חיוב בהוצאות הכשרת חריגות הבניה 16
 647 .................................................................... . עסקת מכר דירה 17
 648 ...................... לנית . החיוב בהיטל השבחה במקרה של תכנית כול18
 648 .................................................................. . מינוי שמאי מייעץ 19
 649 ........................................ משביחה או פוגעת  -. תכנית מקרקעין  20
 650 ........................................................ . התערבות בשומה מכרעת21
 650 ...................................................... . התערבות במסקנת השמאי 22
 651 ....................................................................... . שומות חלוטות 23
 652 ....................................................................... . פרשנות תכנית 24
חשבון  25 של  החשבונאי  התחשיב  ביצוע  לצורך  חשבון  רואה  מינוי   .

 653 ..................................................................................... הנאמנות 
 653 .............................................. . דוקטרינת ההליך התלוי והעומד 26
 654 ....................................... תכנית בניה  -יבטי הפרטיות  . פגיעה בה27
 654 ................................................... ניצול השבחה   -. חוכר לדורות 28
לשם החרגת הסדר החבות    21. התקיימות התנאים הקבועים בסעיף  29

 655 ......................................... בהיטל השבחה שלפי התוספת השלישית 
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 800 ................................................. לביטול ריבית הפיגורים . בקשה 47
. חיוב שהוצא לאחר בקשה לשימוש חורג לצורך עריכת משחקי ביליארד  48

 803 ........................................................................ וסנוקר ובית אוכל 
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אשר ייעדה     61/8/1. ערר על שומת השבחה בעקבות אישור תכנית רצ/49
יח"ד שישמשו לדיור להשכרה, תוך הגדלה של    40את המקרקעין לבניית  

 804 ........................... קרקעין. זכויות הבניה ומספר יח"ד שיתאפשרו במ
. על החזרת הדיון לשמאי המכריע, לבחינת קיומה של ההשבחה הנובעת  50

 805 ..................... מהחלטת הועדה המקומית בדבר תוספת שטחי שירות 
 806 ................................. . פיצוי כתוצאה מאישורן של רצף התכניות 51
ערר על החלטתה של הוועדה המקומית בעניין בקשה להיתר  לתוספת   .52
 806 .................................................................... יח"ד להיתר קיים  10
בני  53 בניינים  לבניית  שונות  הקלות  הכוללות  בקשות  על  עררים   .9         

 809 ........................................................................................ קומות 
רצ/מק/ 54 תכנית  בשל  השבחה  בהיטל  חבות                באזור   16/67/1. 

 811 ..................................................................................... תעסוקה 
כתנאי  55 פעילה  שאיבה  תחנת  של  קיומה  המחייבת  משביחה  תכנית   .

 812 ............................................. להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית 
 813 .......... . תכניות המקנות זכויות השונות בלא כל התניה על הענקתן 56
 814 ........... השומה?  . האם קיין היתר למבנה השטח המחייב שינוי של 57
. טענות כנגד חיוב העורר, הן באשר לאפשרות בניה על גג הבניין, והן  58

סעיף   לפי  לפטור  לזכות  התכנ19באשר  לחוק  השלישית  לתוספת  ון  )ג( 
 815 ........................................................................................והבניה 

בהיטל השבחה בגין התכניות המאפשרות בניה על הגג, מאחר    חיוב- . אי59
 815 ........................................................................ שמדובר בדירת גן 

תכניות  60 בגין  השבחה  בהיטל  הראשונה  מהקומה  דיירים  לחייב  אין   .
 816 ............................................................... המאפשרות בניה על הגג 

אי61 דירות מקומה  -.  בעלי  גג    3מתוך    2חיוב  על  בניה  באשר לאפשרות 
 816 .........................................................................................הבניין 

באשר  62 והן  הבניין,  גג  על  בניה  לאפשרות  באשר  הן  העוררים,  חיוב   .
 817 ........................... לאפשרות לבניית מרתף, מחסן וחניה תת קרקעית 

לצורך חישוב היטל ההשבחה    6/130. מהו המועד הקובע של תכנית שד/63
 817 ........................................................................................ בגינה? 

 819 ........ . לא ניתן לנתק בין חלופות הבינוי השונות לבין שטח המרתף 64
 820 ........................... דעת השמאי -. טעויות משפטיות לכאורה בחוות65
. ערר שהוגש כנגד החלטתו של השמאי המכריע בעקבות מימוש בדרך  66

ה, בהתאם לחוק התכנון והבניה אינה  בחינת קיומה של השבח  -של מכר  
יכולה לצאת מנקודת מוצא שתוספת זכויות משמעה בהכרח עליית ערך  

 821 .................................................................................. המקרקעין 
בעקבות  .  67 להם  השבחה שהוצא  בהיטל  חיוב  בגין  לעוררים  פטור  מתן 

 823 ......................................... מימוש בדרך של מכר זכויותיהם בדירה 
 825 ..... מימוש בדרך מכר. ערר על שומתו של השמאי המכריע בעקבות 68
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. ערר כנגד חיוב העוררת בהיטל השבחה בעקבות מימוש בדרך של בקשה 69
 826 ................................................................................. להיתר בניה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


