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בית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים
מנהליים

עמ"נ  2152-05-16ועדה מקומית לתכנון ובניה בת ים נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ
עמ"נ  40035-10-16הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו נ' הלפרן ואח'
עמ"נ  36606-10-16ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' בורנשטיין
עמ"נ  5853-05-16ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' בורנשטיין
לפני

כב' השופטת צילה צפת ,סגנית נשיא

המערערות

 .1ועדה מקומית לתכנון ובניה בת ים (עמ"נ)2512-05-1
ע"י ב"כ עו"ד טל יבור
 .2ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב (עמ"נ ,5853-05-16
)40035-10-16 ,36606-10-16
ע"י ב"כ עו"ד אירית יומטוב ואח'
נגד

המשיבים

 .1בנק דיסקונט לישראל בע"מ (עמ"נ)2152-05-16
ע"י ב"כ עו"ד מ .איצקוביץ ואח'
 .2אורלי בורשטיין (עמ"נ )36606-10-16 ,5853-05-16
ע"י ב"כ עו"ד רם קאין
 .3דוד ואיה הלפרן (עמ"נ )40035-10-16
ע"י ב"כ עו"ד איתי רימון

חקיקה שאוזכרה:
חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה :1965-סע' בתוספת השלישית197 ,)7( 4 ,
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) ,תשמ"ג :1983-סע' 2
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,תש"ל - 1970-גירסא ללא שירטוטים

מיני-רציו:
* נדחו שלושה ערעורים מינהליים על החלטותיה של ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה,
המאפשרות למשיבים לקזז את התשלום עבור קרן חניה מהיטל ההשבה בו חויבו .לא נמצא לנכון
להתערב בהחלטות וועדת הערר נשוא הדיון.
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* מסים – מס השבחה – היתר לשימוש חורג
* תכנון ובנייה – היטל השבחה – קביעתו
* תכנון ובנייה – היטל השבחה – חישובו
.
עניינו של פסק הדין בשלושה ערעורים מינהליים שהגישו ועדות מקומיות על החלטותיה של
ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה ,המאפשרות למשיבים לקזז את התשלום עבור קרן חניה
מהיטל ההשבה בו חויבו.
.
בית המשפט פסק כלהלן:
שלושת הערעורים דנא עוסקים בשאלת זכותם של המשיבים לקזז את תשלום קרן החניה מהיטל
ההשבחה שהוטל עליהם עקב בקשה לשימוש חורג או מכר .בעניין זה המסקנה זהה למסקנת
וועדת הערר הנסמכת על המתווה הנורמטיבי ליישום קיזוז ההוצאות מהיטל השבחה כפי שנקבעה
ברע"א אברמוביץ.
בהתאם למתווה בעניין אברמוביץ ,יש לבחון בענייננו אם יש בסכומים שישולמו עבור קרן חניה
כדי להשפיע על שומת ההשבחה ,דהיינו על שווי המקרקעין "במצב החדש" – לפי מצב הזכויות
לאחר החלת התכנית המשביחה.
מקום החניה שיוקם באמצעות קרן החניה ישפיע על שווי המקרקעין ולמעשה ישביח אותו,
וכפועל יוצא יש להכיר בהוצאה זו כהוצאה הנדרשת למימוש מלוא הפוטנציאל של הנכס .המבחן
הראוי הו א "מבחן ההשבחה" .האם ההוצאה תרמה להשבחת הנכס במצב החדש .בעניין התשלום
לקרן חניה ,התשובה היא חיובית.

פסק דין
עניינו של פסק הדין בשלושה ערעורים מנהליים שהגישו הוועדות המקומיות של בת ים ותל אביב על
החלטותיה של ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה  -מחוז תל אביב ,המאפשרות למשיבים לקזז את
התשלום עבור קרן חניה מהיטל ההשבה בו חויבו.
ואלו הם:
א.

 2152-06-16הועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ – בנק
דיסקונט ביקש לקבל היתר לשימוש חורג  +תוספת בניה בדירת מגורים המצויה בקומה א'
בבת ים לצורך הסבתו מדירת המגורים למשרדי הבנק .ביום  17.8.2011ניתן ההיתר המבוקש
אשר הותנה בתשלום קרן חניה עבור  3מקומות חניה ,זאת על פי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה
– ( 1965להלן "חוק התכנון והבניה") ותקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג-
( 1983להלן "תקנות החניה") .הוועדה המקומית קבעה כי אין לקזז מהיטל ההשבחה את
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התשלום הצפוי לקרן חניה .ערעור שהוגש על ידי הבנק לוועדת הערר התקבל בניגוד לעמדת
השמאי המייעץ תוך שנקבע כי ניתן לקזז מהיטל ההשבחה את התשלום עבור קרן החניה.

ב.

 36606-10-16 ,5853-05-16הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב נ' אורלי
בורשטיין -הגב' אורלי בורשטיין מכרה את דירתה ברח' טשרניחובסקי  41בתל אביב ובעת
מימוש הזכות הוטל עליה לשלם היטל השבחה .ברנשטיין הגישה ערר בטענה ,בין היתר ,כי יש
לקזז את התשלום בגין קרן חניה מהיטל ההשבחה .הערר התקבל בניגוד לעמדת השמאי המייעץ
תוך שנקבע כי יש לקזז את קרן החניה שעתידה לשלם ברנשטיין מהיטל ההשבחה.

ג.

 40035-10-16הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב נ' הלפרן ואח' -ביום 3.7.13
מכרו הזוג הלפרן את דירתם ברח' אחד העם  124תל אביב וכתוצאה ממימוש הזכויות הוטל
עליהם היטל השבחה מכוח אישור תכנית  2331מיום  .23.12.1991הזוג הלפרן חלקו על
שומת היטל ההשבחה ופנו לשמאי מכריע אשר קבע בין היתר כי יש לקזז את קרן החניה
שעליהם לשלם מהיטל ההשבחה .הועדה המקומית ערערה על קביעה זו בפני ועדת הערר וזו
דחתה את עררה.

בערעורים דנא מערערות הוועדות המקומית על החלטות וועדת הערר המתירות קיזוז של קרן החניה
מהיטל ההשבחה .ההחלטה העקרונית של וועדת הערר ניתנה ביום  1/3/16בעניין ברנשטיין ,שתי
ההחלטות הנוספות בעניין בנק דיסקונט ובעניין הלפרן נסמכות עליה .מאחר ועניינם של הערעורים זהה,
אוחדו כולם לדיון בפני.
.1

המערערות (הוועדה המקומית) תולות את עיקר יהבן בטענה כי וועדת הערר פסקה בעניין
בניגוד לפסיקה מנחה של בית המשפט המחוזי בעמ"נ  50827-11-14אלישע רונן נ' הוועדה
המקומית לתכנון ובניה תל אביב (פורסם בנבו )8.6.15 ,הקובעת ,כי אין לקזז מהיטל
ההשבחה את ההוצאה בגין קרן החניה שכן מדובר בתשלום חיצוני לתכנית המשביחה שמקורו
בתקנות החניה ולא בהוראות התכנית המשביחה עצמה.

.2

עוד טוענות המערערות כי התשלום עבור קרן חניה מוטל מכוח הדין ,על כן בהעדר הוראת
קיזוז מפורשת בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,לא ניתן לקזז את קרן החניה מהיטל
ההשבחה.
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.3

לטענת המערערות הקיזוז המבוקש מנוגד לתכליות החוק .עלות התקנת מקומות החניה מוטלת
על פי הדין על מבקש ההיתר ואם אכן יותר לקזז זאת מהיטל ההשבחה אזי תוטל העלות על
הועדה המקומית ובעקיפין על כתפי הציבור.

.4

טענה נוספת מפי המערערות מבוססת על האמור בסע'  2לתקנות החניה הקובע כי אם לא ייבנה
החניון שלשמו נגבה כופר החניה בתוך  10שנים ,יוחזר הסכום שנגבה למבקש ההיתר .לפיכך
נטען ,כי אם יותר הקיזוז המבוקש ,עשוי מבקש ההיתר להרוויח פעמיים ,הן מקיזוז הסכום
מהיטל ההשבחה בפעם הראשונה ,והן מהחזר הסכום באם לא ייבנה החניון.

.5

המשיבים מבקשים לדחות את הערעורים .לטענתם ,וועדת הערר ביססה את פסק דינה על יסוד
המתווה שנקבע בבית המשפט העליון ברע"א  147/14הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל
אביב יפו נ' סוניה אברמוביץ' (פורסם בנבו )31.12.14 ,אשר קדם לעמ"נ אלישע רונן.
לשיטתם ,יש להביא בחשבון ההשבחה את התשלום לקרן החניה שכן עסקינן בהוצאה
המשפיעה ישירות על שווי המקרקעין במצב החדש ,כן טוענים כי אין מדובר בהוצאה חיצונית
להיתר או לתוכנית המשביחה שהרי התקנות רק מסדירות את נושא החניה אך הועדה המקומית
היא אשר קובעת איך להסדיר את החניה לפי התכנית הספציפית כך שמדובר בתנאי פנימי ולא
חיצוני.

.6

עוד טוענים המשיבים כי אין צורך בהוראה מפורשת בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה
המתירה קיזוז קרן החניה מהיטל ההשבחה .התוספת השלישית אינה קובעת כי ניתן לקזז מהיטל
השבחה הוצאות שהוציא בעל הקרקע כחלק ממימוש התכנית ,ולמרות זאת ,הוכר קיזוז הוצאות
משומת ההשבחה כדבר שבשגרה.

.7

שלושת הערעורים דנא עוסקים בשאלת זכותם של המשיבים לקזז את תשלום קרן החניה
מהיטל ההשבחה שהוטל עליהם עקב בקשה לשימוש חורג או מכר .בעניין זה מסקנתי זהה
למסקנת וועדת הערר הנסמכת כאמור על המתווה הנורמטיבי ליישום קיזוז ההוצאות מהיטל
השבחה כפי שנקבעה ע"י כב' הש' ע .פוגלמן ברע"א אברמוביץ.
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.8

בעניין אברמוביץ נידונה השאלה אם יש לקזז משומת היטל ההשבחה את הסכומים שעתידים
לשלם היזמים על פי כתבי השיפוי שנתנו לוועדה המקומית המחייבים אותם לשפותה בסכומים
שתשלם במסגרת תביעות לפיצויים לפי סעיף  197לחוק בגין הפגיעה במקרקעין על ידי
התכנית .לעניין זה נקבע:

"השאלה המרכזית הצריכה לעניין היא אפוא אם יש בסכומים שישולמו
מכוח כתב השיפוי כדי להשפיע על שומת ההשבחה ,דהיינו על שווי
המקרקעין "במצב החדש" – לפי מצב הזכויות בהם לאחר החלת
התכנית המשביחה .כפי שכבר הובהר ,שומת המקרקעין תערך
"בהתחשב בעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכרו בשוק חפשי" (סעיף
 )7(4לתוספת השלישית) .בהתאם ,מלאכת הערכת השווי תעשה לפי
מבחן אוניברסלי המניח שוק משוכלל שבו קונה סביר מוכן לשלם בעד
המקרקעין תמורה המשקפת את ערכם האובייקטיבי באותה עת ,תוך
הוצאת ציפיות השוק שנוצרו כתוצאה מהליכי התכנון משומת
המקרקעין "במצב הקודם" (עניין פמיני ,בעמ'  ;401עניין רון ,פסקה
 ;20ראו גם נמדר ,בעמ'  .)256כמו כן ,בעת שומת "המצב החדש"
לצורך חישוב ההשבחה תובא בחשבון רק "השבחת תכנון" הנובעת
במישרין מהחלת הפעולה התכנונית על המקרקעין ואין להתייחס
לעלייה בשווי המקרקעין שנבעה מגורמים שאינם הפעולה התכנונית
המשביחה...
ודוקו :סעיף  )7(4לתוספת השלישית קובע כי נקודת הייחוס לבחינת
שווי המקרקעין "במצב החדש" היא ערכם של המקרקעין בשוק
החופשי בעת הרלוונטית .זהו נתון אובייקטיבי השאוב אך מהתכונות
הקרקעיות ומגורמים שיש בהם כדי להשפיע על המחיר שקונה סביר
יהיה מוכן לשלם בעד המקרקעין בשוק החופשי (אף כי ,כאמור ,לצורך
שומת ההשבחה תובא בחשבון עליית שווי שמקורה בפעולה התכנונית
בלבד) .יש להוציא מכלל זה את התנאים וההתחייבויות שנטל על עצמו
בעל המקרקעין לצורך יצירת "המצב החדש" ,בין מול גורמים פרטיים
ובין מול רשויות התכנון כבענייננו .ערכם של מקרקעין נגזר אפוא
משווי השוק שלהם ובנתון לאמת מידה אובייקטיבית בתוך השוק
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החופשי בנקודת זמן ספציפית "ובהתחשב בשימוש הטוב והיעיל ביותר
בנכס" (ההדגשות שלי ,צ .צ).

.9

על יסוד המבחן דלעיל נקבע ,כי לא ניתן לקזז הוצאות על פי כתבי שיפוי עתידיים מהיטל
ההשבחה באשר אין להוצאה זו כל השפעה על שווי השוק במצב החדש;

"טלו לדוגמה שתי חלקות מקרקעין זהות לחלוטין שהוחלה עליהן אותה
תכנית משביחה ,כאשר בעליה של חלקה אחת בלבד הוציא הוצאות
לצורך קידום הליכי התכנון (כהתחייבות בכתב שיפוי); בעוד שבעלי
החלקה השנייה שקט על שמריו ולא התחייב לדבר .ברי כי כאשר לפני
הקונה הסביר יעמדו שתי עסקאות פוטנציאליות לרכישת חלקות אלו,
לא יוכל בעליה של החלקה הראשונה לגלם את ההוצאות החיצוניות
שהוציא לצורך יצירת "המצב החדש" במחיר שידרוש עבורה; ואין
להוצאות אלו כל השפעה על שווי השוק של חלקתו .אף אם יעשה כן,
לא יהיה בכך כדי לשנות מערך השוק האובייקטיבי של המקרקעין או
מהמחיר שיהיה מוכן לשלם בעדם הקונה הסביר .הווה אומר – מקום
ששני בעלי מקרקעין השקיעו השקעות שונות בחלקותיהם (בהנחה
שעל שתי החלקות חלה אותה תכנית משביחה ושהן בעלות מאפיינים
זהים לחלוטין) ,מידת ההתעשרות השונה של כל אחד מהם – הנובעת
מפעולות חיצוניות לתכנית שקדמו לאירוע ההשבחה – אינה רלוונטית
לשווי השוק האובייקטיבי ולשומת ההשבחה( .הדגשה שלי צ.צ)

.10

בהתאם למתווה דלעיל בעניין אברמוביץ ,יש לבחון בענייננו אם יש בסכומים שישולמו עבור
קרן חניה כדי להשפיע על שומת ההשבחה ,דהיינו על שווי המקרקעין "במצב החדש" – לפי
מצב הזכויות לאחר החלת התכנית המשביחה .אין חולק כי קיומו של מקום חניה בנכס משפיע
על שוויו במצב החדש .ערכו של נכס עם חניה גבוה מנכס ללא חניה .הוא הדין באשר לחניון
סמוך המוקם מקרן החניה ,תחת החיוב להתקין חניה בנכס ,הגם שהשפעתו על שווי הנכס
נמוכה יותר מהשפעת חניה צמודה .על בסיס ההיגיון על פיו ניתן לקזז הוצאה בגין בנית חניון
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תת קרקעי מהיטל ההשבחה ,כך יש גם לקזז הוצאה בגין קרן חניה לטובת חניון ציבורי בסמוך
לנכס (ראו עמ'  7להחלטת וועדת הערר בעניין בורשטיין).

.11

לטענת המערערות ,אין לבצע את קיזוז האמור באשר ההוצאה עבור קרן החניה המוטלת מכוח
תקנות החניה היא "חיצונית לתכנית" .אמנם במרבית המקרים ,ההוצאות החיצוניות לתכנית
אשר עניינן בתשלום אגרות והיטלים לרשות כתנאי לביצוע התכנית או ההיתר ,אין בכוחן
להשפיע על שווי המקרקעין במצב החדש (ראו כתבי השיפוי בהם עסק עניין אברמוביץ').
לעומת זאת ,הוצאות שהן פנימיות ונובעות מתוך התכנית המשביחה ,יתרמו לרוב לשווי
המקרקעין במצב החדש ,שהרי התכנית משביחה את הנכס ,ורק עבור השבחה הנובעת ממנה
כאמור ,יוטל היטל השבחה.

.12

אולם דומני כי המבחן הצורני הטכני אינו דק פורתא; אמנם ,בעניין אברמוביץ' בוצעה הבחנה
בין הוצאות חיצוניות לפנימיות אך ההבחנה העקרונית שנקבעה שם אינה מבוססת על התנאי
הצורני הטכני ,קרי ,מיקומה של ההוצאה ביחס לתכנית המשביחה או ההיתר( ,חיצונית או
פנימית) ,אלא תלויה בהשפעת ההוצאה על ערכו של המקרקעין במצב החדש .תנאי זה עולה
בקנה אחד עם התכלית המאפשרת קיזוז.

.13

לצד ההגדרות הסכמטיות הללו ניתן למצא הוצאות מכח חוקים ותקנות "חיצוניות" לתוכנית
המשביחה המקוזזים מהיטל ההשבחה מעשה יום יום לאור השפעתן על שווי המקרקעין – כך
למשל הדוגמא המובאת בעמ'  7להחלטת וועדת הערר לעניין החובה להתקין מעליות בבניין
גבוה מכח תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) ,התש"ל –  ,1970שבמקרים
רבים אין לכך ביטוי בתכנית מפורטת .מדובר על כן בחובה שהיא מחוץ לתכנית המשביחה אך
חרף זאת ,ההוצאה בגין התקנת מעלית מקוזזת כדבר שבשגרה מהיטל השבחה.

.14

הוא הדין בענייננו .החובה להתקין חניה הינה כללית ומקורה אמנם בחוק התכנון והבניה
ותקנותיו ,על כן היא לכאורה חיצונית לתוכנית ,יחד עם זאת יש לה השפעה ממשית על שווי
הנכס במצב החדש .יתר על כן ,החוק והתקנות מסדירים את עניין החניה באופן עקרוני אך
הועדה המקומית היא בעלת הסמכות לקבוע היאך תוסדר החניה ,קרי ,האם באמצעות הכשרת
חניות ,בניית חניון תת קרקעי או קרן חניה ,זאת בהתאם לנכס הספציפי ולתכנית הספציפית.
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.15

עינינו הרואות – מקום החניה שיוקם באמצעות קרן החניה ישפיע על שווי המקרקעין ולמעשה
ישביח אותו ,וכפועל יוצא יש להכיר בהוצאה זו כהוצאה הנדרשת למימוש מלוא הפוטנציאל
של הנכס .המבחן הראוי לפיכך הוא "מבחן ההשבחה" .האם ההוצאה תרמה להשבחת הנכס
במצב החדש .בעניין התשלום לקרן חניה התשובה היא חיובית.

.16

לא נעלם ממני פסק הדין בעניין אלישע רונן ,אולם לאור הרציונל המונח בפסיקת בית המשפט
העליון בעניין אברמוביץ הגעתי למסקנה שונה כמפורט לעיל.

.17

טענות נוספות שנטענו על ידי המערערים קיבלו התייחסות רחבה בנימוקי וועדת הערר
המקובלים עלי .כך למשל ,נדחתה הטענה בדבר הצורך בהוראה מפורשת בתוספת השלישית
המתירה את קיזוז קרן החניה מהיטל ההשבחה .התוספת השלישית אינה מציינת פרטנית את
ההוצאות המותרות בקיזוז אלא כאמירה כללית בלבד כמפורט בסעיף " :)7( 4השומה תיערך
ליום תחילת התכנית או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג ,לפי העניין ,בהתחשב
בעליית ערך המקרקעין וכאילו נמכרו בשוק החופשי" .הנה כי כן ,למרות הניסוח הכוללני
בתוספת השלישית ,עובדה היא כי הוצאות אשר תרמו למימוש מלוא הפוטנציאל של הנכס
והשבחתו מוכרות כעניין שבשגרה לצורך קיזוזן מהיטל ההשבחה .לפיכך ,כשם שניתן לקזז כל
הוצאה אחרת ללא הוראה מפורשת ניתן לקזז גם את ההוצאה בגין תשלום קרן חניה.

.18

כמו כן ,לא מצאתי היגיון בטענת המערערות לפיה עלות הקמת החניה מוטלת על מבקש ההיתר
ואין לגלגלה בעקיפין לכתפי הציבור על ידי קיזוזה מהיטל ההשבחה .במה שונה דין עלות
הקמת חניה מדין עלות מימוש התכנית כולה ששתיהן מוטלות על כתפי מבקש ההיתר .הדין
מכיר בקיזוז ההוצאות שהוציא מבקש ההיתר ,המשפיעות על שווי המקרקעין ומשביחות אותו
במצבו החדש כך שתקוזזנה מהיטל ההשבחה .יש להחיל דין זהה גם על הוצאות קרן חניה
המשביחות את המקרקעין.

.19

כך גם אין לקבל את טענת המערערות בהקשר לסע'  2לתקנות החניה ,הקובע כי אם לא ייבנה
החניון תוך  10שנים ,יושב סכום קרן החניה למבקש ההיתר ,על כן לשיטתן ,בהעדר הוראה
הקובעת כי במקרה כזה יש לבטל גם את קיזוז קרן החניה מהיטל ההשבחה ,הרי שהציבור
ימצא בחסר והנישום ירוויח פעמיים (פעם אחת בגין החזר קרן ההחניה ובפעם שניה בגין קיזוז
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הסכום שלא הוציא) .פשט הוא שסכום שקוזז ,אך בסופו של יום הוחזר ולא הוצא ,יתווסף שוב
להיטל ההשבחה וישולם על ידי מבקש ההיתר או המוכר.

.20

סוף דבר  -לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטות וועדת הערר נשוא הדיון .הערעורים לפיכך
נדחים.

51 29371

בנסיבות העניין לא ראיתי צורך לעשות צו להוצאות

5467831 3

ניתן היום ,ח' תמוז תשע"ז 02 ,יולי  ,2017בהעדר הצדדים.
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