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 רציו:-מיני

במצב שבו תכנית מאוחרת מביאה למילויים של תנאים אשר מאפשרים השבחה מכוחה של תכנית * 
קודמת, הרי שבמסגרת תחשיב ההשבחה של התכנית המאוחרת )המצב החדש( יש לכלול גם את 

 רה לתכנית הקודמת, למועד התכנית המאוחרת.תוספת ההשבחה שנוצ

 שמאי מכריע –היטל השבחה  –* תכנון ובנייה 

 חישובו –היטל השבחה  –* תכנון ובנייה 

. 

העוררים הגישו ערר על החלטת השמאי המכריע שהתקיים בעקבות חיוב שהוטל עליהם בגין מימוש 
 טל ההשבחה.בדרך של מכר של נכס. המחלוקת נסובה סביב עניין חישוב הי

. 

 ועדת הערר לתכנון ובנייה קבעה כלהלן:

http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073/12a
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במצב שבו תכנית מאוחרת מביאה למילויים של תנאים אשר מאפשרים השבחה מכוחה של תכנית 
קודמת, הרי שבמסגרת תחשיב ההשבחה של התכנית המאוחרת )המצב החדש( יש לכלול גם את 

 וחרת.תוספת ההשבחה שנוצרה לתכנית הקודמת, למועד התכנית המא

גם אם סברה הועדה המקומית כי חלה טעות בגישתה עד הנה, או אם בחנה עמדתה וסברה כי היא 
ראויה לשינוי, הרי שהדרך להביא שינוי עמדה שכזה הינה בהגשת טיעון מסודר ומנומק המפרט את 
 השינוי בעמדה, מקורו והצדקותיו. בוודאי שהדרך שבה נעשה הדבר במסגרת ערר זה איננה יכולה

 להתקבל.

אין מקום להתערב בהחלטת השמאי המכריע לגבי היטל ההשבחה מכוחן של התכניות "בדלת 
האחורית" ובלא יש בפנינו ערר בעניין זה מחד או טענות המבססות התערבות מאידך. בגין תכניות אלה 

 יוותר החיוב כפי שנקבע בהחלטת השמאי המכריע.

יגבה בבתים צמודי קרקע לפי קומת מרתף אחת, על פי  היטל ההשבחה במימוש זכויות בדרך של מכר,
 שטח קומת הקרקע המקסימאלי המותר בתכנית הראשית החלה על אותה קרקע. 

 

 

 החלטה

 .18.1.11 מיום פרימו ניקי מר המכריע השמאי החלטת על ערר בפנינו

 מכר של ךבדר מימוש בגין העוררים על שהוטל חיוב בעקבות התקיים המכריע השמאי בפני ההליך

 .אביב בתל 19 ליפא קרפל ברחוב נכס של

 .בפנינו כעוררים 3 -ו 2 העוררים של צירופם  על הורינו בגדרה ביניים החלטת נתנו 27.11.14 ביום

 1/ ע תכנית

 ניתן בגינו המרתף לשטח באשר המכריע השמאי החלטת כנגד הינה העוררים של הראשונה טענתם

 י"ע חושב זה שטח. העירונית המרתפים תכנית היא, 1/ ע תכנית בעקבות השבחה היטל לגבות

 בעניין והבניה התכנון חוקל א12 סעיף שלפי הערר ועדת החלטת על בהתבסס המכריע השמאי

 בעבר אם גם זו להחלטה מחוייב עצמו ראה כי ציין המכריע השמאי (.5247/09/תא ערר) אלמגור

 1/ ע של מכוחה המתאפשר המרתף שטח את המכריע השמאי חישב לכך בהתאם. אחרת נהג

 .הבניין קווי בין הכלוא כשטח

 ערר" )בגימוב" בעניין הקודם בהרכבה זו ערר ועדת החלטת וניתנ המכרעת השומה לאחר

(, 13-06-27601 נ"עמ) זו החלטה על שהוגש בערעור המחוזי המשפט בית של דינו ופסק( 219/1058

"(. בגימוב החלטות: "להלן) 1/ע תכנית בגין במכר ההשבחה היטל חישוב אופן בדבר[ בנבו פורסם]

 אם כי, המרתף שטח את שתוחם אהו הבניין קו לא 1/ ע לתכנית בהתאם כי נקבע אלה בהחלטות

 1/ע-ב המוגדרות) הנכס על החלות התכניות מכח מותרת שהיא כפי, הקרקע קומת תכסית

 "(.הראשית תכנית"כ

 אשר בגימוב בעניין ההחלטות לנוכח כי דנן בערר בפנינו הדיון במהלך הודיעה המקומית הועדה

 להחלטות בהתאם יחושב השבחהה שהיטל הרי - הערר נשוא המכרעת השומה מתן לאחר ניתנו

 התכסית לפי יחושב במכר ההשבחה היטל ממנו גזרנו המרתף שטח: קרי. העדכניות בגימוב

http://www.nevo.co.il/law/91073/12a
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/case/7871671
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 אשר, ל"הנ ההחלטות לפני שנהגה לעמדה בניגוד) מגרש באותו הראשית לתכנית בהתאם המותרת

 (. הבניין קווי בין הכלוא השטח על החישוב את ביססה

 את להכליל יש הראשית התכנית במסגרת כי בפנינו הדיון במהלך ציין המקומית הועדה שמאי

 שטח את לפיכך ומגדילות הקרקע קומת תכסית הגדלת המאפשרות 3450 -ו' א2550, 2550 תכניות

 זה לעניין כי כאן כבר נציין(. הקרקע קומת מתכסית הנגזר) 1/ ע לתכנית בהתאם המותר המרתף

 וכאלה( א2550, 2550) 1/ע לפי שאושרו תכניות יןב אבחנה המקומית הועדה שמאי ערך לא

 (.3450) לאחריה שאושרו

 המקומית הועדה עמדת על חלקו אך, כאן חלות בגימוב שהחלטות כך על חלקו לא העוררים

 הקרקע קומת תכסית את המגדירה" הראשית התכנית" במסגרת הנכללות התכניות מהן בשאלה

 חישוב לצורך בחשבון להביא יש אותה, 1/ע ניתלתכ בהתאם, המרתף שטח את מכך וכנגזרת

 .מכר בעת ההשבחה

 בדבר עמדתה פירוט להגיש המקומית לועדה הורנו 27.11.14 מיום החלטתנו במסגרת, זה רקע על

 לרבות, בגימוב החלטות בעקבות, בענייננו במכר 1/ע של אישורה בגין לחול שצריך החיוב

 לעוררים איפשרנו כן. זה בהקשר המכריע השמאי לקביעות התייחסות תוך, שמאית התייחסות

 .בלבד ל"הנ בשאלות תגובה זכות

 בין לפיו, שנוצר המיוחד למצב לב בשים מתבקשת הטיעון השלמת כי הבהרנו ל"הנ בהחלטתנו

 להיות עשויות אשר ל"הנ בגימוב החלטות התקבלו בערר ההכרעה לבין המכרעת השומה מתן

 או חזית להרחבת פתח תהא הטיעון השלמת כי הכוונה אין וכי, בפנינו להכרעה רלבנטיות

 .חדשות טענות להעלאת

 חיוב לעניין המשיבה עמדת מצורפת" לפיה המקומית הועדה מטעם הודעה הוגשה 22.12.14 ביום

 שצורפה בהודעה". סויצקי רמי מר המשיבה שמאי באמצעות במכר 1'ע תכנית בגין העוררים

 .הדיון במהלך המקומית הועדה שמאי י"ע שאוזכרו התכניות אכן פורטו

 לחיוב קביעותיה את להבהיר המקומית הועדה התבקשה 15.1.15 מיום הועדה ר"יו בהחלטת

 התכניות אישור מועד על אלה תכניות לגבי הקובע המועד הועמד זה ומדוע המרתף שטחי

 –להן המאוחרת 1/ ע תכנית של אישורה מועד על ולא, הקרקע קומת תכסית הגדלת המאפשרות

 .הקרקע קומת תכסית בשטח המרתף בניית המאפשרת התכנית היא

 . המקומית הועדה מטעם הבהרה נמסרה 5.2.15 ביום

 לטענות ובניגוד, הסבר כל ללא, לראשונה – וטענה טעמיה המקומית הועדה שינתה זו בהודעה

 שטח הגדלת על בהתבסס נעשה שערכה החישוב כי –דנן ובערר עררים במספר בפנינו שטענה

 לשטחים ביחס פעם בכל - 1/ ע לתכנית שקדמה המרתפים תכנית היא –' ע תכנית לפי המרתף

 המקומית הועדה טענה כה עד כן כי הנה'. וכו' א2550, 2550 – החדשות התכניות לפי שהתווספו

 את לשיטתה המגדילות שונות תכניות של מצירופן מתאפשרת המרתף שטח הגדלת כי בפנינו

 הועדה טענה ל"הנ בהודעה ואילו, 1/ ע, החדשה המרתפים תכנית בצירוף, הקרקע קומת סיתתכ

 שונות לתכניות הישנה' ע תכנית מצירוף התאפשרה המרתף שטח הגדלת כי לראשונה המקומית
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 שינוי ועיקר כלל בואר לא שבהודעה עקא דא. הקרקע קומת תכסית את לשיטתה המגדילות

 .נימוק או פירוט כל ללא, ע תכנית לפי מתאפשרת המרתף שטח הגדלת כי הוא שנטען וכל העמדה

 המשפט בית של דינו פסק עם אחד בקנה עולה( האחרונה) עמדתה כי טענה המקומית הועדה

 מקום היה, כך אם אף(. [7.12.14] בנבו פורסם) הרצליה המקומית הועדה' נ גוזלן 2866/14 ם"ברב

 22.12.14 מיום ההודעה ואולם, 22.12.14 מיום המקומית הועדה בהודעת עוד הדבר להבהיר

 כי בעמדתה המקומית הועדה אחזה בה וגם 1/ ע לפי החיוב בדבר ר"היו לשאלת תשובה היוותה

 .1/ ע של מכוחה בחיוב המדובר

 . בכך מה של בשינוי המדובר אין

 מאפשרת היא מה - כך ובתוך, תכנית כל משביחה במה מהשאלה נגזר ההשבח בהיטל החיוב

 זה בערר, בפנינו המקומית הועדה של עמדתה. קודמותיה י"ע התאפשר שלא תכנונית מבחינה

 כי היתה, בגימוב בעניין המחוזי המשפט בית של דינו פסק לאחר גם שנשמעו נוספים ובעררים

 התכנית)" הקרקע קומת תכסית הגדלת את אפשרותהמ שונות תכניות בשל המרתף שטח הגדלת

 ובמישור הסטטוטרי במישור כך. 1/ ע של מכוחה התאפשרה –( 1/ ע בתכנית כהגדרתה" הראשית

 עצמה המקומית הועדה לשיטת, שהתאפשרה המרתף של זו מהגדלה נגזר ההשבחה היטל. הרישוי

 .1/ ע של מכוחה – בפנינו שחזרה כפי

 ,לכן קודם עוד התאפשרה המרתף קומת שטח הגדלת כי המקומית דההוע טענה לא שלב בשום

 בשומת במילה ולו הוזכר לא הדבר'. א2550 -ו 2550 ותכנית' ע תכנית של הוראותיהן מצירוף

 שהוגש בפניו הדיון בפרוטוקול עיון שיגלה כפי, המכריע השמאי בפני בהליך או המקומית הועדה

 השמאי טען 1/ ע תכנית של אישורה לאחר שאושרה 3450 תכנית לגבי רק. המכרעת ובשומה לנו

 בכך משביחה היא כי( הוא בשומתו לא כי אם) המכריע השמאי בפני המקומית הועדה מטעם

 גודל על משליך הדבר כי ציין לא אז וגם – הקרקע קומת תכסית להגדלת מביאה שהיא

 .המרתף של הסטטוטורי

 1/ ג תכנית וכן) 1/ ע תכנית בגין החיוב כנגד הוגש הוא. הנישומים י"ע הוגש דנן הערר. ועוד זאת

 של בהחלטתו פגם נפל כי בפנינו המקומית הועדה טענה לא בשל בשום(. שנקבעו השווי וערכי

(, 3450 -ו, )א2550, 2550 תכניות בשל חיוב בגין ולא' ע תכנית בשל חיוב בגין לא – המכריע השמאי

 בפני עמדוו המקומית הועדה משומת חלק היוו כולן אלה שתכניות הגם זאת. אחריה שבאו

 .המכרעת השומה הליך במסגרת המכריע השמאי

 בפרשנות המאפשרת 2550 תכנית של אישורה כי הדרך לאורך המקומית הועדה סברה לו

 הוראותיה בשל המרתף שטח הגדלת וביה מניה מאפשרת הקרקע קומת תכסית הגדלת מסויימת

 בהליך? מטעמה בשומה ביטוי כל לדבר היה לא זה כיצד –' ע תכנית – ההישנ המרתפים תכנית של

 גם משביחה 2550 שתכנית נטען לא זה כיצד? בפנינו בדיון? לערר בתשובה? המכריע השמאי בפני

 שבעניין החידוש עניינן אין אלה טענות הלא? המרתף שטח הגדלת מאפשרת שהיא זה במובן

 . 1/ ע בתכנית העוסק, בגימוב

 נתינתו טרם שעוד זה במובן, חידוש מהווה אינו גוזלן בעניין העליון המשפט בית של דינו פסק גם

 מאוחרת תכנית שבו כזה במצב כי(, העיר לב תכניות לגבי למשל) בפנינו המקומית הועדה טענה

 שבמסגרת הרי, קודמת תכנית של מכוחה השבחה מאפשרים אשר תנאים של למילויים מביאה

http://www.nevo.co.il/case/16958486
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 שנוצרה ההשבחה תוספת את גם לכלול יש( החדש המצב) המאוחרת התכנית של ההשבחה תחשיב

 .המאוחרת התכנית למועד, הקודמת לתכנית

 עמדתה בחנה אם או, הנה עד בגישתה טעות חלה כי המקומית הועדה סברה אם גם – לכל ומעל

 מסודר וןטיע בהגשת הינה שכזה עמדה שינוי להביא שהדרך הרי, לשינוי ראויה היא כי וסברה

 במסגרת הדבר נעשה שבה שהדרך בוודאי. והצדקותיו מקורו, בעמדה השינוי את המפרט ומנומק

 .להתקבל יכולה איננה שבפנינו הערר

 היטל חישוב במסגרת לכלול שיש התכניות לעניין עמדתה המקומית מהועדה ביקשנו אנו בעוד

, 2550) אלה תכניות לכלול אין כי בפנינו המקומית הועדה היום טוענת, 1/ ע בגין ההשבחה

 המרתף תכסית הגדלת איפשרו הן שכן 1/ ע תכנית לפי ההשבחה היטל חישוב במסגרת(,  א2550

 . 1/ ע לתכנית שקדמה', ע תכנית בשל

, ע תכנית לגבי קביעותיו בגין המכריע השמאי קביעות על ערר בפנינו אין למעשה שהלכה אלא

 .לגביהן המכריע השמאי בקביעות להתערב בסיס כל בפנינו הובא שלא ובוודאי, א2550 -ו 2550

 של מכוחן ההשבחה היטל לגבי המכריע השמאי בהחלטת להתערב מקום מצאנו לא כן כי הנה

 טענות או מחד זה בעניין ערר בפנינו יש ובלא" האחורית בדלת' "א2550, 2550', ע תכניות

 .המכריע השמאי בהחלטת שנקבע כפי חיובה יוותר אלה תכניות בגין. מאידך התערבות המבססות

 הדיון את מחזירים אנו, המכרעת השומה לאחר שהתקבלו, בגימוב מהחלטות הנובע השינוי בשל

 :בלבד נקודות שתי שיבחן מנת על המכריע לשמאי

 ובשים בגימוב בעניין ל"הנ להחלטות בהתאם 1/ ע תכנית של מכוחה השבחה קיימת האם .1

 חישוב לצורך" הראשית תכנית"ב דנן בתיק נכללות אינן א2550 -ו 2550 שתכניות לכך לב

 פני על כי נציין. המרתף שטח להגדלת תורמות אינן ובהתאם הקרקע קומת תכסית

 הוסיפה לא 1/ ע תכנית המקומית הועדה של החדשה שיטתה לפי כי לנו נראה הדברים

 בעמדתה בפנינו להדגיש המקומית הועדה שמצאה כפי ,אלא, ע תכנית על כלל שטח

 .  המרתף וגובה השימוש אפשרויות את הרחיבה אך, החדשה

 שהיא כך בשל, 1/ ע לפי המרתף שטח הגדלת לעניין להשבחה גורמת 3450 תכנית האם .2

 .הראשי למבנה עזר מבני הצמדת מאפשרת

, חזית בשינוי, לילך המקומית הועדה מצאה שבה מהדרך רוחנו מורת את מביעים אנו, לכך מעבר

 עמדתה לשינוי הטעם את ולפרט להיכבד מבלי, 27.11.14 מיום המפורשת להחלטתנו בניגוד

 .בפנינו הנה עד עמדתה את בתכלית המשנה חדשה טענה להעלאת רשות וליטול

 קיבלנו[( 19.2.15] בנבו פורסם) אביב תל המקומית הועדה' נ סייג 85055/10/ תא/ערר) סייג בעניין

 שניתנו לאחר בפנינו נשמעה כי נדגיש אשר -  המקומית הועדה של הקודמת העקרונית עמדת את

 קבענו עניין באותו. בגימוב עניין ביישום עמדתה ביקשנו וכאשר בגימוב בעניין ההחלטות

 :כדלקמן

 בהתאם המרתף קומת שטח את, לעיל כמתואר, אכן קובעות 1/ ע תכנית הוראות"
 .הראשית בתכנית שנקבע כפי הקרקע קומת לתכסית

http://www.nevo.co.il/case/20363556
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 קומת לפי השבחה היטל יגבה במכר מימוש בעת כי קובעות אף אלה הוראות
 .הקרקע קומת תכסית בשטח אחת מרתף

 המקומית הועדה 085219/1 ערר בגימוב בעניין הקודם בהרכבה זו ועדה החלטת
 :כי קבעה[, 28.4.2013] בנבו פורסם) בגימוב' נ אביב תל ובניה לתכנון

 בתכנית הרלבנטיות ההוראות של הנכונה הפרשנות כי היא דעתנו"
 היא, מכר של בדרך זכויות במימוש ההשבחה היטל חישוב לצורך, 1/ע

 לפי ולא הקרקע קומת תכסית לפי המרתף שטח את לחשב יש כי
 ".הבניין קווי בין התחום השטח

 
 השטח לפי המרתף שטח את לחשב יש לפיה המקומית הועדה עמדת נדחתה בכך

 .הבניין בקווי התחום

 קבע( מודריק. ע ר"ד השופט' כב) אביב בתל מינהליים לעניינים המשפט בית
 :כדלקמן זו החלטה על שהוגש ערעור במסגרת

 לתת מבקש ואני חלטתמו להבנה הצדדים הגיעו, היום שנערך בדיון"
 .ד"פס של תוקף לה

 : כך 12' בסע קובעת 1/ע תכנית

 מרתף קומת לפי קרקע צמודי בבתים...  כחוק יגבה השבחה היטל"
 התכנית בהוראות שנקבע כפי) הקרקע קומת תכסית בשטח אחת

 ". (הראשית

 של בדרך זכויות במימוש ההשבחה שהיטל היא ההוראה משמעות
 שטח פי על, אחת מרתף קומת לפי קרקע ודיצמ בבתים יגבה, מכר

 אותה על החלה הראשית בתכנית המותר המקסימאלי הקרקע קומת
 . קרקע

 אינו" המקסימאלי הקרקע קומת שטח" הביטוי, ספק הסרת לשם
 הראשית התכנית כן אם אלא) הבנין קווי בין הכלוא לשטח מכוון

 שטח" הביטוי, כן כמו(. הבנין קווי עד הקרקע קומת של בניה מתירה
 ".בפועל הבנוי לשטח מכוון אינו" המקסימאלי הקרקע

 פורסם) בגימוב' נ אביב תל ובניה לתכנון המקומית הועדה 13-06-27601 נ"עמ
 [(.30.1.2014] בנבו

 היטל גביית ינםשעני שונים בתיקים בפנינו שהובעה כפי, המקומית הועדה עמדת
 אשר הקרקע קומת תכסית כי הינה, דנן בתיק ואף 1/ ע של מכוחה השבחה
 התכנית מתירה אשר זו היא, קרקע צמודי בבתים המרתף שטח נקבע לה בהתאם

 :הינה( ההגדרות סעיף) 1/ ע בתכנית כמשמעה, הראשית התכנית וכי, הראשית

, עליהם חלה זו שתכנית המקרקעין על החלות התקפות התכניות כל" 
 או כולה, זו שתכנית בהן יקבע אם אלא, בעתיד שיחולו התכניות או

 "עליהם חלה לא, מקצתה

 הקרקע קומת משטח ייגזר המרתף שטח" המקומית הועדה לשיטת, דהיינו
" במקרקעין בעתיד שיחולו או/ו התקפות התכניות כל לפי המותר המקסימלי

  (.15.12.14 מיום המקומית הועדה להבהרת 10 סעיף)

  1/ ע תכנית הוראות את תואמת אשר, המקומית הועדה של זו עמדתה משמעות
 שטח חישוב לפי יעשה במכר ההשבחה היטל חיוב כי הינה – עלינו מקובלת והינה

 בעת התקפות התכניות כל מכח הקרקע בקומת המותרת המקסימלית התכסית
 . המכר

 התכניות כל מכח הקרקע בקומת המותרת המקסימלית בתכסית מרתף שטח
, עצמה המקומית הועדה לשיטת, למעשה זוהי – המכר בעת תקפות שהיו

 עם אחד בקנה עולה אף הדבר. 1/ ע בתכנית המוקנית הזכות, עלינו המקובלת
 הוועדה 3002/12 א"רע רון אליק בעניין העליון המשפט בית של דינו פסק

http://www.nevo.co.il/case/20363557
http://www.nevo.co.il/case/7871671
http://www.nevo.co.il/case/5582802
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 המאוחר[( 15.7.14] בנבו פורסם) רון אליק' נ גבעתיים ובניה לתכנון המקומית
 . 1/ ע של לאישורה בכעשור

 שניתן הדעת לשיקול בהתאם, המרתף לשטח ל"הנ השטח על תוספת כל ואילו
 זכות" למעשה הינה, 1/ ע בתכנית הכלולה הגמישות בהוראת המקומית לועדה

 את הכולל היתר מתן בעת תחוייב והיא, המקומית דההוע לשיטת אף", מותנית
 1/ ע הוראות עם הן אחד בקנה עולה זו מסקנה גם. המותנית הזכות של מימושה

 ".רון אליק בעניין העליון המשפט בית של דינו פסק עם והן

 הראשיות התכניות של מכוחן המרתף תכסית הגדלת כי בפנינו המקומית הועדה טוענת היום והנה

. הרבה בשנים 1/ ע לתכנית שקדמה' ע תכנית של מכוחה בכלל התאפשרה( 1/ ע בתכנית דרתןכהג)

 .ממש כך

 שטח את להגדיל היה ניתן תכניות אילו מכח המהותית הסטטוטורית בשאלה עמדה שינוי זהו

, הקובע במועד שינוי ולא) הקרקע קומת תכסית הגדלת שמתירות התכניות בעקבות המרתף קומת

, תהיות מעורר, נעשה שבה בדרך, זה שינוי(. גוזלן לעניין העליון המשפט בית של דינו קמפס הנובע

 .המעטה לשון

 טענות היום בפנינו מלטעון המקומית הועדה מושתקת האם השאלה את עיון בצריך משאירים אנו

 בשאלת שההכרעה מאחר, סייג בעניין לאחרונה אך ידינו על התקבלו אשר לטענותיה הסותרות

 המכריע השמאי הכרעת כנגד טענות הועלו לא ממילא בו, זה לתיק נדרשת איננה שתקהה

 .א2550, 2550', ע בתכניות

 1/ ג תכנית

 תכנית של מכוחה ניתן לפיה המכריע השמאי של קביעתו כנגד הינה יםהעורר בפי השניה הטענה

 . מתחתיו הקומה משטח 100% של בהיקף הרעפים גג בחלל לבנות 1ג

 ניתן ,הנישום הנכס מצוי בה בשכונה שניתנים בניה היתריל בהתאם כי ,טוענת מקומיתה הועדה

 .העליונה הקומה משטח 100% לבנות

 –' א קומה שטח בסיס על הרעפים גג בחלל הבניה שטח לגבי קביעתו את ביסס המכריע השמאי

 . במכר במימוש שמדובר מאחר זה משטח לחרוג ראה לא כי וקבע

 בנקודה המכריע השמאי בהחלטת להתערבות ממש של טעם בפנינו העורר הביא לא למעשה הלכה

 רק לנצל ניתן כי ומצאה חישבה העורר מטעם השמאית כי כללית טענה הוא בפנינו שנטען כל. זו

 בכך. טכנית ניתן לא ואף כדאי אינו הדבר כי. הרעפים גג בחלל בניה לצורך' א קומה משטח 60%

 . די אין

 ניצול בדבר קנהסלמ הגיעו אחרים מכריעים שמאים, המקומית הועדה שציינה יכפ, כן על יתר

 '. א קומה משטח 90% -ו 80% של בהיקף הרעפים גג בחלל הבניה

 .סבירה שמאית קביעה שהינה זו בקביעה להתערב מקום מצאנו לא

 ישמא בהחלטות להתערבות המצומצמות המידה אמות את ולהזכיר לשוב הראוי מן זה לעניין

  3644/13 ם"בר גלר בעניין, פוגלמן השופט' כב מפי לאחרונה וסוכמו בפסיקה שהותוו כפי, מכריע

 .[(23.4.2014, ]בנבו פורסם)' ואח ואארורה דוד גלר' נ התחבורה משרד

http://www.nevo.co.il/case/7012229
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 שווי ערכי

 אשר שערך קודמת שומה על המכריע השמאי תבהתבססו טעות נפלה כי הינה השלישית הטענה

 לטענת. אחרת מכריעה שמאית של שלישית מכרעת שומה על היתר בין הסתמכה כשלעצמה היא

 . הדיוק לאובדן המביא הסתמכויות של" שרשור"ב מדובר העוררים

 ידי על נקבעו אשר שווי ערכי של בחשבון שהבאה כך על המקומית הועדה מצביעה זה לעניין

 שמאים י"ע נהוגה פרקטיקה היא שומתם נשוא לנכס סמוכים בנכסים מכריעים םשמאי

 .ראויה והינה, מכריעים

" שרשורים" בשל ר"למ שווי לגבי הצדדים שמאי קביעת לבין המכריע השמאי קביעת בין ההפרש

 מקום מוצאים אנו אין. בעצמם העוררים שהודו כפי, בלבד 5% על עמד, העוררים כטענת, אלה

 הדעת שיקול בלב המצויה, ר"למ שווי בדבר המכריע השמאי של המקצועית בהחלטתו רבלהתע

 בסופו ואשר, ידו על בחינה בלי לא אך קודמות קביעות על אמנם בוססה אשר, השמאי המקצועי

 שאין בוודאי. המקומית הועדה ושמאי העוררים שמאית שקבעו לשווי 5% כדי קרובה אף יום של

 .המכריע השמאי של המקצועית בקביעתו חמור ופיד או מהותי פגם כאן

 

 דבר סוף

, 1/ ע תכנית לגבי המכריע לשמאי ההליך החזרת על ומורים בחלקו הערר את איפוא מקבלים אנו

 .שלעיל להוראות בהתאם

 ישולמו ההוצאות .ח"ש 7,500 בסך העוררים בהוצאות המקומית הועדה תישא העניין בנסיבות

 .כחוק וריבית הצמדה הפרש ישאו מכן לאחר יום 60 תוך

 .המקומית לועדה המשפטי ליועץ יועבר זו מהחלטתנו עותק כי מורים אנו כן

 

 .אחד פה התקבלה ההחלטה

 

 .8.6.15       : ביום התקבלה ההחלטה
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