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 רציו:-מיני

על אחת כמה , ברתמוגכלל, מטריבונאל משפטי כמו ועדת ערר לפיצויים, נדרשת חובת הנמקה כ* 
וכמה כשמדובר בסירוב של טריבונאל משפטי לפניה של פרט, לקבלת פיצויים בגין תכנית פוגעת 

מעידים על במקרה זה נפלו פגמים בהחלטת הועדה בעניינם של המערערים, אשר  בהליכי תכנון ובניה.
 . ממתחם הסבירות חריגה

 חובת הנמקה –מוסדות תכנון  –* תכנון ובנייה 

 פגמים –הליך מינהלי  –* משפט מינהלי 

. 

ם לפיצויים לפי המערערי תביעתבעניין דחיית  ,ערעור על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה
 . חוק התכנון והבנייהל 197סעיף 

. 

 קיבל את הערעור בחלקו ופסק: בית המשפט לעניינים מנהליים

ככל רשות מנהלית, כך גם על וועדת הערר ועל השמאי המכריע חלה חובה לנמק את החלטותיהם. 
על אחת כמה וכמה , ברתמוגהנמקה  ככלל, מטריבונאל משפטי כמו ועדת ערר לפיצויים, נדרשת חובת

כשמדובר בסירוב של טריבונאל משפטי לפניה של פרט, לקבלת פיצויים בגין תכנית פוגעת בהליכי 
  .תכנון ובניה. חשיבות ההנמקה הינה חלק בלתי נפרד מדרישת הסבירות מהרשות המינהלית

 יהם שלהעבירה את השגותועדת הערר. שגתה ועדת הערר בכך שלא ת נפלו פגמים בהחלט במקרה זה
אי העברת השאלות המהותיות, . המערערים לשמאי המייעץ על מנת לקבל את תשובותיו להשגות שעלו

היורדות לשורש השומה המייעצת והליך הערר, פגעה בהליך הערר כולו. עוד שגתה ועדת הערר בכך 
ר, מעידים על חריגה שלא נימקה את אי העברת ההשגות הללו. הפגמים שנפלו בהחלטת וועדת הער

הדיון לוועדת הערר, על מנת שזו תעביר את יש להשיב את ממתחם הסבירות, האמור בדין. אי לכך, 
 .השגות המערערים לשמאי המייעץ

 
 פסק דין

 

"(, בעלי זכות בעלות משותפת המערערים, )"5-1לפניי ערעור מנהלי שהגישו המערערים 

, ברחוב שפרינצק בראשון 3923בגוש  3לקה )בחלקים משתנים(, במקרקעין הידועים כח

 "(. המקרקעיןלציון )"

"(. ועדת העררהערעור נסוב על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז )"

במסגרתה נדחה החלק הארי של הערר שהגישו המערערים על החלטת הוועדה המקומית 

לדחות את תביעתם לפיצויים לפי  "(, אשר החליטה1המשיבה לתכנון ובניה ראשון לציון )"

. כך גם נדחו השגות שהוגשו 147"(, בגין תכנית מח/החוק)" חוק התכנון והבנייהל 197סעיף 

 ה על ידי ועדת הערר. על ידי המערערים על שומת השמאי המייעץ, שמונ

 הרקע התכנוני והדיוני:
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המערערים רכשו את הזכויות במקרקעין בשני שלבים, כאשר בשלב ראשון רכשו  .1

, בהתאם להסכם מכר בשוק 1990מחצית מן הזכויות בחודש נובמבר שנת 

החופשי. לטענתם, הם ביצעו בדיקות מידע מקיפות בקשר למצבם התכנוני של 

תם. על פי המידע התכנוני הרלוונטי, שקיבלו מאגף המקרקעין עובר לרכיש

"( התברר כי בהתאם מינהל ההנדסהמינהל ההנדסה של עיריית ראשון לציון )"

, המקרקעין מיועדים 1/1לתוכנית המתאר המקומית לראשון לציון מס' רצ/

מ"ר( לאזור חקלאי )טופס  1,385מ"ר( לאזור מגורים ב' ובחלקם ) 2,200בחלקם )

 , נספח ו' לתיק המוצגים של המערערים(.20.10.90וני מיום מידע תכנ

בטרם רכשו   חלק נוסף במקרקעין, פנו שוב למינהל ההנדסה וקיבלו  1995בשנת  .2

דף מידע בו נאמר, בין היתר, כי חלק המקרקעין בייעוד למגורים ב', כולל זכויות 

תכנוני מיום  )טופס מידע 1/1יח"ד לדונם על פי תוכנית רצ/ 4בנייה בהיקף של 

 , נספח ז' לתיק המוצגים של המערערים(.8.1.95

. 147תוכניות מתייחסות למקרקעין במצב התכנוני הקודם, טרם תכנית מח/ 20 -כ .3

 אמנה להלן כמה מהן:

. התכנית מסווגת חלק מהמקרקעין כאזור מגורים ב' 1/1תכנית מתאר רצ/ .א

)י.פ.  19.12.91ם )קוטג'ים( וחלק כאזור חקלאי. פורסמה למתן תוקף ביו

3956) 

. תכנית מתאר ארצית לדרכים. פורסמה למתן תוקף 7שינוי מס'  - 3תמ"א  .ב

 (.2247)י.פ.  26.7.76ביום 

ג', התכנית קובעת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור במקרקעין. /1/1תב"ע רצ/ .ג

 (.2461)י.פ.  10.8.78פורסמה למתן תוקף ביום 

ת קווי בניין באזורים חקלאיים. התכנית קובע – 27/1/1תכנית רצ/מק/ .ד

 (.4666)י.פ.  30.7.98פורסמה למתן תוקף ביום 

יג. התכנית קובעת שטחי שירות לייעודי קרקע באזור /1/1תב"ע רצ/ .ה

 (.5280)י.פ.  9.3.04מגורים ב'. פורסמה למתן תוקף ביום 

. התכנית קובעת גובה בניינים באזורי מגורים א',ב',וב' 37/1/1תכנית מק/ .ו

 (.5360)י.פ.  19.1.05ד. פורסמה למתן תוקף ביום מיוח

תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ולשימור. פורסמה למתן  – 35תמ"א  .ז

 (.5474)י.פ.  27.12.05תוקף ביום 

תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת מס' פורסמה למתן תוקף " 30.4.07ביום  .4

"( 147תכנית מח/או " ת"התכני" )"פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון -147מח/

מ"ר במרכז המקרקעין למסילת ברזל בראשון  1,500-התכנית מייעדת שטח של כ

 לציון, לתחנת איסוף והורדת נוסעים ושצ"פ )נספח י' לכתב הערעור(.
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הוועדה הגישו המערערים לוועדת המשנה לרישוי ותכנון )" 29.4.10ביום  .5

כנית אליה צורפה חוו"ד של "( את תביעת הפיצויים בגין אישור התהמקומית

 השמאי מטעמם, זאב כהן )נספח י"א לתיק המוצגים של המערערים(. 

דנה הוועדה המקומית בתביעת הפיצויים והחליטה לדחותה  5.1.12ביום           

בהסתמך על חוו"ד שמאית שנערכה ע"י שמאי המקרקעין מטעם הוועדה 

י"ג לתיק המוצגים של -"ב והמקומית, יובל דנוס וליאת פרידמן )נספחים י

 המערערים(.

הגישו המערערים לוועדת הערר ערר על החלטת הוועדה המקומית  6.5.12ביום  .6

לעיל )מוצג י"ד לתיק המוצגים של המערערים(; בערר נטען כי עפ"י תכנית 

תוואי מסילת הברזל מתוכנן לעבור בתוך המקרקעין ולחצות אותם  147מח/

דונם קיבל  1.5זה. השטח מצפון למסילה בגודל של לשני חלקים מנותקים זה מ

צורה לא רגולרית בדמות משולש ויחולו עליו מגבלות קווי הבניין שנקבעו 

דונם קיבל צורה של  0.58. השטח שמדרום למסילה בגודל של 147בתכנית מח/

צלעות ללא כל גישה מסודרת אליו, הכלול אף הוא במגבלות קווי  5מצולע בן 

 הבניין.

ות הדעת של שמאי העוררים, עולה כי ערב אישורה של התוכנית הפוגעת מחו .7

מ"ר( לאזור מגורים ב' ובחלקם האחר  2,200המקרקעין היו מיועדים בחלקם )

מ"ר( לחקלאות. בחוות הדעת נקבע כי נגרם נזק כבד וירידת ערך  1,385)

ב' למקרקעין בין היתר כתוצאה של ביטול אפשרויות ניצול החלקה למגורים 

וביטול הפוטנציאל לשינוי ייעוד החלק המיועד לחקלאות, אשר צמוד לשטח 

 המיועד למגורים ב'.

ניתנה החלטת ביניים על ידי ועדת הערר, אשר דחתה את הערר בכל  14.9.15ביום  .8

קבעה הוועדה כי על  147. בעניין תכנית מח/100/1הטענות הנוגעות לתכנית רצ/

הבניה ניתן היה לדעת מתוכניות קודמות. עם  קיומו של המחלף וגם על מגבלות

זאת, הוועדה ציינה כי לא שוכנעה שאין מקום לבחינה אובייקטיבית של מומחה 

מקצועי בשאלה האם לא הייתה כל תוספת פגיעה במקרקעי העוררים ולכן 

הורתה על מינויו של שמאי מייעץ.  עוד נקבע כי לאחר מתן השומה של השמאי 

הצדדים לטעון לעניין השומה המייעצת בטענות שיש בהן משום המייעץ,   יוכלו 

", החלטת הביניים של ועדת הערר"טענות לטעות מהותית או דופי חמור" )"

 (. 1למוצגי המשיבה  5מוצג 

ניתנה השומה  31.3.16לאור האמור מונה שמאי מייעץ, מר יצחק ברמן, וביום  .9

(. השמאי המייעץ קבע 1יבה למוצגי המש 6", מוצג השומה המייעצתהמייעצת )"

ניתן היה לדעת הן על קיומו של המחלף והן על  147כי עובר לאישור תכנית מח/

מגבלות הבנייה עקב קווי הבניין, וכן על קיומה של מסילת הרכבת בקירבה 

כלשהי אל החלקה. "השאלה הנשאלת מהי מידת הוודאות שניתן היה לייחס 
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ובמצב  0.3ווי הראוי במצב הקודם הינו למגבלות אלו"; עוד קבע כי מקדם הש

-, נאמד מקדם השווי במצב תכנוני זה ב147החדש, לאחר שאושרה תכנית מח/

0.2. 

הגישו המערערים השגות מטעמם על השומה המייעצת )מוצג י"ז  20.9.16ביום  .10

 לתיק המוצגים של המערערים(; 

להשגות העוררים )מוצג הגישה הוועדה המקומית את התייחסותה  3.11.16ביום         

 (; 1למוצגי המשיבה  8

נערך דיון בפני ועדת הערר בנוכחות ב"כ הצדדים והשמאים מטעמם  1.2.17ביום         

ובסיומו הוחלט שהצדדים יעבירו פירוט השגותיהם על השומה של השמאי 

ועדת הערר תחליט איזה שאלות להפנות המייעץ. ולאחר תגובות הצדדים "

 (; 1למוצגי המשיבה  9)מוצג ץ אם בכלל" לשמאי המייע

לתיק המוצגים  10לאחר שהתקבלו ההשגות ותגובות הצדדים )מוצג  6.11.17ביום  .11

(, החליטה ועדת הערר לא להעביר את ההשגות לשמאי המייעץ, 1של המשיבה 

דחתה את ההשגות שהוגשו וקבעה כי העוררים יפוצו לפי השומה המייעצת 

 (. 1למוצגי המשיבה  11מוצג  ",החלטת ועדת הערר )"

 

 על החלטת ועדת הערר הוגש ערעור זה.

 

 תמצית טענות הצדדים

 טענות המערערים בתמצית:  

: שגתה ועדת הערר בכך שאימצה את חוות דעת השמאי המייעץ באופן טענה א .12

שרירותי, ומבלי לנמק כראוי את החלטתה, זאת מבלי להפנות אליו את השגות 

 בשאלות שמאיות מובהקות. המערערים העוסקות

: שגתה ועדת הערר משגה מהותי היורד לשורשו של עניין בקובעה כי על טענה ב .13

המקרקעין רבצה "עננה תכנונית" עובר לאישורה של התכנית הפוגעת. לטענתם 

במהלך השנים, בטרם רכשו את המקרקעין בשני שלבים, טרחו ובדקו את המצב 

סה של עיריית ראשון לציון דפי מידע התכנוני וקיבלו מאגף מינהל ההנד

המתייחסים לזכויות במקרקעין, ולייעוד חלק ניכר מהמקרקעין למגורים ב'. 

בהתאם לכך רכשו את המקרקעין. על פי דפי המידע, לא ריחפה מעל המקרקעין 

כל "עננה תכנונית", כי אם ודאות תכנונית מלאה שגדלה עם השנים, עת הוגדלו 

 עין.  זכויות הבניה במקרק

לשווי  0.3שגה השמאי המייעץ משגה חמור ומהותי בקביעת מקדם  טענה ג: .14

 המקרקעין במצב הקודם.
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שגה השמאי המייעץ בכך שלא התייחס כלל ועיקר לעסקת ההעברה ללא  טענה ד: .15

תמורה אשר בוצעה במקרקעין ובשווי שדווח ואושר על ידי רשות המיסים ביחס 

 לאותה עיסקה.

. הוא טעה בכך 1י המייעץ כשכלל בשומתו את תכנית מח/: שגה השמאטענה ה .16

ויטנר נ'  2775/01עע"מ שהתעלם מגבול התכנית כמתחייב מהלכת "ויטנר" 

[. החלקה 4.9.2005]פורסם בנבו,  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "שרונים"

ל והתכנית אינה חלה עליה, בניגוד לקביעתו כי שבנדון, רחוקה מהקו הכחו

 החלקה ממוקמת בגבולות קווי הבניין.

. השמאי 102/1: שגה השמאי המייעץ כשכלל בשומתו את תכנית רצ/מק/טענה ו .17

לשומה, כי תכנית זו אינה חלה על החלקה שבנדון. לפיכך, אין  28אישר בעמ' 

בכל תשריט אחר בתכנית  להתייחס לייעודים המופיעים בתרשים הסביבה ו/או

 זו.

: לקבל את הערעור, לבטל את החלטת ועדת הערר ולהורות על הסעדים שנדרשו .18

קבלת תביעת המערערים לפיצויים בהיקף הפיצויים שנקבע בחוות דעת 

 השמאים מטעמם, כפי שצורפה לתביעה. 

לחלופין, להורות על השבת הדיון בערר לוועדת הערר, לשם קיום הליך הערר 

ודת מוצא משפטית השוללת את הטענה בדבר קיומה של עננה תכנונית, מנק

ומנקודת מוצא זו למנות שמאי מייעץ/מכריע שיערוך חוות דעת בדבר היקף 

 הפגיעה כתוצאה מאישורה של התכנית הפוגעת. 

 

 בתמצית: 1טענות המשיבה 

מחויבת להעביר את ההשגות לשמאי  ההיית: ועדת הערר לא לעניין טענה א .19

והן על פי  1.2.17ייעץ, הן על פי ההסכמה הדיונית שהתקבלה בדיון ביום המ

לתקנות התכנון והבניה )סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף  )א(14תקנה 

"(. עוד נטען כי החלטת הועדה תקנות תו"ב סדרי דין)" 1997-לחוק(, תשנ"ח 198

 מנומקת היטב. ההיית

יש לדחות טענה זו מכל וכל. המערערים אינם יכולים להסתמך על  לעניין טענה ב: .20

 12דפי מידע תכנוניים שהונפקו ע"י מינהל ההנדסה בעיריית ראשון לציון )מוצג 

תכנית המקומיות שחלו על ( הכוללים את ה1לתיק המוצגים של המשיבה 

שאינה מהווה  1997החלקה ואף לא על תכנית מדידה שהוכנה על ידם בשנת 

 מסמך רשמי של מוסדות התכנון מחוזיים/ארציים.

אין מקום להתערבות בשומה המייעצת, שכן המערערים לא  לעניין טענות ג' וד': .21

ל שיקול דעתו הצביעו על פגם מהותי בשומה. כל מה שעשו הוא ניסיון לחלוק ע

 של השמאי המייעץ בנוגע לקיומן של מגבלות תכנוניות וערכי ומקדמי שווי.

http://www.nevo.co.il/case/5783785
http://www.nevo.co.il/law/74677/14.a
http://www.nevo.co.il/law/74677
http://www.nevo.co.il/law/74677
http://www.nevo.co.il/law/74677
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כפי שקבעה ועדת הערר, השמאי המייעץ התייחס לתכנית זו,  לעניין טענה ה: .22

אולם אמר מפורשות כי התכנית אינה חלה באופן ישיר על החלקה )טבלה בעמ' 

 20-במצב התכנוני הקודם כ לשומה המייעצת(. מכל מקום, על החלקה חלות 26

תכניות נוספות אשר מלמדות על המגבלות התכנוניות השונות החלות על 

חלה או לא חלה אין כל השפעה  1כך שלשאלה האם תכנית מח/ –החלקה 

 מכרעת בעניינה של החלקה.

 28השמאי המייעץ אכן מציין כי תכנית זו אינה חלה )טבלה בעמ'  לעניין טענה ו: .23

ת(, אולם החלקה מופיעה בתשריטיה של תכנית זו. על כן, קובע לשומה המייעצ

לשומה המייעצת( כי מתכנית זו עולה כי כבר במצב  34השמאי המייעץ )עמ' 

, כאשר 147הקודם סומן תוואי מסילת הברזל בפרוזדור המסומן התכנית מח/

 דווקא השביחה את החלקה בכך שקבעה שיקוע של המסילה. 147תכנית מח/

 

 בתמצית: 2המשיבה טענות 

לעניין העדר חובה של ועדת  1נטענה טענה דומה לטענת המשיבה לעניין טענה א:  .24

 הערר להפנות את השגות הצדדים להתייחסות השמאי המייעץ.

המדובר במיחזור טענות שמאיות שכבר נבחנו, נדונו ונדחו עוד  לעניין טענה ב: .25

רים מתקשים לקבל את , ודומה שהמערע14.9.2014בהחלטת ועדת הערר מיום 

 הקביעות העובדתיות גם בהחלטת ועדת הערר השניה.

לפיה הם  -טענת המערערים המופרכת, שאין לה אחיזה במציאות  לעניין טענה ג: .26

מציגים את עצם קיומה של המסילה "כמבול" המייצר את הפגיעה, שנקבע אך 

רקעין,  למק 0.3ועל כן לא מוצדק לקבוע מקדם הפחתה של  147בתכנית מח/

 נדחתה בצדק על ידי ועדת הערר והשמאי המייעץ.

השמאי המייעץ כן התייחס לעסקת ההעברה ללא תמורה ואף הציג  לעניין טענה ד: .27

את עמדות הצדדים וטענותיהם לעניין אותה עסקה במסגרת חוות דעתו. לבסוף 

 .1אף הכריע בעניין ונימק זאת, תוך אימוץ עמדת שמאי המשיבה 

ועדת הערר דנה, התייחסה ונימקה את החלטתה לעניין מידת  ה: לעניין טענה .28

 וגבולותיה, בהתאם להלכת גלר. 1התחשבותו של השמאי המייעץ בתכנית מח/

 

 ההכרעה בערעור תיגזר מהתשובות לשאלות הבאות: 

האם שגתה ועדת הערר כשהחליטה לא להעביר את השגות המערערים על השומה  (1

 צה את השומה המייעצת?המייעצת לשמאי המייעץ ואימ

 על מנת לענות על שאלה זו יש להידרש למספר שאלות משנה:

 האם נימקה הועדה את אי העברת ההשגות לשמאי המייעץ? .א
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 האם השגות המערערים עסקו בשאלות שמאיות מובהקות?  .ב

 האם השגות המערערים עסקו בפגמים מהותיים בשומת השמאי המייעץ?  .ג

ביר את ההשגות לשמאי המייעץ, טרם אימוץ האם חלה על הוועדה חובה להע .ד

 השומה המייעצת? 

האם חרגה ועדת הערר ממתחם  –בהינתן תשובה חיובית לאחת השאלות לעיל  (2

 הסבירות?

 

לאור כתבי הטענות והראיות שהוגשו בערעור זה שוכנעתי כי יש להשיב את הדיון בערר 

 לועדת הערר. להלן אפרט.

 דיון והכרעה

 המסגרת הנורמטיבית

( 632עמ'  10.7.2008מיום  2165)ס"ח תשס"ח מס'  חוק התכנון והבניהל 84תיקון  .29

"( וועדות העררביסס את מעמדם של וועדות ערר לפיצויים ולהיטל השבחה )"

, שמעוניושל שמאי מכריע )ושמאי מייעץ( כטריבונלים מעין שיפוטיים )ישראל 

)  שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה - גופים מעין שיפוטיים

 (.14-16, 6", עמ' שמעוני(, "2016

 ,חוק התכנון והבניהישית ללתוספת השל 14בסעיף נקבעו  84במסגרת תיקון  .30

תפקידיהם של השמאי המכריע וועדות הערר בהליכי ערר וערעור על שומת 

השבחה. הליכים אלו מדגימים את מעמדם המשמעותי של וועדות הערר ושל 

 מוסד השמאי המכריע. 

יף בשיקול דעתו, את שיקול דעתה בתי המשפט קבעו כי בית המשפט אינו מחל .31

המקצועי של וועדת הערר. עוד נקבע כי בית המשפט אינו מתאים במהותו 

לשמש כמוסד מתכנן ואיננו מוסד תכנון עליון, לכן הוא בוחן האם ההחלטה 

נמדר, המנהלית נמצאת במתחם הסבירות, האם נתגלה פגם דיוני וכיו"ב )אהרן 

 8872/07עע"מ והאסמכתאות שם. וראה גם:  437-440(עמ' 2011) היטל השבחה

(. כלומר, היקף ההתערבות בהחלטות 7.3.2010)פורסם בנבו  עתאמנה נ' עתאמנה

ומחיות והמקצועיות המאפיינות וועדות הערר ושמאי מכריע מצומצם בשל המ

 אותם.

הוועדה  6547/14בר"ם ארז ב-יפים לכך הם דבריה של כב' השופטת ד' ברק .32

המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר נ' חרב לאת כפר שיתופי לחקלאות בע"מ 

ר שהוגשה )ונדחתה( על החלטת (. בקשת רשות ערעו29.12.2014)פורסם בנבו 

 בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט מנהלי בערעור:

http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1376
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1376
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1376
http://www.nevo.co.il/law/91073/3T14
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1227
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1227
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1227
http://www.nevo.co.il/case/6139811
http://www.nevo.co.il/case/18058994
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"מדובר בבקשת רשות ערעור המוגשת בהליך שהחל בדיון שהתקיים 

בפני טריבונל מינהלי. בבחינת בקשות מסוג זה יש להביא בחשבון 

את טיבו של הטריבונל, את מידת מומחיותו בנושא שעליו נסבה 

כך שככל שהטריבונל  –פר הגלגולים שעבר ההליך ההחלטה ואת מס

דומה יותר לערכאה שיפוטית ונהנה ממומחיות בתחום עיסוקו כן 

 .להחלטה( 7)עמוד  תקטן הנכונות להעניק רשות ערעור"

השפיע גם על היקף ההתערבות של ועדת הערר בהחלטות שמאי  84תיקון  .33

, 84שהתווסף בין היתר בתיקון  חוק התכנון והבניהל 198סעיף מכריע/מייעץ. 

ביסס את מעמדו של השמאי המכריע או המייעץ כמומחה הממונה ע"י וועדת 

 הערר  להגיש לה חוות דעת,  בתחומי מומחיותו. הדבר אף עולה מהצעת החוק:

"כמו כן מוצע כי ועדת הערר אשר דנה בתביעות לפיצויים, תהא רשאית לפנות 

ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי שייעץ לה בנושאים 

חוק הצעת  -369" )הצעת חוק מס' השמאיים הנדונים בהליך המתנהל לפניה

 (.417, עמ' 25.2.2008מיום  -2008(, התשס״ח  83)תיקון מס'   יההתכנון והבנ

 קובע: )ד(198חוקק בהתאם לאמור בהצעת החוק. סעיף  198סעיף  .34

התביעה, כולה או חלקה, או "החליטה הועדה המקומית לדחות את 

החליטה כי בנסיבות הענין אין זה מן הצדק לשלם פיצויים עקב 

, רשאי התובע או המשיב, לערור בפני ועדת הערר 200הוראות סעיף 

ימים מיום המצאת החלטת הועדה  45לפיצויים ולהיטל השבחה תוך 

המקומית כאמור בסעיף קטן )ב(; יושב ראש ועדת ערר לפיצויים 

יטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים ולה

 מיוחדים שיירשמו".

 )ו(:198ובהמשכו נקבע בסעיף 

דנה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בערר לפי סעיפים  (1")

קטנים )ד( או )ה(, רשאית היא, בהחלטה מנומקת, לקבל את הערר או 

 לדחותו, במלואו או בחלקו;

ן )ד( בלבד, רשאית ועדת הערר היה הערר לפי סעיף קט (2)

לפיצויים ולהיטל השבחה לפנות ליושב ראש מועצת שמאי 

המקרקעין בבקשה שימנה שמאי, מתוך רשימת השמאים המכריעים, 

אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר )בחוק 

 שמאי מייעץ(; –זה 

חוות  מונה שמאי מייעץ, תינתן החלטה בערר לאחר הגשת (3)

דעתו, ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני 

 ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה לעניין חוות הדעת;

http://www.nevo.co.il/law/91073/198
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073/198
http://www.nevo.co.il/law/91073/198.d
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יחולו על שמאי מייעץ, לרבות לעניין  1הוראות לפי פרק ט' (4)

 סדרי הדין בפניו, מינויו ושכרו."

ניתן לראות  תמיכה למומחיותו של השמאי המכריע/המייעץ ולמעמדו המקצועי .35

)פורסם בנבו  דוד ואארורה ואח' משרד התחבורה נ' גלר 3644/13בר"ם בעניין 

 נקבע: עניין גלר"(, "23.4.2014

שמאי מכריע )ובחלק מההליכים גם "שמאי מייעץ" מאז חקיקתו של "

, 2008-והוראת שעה(, התשס"ח 84)תיקון מס'  חוק התכנון והבניה

חוק התכנון ל 198)להלן: התיקון(( ממונה בהליכים לפי סעיף  632ס"ח 

כמומחה הבוחן ירידת ערך של מקרקעין בצורה מקצועית,  והבנייה

בר"ם קטיבית )לסקירת המסגרת הנורמטיבית ראו ניטראלית ואוביי

 7הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון נ' אנג'ל, פסקה  1874/12

((. ההנחה העומדת בבסיס מינויו של שמאי היא כי הלה 1.5.2012)

עה בשאלות ניחן בכישורים מקצועיים מובהקים יותר לחוות ד

 לפסק הדין( 6" )עמ' שמאיות שהונחו לפתחו ביחס לוועדת הערר

מומחיות השמאי בשאלות שמאיות השפיעה על היקף התערבות של ועדת ערר 

בחוות דעתו של שמאי וצמצמה אותן  למקרים כמו: טעות מהותית, דופי חמור, 

 מסד עובדתי לא הולם וכיו"ב:

ו של השמאי וככלל ועדת הערר תיטה לאמץ את חוות דעת"

התערבותה תוגבל למקרים שבהם נפלה טעות מהותית או דופי 

חמור...לעומת זאת, תיטה ועדת הערר להתערב בקביעות או 

בממצאים שקבע השמאי אם נמצא שהם נסמכים על מסד עובדתי 

בלתי הולם, או כשהוכח שההנחות העומדות בבסיס חוות הדעת לא 

הסבר מניח את הדעת לשאלות הגיוניות, או שהשמאי לא סיפק 

שנשאל, או כשחוות הדעת נסמכה על תשתית משפטית חסרה או 

  "שגויה

 והאסמכתאות שם(. 7)עמ' 

 ומן הכלל אל הפרט:           

 האם נימקה ועדת הערר את החלטתה לא להעביר את ההשגות לשמאי המייעץ? .א

י העברת כאמור, המערערים טענו כי הועדה לא נימקה את החלטתה בדבר א .36

טענה כי וועדת הערר  2ההשגות לשמאי המייעץ ודנה בעצמה בהשגות. המשיבה 

להחלטתה.  18-6נימקה את אי העברת ההשגות לשמאי המייעץ בסעיפים 

טענה כי הוועדה נימקה את אי העברת השגות לשמאי המייעץ  1המשיבה 

 רים.  והביאה את ההתיחסות המפורטת של וועדת הערר להשגות שהגישו המערע

להחלטתה מעלה כי צודקים  18-6עיון בהחלטת וועדת הערר ובפרט בסעיפים  .37

המערערים: הוועדה לא נימקה את החלטתה שלא להעביר את ההשגות על 

http://www.nevo.co.il/case/7012229
http://www.nevo.co.il/law/91073
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http://www.nevo.co.il/case/5578223
http://www.nevo.co.il/case/5578223
http://www.nevo.co.il/case/5578223


 משה ירושלמי נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון  24070-01-18עמנ )מרכז( 

11 

 

בסעיפים הנדונים דנה הועדה בהשגות שהגישו המערערים על  השומה המייעצת.

השומה המייעצת ומכריעה כי צדק השמאי המייעץ בחוות דעתו. עם זאת, 

הועדה אינה מסבירה למה לא העבירה את ההשגות לשמאי המייעץ במקום לדון 

בהן. חקירה ודרישה בין השיטין בדיון ובהכרעה בהחלטת ועדת הערר יכולה 

אחר מאמצים, אם בכלל, כי וועדת הערר לא הסכימה עם השגות להעלות, ל

המערערים כי הפגמים בשומה המייעצת יורדים לשורשו של עניין. כך או כך, לא 

 ניתן לומר כי הוועדה נימקה את החלטתה.

חוק  לתיקון חובת ההנמקה היא אחד מיסודות המשפט הציבורי והיא מעוגנת ב .38

כלל בסיסי במשפט המינהלי . 1958-תשי"ט, סדרי המינהל )החלטות והנמקות(

עוסק בחובת ההנמקה של הרשות המנהלית. ככל רשות מנהלית, כך גם על 

וועדת הערר ועל השמאי המכריע חלה חובה לנמק את החלטותיהם. בית 

 המשפט העליון עמד על חובת ההנמקה פעמים רבות:

חובת ההנמקה וחשיבותה עמדו מלומדים ובית משפט זה  על"

, זמיר בספרו על הסמכות המינהליתבהרחבה בעבר. כפי שמציין י' 

לחובת ההנמקה מספר טעמים. ראשית, ההנמקה מחייבת את מקבל 

מאפשרת לקיים הליך  ההחלטה לכתוב באופן סדור ומובנה, ובכך

של בקרה וביקורת עצמיים המקטינים את החשש מפני החלטות. 

שרירותיות או שגויות. שנית, ההנמקה מאפשרת לרשות המינהלית 

לבדוק עצמה לאחר מעשה. שלישית, ההנמקה מאפשרת ביקורת 

חיצונית על פעולת הרשות המינהלית, הן של הממונים על הרשות 

ן ההחלטה. רביעית, ההנמקה תורמת והן של האזרח המושפע מ

למערכת היחסים שבין הפרט והשלטון, שכן היא מקהה את 

זמיר הסמכות ראו, יצחק ) התחושה שהשלטון מתנהל בשרירות

עו"ד אלישע פלג נ'  5538/09בג"ץ " ))תשנ"ו((. 897-898 המינהלית

 (. 11-10, עמ' 06.07.2010)פורסם בנבו, נציבות שירות המדינה 

כפר שיתופי להתיישבות  –תומר דור נ' רמת הדר  10419/03ע"א ועוד נקבע בעניין  .39

 , )פורסם בנבו(:297, 277( 2)חקלאית בע"מ, פ"ד ס

ההנמקה ודאי תורמת לאיכות ההחלטה; ההנמקה היא מרכיב "

חשוב ביכולתו של הפרט להתמודד עם ההחלטה ומעניק לו את 

היכולת לתקוף אותה, לערער עליה, ולנסות להפריך את הנימוקים 

שהועלו, ובסופו של דבר להביא לשינויה. ככל שההחלטה חשובה 

חלטה תהא חשיבות גדולה יותר להנמקה יותר ופוגעת במושא הה

גם בתחומי המגזר הפרטי. היחס האנושי והסביר לרגשותיו ולכבודו 

של הפרט מצדיק מתן תשובה והסבר לדחייתו, ומשליך גם על 

חשיבות ההנמקה. גם האינטרס הרגשי של הפרט ראוי לו שיזכה 

http://www.nevo.co.il/law/98603
http://www.nevo.co.il/law/98603
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ן להגנה. ראוי שלא יהיה היחיד ניצב מול קיר אטום ושותק. גם כא

ניתן לומר כדברי השופט מ' חשין כי "...][מי שלבו טהור, מצפונו נקי 

[, 18ועשייתו נאמנה, לא יירא ולא ייחת" )עניין מספנות ישראל ]

(. הדברים נאמרו אמנם בעניין גוף ציבורי, אך יפים הם גם 799בעמ' 

 לגוף פרטי ולאנשים שבו"

 ם: מהפסיקה עולה כי לחובת ההנמקה מספר טעמים עיקריי .40

מחייבת את כותב ההחלטה לכתוב באופן מובנה על מנת  -ביקורת ובקרה

לאפשר בקרה, לכותב, לממונים ולרשות המינהלית, ובכך נמנעות החלטות 

 שרירותיות; 

היא מעניקה לפרט יכולת לתקוף את ההחלטה המינהלית  -תקיפה מינהלית

ה חשיבות ולשנות אותה במידת הצורך. ככל שההחלטה פוגענית יותר, עול

 ההנמקה; 

 היא מבטאת יחס אנושי ומכבד לפרט;  -הגנת האינטרס הרגשי

היא מאפשרת ביקורת שיפוטית הן בטריבונאלים משפטיים  -ביקורת שיפוטית

 )וועדות ערר( והן בבתי המשפט; 

 ההנמקה מבססת את אמון הציבור בשלטון. -אמון הציבור

 ארז:-ת ברקמהו היקף חובת ההנמקה? עמדה על כך   המלומד .41

על מנת שההנמקה תוכל לשרת יעדים אלה, היא חייבת להיות "

להימנע מניסוחים כלליים וסתמיים. למותר  –מפורטת, ובכל אופן 

לציין כי חובת ההגינות המוטלת על הרשות מחייבת אותה לחשוף 

ארז, משפט -ברק) את הטעמים האמיתיים שעמדו ביסוד ההחלטה"

 "(. ארז-ברק( )"2010()424-425, כרך א', מינהלי

טענה בסיכומיה כי בהלכה הפסוקה נקבע כי אף מידת ההנמקה  1המשיבה  .42

הנדרשת ביחס לפסקי דין בהליכים אזרחיים היא תלוית סוג ההחלטה והרקע 

עם טענה זו ) ראו: שהביא את בית המשפט למתן החלטה כאמור. אני מסכים 

, פורסם בנבו, מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד הבריאות 6823/10עעמ 

(. אלא שנפקות טענה זו, משמעותה בעניינינו, לחומרא, ולא 16, עמ' 28.2.2011

 . 1ככוונת המשיבה  -לקולא 

 ארז:-ת בדבריה של ברקתמיכה נוספת לכך ניתן לראו

"תחולתה של חובת ההנמקה משתנה בהתאם לסוג ההחלטה 

שיפוטית או חקיקתית. -שמקבלת הרשות: ביצועית, שיפוטית ומעין

החשיבות הנודעת להנמקה גוברת ככל שמדובר בהחלטותיהם של 

שיפוטיים,  -גופים מינהליים הממלאים תפקידים שיפוטיים ומעין

של ההנמקה בכתיבת פסקי דין, גם של בהתחשב בתפקיד המרכזי 

 ( 426ארז, עמ' -" )ברקבתי המשפט
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כלומר, ככלל, מטריבונאל משפטי, כמו ועדת ערר לפיצויים, נדרשת חובת 

הנמקה גוברת. ובעניינינו, על אחת כמה וכמה, כשמדובר בסירוב של טריבונאל 

 כנון ובניה. משפטי לפניה של פרט, לקבלת פיצויים בגין תכנית פוגעת בהליכי ת

מבלי להיכנס לגופו של עניין, השגותיהם של המערערים נוגעות לתוספת 

 7-)ההפרש בין השומה של השמאי מטעמם, כ₪ מיליון  6-פיצויים בסך של כ

זאת ועוד, כפי שנראה ₪(. מיליון  1-מיליון לש"ח לשומת השמאי המייעץ, כ

החלטת וועדת הערר, להלן, השגות המערערים )ואף המשיבים, שלא ערערו על 

אך הגישו אף הם השגות על השומה המייעצת( העלו סוגיות מהותיות, כבדות 

משקל. די בכך, כדי שוועדת הערר תנמק בפרוטרוט את נימוקיה לאי העברת 

 ההשגות לשמאי המייעץ. 

לא זו אף זו. חשיבות ההנמקה הינה חלק בלתי נפרד מדרישת הסבירות מהרשות  .43

 המינהלית: 

הדרישות להבניה של תהליך קבלת ההחלטה המינהלית  "פיתוח

נעשה בישראל כמו בשיטות משפט אחרות במסגרת תהליך הרחבת 

היקף הביקורת השיפוטית על החלטות המינהל. בישראל, פותחו 

 הדרישות הללו במסגרת פיתוח עילת הסבירות על ידי בתי המשפט"

, מינהל וגופים נבחרים"  דותן, "חובת ההנמקה של רשויות )יואב 

 (.13, עמ' 2002-מחקרי משפט, י"ט, תשס"ב

הימנעותה של וועדת הערר מלנמק את החלטתה שלא להעביר לשמאי המייעץ את  .44

כל ההשגות של המערערים )ושל המשיבים( באופן גורף, יש בה כדי חוסר 

בסיכומים כי "בענייננו  1ין, בניגוד לטענתה של המשיבה סבירות, בנסיבות העני

 התנהלות ועדת הערר מצויה במתחם הסבירות". 

 

  האם השגות המערערים עסקו בשאלות שמאיות מובהקות? .ב

 

המערערים טענו כי השגותיהם כלל לא הגיעו לידי השמאי המייעץ, וועדת הערר  .45

א מאמצת באופן ביססה החלטתה על דעתה העצמאית בעניין, תוך שהי

שרירותי את חוות דעתו, ומבלי לקבל מענה מקצועי לסוגיות השמאיות 

המובהקות המונחות בפניה. התנהלות זו היא "בראש ובראשונה דופי חמור 

שגרר בעקבותיו החלטה שגויה מדעיקרא של ועדת הערר, באשר ההליך, 

ועדת שאמור היה להתנהל באמצעות השמאי המייעץ, נקטע באיבו על ידי 

 הערר שרוקנה אותו מכל תוכן". 

נטען כי ועדת הערר היא אשר ביקשה למנות שמאי מייעץ לשם קבלת מענה  .46

בסוגיה שמאית מובהקת, היא אשר איפשרה לצדדים להשיג על חוות דעתו 

והיא אשר בעצמה נמנעה מלהעביר אל השמאי המייעץ את השגות הצדדים. 
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ית לקבל מענה ענייני ומקצועי בכך, ניטרלה מן הצדדים את זכותם החוק

בשאלות מהותיות, וזכות זו ניטלה בעיקר מהמערערים, אשר זכויותיהם 

 במקרקעין נפגעו פגיעה אנושה העולה, כאמור, כדי מיליוני שקלים.

טענה כי טענת העוררים לפיה ועדת הערר שגתה בכך שלא העבירה  1המשיבה  .47

 –ימקה החלטתה לעניין זה לשמאי המייעץ "שאלות שמאיות מובהקות" ולא נ

הנה טענה שגויה. לטענתה, מעיון בהחלטת הביניים של ועדת הערר עולה כי 

הצדדים יוכלו לטעון לעניין השומה המייעצת "טענות לטעות מהותית או דופי 

חמור בחוות הדעת"; אולם, מהשגות המערערים עולה כי המערערים לא 

וכל שעשו היה לנסות לחלוק על הצביעו על כל טעות מהותית או פגם חמור, 

שיקול דעתו של השמאי המייעץ בנוגע לקיומן של מגבלות תכנוניות וערכי 

 ומקדמי שווי. 

טענה כי טענות המערערים לפיהן ועדת הערר לא דנה כביכול  2המשיבה  .48

בטענותיהם )אשר הוגשו כ"השגות" על חוות דעת השמאי המייעץ(, לא 

הציג אותן לשמאי המייעץ ולא נימקה את איפשרה לבחון את טענותיהם ול

החלטותיה, אלא החליטה לטענתם לאמץ "באופן שרירותי" את חוות דעתו, 

מבלי לקבל מענה מקצועי לסוגיות השמאיות המובהקות המונחות בפניה, הינן 

טענות בעלמא. לטענתן, כל טענות המערערים היו גם היו מונחות בפני 

הסוגיות, בהתאם לסמכות וההרשאה  השמאי המייעץ, עת בחן ובדק את

 שהוקנו לו על ידי ועדת הערר.

 הכרעה בשאלה האם ההשגות עסקו בשאלות שמאיות מובהקות     

רעות נ'  -מכבים -הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין 9547/10ברמ בעניין  .49

דן בית המשפט במסגרת הדיונית לה  28.4.2013נבו, פורסם ב יצחק גונן,

שותפים ועדת הערר והשמאי המכריע או המייעץ, ובמה כל אחד מגופים אלו 

 רשאי לדון:

שמאי מייעץ( על ידי ועדת הערר  -"מינויו של שמאי מכריע )והיום 

נועד לקבל מידיו הכרעה בשאלות שמאיות מובהקות שאינן 

ערר ואשר לגביהן נתפס השמאי בתחום מומחיותה של ועדת ה

המכריע כסמכות מקצועית. מתוך תפיסה זו אף נפסק לא אחת כי 

(, היקף 4)ה()198הגם שהשמאות המכרעת נתונה לערר על פי סעיף 

התערבותה של ועדת הערר בשיקול דעתו של השמאי המכריע 

במסגרת ערר כזה ובכל הנוגע לסוגיות השמאיות בהן הכריע, הוא, 

 לפסק הדין, וראה ההפניות שם(.  13")עמ' מצםככלל, מצו

בית המשפט מתייחס לסמכותו המקצועית של השמאי המכריע ולהשגות  .50

בסוגיות שמאיות מובהקות, כמו גם להתערבות המצומצמת של ועדת הערר 

 בשיקול דעתו של השמאי המכריע, בשל כך.

http://www.nevo.co.il/case/6155198
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" כמו כן וככל שעסקינן בהשגות על סוגיות שמאיות מובהקות 

ן אופן חישוב הפיצוי, מקובלת עליי עמדתו של בית המשפט כגו

קמא לפיה לא ניתן להעלות השגות כאלה בפני ועדת הערר אלא 

( לחוק. גישה אחרת 4)ה()198אם כן הוגש לגביהן ערר על פי סעיף 

המאפשרת העלאת השגות כאלה בפני ועדת הערר מבלי שהוגש 

מכרסמת ברציונל עליהן ערר, מרוקנת מתוכן את ההוראה הנ"ל ו

של ייחוד ההכרעות המקצועיות לסמכות המקצועית המתאימה, 

משום שהיא פורצת את גדרי המסגרת הדיונית שנקבעה להצגתן 

ונוגדת את המדיניות בדבר התערבות מצומצמת בלבד בהכרעות 

לפסק  14-13)עמ'  אלה, גם באותם המקרים שבהם הוגש ערר."

 הדין(

מתעוררות לצד השאלות השמאיות  י לעיתיםעם זאת מציין בית המשפט כ .51

פרשניות הנוגעות -המובהקות כאופן חישוב הפיצוי, גם שאלות משפטיות

להוראות שבדין )לרבות ההוראות בתכניות מתאר( וסוגיות נוספות אשר אינן 

מצויות בתחום סמכותו המקצועית של השמאי המכריע, ועל כן עליהן להתברר 

 פסק הדין(.ל 14בפני ועדת הערר )עמ' 

והפסיקה בעקבותיו קבעה היררכיה  חוק התכנון והבניהל 84כאמור, תיקון  .52

מקצועית בין שני גופים מקצועיים אלו ונתנה בכורה מקצועית לשמאי 

המכריע/המייעץ הגם ששמרה על מעמד וועדת הערר כטריבונל מינהלי 

ם ממומחיות בתחום דיוניו, ואף קבעה כי וועדת הערר כשירה שחבריו נהני

 (. 6לבקר את חוות דעתו של השמאי המכריע/המייעץ )עניין גלר, עמ' 

לא שוכנענו כי אין מקום לבחינה בעניינינו ועדת הערר מינתה שמאי מייעץ כי " .53

כלומר אף ועדת הערר הכירה בסמכותו  אובייקטיבית של מומחה מקצועי"

חוות דעתו כדי להיעזר בה -ת של השמאי המייעץ וביקשה את עצתוהמקצועי

 בהכרעה. 

לצורך בחינת טענות העוררים לפגיעה במקרקעיהם וכך קבעה ועדת הערר: "

, אנו מחליטים על מינוי שמאי מייעץ אשר 147בגין אישורה של תענית מח/

 –ת יבחן את טענות הצדדים בכפוף לכל האמור לעיל, ויבחן האם יש בתכני

לאחר שיבחן וינתח כלל התכניות החלות על מקרקעי העוררים במצב התכנוני 

הקודם, משום תוספת פגיעה במקרקעי העוררים ביחס למצב התכנוני הקודם. 

על השמאי המייעץ לבחון זאת, גם בהתייחס לטענות הצדדים בכל הנוגע 

הערר, להחלטת הביניים של וועדת  6)עמ'  לייעודי הקרקע השונים בחלקה"

 (. 1למוצגי המשיבה  5מוצג 

האם השגות המערערים עסקו בשאלות שמאיות מובהקות? על כך אין חולק.    .54

 ניתן לראות זאת בנושאים שהיוו את ההשגות העיקריות של המערערים:

http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073
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בשומה למרות  102/1תכנית רצ/מק/-ו 1השגה על הכללת התכנית מח/ .א

וים של המקרקעין צריך שאינן חלות, לטענתם, על החלקה; אי לכך, שו

 להיות גבוה יותר.

לשווי המקרקעין במצב הקודם ללא הנמקה ואי  0.3השגה על קביעת מקדם  .ב

 במצב החדש. 0.2הנמקה לקביעת מקדם 

התעלמות השמאי המייעץ מהעסקה העצמית שאושרה ע"י מס שבח  .ג

 וקביעת תחשיבים שבוצעו ללא הנמקה סדורה.

שהועברו לוועדה הוכנו על ידי השמאים  זאת ועוד, מן הסתם השגות הצדדים .55

מטעם הצדדים, ויש בכך כדי להעיד על כך כי מדובר היה בשאלות שמאיות 

בישיבת ועדת הערר בעניין  1.2.2017מובהקות. גם בדיון שהתקיים ביום 

 9ההשגות השתתפו שמאי הצדדים באופן פעיל ושטחו את השגותיהם )מוצג 

 (. 1למוצגי המשיבה 

הגישה שלוש השגות על השומה המייעצת, האחת  2ם המשיבה יוער, כי ג .56

משפטית )חריגת השמאי המייעץ מהנחיות וועדת הערר( ושתיים שמאיות 

 מובהקות:

תכנוני חסר, דבר המצביע על -א. השומה המייעצת מבוססת על מסד עובדתי

פגם היורד לשורשו של עניין. לטענתה, קביעת השמאי המייעץ חסרה 

: "הקמת רשת מסילות ברזל הסעת 23תמ"א  –כנית קריטית תהתייחסות ל"

החלה על המקרקעין במצבם  -"המונים משולבת במטרופולין גוש דן

 (1לתיק המוצגים של המשיבה  186, עמ' 2להשגות המשיבה  42הקודם")סעיף 

 ב. מקדם אי הוודאות בשומה המייעצת אינו מנומק כלל.

עיקריות הן של המערערים, ולמעלה מן הנה כי כן ניתן לראות כי השגותיהם ה .57

, עוסקות בנושאים שמאיים מובהקים: חלות של 2הצורך, של המשיבה 

תוכניות ואופן חישוב הפיצויים, הנובע והקשור לתוכניות אלו. מן הראוי היה 

 שהשמאי המכריע, אליו הופנו ההשגות, ייתן בעצמו את המענה המקצועי.

 

 ם מהותיים בשומת השמאי המייעץ? האם השגות המערערים עסקו בפגמי .ג

אין בכוונתי לדון לגופו של עניין בטענות המערערים, שכן אז תרוקן מתוכנה        .58

 השבת הדיון לועדת הערר, כפי שאפרט בהמשך. 

די אם אתייחס לפגם אחד בלבד בשומה המייעצת, פגם הבולט לעין כל )גם 

קביעות בעניין מקדמי השווי. טענו בגינו(: אי נימוק ה 2המערערים וגם המשיבה 

ועדת הערר קבעה כי אינה רואה כל פגם מהותי או דופי חמור בכך שהשמאי 

המייעץ העמיד את המקדמים הקודם והחדש כפי שהעמידם. לטענתה, מסקנתו 

לגבי המקדמים מתיישבת עם ניתוח התוכניות ועם קיומה של "העננה 

 התכנונית". טועה ועדת הערר. 
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ייעצת מעלה שצודקים המערערים )והמשיבים בהשגותיהם, עיון בשומה המ

כאמור( ואכן קביעות המקדמים אינן מנומקות. העובדה שקביעות המקדמים 

מופיעות בשומה המייעצת לאחר ניתוח התוכניות הרלוונטיות למקרקעין 

שבעניינינו, אינה מבססת את התחשיבים שבבסיס המקדמים. קביעת המקדמים 

המשפיעים ביותר על גובה הפיצויים הנתבעים ומן הראוי  היא אחד הפרמטרים

היה לנמק היטב מדוע ירידת הערך נקבעה כפי שנקבעה ולהביא אסמכתאות 

 בהתאם.

 

האם חלה על הוועדה חובה להעביר את ההשגות לשמאי המייעץ טרם אימוץ  .ד

 השומה המייעצת? 

יוון שבנסיבות המערערים טענו כי החלטת וועדת הערר זו הינה בלתי סבירה מכ .59

המקרה דנא, בו הוגשו השגות על ידי כל הצדדים, היה על ועדת הערר להפנות 

את כל השאלות אל השמאי המייעץ ולמצער את חלקן, וזאת על מנת לקבל 

מענה מקצועי מאת השמאי המייעץ על פי החובה הקבועה בתקנות תו"ב סדרי 

 דין.

השמאי המייעץ מבלי להעביר  עוד נטען כי שגתה ועדת הערר כשאימצה את שומת .60

אליו קודם את ההשגות. לטענתה, ועדת הערר לא יישמה כראוי את הלכת גלר, 

שם נקבע מתי על ועדת ערר לאשר שומה של שמאי מייעץ ומתי עליה להתערב 

 בקביעותיו.

טענה כי המדובר בטענה סתמית אשר טוב היה לולא נטענה, שכן היא  1המשיבה  .61

 1.2.17ראות הדין ואת ההסכמה הדיונית בין הצדדים מיום נוגדת לחלוטין את הו

בה נכתב כי הצדדים יוכלו להעביר השגותיהם על השומה המייעצת ועל השגות 

לאחר מכן, ועדת הערר תחליט איזה שאלות להפנות לשמאי המייעץ הצדדים ו"

 , לתיק המוצגים של המשיבה163, עמ' 9, מוצג 1.2.17)פרוטוקול מיום  אם בכלל"

1.) 

עוד נטען כי סמכותה של ועדת הערר שלא להעביר שאלות לשמאי המייעץ 

הגיש שמאי " לתקנות תו"ב סדרי דין הקובעת: ג.)א(14מתקנה עולה בבירור 

מייעץ את חוות דעתו לוועדה, רשאית הוועדה להגיש לשמאי המייעץ ולאפשר 

דדים להגיש לו באמצעותה, שאלות בכתב, והשמאי המייעץ ישיב עליהן לצ

ימים מיום שקיבל אותן; סברה הוועדה שאין להציג שאלה  14בכתב בתוך 

". כלומר, העברת ההשגות מסוימת לשמאי המייעץ, לא תועבר השאלה לעיונו

 נתונה לשיקול דעתה של וועדת הערר.

של ועדת הערר נקבע כי הצדדים יוכלו עוד נטען, כי במסגרת החלטת הביניים  .62

לטעון לעניין השומה המייעצת "טענות לטעות מהותית או דופי חמור". עם זאת, 

המערערים לא העלו כל טענה כגון תשתית משפטית שגויה או חסרה/ניגוד 

http://www.nevo.co.il/law/74677/14c.a
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אלא אך טענות סתמיות כנגד שיקול דעתו  –עניינים/מסד עובדתי בלתי הולם 

 המייעץ.שמאי של השמאי -המקצועי

טענה כי על פי תקנות תו"ב סדרי דין לא קיימת חובה להעביר את  2המשיבה  .63

  ג.)א(.14תקנה ההשגות לשמאי המייעץ כעולה מלשונה המפורשת של 

כי וועדת הערר פסקה באופן שאינו משתמע, כי השגות  2עוד טענה המשיבה 

דדים יבחנו תחילה על ידי הועדה, והיא תחליט, אם בכלל, להפנות את הצ

השאלות לשמאי המייעץ. לטענתה, המערערים אינם יכולים ואף מושתקים 

מלטעון כלפי ועדת הערר, כי הייתה חובה להעביר את השאלות להתייחסות 

באשר החלטות הועדה, קל וחומר, החלטה שניתנה בהסכמת  -השמאי המייעץ 

ערים, איננה ניתנת לפירוק והרכבה לפי בחירה, ויש לראותה, לכבדה המער

ולפעול על פיה כמכלול, ללא השמטת חלקים, וללא מתן פרשנויות חלקיות 

 ומוטעות.

 

 הכרעה לעניין חובת וועדת הערר להעביר ההשגות לשמאי המייעץ, טרם אימוץ השומה 

לתקנות תו"ב סדרי דין משאירה לוועדת הערר את שיקול הדעת  ג.)א(14תקנה  .64

האם להעביר את ההשגות על השומה המייעצת לשמאי המייעץ. גם ההסכמה 

הדיונית, המופיעה בסיפא של החלטת הביניים של הוועדה מאפשרת שיקול דעת 

 זה. 

ת העוסקות בנושאים שיקול דעת זה מאפשר לוועדה שלא להעביר למשל, השגו .65

משפטיים, בו יש לוועדה עדיפות על פני השמאי המייעץ. עם זאת,  כאמור לעיל 

( בחלות של 2עסקו השגות המערערים )והחלק הארי בהשגות המשיבים 

נושאים  -תוכניות ובמקדמי שווי ותחשיבים, הנובעים והקשורים לתוכניות אלו 

 שמאיים מובהקים. 

בחינה אובייקטיבית של ייעץ ביקשה ועדת הערר "אף בהחלטה למנות שמאי מ

יבחן וינתח כלל התכניות " ואף קבעה הוועדה כי השמאי "מומחה מקצועי

ויראה האם יש בתכנית  החלות על מקרקעי העוררים במצב התכנוני הקודם"

" משום תוספת פגיעה במקרקעי העוררים ביחס למצב התכנוני הקודם" 147מח/

 (. 1גי המשיבה למוצ 80, עמ' 5)מוצג 

בהינתן הפסיקה לעיל וההכרה בסמכותו המקצועית העדיפה של השמאי המייעץ  .66

 על וועדת הערר; 

בהינתן שההשגות שהוגשו עסקו בסוגיות שמאיות מובהקות ובעניינים מהותיים 

 היורדים לשורשו של עניין, כפי שפורט לעיל;

 י;בהינתן שהשמאי לא נימק את קביעותיו ביחס למקדמי השוו
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מומחה בהינתן שהוועדה עצמה ביקשה את חוות דעתו של השמאי המייעץ כ"

 ;מקצועי"

הרי שעל וועדת הערר היה להפעיל את שיקול דעתה ולהחליט להעביר את 

ההשגות לשמאי המייעץ. שהרי, ממה נפשך, לא היה בכך כדי לעכב אותה 

שובתו בפרסום החלטתה, שכן על פי התקנות היה על השמאי המייעץ לתת ת

 לעיל(.  ג.)א(, 14יום )תקנה  14להשגות בתוך 

הוועדה טעתה כשאימצה את השומה המייעצת בשלמותה כשברקע מהדהדות  .67

(, ללא מענה הולם. כאמור, וועדת הערר אף לא 2השגות המערערים )והמשיבה 

שגות לשמאי המייעץ, ומעבר לכך לא נטענה כל נימקה למה לא העבירה את הה

 טענה לבהילות במתן החלטה. 

זאת ועוד, מבלי להיכנס לעובי הקורה, ערעור זה עסק במקרקעין שערכם נפגע 

)כך גם על פי החלטת וועדת הערר( עקב פעולה תכנונית של רשות, תכנית 

וי . לטענת המערערים, המסתמכים על שומה מטעמם, היקף הפיצ147מח/

מיליון שקל. קביעת היקף  6-הנדרש, מעבר לקביעת השמאי המייעץ עומד על כ

הפגיעה, שנדרשה באמצעות השומה המייעצת, משליכה על ערכם של המקרקעין 

 ועל ממונם של המערערים. 

אני מסכים עם המערערים כי על וועדת הערר היה לנקוט משנה זהירות, טרם 

אם וועדת הערר הייתה מעבירה את ההשגות  היא חורצת דין. דבר לא היה נגרע,

כך ובהסתמך -לשמאי המכריע, מקבלת את תשובותיו ונותנת את החלטתה אחר

 על התשובות..

מכל האמור לעיל, בארבע שאלות המשנה שנדונו, עולה כי אכן נפלו  לסיכום: .68

 פגמים בהחלטה של ועדת הערר. 

ם לשמאי המייעץ על שגתה ועדת הערר בכך שלא העבירה את השגות המערערי

 מנת לקבל את תשובותיו להשגות שעלו. 

בנסיבות הללו היה על ועדת הערר להעביר לשמאי המייעץ את השגות             

המערערים ולא לדון ולהכריע בהן, מה גם שלא רק המערערים הגישו השגות 

-שאף טענה כי השומה מבוססת על מסד עובדתי 2מהותיות אלא אף המשיבה 

ני חסר. אי העברת השאלות המהותיות, היורדות לשורש השומה המייעצת תכנו

והליך הערר, פגעה בהליך הערר כולו. החלטה זו לוקה בחוסר סבירות ומהווה 

 פגם חמור בהתנהלות ועדת הערר.

 עוד שגתה ועדת הערר בכך שלא נימקה את אי העברת ההשגות הללו.             

 

הסבירות באופן שמאפשר לבית המשפט להתערב האם חרגה ועדת הערר ממתחם  (2

 בשיקול דעתה?
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לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, בכתבי הטענות, בערר שהוגש, בהחלטה הסופית של  

וועדת הערר ובמוצגים הרבים שהוגשו, הגעתי לכלל מסקנה כי הפגמים שנפלו בהחלטת 

לכך, מצאתי לנכון  וועדת הערר, מעידים על חריגה ממתחם הסבירות, האמור בדין. אי

 להתערב בהחלטתה של וועדת הערר. 

עם זאת, התערבות זו הולכת עקב בצד אגודל, עם החוק, התקנות והפסיקה שהקנו  

לגופים מעין שיפוטיים, וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה והשמאי המייעץ, את 

 . חוק התכנון והבניהל 197סעיף תפקידם החשוב בהליכי תביעת פיצויים לפי 

  

 סוף דבר: 

בקשת המערערים להורות על קבלת תביעתם לפיצויים בהיקף הפיצויים שנקבע בחוות  

  ;נדחית –דעת השמאים מטעמם 

 לת; מבוט - 6.11.2017החלטת ועדת הערר מיום  

אני מורה על השבת הדיון לוועדת הערר, על מנת שזו תעביר את השגות המערערים 

לשמאי המייעץ, היות  2)וועדת הערר לא תעביר את השגות המשיבה לשמאי המייעץ 

לא הגישה ערעור על החלטת וועדת הערר ]למרות השגותיה על השומה  2והמשיבה 

 ; המייעצת[, אלא היא משיבה בערעור זה(

ג.)א( 14יום, כאמור בתקנה  14השמאי המייעץ להשיב על השגות המערערים בתוך על 

 לתקנות תו"ב סדרי הדין;

 ג.)ב(; 14וועדת הערר תזמן את השמאי המייעץ לדיון בערר, כאמור בתקנה 

 השמאי יגיש לוועדת הערר שומה מייעצת מתוקנת;

 תוקנת;וועדת הערר תיתן את החלטתה הסופית לאור השומה המייעצת המ

 

 

המערערים טענו טענות נוספות. לא מצאתי לנכון לדון בהן. כך לא מצאתי לנכון 

להתערב, לגופו של עניין, בשאלה בדבר קיומה או אי קיומה של "עננה תכנונית", שאלה 

 .שצפויה לקבל מענה בתשובות השמאי המייעץ להשגות המערערים

 תוצאת כל האמור לעיל היא שהערעור מתקבל בחלקו.

         למערערים שכ"ט עו"ד והוצאות בסך כולל של תשלמנהלאור התוצאה, המשיבות 

ועד לתשלומו המלא  מוד למדד ויישא ריבית כחוק מהיוםסכום זה יהיה צ₪.  50,000

 בפועל.  

 המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים.  
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