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  האם נגמר חישוב אשדר? 

  אופן תחשיב ההשבחה החלטת ועדת הערר בעניין חוזי ביטל את בית המשפט המ
  בינוי-פינויבפרויקטים של 

  

בינוי -פינויכנית  ות בגין  ההשבחה  היטל  ענייננו בערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר*, שבה נקבע כי  

ההשבח ושב  יח בגין  שנוצרק  לרה  ה  הקיימות  הדירות  שבין  השווי  עליית  שיקבלו  דירות  עקב  התמורה 

  .  היזם מהדירות העודפות שקיבל בהתעלם  ו הדיירים,

"בכל הכבוד,   כי  בין השאר  לי קיבל את ערעורה של הוועדה המקומית בסוגיה זו וקבע בית המשפט המנה 

דאות. כל עוד המחוקק לא ייחד  הוורת  הגבין אך בשביל פישוט ההליך ולא ניתן להתנות על הוראות הד

פינוי בתוכנית  ההשבחה  לחישוב  זו  -הוראות  בתוכנית  ההשבחה  חישוב  לעקרונות  להתייחס  יש  בינוי, 

ה אחרת. כלומר, חישוב הפער בין מלוא הזכויות במצב הקודם לבין מלוא הזכויות  יח כבכל תכנית משב

  חדש". במצב ה   הזכויות וש  אות הנדרשות למימוצבמצב החדש, בניכוי הה

זו כדי לקבוע    :ראוי לציין כי בית המשפט הוסיף היא בהכרח    דווקא שיטת המערערת כי  "אין בהחלטתי 

ה  כל עוד חישוב ההשבחה נעש ...  בינוי-המתודה השמאית הנכונה לחישוב ההשבחה בפרויקטים של פינוי

    ".י השנייהורף לשימוש במתודה אחת על פנבהתאם להוראות הדין, אין יתרון ג

  התכנון והבניה לתוספת השלישית לחוק    ג)(19אם ניתן לבקש פטור לפי סעיף    אסוגיה נוספת שנדונה הי 

  הרחבה של דירת מגורים)./לבנייהפטור (לעניין  בינוי-בפרויקטים של פינוי

ך העיר כי מבלי  טית, אבהיותה תיאורכי במקרה דנן לא היה מקום לדון בסוגיה  ם  אומנקבע  בית המשפט  

בעניין מסמרות  לפי  ,  ולדידו  לקבוע  הפטור  את  להחיל  מניעה  גם  19  ףסעי"אין  השלישית  לתוספת  (ג) 

"הדיירים הם בעלי הקרקע והנהנים מהזכויות, ובחירתם למכור את  ף כי  , והוסיבינוי"-בפרויקטים של פינוי

יית דירותיהם, איננה אמורה להשפיע  נו ויינתנו להם לבנבתמורה לשירותים שנית   ספות ליזםהזכויות הנו

    נק בגין הזכויות שאינן מועברות ליזם".על הפטור המוע 

  

  זו תתבקש. אם ייתן רשות ערעור,   ופתע אם בית המשפט העליוןהעקרונית, לא נ ההסוגיילאור  -הערת המערכת 
  

  . 21.4.20מיום   3688 מס' יומון ורא *
  
לועדה  והו  52383-10-20מ"נ  ע אביבובנייה  ן  תכנומקומית  פלס  תל  וגלית  זינגר  שלום  עוה"ד  אשדר  נ'    גרטל)-(ע"י 

  . יפו-בתל אביבבבית המשפט לעניינים מנהליים    26.8.21. ניתן ביום  ואח'(ע"י עו"ד אוהד יאראק)  חברה לבניה בע"מ  
  עפר טויסטר, עו"ד.  כתב:  ירדנה סרוסי.: תשופט

  
  לייעוץ משפטי.תחליף   ן הוא מידע ראשוני בלבד ואי הואהאמור  

 טויסטר, עורכי דין.  כל הזכויות שמורות לחברת עט הוצאה לאור בע"מ ולמשרד עפר  


