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גוש  ,6207חלקה 30
רח' חביבה רייך 14
רמת גן

 .1המינוי
ביום  22/06/2017מוניתי על ידי יו"ר מועצת שמאי המקרקעין כשמאית מכריעה בהתאם
להוראות תיקון  84לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – ( 1965להלן" :החוק").
 .2מטרת השומה
אומדן ההשבחה הנובעת מאישורן של התכניות וההקלות ,אשר אושרו במסגרת בקשה להיתר
בניה מס'  ,2014712כמפורט בסעיף  4להלן.
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 .3פרטי הנכס
גוש
חלקה
שטח רשום
סוג הנכס
כתובת

-

6207
30
 627מ"ר
חלקה עם בניין מגורים המיועד להריסה.
רח' חביבה רייך  ,14רמת גן.

 .4מועדים קובעים לשומה
תכנית/הקלות

מועד קובע

רג/340/ג

29/08/1980

רג/מק/340/ג11/

30/03/2001

רג/מק/340/ג19/

12/12/2005

רג/340/ג15/

03/03/2006

אישור הקלות

12/02/2017

 .5דיון
ביום  18/09/2017התקיים דיון במשרדי בנוכחות :מר שלמה מרקוביץ – שמאי המשיבה ,מר
יוסף לב – מתמחה ממשרדו של שמאי המשיבה ,גב' ז'נט אמיר – שמאית המבקשת ועו"ד ליאנה
שעשוע  -שמאית מקרקעין ממשרדי.
פרוטוקול הדיון נשלח אל הצדדים ביום .19/09/2017
 .6מסמכים שהוצגו
עמדת המשיבה מפורטת בשומתו המתוקנת של מר שאול לב ,מיום ( 25/05/2017מס'  41-17ב'),
על נספחיה ,ותשובתו לשומת המבקשת מיום ( 22/08/17מס'  41-17ג').
עמדת המבקשת מפורטת בשומתה של גב' ג'נט אמיר ,מיום ( 06/07/2017מס'  ,)1188/2017על
נספחיה.

 .7ביקור בנכס
ביקור עצמאי בנכס נערך ע"י הח"מ ביום .26/10/17
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 .8תיאור הנכס והסביבה
הנכס הנדון מהווה חלקה ועליה בניין מגורים ,המיועד להריסה ובניה מחדש ,בן שלוש קומות
מעל קומת עמודים מפולשת ,כולל תשע יחידות דיור ,הבנוי על חלקה  30בגוש  ,6207רחוב חביבה
רייך  ,14בשכונת החרוזים ,רמת גן (להלן" :הנכס").
שכונת החרוזים ,מהווה שכונה שקטה בצפון מערב העיר רמת גן .סביבת הנכס מאופיינת בבנייני
מגורים ותיקים לצד בניינים בהתחדשות עירונית.
רחוב חביבה רייך ,בקטע הנדון תחום בין הרחובות רות ממערב ורחוב רחובות הנהר ממזרח.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל ,בין היתר; כבישים סלולים ,מדרכות ותאורת רחוב.
החלקה הנדונה ,בשטח רשום של  627מ"ר ,בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן ופונה בחזית הצפון
מזרחית לרחוב חביבה רייך .אורך החזית של החלקה הינו כ 21 -מ' ועומקה כ 29 -מ'.
 .9המצב המשפטי
בהתאם להעתק רישום מרוכז מפנקס הזכויות אשר הופק באמצעות האינטרנט ביום
 ,06/07/2017עולה שחלקה  30בגוש  6207הינה בשטח רשום של  627מ"ר וכוללת  9תת חלקות,
כמפורט להלן:
קומה

1

2

3

תת
חלקה

שטח
רשום
(מ"ר)

1

49.15

2
3

49.15
37.35

4

49.15

5

49.15

6

37.35

7

49.15

8

49.15

9

37.35

בעלים

החלק
בבעלות

ביאל יפתח
רייטר בי-אל
שרון
ורצקי ריב
מנדלוביץ חיים
רוניס אדוארד
רוניס אדוארד
חסון ליאורה
קדש מנוחה
קדש מנוחה
גוהר שלמה
גוהר-חכמו רויטל
אביב ניסים
אביב דניאלה
כהן דליה

1/2
1/2
בשלמות
בשלמות
1/2
1/2
בשלמות
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
בשלמות

החלק
ברכוש
המשותף
49/405
49/405
37/405
49/405
49/405
37/405
49/405
49/405
37/405

 בשנת  2014נרשמו בחלקה הערות לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,לטובת קבוצת הירדן-חביבה  14על הנהר בע"מ ,על כל תתי החלקות.
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 .10המצב התכנוני
10.1

מצב קודם
 .10.1.1תכנית רג -126/פורסמה למתן תוקף בי.פ 1133 .מיום 19/11/1964
מטרת התכנית הינה לשנות את ייעודה של הקרקע הנמצאת בגבולותיה לצורך
תכנון וחלוקה מחדש.
בהתאם לתשריט התכנית ,מסווגת החלקה הנדונה כ"אזור מגורים ב' מפולש"
בו יחולו ההוראות הבאות:
 500מ"ר
שטח מגרש מינימאלי
 18מ'
רוחב מינימאלי של חזית
 25%בקומות העליונות
אחוזי בניה
 6דירות
מספר דירות מקסימאלי למגרש
 3קומות מעל קומת עמודים
מספר קומות
מפולשת
בקומת העמודים יותר שימוש לחדרי מדרגות בלבד.

10.2

מצב חדש
 .10.1.2תכנית רג -340/פורסמה למתן תוקף בי.פ 2591 .מיום 27/12/1979
בהתאם לתשריט התכנית ,מסווגת החלקה הנדונה כ"אזור מגורים ב'" ו"-שטח
ציבורי פתוח מוצע".
להלן הוראות הבניה לאזור מגורים ב':
 500מ"ר
שטח מגרש מינימאלי
 18מ'
רוחב מינימאלי של חזית
 25%בקומות העליונות
אחוזי בניה
8%
מרפסת לכל קומה
 6דירות
מספר דירות מקסימאלי למגרש
 3קומות מעל קומת עמודים
מספר קומות
מפולשת
עפ"י סעיף  113להוראות התכנית תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר תוספת
בניה של  1%לקומה על חשבון שטח המרפסות באותה קומה.
 .10.1.3תכנית רג/340/ג -פורסמה למתן תוקף בי.פ 2651 .מיום 14/08/1980
מטרות התכנית הינן ,בין היתר; קביעת אחוזי בניה כוללים לשטח רצפות
ומרפסות ,סגירת מרפסות וקביעת מרתפים ושימושם.
באזור מגורים ב' תותרנה זכויות בניה של  35%לקומה ,הכוללות את שטחי
המרפסות ,ובסה"כ .105%
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בהתאם לסעיף  6להוראות התכנית ,לצורך קביעת שטח הבניה המותר ,אין
לקחת בחשבון ,בין היתר ,את השטחים הבאים; עליות וחדרי יציאה לגג ושטח
חדר מדרגות העולה על  12מ"ר לכל קומה.
הועדה המקומית תהא רשאית לאשר סגירת מרפסות בבנייני מגורים שהיתר
לבנייתם הוצא טרם כניסתה לתוקף של תכנית וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
סגירת המרפסות תותר ע"י חלונות הזזה או תריסים וכיוצא באלה ,סגירת
המרפסת תבוצע מחומרים עמידים בפני חלודה ואופן הסגירה ,החומרים
והעיצוב יהיו באישור מהנדס העיר.
מרפסות שירות -הועדה המקומית לא תתיר הקמת יחידת דיור אלא אם כן
נקבעה בה מרפסת שירות של  2.5מ"ר ביחידת דיור ששטחה עד  80מ"ר ו 3 -מ"ר
ביחידה ששטחה למעלה מ 80 -מ"ר.
חדרי יציאה לגג -יותר שטח לעליית הגג שלא יעלה על  12מ"ר לכל דירה בקומה
האחרונה.
 .10.1.4תכנית רג/340/ג -1/פורסמה למתן תוקף בי.פ 3181 .מיום 29/03/1985
מטרת התכנית הינה קביעת הוראות לבניה על גגות בתי מגורים ,לרבות בתי
מגורים שקומת הקרקע שלהם אינה משמשת מגורים.
יתאפשר היתר לבניית חדרי יציאה לגג מתוך הדירות העליות בשטח שלא יעלה
על  23מ"ר.
 .10.1.5תכנית רג/340/ג -3/פורסמה למתן תוקף בי.פ 4047 .מיום 08/10/1992
ניתן יהיה להקים קומת מרתף אחת לפי גודל הקומה הטיפוסית לחניה ,מקלט,
מתקנים הנדסיים ,מתקנים תברואתיים ,מעליות ,חדרי מדרגות ,אולם
התעמלות וכד' .יתרת השטח מותר להקצות למחסנים לדיירי הבית בלבד לפי 6
מ"ר לכל היותר לדירה.
 .10.1.6תכנית רג/מק/340/ג -6/פורסמה למתן תוקף בי.פ 4413 .מיום 28/05/1996
בהתאם להוראות התכנית גודל מגרש מינימאלי יקבע לפי  450מ"ר.
 .10.1.7תכנית רג/מק/340/ג -9/פורסמה למתן תוקף בי.פ 4451 .מיום 24/10/1996
הועדה רשאית ,באזורים בהם קיים בניין להריסה ,לקבוע כי ניתן יהיה לקבל על
כל יח"ד ,המיועדת להריסה 2 ,יח"ד נוספות בהתאם לזכויות המותרות עפ"י
התכנית הראשית.
 .10.1.8תכנית רג/מק/340/ג -11/פורסמה למתן תוקף בי.פ 4972 .מיום 15/03/2001
מטרות התכנית הינן כדלקמן:
 תוספת זכויות בניה בשיעור של  16%משטח המגרש ( 6%לשיפור תנאי דיור, 5%להתקנת מעלית ו 2.5% -לכל תוספת קומה).
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מתן אפשרות לבנית חדרים על הגג או לחילופין דירות נוספות על הגג ,ללא
שינוי בזכויות בניה קיימות.
ברחובות שרוחב הדרך עולה על  12מ' ,לאפשר תוספת  2קומות נוספות מעל
מספר הקומות שנקבע בתכנית המתאר.
מתן אפשרות להעביר זכויות בניה מקומה לקומה בהתאם לזכויות
הקיימות.
גובה המבנים על הגג יהיה עפ"י גובה קומה טיפוסית רגילה באותו בניין.
תכנית זו ממצה את כל ההקלות הכמותיות.

 .10.1.9תמ"א -38 /פורסמה למתן תוקף בי.פ 5397 .מיום 18/05/2005
התכנית מהווה תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
ותחול על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני התאריך .01/01/1980
הועדה המקומית רשאית להתיר תוספת בניה למבנים קיימים המיועדים
למגורים ובלבד שהמבנה יחוזק.
תותר תוספת זכויות בניה לצורך הוספת יחידות דיור במבנה באחת
מהאפשרויות הבאות:
 סגירה ומילוי של קומה מפולשת בתנאים הבאים בתנאי שגובה קומהמפולשת יותאם לגובה קומת מגורים ,התוספת תכלול מרחב מוגן
והתשתיות הקיימות של הבניין יועתקו.
 הקמת קומה אחת נוספת למבנה בתנאי שהקומה הנוספת לא תחרוג מקוההיקף של הקומה מתחתיה ,התוספת תכלול מרחב מוגן או חדר מחוזק
ותכניות לבניה על גגות יחולו על גג הקומה הנוספת.
 הקמת אגף נוסף למבנה בתנאים בתנאי שקווי הבניין של תכניות מאושרותמאפשרות את התוספת ,השטח הכולל של האגף לא יעלה על השטח הכולל
של הקומה הטיפוסית ,מספר הקומות של האגף הנוסף יהיה כמספר
הקומות של המבנה אליו הוא מוצמד והתוספת תכלול מרחב מוגן על פי
חוק.
תותר תוספת זכויות בניה בשטח כולל לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות
בתנאים הבאים:
 קווי הבניין על פי תכנית מאושרת החלה על המקום מאפשרים את התוספת.על אף האמור תותר חריגה של קווי הבניין ובלבד שלא יקטנו עקב החריגה
מ 2 -מ' לחזית ולצד ו 3 -מ' לאחור.
 תוספת השטח תכלול מרחב מוגן על פי חוק. תותר תוספת שטח של עד  25מ"ר לדירה במפלס הקיים. ההרחבה תותר רק אם תבוצע למלוא גובהו של האגף.בהתאם לסעיף  23לתכנית ,במידה ושוכנע מוסד תכנון כי יש להתאים הוראות
תכנית זו לתנאים הייחודיים של הישוב ,יהיה מוסמך לאשר תכנית מפורטת
שמטרתה חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה.
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 .10.1.10תכנית רג/מק/340/ג -1/11/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5402 .מיום 31/05/2005
ניתן יהיה להעביר זכויות בניה מקומה לקומה בהתאם לזכויות המותרות ,כולל
כל ההקלות ערב אישורה של תכנית זו.
 .10.1.11תכנית רג/מק/340/ג -19/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5462 .מיום 27/11/2005
מטרת התכנית הינה ,בין היתר ,ביטול חובת חישוב  48מ"ר מתוך חדרי
המדרגות כשטח עיקרי.
ניתן יהיה להוסיף שטחי שירות בהתאם לתקנות התו"ב (חישוב שטחים ואחוזי
בניה בתכנית ובהיתרים) ,התשנ"ב –  ,1992ובהתבסס על הוראות המעבר
שבסעיף (13ב)( )2לתקנות הנ"ל ,להוסיף שטחי שירות בחדר מדרגות במקום 12
מ"ר לכל קומה עד  4קומות כולל קומת עמודים מפולשת המצויינים בתקנון
רג/340/ג ,סעיף  6ב' המבוטל עפ"י תכנית זו.
 .10.1.12תכנית רג/340/ג -21/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5480 .מיום 12/01/2006
התכנית מאפשרת בנית חדרי יציאה לגג בשטח עיקרי של עד  40מ"ר לדירה או
 30%משטח הגג ,לפי הקטן מביניהם .שטח חדר היציאה על הגג לא יעלה על
 50%משטחה העיקרי של הדירה .תותר בנית חדרי יציאה לגג בשטח של עד 23
מ"ר ,לכל דירה עליונה ,אף אם שטח זה עולה על  50%משטחה העיקרי של
הדירה.
 .10.1.13תכנית רג/340/ג -15/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5495 .מיום 16/02/2006
בהתאם להוראות התכנית ניתן יהיה לבנות מחסן בשטח מירבי של  6מ"ר נטו,
לכל יחידת דיור בתוך הדירה אשר יהא חלק בלתי נפרד ממנה.
 .10.1.14תכנית רג/מק/340/ג/21/א -פורסמה למתן תוקף בי.פ 5561 .מיום 30/07/2006
מטרת התכנית הינה ריכוז זכויות הבניה בבניין על פי תכניות תקפות ומתן
אפשרות להעברת שטחי בניה עיקריים בין הקומות השונות בבניין ,לרבות שטח
חדרי יציאה לגג ,שטח קומת כניסה ושטח דירת מדרון באזורים של בניה רוויה.
 .10.1.15תכנית רג/340/ג -1/3/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5629 .מיום 15/02/2007
התכנית מאפשרת בנית קומות מרתף בקו בניין אפס על מנת לאפשר גישה לחניה
וחניה במרתף.
 .10.1.16תמ"א/1/38/א -פורסמה למתן תוקף בי.פ 5704 .מיום 16/08/2007
מטרת התכנית הבהרת היחס בין זכויות הבניה אשר ניתנות בתמ"א לבין
זכויות הבניה אשר ניתנו בתכניות מפורטות הקודמות לתמ"א.
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 .10.1.17תכנית רג/מק/340/ג -2/3/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5837 .מיום 05/08/2008
התכנית מאפשרת הגבהת קומת המרתף העליונה ל 4.0 -מ' וגובה קומות המרתף
התחתונות ל 3.5 -מ'.
 .10.1.18תכנית רג/מק/340/ג -33/פורסמה למתן תוקף בי.פ 5931 .מיום 16/03/2009
התכנית מאפשרת הבלטת קו בניין קדמי ואחורי עד  1.40מ' מעל קומת הכניסה.
 .10.1.19תמ"א - 2/38/פורסמה למתן תוקף בי.פ 6069 .מיום 10/03/2010
התכנית קובעת הסדרים להריסת מבנה אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה
והקמתו מחדש ,כך שיעוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התכניות
המפורטות שחלות במקום בתוספת שטחי הבניה האמורים בתכנית זו.
התכנית כוללת הוראות לתוספת זכויות במבנה קיים בעל קומה מפולשת
ומאפשרת סגירת הקומה המפולשת בנוסף להקמת קומה נוספת או אגף כמופיע
בתכנית המקורית.
 .10.1.20תכנית רג/מק/340/ג -38/פורסמה למתן תוקף בי.פ 6101 .מיום 24/06/2010
מטרת התכנית הינה לקבוע יחס צפיפות של  6יח"ד למגרש של  450מ"ר באזור
מגורים ב' .במקרה של חלק יח"ד העולה על  ,50%יעוגל ליחידה שלמה.
 .10.1.21תכנית רג/340 /ג -30/פורסמה למתן תוקף בי.פ 6140 .מיום 07/10/2010
תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף  23לתמ"א  38ומטרתה מתן אפשרות
לתוספת קומה בבניין בנוסף לזכויות הבניה אותן רשאית הועדה המקומית
להתיר בכפוף לחיזוק מבנים.
תוספת קומות -תותר תוספת של קומה אחת למספר הקומות המאושר עפ"י
תכנית בתוקף .תוספת זו הינה בנוסף לזכויות בניה שהועדה המקומית רשאית
להתיר עפ"י תמ"א  38על תיקוניה.
תוספת זכויות -תותר תוספת זכויות בניה בהיקף של שטח קומה עליונה מאושר
בבניין .תוספת זכויות הבניה יכולה לשמש הן לבניית יח"ד חדשות ,הן להרחבת
יח"ד קיימות בבניין והן כשילוב ביניהן.
סגירת קומה מפולשת -תותר סגירת קומת עמודים מפולשת לצורך מגורים וכן
תוספת יח"ד ו/או מחסנים בבניין בקומה המפולשת.
 .10.1.22תמ"א -3/38/פורסמה למתן תוקף בי.פ 6430 .מיום 11/06/2012
התכנית מהווה שינוי לחלק מהוראות תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים
קיימים בפני רעידות אדמה ,בין היתר בתחומים הבאים:
 הקמת עד שתי קומות נוספות למבנה בתנאי שהקומות הנוספות לא יחרגומקו ההיקף של הקומה שמתחתיהן ,כולל תוספת השטחים במבנה הקיים.
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-

הקמת קומה חלקית על הגג ,בתנאי שהקומה החלקית הנוספת תהיה בשטח
של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה ,תוספת הבניה תוכל לשמש לצורך
הרחבת יחידות דיור בקומה שמתחתיה ,התוספת תכלול מרחב מוגן
ותוספת זכויות הבניה שתותר תהיה בהתאם להיקף הזכויות שנקבעו
בתכנית גגות או בכפוף לשקול דעת הועדה המקומית.

 .10.1.23תמ"א/3/38/א -פורסמה למתן תוקף בי.פ 7400 .מיום 13/12/2016
התכנית מהווה שינוי לתכנית חיזוק המבנים מפני רעידות אדמה בדרך של
הריסה ובניה מחדש.
בהתאם להוראות התכנית השטח הכולל לבניה ,שרשאית ועדה מקומית להתיר
מכוח תכנית זו ,יחושב לפי הפירוט הבא:
 תוספת שטח בניה של  13מ"ר בעד כל יחידת דיור הבנויה כדין בבניין הטעוןחיזוק.
 תוספת שטח בניה של עד  3.5קומות טיפוסיות מורחבות ,בהתאם למספרהקומות הבנויות כדין בבניין לפי הפירוט הבא:
שטח של  1.5קומות טיפוסיות מורחבת אם הבניין הקיים בן קומה אחת.
שטח של  2.5קומות טיפוסיות מורחבות אם הבניין הקיים בן שתי קומות.
שטח של  3קומות טיפוסיות מורחבות אם הבניין הקיים בן שלוש קומות.
שטח של  3.5קומות טיפוסיות מורחבות אם הבניין הקיים בן ארבע קומות.
קומה בתת הקרקע ,קומה חלקית על גג ששטחה פחות מ 50% -משטח
קומה טיפוסית וקומה מפולשת לא תובאנה במניין הקומות הקיימות.
 תוספת שטחי בניה ,אם בבניין הטעון חיזוק קיימת קומה מפולשת-בשיעורשל קומה טיפוסית מורחבת לאחר שיופחת משיעור זה השטח הבנוי
המשולב בקומה המפולשת.
 תוספת שטחי בניה לצורך מרחב מוגן דירתי. -תוספת שטחי בניה בתת הקרקע למטרות שירות.
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 .11רישוי
 .11.1ביום  05/06/1962הונפק היתר בניה מס'  6469להקמת בניין על גבי עמודים המכיל; 3
דירות בנות  2חדרים ונוחיות כ"א ו 6 -דירות בנות  2.5חדרים וחדר נוחיות כ"א ,בשטח
כולל של  490.50מ"ר .על פי תכנית הבקשה להיתר ,הקומות הטיפוסיות בשטח של 163.50
מ"ר  +מרפסות פתוחות בשטח של  68.57מ"ר ,כ"א.
 .11.2ביום  11/06/1964הונפק היתר בניה מס'  7662לסגירת שתי מרפסות מטבח בשתי דירות
קיימות בקומות א' ו-ב' בשטח כולל של  10.22מ"ר.
 .11.3ביום  15/06/1964הונפק היתר בניה מס'  7672לסגירת מרפסת מטבח בדירה קיימת
בקומה ב' ,בשטח של  5.37מ"ר.
 .11.4ביום  21/10/1965הונפק היתר בניה מס'  8512לסגירת מרפסת מטבח בדירה קיימת
בקומה ג' בשטח של  4.95מ"ר.
 .11.5ביום  31/03/1966הונפק היתר בניה מס'  8789לסגירת מרפסת בשטח של  5.21מ"ר בדירה
קיימת בקומה ג'.
 .11.6ביום  03/09/17הונפק היתר בניה מס'  ,2017238במסגרת בקשה להיתר בניה מס'
 ,2014712אשר אושרה ביום  06/09/15להריסת מבנה קיים בן  3קומות על הקרקע ובו 9
יח"ד ,והקמת מבנה חדש ובו  27יח"ד ,בן  8קומות  +קומת גג חלקית ,מעל קומת קרקע
( 10קומות ברוטו) ,מעל  3קומות מרתף חניה ובהן  28חניות.
 להלן שטחי הבניה המאושרים במסגרת הבקשה להיתר בניה:שטח
עיקרי,
מ"ר

שטח שירות (מ"ר)

קומה
מוצע

מרתף 3
מרתף 2
מרתף 1
קרקע
ראשונה
שניה
שלישית
רביעית
חמישית
שישית
שביעית
שמינית
תשיעית

87.86
227.80
228.48
228.48
228.48
227.80
227.80
227.80
230.89
204.80

מבואות
וחדרי
מדרגות
18.20
18.20
18.20
68.49
35.35
34.99
34.99
34.99
35.35
35.35
35.35
35.35
27.06

חניה

442.03
491.97
471.62

מתקנים
ומערכות
טכניות

ממ"ד

62.81

90.53
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
1.41

12.70
38.10
38.10
38.10
38.10
38.10
38.10
38.10
38.10
25.40

אחר

סה"כ

523.04
510.17
489.82
204.87 33.15
76.06
75.70
75.70
75.70
76.06
76.06
76.06
76.06
53.87

סה"כ
בבניין
(מ"ר)
523.04
510.17
489.82
292.73
303.86
304.18
304.18
304.18
303.86
303.86
303.86
306.95
258.67
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שטח
עיקרי,
מ"ר

שטח שירות (מ"ר)

קומה
מוצע

מבואות
וחדרי
מדרגות

חניה

גג טכני
סה"כ
המבנה

מתקנים
ומערכות
טכניות

ממ"ד

אחר

14.80
431.87 2,120.19

190.43 1,405.62

סה"כ

14.80

סה"כ
בבניין
(מ"ר)
14.80

4,491.01 2,370.82 33.15 342.90

 במסגרת הבקשה להיתר בניה פורסמו הקלות ,כדלקמן:פרסום הודעות עפ"י סעיף  27לתמ"א :38
 הקלה בקו בנין אחורי  3מ'. הקלה בקווי בנין צידיים  2.7מ'. הקלה בקווי בנין צידיים  2.1מ' ,לצורך הבלטת מסתורי כביסה – לא מאושר. הוספת  2.5קומות נוספות וסגירת קומת עמודים מפולשת.פרסום הקלות עפ"י סעיף  149לחוק התו"ב:
 תוספת קומה בהתאם לתקנות סטייה ניכרת לצורך מימוש זכויות בניה. תוספת  2מרתפי חניה לשם עמידה בתקן חניה. הגבהת גובה קומת מרתף חניה לשם התקנת מתקני חניה. הגדלת תכסית קומת הגג מעבר ל 75% -המותרים – לא מאושר. ביטול מרפסות שירות כמתחייב התכנית רג/340/ג. הבלטת מרפסות ב 1.2 -מ' מעבר לקו בנין קדמי. מילוי אדמה גננית מעל מרתף בפחות מ 1 -מ' ( 40ס"מ) כנדרש בתכנית /340ג.17/ הגדלת שטח מרתף חניה מתחת לשטח ההפקעה לצורך מיסעה ועמידה בתקן חניה– לא מאושר.
 מעבר כלי רכב ע"ג השצ"פ בחזית המגרש לצורך עמידה בתקן חניה – לא מאושר. -ניוד שטחי שירות (מחסנים קומתיים) בין הקומות – הקלה לא נדרשת.
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 .12טיעוני הצדדים ,דיון והכרעה
.12.1

ההשבחה נבחנה בהתאם להלכת פמיני (רע"א  )4217/04למועד תחילתן של כ"א
מהתכניות המפורטות בסעיף  0להלן וכן למועד אישורן של ההקלות ,קרי – .12/02/17

.12.2

המימוש הינו מלא ,במסגרת בקשה להיתר בניה מס'  ,2014712הכוללת הקלות.

.12.3

אימצתי את הסכמת הצדדים כי אין חבות בהיטל השבחה בגין תכניות לתוספת חדרים
על הגג (רג/340/ג ,1/רג/340/ג ,)21/בהתאם להוראות תיקון  96לחוק ,בגין זכויות מכוח
תמ"א  38על תיקוניה ובגין זכויות בניה החופפות להוראות תמ"א  38על תיקוניה
בתכנית רג/340/ג.30/

.12.4

החלק היחסי לחיוב בהיטל השבחה ,בגין תכניות רג/340/ג ,11/רמ/340/ג 19/ו-
רג/340/ג ,15/הינו  307/405חלקים ,בהתאם להסכמת הצדדים.

תכנית רג/340/ג -מועד קובע 29/08/1980
 .12.5תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
-

בהתאם להיתר הבניה המקורי בנכס אושרה בניה למגורים בשטח של  490.5מ"ר +
מרפסות בשטח של  68.57מ"ר בקומה ,ובסה"כ  205.71מ"ר.

 בחישוב השווי במצב הקודם ,הובאו בחשבון המרפסות הסגורות בהיתר ,בשטח של 25.75מ"ר ,לפי מקדם שווי  ,1ויתרת המרפסות הפתוחות ,אשר לא נסגרו בהיתר,
בשטח של  179.96מ"ר ,לפי מקדם שווי של .0.5
-

בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) התשכ"ז ,נקבע כי
סגירת מרפסת הינה פעולה הדורשת הוצאת היתר .תקנות בדבר היתר לעבודה
מצומצמת ,אשר התפרסמו בשנת  ,1968המאפשרות סגירת מרפסות בתריסים
בהיתר לעבודה מצומצמת אינן מייתרות את הצורך בהיתר.

-

שמאי המשיבה הפנה בתמיכה לטיעוניו לפסק דין בג"צ  640/78בוריס קצאן נ'
הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה ,אשר קבע כי הנוהג של סגירת מרפסות
והכללתן בשטחי הבניה המותרים לבניה ,הינו בלתי חוקי.

-

כמו כן ,הפנה שמאי המשיבה להכרעות הבאות; הכרעת מר אמנון נזרי ,ברחוב
סמטת השילוח ( 7גו"ח  ,)9158/221הכרעת מר בצלאל קציר ,ברחוב הירדן ( ,34גו"ח
 )6182/65והכרעת גבע בלטר ,ברחוב הצנחנים ( 32גו"ח  .)6145/778בהכרעות אלו
נקבע מקדם למרפסת מקורה של .0.7

-

בתכנית רג/340/ג' קיימות הוראות לסגירת המרפסות ,כמופיע בפרק המצב התכנוני,
מכאן התכנית הינה תכנית אשר בגינה ניתן להוציא היתר רגיל או היתר לעבודה
מצומצמת.

-

במצב החדש הובאו בחשבון זכויות בניה בשיעור של .105%
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שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
-

הובאה בחשבון מקדם דחיה  0.18עד לתום החיים הכלכליים.

 ערכי שווי  -שמאי המשיבה טען לשווי של  $ 200למ"ר מבונה בהתבסס על בטאון"מקרקעין וערכם" ממרץ  ,1980שם צוין כי שווי קרקע לחדר הינו בטווח של 120,000
ל"י  250,000 -ל"י ופרסום נוסף מדצמבר  ,1980שם צוין כי שווי קרקע לחדר הינו
בטווח של  25,000שקלים 50,000 -שקלים.
 להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:מהות
מגורים
מרפסות סגורות בהיתר
מרפסות פתוחות
שטח במצב קודם
שטח במצב חדש

שטח
 490.50מ''ר
 25.75מ''ר
 179.96מ''ר

מקדם
1.0
1.0
0.5
105%

שטח אקו'
 490.50מ''ר
 25.75מ''ר
 89.98מ''ר
 606.23מ''ר
 658.35מ''ר

תוספת שטח לחיוב
שווי מ"ר אקו'
שער יציג
מקדם דחיה
החלק החייב בהיטל השבחה

 52.12מ''ר
$200
0.005578
0.18
172/405

השבחה

₪4.44

 .12.6תמצית טיעוני שמאית המבקשת:
 תכנית רג/340/ג שינתה את זכויות הבניה ל 105% -בניה והתירה תוספת של  12מ"רלחדר יציאה לגג לכל יח"ד בקומה העליונה.
 עפ"י היתר הבניה שניתן לנכס ,השטח הבנוי הינו  163.50מ"ר  3 Xקומות ,ובסה"כ 490.50מ"ר  68.57 +מ"ר מרפסות.
-

שמאי המשיבה אינו מביא בחשבון בתחשיביו כי בחלק מהדירות נעשה מימוש
זכויות לאחר המועד הקובע ,כך שאת ההשבחה ,ככל שקיימת ,יש לחשב בגין 3/9
חלקים מהחלקה בלבד.
שמאי המשיבה הגיב כי החלק היחסי הינו לפי המופיע בנסח הרישום.

-

שמאית המבקשת טענה כי אין השבחה משינוי סיווג השטחים משטחי מרפסות
לשטח עיקרי מאחר ושטחי המרפסות שימשו כשטחים עיקריים בדירה .דהיינו ,בגין
השטח הקיים בהיתר של  702.21מ"ר לא חלה השבחה.

-

שמאית המבקשת התייחסה לתקנות להיתר לעבודה מצומצמת ,אשר אפשרו את
סגירת המרפסות בכל רחבי ישראל והכללתם בתוך השטחים העיקריים של הדירה
וציינה כי לטעמה לסגירת המרפסות היתה השפעה על שווי השוק של אותן דירות
ע"י הענקת ערך זהה לשטחי המרפסות ולשטחים העיקריים.
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שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
-

בתמיכה לטיעוניה הפנתה שמאית המבקשת להכרעות הבאות;
-

הכרעת שמאי מכריע בגו"ח  6519/654אשר קבע כי אין השבחה בגין הכשרת
מרפסות מקורות כשטח עיקרי.

-

בהכרעת שושי שרביט שפירא ,גו"ח  ,6536/516נקבע כי מאחר ומדובר בתיעוד
מצב קיים ,ללא שינוי מיקומם ,גובהם ומידותיהם ,הרי שחל אותו מקדם בשני
מצבי התכנון שכן תרומת המרפסות אינה משתנה ע"י כינויין כשטח עיקרי.

-

בהכרעת אמנון ניזרי ,גו"ח  ,6536/515נקבע כי מאחר ולא שונה גובה המרפסות,
מיקומן ,או השימוש בהן ,הרי שתכנית הר 2213/לא הוסיפה לתועלת שניתן היה
להפיק מהמרפסות במצב קודם.
שמאי המשיבה השיב כי אין זה מקרה דומה ,שכן אין מדובר בהריסה ובניה
מחדש.

-

בהכרעת אייל יצחקי ,גו"ח  ,6529/166נקבע כי אין בנכס השבחה הנובעת
מהמרת שטחי המרפסות לשטח דירתי.

-

לחלופין  ,וככל שלא יתקבל הטיעון העיקרי של שמאית המבקשת ,נטען כי
מרפסות מקורות מהוות חלק אינטגרלי בדירה ומשמשות באופן מעשי כחלק
מהשטחים העיקריים .לפיכך ,הובא בחשבון מקדם שווי למרפסות שלא נסגרו
בהיתר ,של  ,0.9המשקף שווי הקרוב לשווי של שטח עיקרי.

-

הובאה בחשבון דחיה לתקופה של  36שנים בשיעור היוון של  6%לשנה.

-

להלן תחשיב ההשבחה החלופי של שמאית המבקשת:
מצב קודם
שטח לבניה
 470.25מ''ר
 60.73מ''ר
 89.75מ''ר

אחוזי בניה
75%
מרפסות בהיתר
השלמה ל24%-

מקדם
1.0
1.0
0.9

סה"כ שטח

שטח אקו'
 470.25מ''ר
 60.73מ''ר
 80.78מ''ר
 611.76מ''ר

אחוזי בניה
105%
סה"כ שטח
הפרש לחיוב
החלק היחסי 3/9
שווי מ"ר מבונה
מקדם דחיה

מצב חדש
מקדם
שטח לבניה
1.0
 658.35מ''ר

 36שנים

השבחה

6%

שטח אקו'
 658.35מ''ר
 658.35מ''ר
 46.60מ''ר
 15.53מ''ר
₪1.12
0.12
₪2.13
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שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
הכרעה
.12.7

תכנית רג/340/ג הגדילה את זכויות הבניה לשיעור של  105%והתירה את סגירת
המרפסות שנבנו בהיתר טרם אישורה.

.12.8

ישנה הסכמה בין הצדדים כי לצורך אומדן השווי במצב הקודם יש להתחשב בבינוי
הקיים בפועל ,קרי שטח עיקרי של  490.50מ"ר  +מרפסות בשטח כולל של  205.71מ"ר
( 68.57מ"ר בקומה) ,אשר חלקן סגורות בהיתר.

.12.9

מקדם שווי למרפסות במצב קודם  -עיקר המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בסוגיית
מקדם השווי הראוי למרפסות במצב קודם ,האם מקדם  ,0.5לשיטת שמאי המשיבה ,או
שמא מקדם  1או לחלופין מקדם  ,0.9לשיטת שמאית המבקשת.

 .12.10לצורך בחינת השווי במצב הקודם יש לבצע אבחנה בין המרפסות הסגורות בהיתר,
בשטח של  25.75מ"ר ,כמפורט בפרק הרישוי לעיל ,לבין המרפסות ,המהוות בפועל חלק
אינטגרלי מהדירות ,אולם לא הוצא היתר לסגירתן.
 .12.11חרף השימוש שנעשה במרפסות אלו בפועל והיותן חלק בלתי נפרד משטח הדירה ,הרי
שברמה התכנונית לא ניתן להתעלם מן השונות המובנית בין שטחי בניה המיועדים
לשימושי מגורים ,ללא כל מגבלה ,לבין שטחי בניה המיועדים לשמש אך ורק כמרפסת,
על סוגיה השונים .שונות זו תבוא לידי ביטוי בהכרח גם בשווי בין ייעודי הקרקע.
 .12.12בנסיבות אלו והגם שסיפוח המרפסות לשטח העיקרי של הנכס בוצע הלכה למעשה ,אך
ללא היתר כדין ,הרי שאישור התכנית כמוהו כהכשרת הבניה בדיעבד והסדרת שטחי
המרפסות כשטח עיקרי כלפי כולי עלמא ,פעולה שיש בה כדי להשפיע באופן ישיר ומיידי
על שווי הנכס.
 .12.13מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הפרקטיקה של סיפוח
מרפסות מקורות לשטח הדירות ע"י סגירתן בתריסים והריסת המחיצות המפרידות בינן
לבין שטח הדירה העיקרי ,נהוגה בעיר מזה עשרות שנים ,במהלכן לא נקטה הועדה בשום
פעולה להסדרת הנושא ואכיפתו.
 .12.14לאור הנימוקים לעיל ובהתחשב כי המרפסות בנכס הנדון הינן מקורות ,סגורות וקרובות
באופיין לשטח עיקרי ,אני בדעה כי מקדם השווי הראוי לשטחי המרפסות בהיתר הבניה
המקורי ,של  179.96מ"ר ,הינו .0.85
 .12.15השווי במצב חדש – במצב החדש הובאו בחשבון זכויות בניה בשיעור של  105%משטח
החלקה ,המהווים  658.35מ"ר.
 .12.16הצדדים התעלמו בתחשיביהם מההוראה בתכנית המחייבת חישוב של עד  48מ"ר (12
מ"ר לקומה  4 Xקומות ,כולל קומת העמודים המפולשת) מחדר המדרגות ע"ח השטח
העיקרי .לפיכך ,בחישוב השווי במצב החדש קוזז שטח של  48מ"ר.

כתובת :החרש  8רמת השרון  4726208טל 03-9223388 :פקס 03-9220811 :דוא"לdanashihor@gmail.com :

עמוד  15מתוך 36

דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .12.17חישוב שטחי הבניה האקו' בשני מצבי התכנון ,בהתאם לעקרונות שנקבעו לעיל ,מביאני
למסקנה כי בנכס הנדון לא חלה השבחה עקב אישורה של תכנית רג/340/ג ,כמוצג
בתחשיב שלהלן:
מצב קודם
שטח
 490.50מ''ר
 25.75מ''ר
 179.96מ''ר

מהות
שטח עיקרי בהיתר
מרפסות סגורות בהיתר
מרפסות פתוחות

מקדם שטח אקו'
 490.50מ''ר
1.00
 25.75מ''ר
1.00
 152.97מ''ר
0.85
 669.22מ''ר

שטח אקו' במצב קודם
מצב חדש
שטח
 627.00מ''ר

מהות
שטח עיקרי
קיזוז שטח מדרגות

מקדם שטח אקו'
 658.35 105%מ''ר
 48.00-מ''ר

שטח אקו' מצב חדש
שטח אקו' במצב קודם

 610.35מ''ר
 669.22מ''ר

תוספת זכויות בניה

 58.87מ''ראין השבחה

תכנית רג/מק/340/ג -11/מועד קובע 30/03/2001
 .12.18תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
-

תוספת הזכויות עפ"י התכנית הינה בשיעור של  16%משטח החלקה עבור שיפור
תנאי דיור ,התקנת מעלית ותוספת קומה ,דהיינו  627מ"ר  100.3 =16% Xמ"ר.

-

בשנת  2014גילו של המבנה היה למעלה מ 50 -שנה .מס' הפרויקטים להריסה ובניה
שבוצעו בשנים  2014 -2012עמד על עשרות פרויקטים בשנה ולכן ניתן לקבוע כי כבר
בשנת  2014היתה כדאיות להריסת הבנין ובניה מחדש .הובאה בחשבון דחיה של 11
שנים בשיעור היוון של  6%לשנה עד לתום החיים הכלכליים של הנכס.

 ערכי שווי  -שמאי המשיבה טען לשווי של  ,$ 1,100המהווים כ ,₪ 4,500 -בהתבססעל נתוני השוואה כמפורט להלן:
-

עסקה מיום  12/12/1999למכירת שטח של  411מ"ר ,ברחוב ברקאי  ,7גו"ח
 ,6158/342תמורת הסך של  .₪ 3,040,565להלן ניתוח העסקה:
מהות
שטח עיקרי
קיזוז שטח מדרגות
חדרי יציאה לגג
סה"כ שטח אקו'
שווי מ"ר אקו'

שטח
 411מ"ר
 48מ''ר -
 46מ"ר 1.50

130%

שטח אקו'
 534מ''ר
 486מ''ר
 69מ''ר
 555מ''ר
₪5,478
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שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
-

עסקה מיום  07/02/2001למכירת שטח של  471מ"ר ,ברחוב המבדיל  ,9גו"ח
 ,6205/362תמורת הסך של  .₪ 3,930,150להלן ניתוח העסקה:
מהות
שטח עיקרי
קיזוז שטח מדרגות
חדרי יציאה לגג
סה"כ שטח אקו'
שווי מ"ר אקו'

-

שטח
 471מ"ר 146%
 48מ''ר-
 46מ"ר 1.50

שטח אקו'
 688מ''ר
 640מ''ר
 69מ''ר
 709מ''ר
₪5,540

-

הכרעת מוטי דיאמנט ברח' אביגיל  ,14גו"ח ( 6207/19להלן" :הכרעת
דיאמנט") ,שם נקבע שווי למ"ר מבונה של .$ 1,100

-

הכרעת נורית ג'רבי ברח' רחובות הנהר  ,4גו"ח ( 6207/414להלן" :הכרעת
ג'רבי") ,שם נקבע שווי למ"ר מבונה של .₪ 4,525

להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:
מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
שער יציג
מקדם דחיה

אחוז
16%

מקדם
1

השבחה

שטח אקו'
 100.32מ''ר
$1,100
4.115
0.53
₪240,624

 .12.19תמצית טיעוני שמאית המבקשת:
 התכנית מאפשרת תוספת זכויות בניה בשיעור של  16%משטח המגרש ,כך שהשטחלחיוב הינו  100.32מ"ר.
 הובאה בחשבון דחיה לתקופה של  16שנים לפי שיעור היוון של  6%לשנה.-

ערכי שווי  -שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 4,000למ"ר מבונה ,במועד הקובע,
בהתבסס על הכרעות ,כמפורט להלן:
-

שומה מכרעת ברח' בועז  ,11שם נקבע שווי של  ₪ 4,000למ"ר מבונה.

-

שומה מכרעת ברח' תש"י  ,6שם נקבע שווי של  ₪ 4,000למ"ר מבונה.

-

שומה מכרעת ברח' השואבה  5ו ,7 -שם נקבע שווי של  ₪ 4,115למ"ר מבונה.
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שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 להלן תחשיב ההשבחה של שמאית המבקשת:זכויות בניה
16%

מהות
מגורים
שווי מ"ר מבונה
 16שנים
מקדם דחיה

מקדם שווי
1.00
6%

השבחה

שטח אקו'
 100.32מ''ר
₪4,000
0.39
₪154,500

הכרעה
 .12.20הצדדים מסכימים כי ההשבחה בגין אישורה של תכנית רג/340 /ג 11/נובעת מתוספת
זכויות בניה בשיעור של  16%משטח החלקה ,שהינה תוספת שטחי בניה של  100.32מ"ר.
 .12.21דחיה עד לתום החיים הכלכליים של הנכס – הצדדים חלוקים בנוגע לאורך החיים
הכלכליים של הנכס ובהתאמה מקדם הדחיה עד לניצול זכויות הבניה ,האם עד שנת
 ,2014לשיטת שמאי המשיבה ,או עד שנת  ,2017לשיטת שמאית המבקשת.
 .12.22הנכס מהווה מבנה מגורים ותיק שהיתר לבנייתו הונפק בשנת  1962וסביר שבנייתו
הסתיימה בשנת  .1964דהיינו ,במועד הקובע גילו של המבנה הינו כ 37 -שנים .בהתחשב
בזמן הכרוך בגיבוש ההסכמות הנדרשות עם השכנים והפער הזניח בין הצדדים ,העדפתי
לשם הזהירות לאמץ את הדחיה הנטענת ע"י שמאית המבקשת.
 .12.23לאור האמור לעיל ,הובאה בחשבון דחיה לתקופה של  16שנים בשיעור היוון של  ,6%לפי
מקדם דחיה של .0.39
 .12.24ערכי שווי – הצדדים חלוקים בנוגע לערכי השווי בנכס במועד הקובע .שמאי הועדה טען
לשווי של  ₪ 4,500למ"ר מבונה ואילו שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 4,000למ"ר
מבונה.
 .12.25מעיון בהכרעות שניתנו בסמיכות לנכס הנדון ,עולים הנתונים כדלקמן:
גוש
6207
6207
6207
6206
6206
6206

חלקה
478
19
414
53
68
145

כתובת
אביגיל 12
אביגיל 14
רחובות הנהר 4
איתמר 7
יואב 18
איתמר 4

שמאי מכריע
ג'קי פז
מוטי דיאמנט
נורית ג'רבי
גיל הרצברג
נורית ג'רבי
ארז כהן

שווי למ"ר מבונה
₪4,525
₪4,526
₪4,525
₪4,800
₪4,500
₪4,250

 .12.26לאחר שבחנתי את נתוני ההשוואה אשר הוצגו ע"י הצדדים והן הכרעות שניתנו בסביבת
הנכס ,כמוצג לעיל ,הגעתי למסקנה כי השווי הנטען ע"י שמאי המשיבה ,של ₪ 4,500
למ"ר מבונה ,הינו סביר ואני מאמצת אותו בהכרעתי.
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .12.27תחשיב ההשבחה:
שטח החלקה
מהות
תוספת שטח עיקרי
שווי מ"ר אקו'
מקדם דחיה

 627.00מ''ר
אחוז מקדם שווי
1.00 16%
16

6%

השבחה

שטח אקו'
 100.32מ''ר
₪4,500
0.39
₪176,062

תכנית רג/מק/340/ג -19/מועד קובע 12/12/2005
 .12.28תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
-

התכנית אפשרה תוספת שטח עיקרי של  48מ"ר על חשבון שטח חדר המדרגות.

-

הובאה בחשבון דחיה של  7שנים בשיעור היוון של  6%לשנה עד לתום החיים
הכלכליים של הנכס.

-

ערכי שווי  -שמאי המשיבה טען לשווי של  ,$ 1,150שהינו כ ,₪ 5,300 -בהתבסס על
נתוני השוואה כמפורט להלן:
-

עסקה מיום  01/06/2006למכירת מחצית ממגרש בגו"ח  ,6207/34ברחוב
רחובות הנהר  ,18תמורת  .$ 550,000על החלקה בנוי מבנה חד קומתי ותיק
שאינו תורם לנכס וזכויות הבניה דומות לנכס הנדון .להלן ניתוח העסקה:
מהות
שטח עיקרי
מספר יח"ד
חדרי יציאה לגג
מחסנים
סה"כ שטח אקו'
שווי מ"ר אקו'

 291מ"ר
291/450
 40מ"ר

מקדם
129%
6
1.5

שטח אקו'
 352.11מ''ר
3.88
 60מ''ר
 24מ''ר
 436מ''ר
$1,260

-

הכרעת דיאמנט ,שם נקבע שווי למ"ר מבונה של .$ 1,150

-

הכרעת ג'רבי ,שם נקבע שווי למ"ר מבונה של .₪ 5,300

 להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
שער יציג
מקדם דחיה

שטח אקו'
 48מ''ר
$1,150
4.608
0.67

השבחה

₪170,422
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .12.29תמצית טעוני שמאית המבקשת:
 התכנית מאשרת תוספת של  48מ"ר בגין חדרי מדרגות ,המדובר בתוספת של 5.3מ"ר לכל יח"ד.
-

הובאה בחשבון דחיה של  12שנים בשיעור היוון של  6%לשנה עד לתום החיים
הכלכליים של הנכס.

-

ערכי שווי – שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 4,500למ"ר מבונה ,בהתבסס על
הכרעות של שמאים מכריעים ,כמפורט להלן:

 להלן תחשיב ההשבחה שמאית המבקשת:מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
מקדם דחיה

 12שנים

השבחה

6%

שטח אקו'
 48מ''ר
₪4,500
0.496
₪107,136

הכרעה
 .12.30תכנית רג/מק/340/ג 19/ביטלה את החובה לחשב  48מ"ר מתוך חדר המדרגות כשטח
עיקרי ,באופן שנוסף לנכס שטח עיקרי של  48מ"ר ,כמוסכם על הצדדים.
 .12.31לאור הכרעתי בסעיף  12.21לעיל ,הובאה בחשבון דחיה לתקופה של  12שנים בשיעור
היוון של  ,6%לפי מקדם דחיה של .0.497
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .12.32ערכי שווי – הצדדים חלוקים בנוגע לערכי השווי בנכס במועד הקובע .שמאי הועדה טען
לשווי של  ₪ 5,300למ"ר מבונה ואילו שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 4,500למ"ר
מבונה.
 .12.33מעיון בהכרעות שניתנו בסמיכות לנכס הנדון ,עולים הנתונים ,כדלקמן:
גוש
6207
6207
6207
6206
6206
6206

חלקה כתובת
אביגיל 12
478
אביגיל 14
19
רחובות הנהר 4
414
איתמר 7
53
יואב 18
68
איתמר 4
145

שמאי מכריע
ג'קי פז
מוטי דיאמנט
נורית ג'רבי
גיל הרצברג
נורית ג'רבי
ארז כהן

שווי למ"ר מבונה
₪5,300
₪5,290
₪5,300
₪5,500
₪5,300
₪4,500

 .12.34לאחר שבחנתי את נתוני ההשוואה אשר הוצגו ע"י הצדדים והן הכרעות שניתנו בסביבת
הנכס ,כמוצג לעיל ,הגעתי למסקנה כי השווי הנטען ע"י שמאי המשיבה ,של ₪ 5,300
למ"ר מבונה ,הינו סביר ואני מאמצת אותו בהכרעתי.
 .12.35תחשיב ההשבחה:
מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
מקדם דחיה

12

6%

השבחה

שטח אקו'
 48מ''ר
₪5,300
0.497
₪126,437

תכנית רג/340/ג -15/מועד קובע 03/03/2006
 .12.36תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
 התכנית אפשרה בניית מחסנים כשטח עיקרי וכחלק בלתי נפרד מהדירה ,בשטח של 6מ"ר ליח"ד.
 בתחשיב ההשבחה ,הובאה בחשבון תוספת שטחי מחסנים של  162מ"ר ( 6מ"ר X 27יח"ד).
-

שמאי המשיבה טען לשווי של  $ 1,150בהתבסס על נתוני ההשוואה אשר הוצגו
לצורך בחינת ההשבחה בגין תכנית רג/מק/340/ג.19/

כתובת :החרש  8רמת השרון  4726208טל 03-9223388 :פקס 03-9220811 :דוא"לdanashihor@gmail.com :
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
שער יציג
מקדם דחיה

שטח אקו'
 162מ''ר
$1,150
4.695
0.67

השבחה

₪444,228

 .12.37תמצית טיעוני שמאית המבקשת:
-

התכנית עוסקת במחסנים דירתיים ומאפשרת חלופה של בניית מחסן בשטח מרבי
של  6מ"ר נטו בתוך הדירה ,אשר יהיה חלק בלתי נפרד ממנה ,אך לא ישמש למגורים
עפ"י הגדרתו.

 במצב הקודם ,היתה קיימת האפשרות לבנות מחסנים בקומת המרתף מכוח תקנותהתכנון והבניה  -חישוב שטחים ואחוזי בניה ,התשנ"ב –  ,1992אותם ניתן היה
למקם בקומת הקרקע.
-

בהתאם לתכנית רג/340/ג 3/ניתן לנצל שטח מחסנים דירתיים בקומת המרתף
בשטח של  6מ"ר לכל יח"ד.

 לאור האמור ,ניתן לשטח המחסנים במצב קודם מקדם שווי של  0.5לעומת מקדם 1במצב חדש.
-

הובאה בחשבון דחיה של  8שנים בשיעור היוון של  6%לשנה עד לתום החיים
הכלכליים של הנכס.

-

ערכי שווי – שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 4,600למ"ר מבונה.

 -להלן תחשיב ההשבחה של שמאית המבקשת:

מספר מחסנים
27
מספר מחסנים
27
הפרש לחיוב
שווי מ"ר מבונה
מקדם דחיה

מצב קודם
שטח לבניה
 162מ''ר
מצב חדש
שטח לבניה
 162מ''ר

 8שנים

מקדם שטח אקו'
 81מ''ר
0.5
מקדם שטח אקו'
 162מ''ר
1

6%

השבחה

 81מ''ר
₪4,600
0.63
₪233,774
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
הכרעה
 .12.38תכנית רג/340/ג 15/התירה תוספת שטח עיקרי של  6מ"ר ליח"ד לצורך הקמת מחסן
דירתי ,אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהדירה .הצדדים חלוקים בנוגע לאופן בחינת
ההשבחה .שמאי המשיבה בחן את ההשבחה בגין תוספת  27מחסנים ,בשטח כולל של
 162מ"ר לפי מקדם שווי  .1מאידך ,שמאית המבקשת בחנה את ההשבחה בגין תוספת
 27מחסנים לפי מקדם שווי  ,1אולם בקיזוז שטח של  27מחסנים בקומת המרתף ,במצב
הקודם ,לפי מקדם שווי .0.5
 .12.39איני מקבלת את אופן בחינת ההשבחה כפי שבוצעה על ידי הצדדים ,כל אחד מטעמיו
הוא ,כפי שיובהר להלן.
 .12.40שטח מחסנים במצב קודם  -בשומת המשיבה לא ניתן זיכוי בגין שטחי המחסנים
שהותרו לבניה בקומת המרתף במצב הקודם ,בשטח של  6מ"ר ליח"ד ,מכוחה של תכנית
רג/340/ג .3/לאור תרומת המחסנים הדירתיים בקומת המרתף לשווי ,הובאו בחשבון,
במצב הקודם ,זכויות להקמת  9מחסנים ,בהתאם למספר יח"ד הבנויות בפועל בנכס
במועד הקובע ,ובסה"כ  54מ"ר.
 .12.41בהקשר זה יובהר כי איני מקבלת את תחשיבה של שמאית המבקשת לפיו ניתן זיכוי בגין
הקמת  27מחסנים ,במצב הקודם ,ולו מן הטעם כי במועד הקובע בגין אישורה של
התכנית בשנת  ,2006היו בנויות בפועל  9יח"ד בלבד עם פוטנציאל ערטילאי לתוספת
יח"ד.
 .12.42אני סבורה כי מקדם השווי למחסן דירתי בקומת המרתף ,במצב קודם ,של  ,0.5כפי
שנטען ע"י שמאי המבקשת הינו ראוי ואני מאמצת אותו בהכרעתי.
 .12.43שטח מחסנים במצב חדש – הובאו בחשבון שטחי המחסנים הדירתיים ביח"ד אשר
הוקמו בקומות מכוח התכניות החלות על הנכס בלבד והקומה שנוספה במסגרת ההקלה,
לא כולל הקומות שהתווספו מכוח תמ"א  .38לפיכך ,במצב החדש ,הובאו בחשבון 18
מחסנים ,בשטח של  6מ"ר ,ובסה"כ  108מ"ר.
 .12.44בהתאם להוראות התכנית ,המחסן יהווה חלק בלתי נפרד משטח הדירה ,אולם השימוש
בשטח זה מוגבל לצורכי אחסנה בלבד .לפיכך ,אני בדעה כי מקדם השווי הראוי
למחסנים במצב החדש הינו .0.9
 .12.45לאור הכרעתי בסעיף  12.21לעיל ,הובאה בחשבון דחיה לתקופה של  11שנים בשיעור
היוון של  ,6%לפי מקדם דחיה של .0.53
 .12.46ערכי שווי – לאור סמיכות הזמנים בין תכנית רג/340/ג 15/לבין תכנית רג/מק/340/ג,19/
אני בדעה כי השווי נותר ללא שינוי ,והינו  ₪ 5,300למ"ר מבונה.
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דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .12.47תחשיב ההשבחה:

מספר מחסנים
9
מספר מחסנים
18
הפרש לחיוב
שווי מ"ר מבונה
מקדם דחיה
השבחה

מצב קודם
שטח לבניה
 54מ''ר
מצב חדש
שטח לבניה
 108מ''ר

11

מקדם
0.5

שטח אקו'
 27מ''ר

מקדם
0.9

שטח אקו'
 97מ''ר

6%

 70מ''ר
₪5,300
0.53
₪195,997

הקלה לתוספת קומה
 .12.48תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
 ההשבחה בגין אישור ההקלה נובעת מתוספת קומה שישית ,בשטח של  227.8מ"רעיקרי ,אשר אפשרה ניצול של זכויות בניה ,שאלמלא אושרה ההקלה לא ניתן היה
לממשם.
-

הוראות תיקון  96לחוק קובעות כי היתר בניה לחיזוק עפ"י הוראות תמ"א  38או
עפ"י תכנית מכוח סעיף  23לתמ"א פטורות מהיטל השבחה ובלבד שהוראות התכנית
לפי סעיף  23חופפות את הוראות התמ"א.

-

הבקשה להיתר הבניה נשוא המימוש לא הוגשה מכוח הוראות תמ"א  38אלא מכוח
הוראות תכנית רג/340/ג ,30/שהינה תכנית מכוח סעיף  ,23החלה על כל מרחב
התכנון של העיר ומכוחה מוציאים היתרי בניה.

-

הבקשה להיתר נשוא המימוש כוללת הקלות שניתנו מכוח תכנית רג/340/ג30/
והקלות אלו אינן פטורות מהיטל השבחה .תיקון  96אינו פוטר מהיטל השבחה
זכויות שניתנו בהליך של הקלה.

-

לא הוגשה בקשה לפי תכנית תמ"א/3/38/א ,שכן במידה והבקשה היתה ערוכה לפי
תיקון זה ,המבקשת לא הייתה מקבלת זכויות עפ"י תכניות מאושרות אלא על פי
תמ"א 38 /ותיקוניה ועל פי הזכויות מכוח סעיף  23להוראות התכנית.

-

סעיף (23ב) לתמ"א  38קובע שאם אושרה תכנית מכוחו של הסעיף ,אשר הוסיפה
קומה ,זו תתווסף למס' הקומות שהיה מותר בתמ"א  38במועד אישורה של התכנית
מכוח סעיף  ,23דהיינו בסה"כ  2.5קומות.

-

מקדם הקלה – הובא בחשבון מקדם הקלה לתוספת קומה וניוד זכויות בניה אליה
של  ,0.5בדומה להכרעת בצלאל קציר ,ברחוב חרות  51ברמת גן (.)6205/416
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-

תוספת הקומה נועדה לאפשר ניצול של זכויות הבניה שלא ניתן היה לנצל אלמלא
ההקלות.

-

שמאי המשיבה הפנה בתמיכה להכרעת דורית פריאל ,ברח' אלוף נחמיה תמרי 13
(גו"ח  ,)6158/486אשר קבעה השבחה בגין הקלה לתוספת קומה לפי מקדם ,1
בהתאם לעקרונות של פס"ד עמ"נ  23304-06-14יצחק כהן נ' הועדה המקומית
לתו"ב הרצליה .בשומת המשיבה ,הובא מטעמי זהירות ,שווי במצב קודם בשיעור
של  50%ולא אפס.

-

ערכי שווי – שמאי המשיבה טען לשווי של  ,₪ 11,000בהתבסס על עסקאות השוואה
ממערכת שע"מ ,כמפורט להלן:

 שמאי המשיבה הפנה בתמיכה לערכי השווי גם להכרעות בסביבת הנכס ,כמפורטלהלן:
-

הכרעת ג'רבי ,שם נקבע שווי של  ₪ 10,000למ"ר מבונה ,למועד קובע
.24/06/14

-

הכרעת נורית ג'רבי ,ברחוב יואב  ,18גו"ח  ,6206/68שם נקבע שווי של 9,800
 ₪למ"ר מבונה ,למועד קובע .25/12/14

-

הכרעת ארז כהן ,ברחוב איתמר  ,4גו"ח  ,6206/145שם נקבע שווי של 10,000
 ₪למ"ר מבונה ,לפי עלות בניה של  ₪ 7,000למ"ר ,למועד קובע .28/01/15
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-

להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:
מהות
מגורים
שווי מ"ר מבונה
מקדם הקלה

שטח אקו'
 227.8מ''ר
₪11,000
0.50

השבחה

₪1,252,900

 .12.49תמצית טיעוני שמאית המבקשת:
-

הבקשה להיתר בניה תואמת את הוראות תמ"א  38תיקון 3א' ולפיכך פטורה
מתשלום היטל השבחה.

 בהתאם להוראות תכנית רג/מק/340/ג 53/המופקדת תותר הקמת בניינים בגובה שלעד  8קומות מעל קומת הקרקע וכן קומת גג חלקית.
-

תכנית רג/340/ג 11/מאפשרת תוספת של  2קומות ובניה בקומת הגג בתכסית שלא
תעלה על  75%מתכסית הקומה שמתחת.

 במועד אישורה של הבקשה להיתר נשוא המימוש אושר תיקון 3א' לתמ"א  ,38אשרהתיר בבניינים בני  3קומות תוספת של  3.5קומות .כמו כן ,תמ"א 38/קובעת כי
זכויות הבניה המוקנות מתוקף התכניות החלות על הנכס יבואו בנוסף לזכויות מכוח
תכנית זו.
-

המשמעות הינה כי ניתן לבנות על החלקה בעקבות תיקון 3א' מבנה בן  8קומות +
קומת קרקע חלקית  +קומת גג חלקית ,בהתאם להוראות תכנית רג/340/ג.11/
בפועל ,הבקשה להיתר בניה נשוא המימוש תואמת את הבינוי המותר מכוח הוראות
תמ"א .38

 לחילופין ,ובמידה ולא יתקבל הטיעון העיקרי לפיו לא חלה השבחה עקב אישורההקלה ,נטען כי משטח קומה  6של  227.8מ"ר ,יש להפחית את שטחי המחסנים
הדירתיים באותה קומה של  18מ"ר ( 3יח"ד  6 Xמ"ר) ,כך שהשטח לחיוב הינו
 209.80מ"ר.
-

הובא בחשבון מקדם השבחה בגין הקלה לתוספת קומה וזמינות זכויות הבניה של
.0.2

-

שמאית המבקשת הפנתה בתמיכה להכרעות בתל אביב ,1שם נקבע מקדם  10%בגין
זמינות לניוד זכויות הבניה המוקנות לנכס ,וכן להכרעות ברמת גן בקשר עם ניוד
זכויות מכוח תמ"א:38/

 1הכרעה לנכס ברח' בן יהודה  174בת"א ,הכרעה לנכס ברח' ברטנורה  22בת"א ,הכרעה לנכס ברח' פיין 1בת"א ,הכרעה לנכס
ברח' דיזינגוף  183בת"א והכרעה ברח' יסוד המעלה  57בת"א.
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-

הכרעת מוטי דיאמנט ,ברח' כנפי נשרים  ,27גו"ח  ,6157/103שם נקבע מקדם
השבחה של  0.3ושווי של  ₪ 6,700למ"ר מבונה ,ליום .10/08/2015

-

הכרעת אמנון ניזרי ,ברח' בר כוכבא  ,34גו"ח  ,6145/324שם נקבע מקדם
השבחה של  0.4ושווי של  ₪ 7,400למ"ר מבונה ,ליום .01/02/2015

-

הכרעת גיל הרצברג ,ברח' אסף  11פינת איתמר  ,7גו"ח  ,6206/53שם נקבע
מקדם השבחה של  0.15ושווי של  ₪ 8,500למ"ר מבונה ,ליום .15/06/2014
שמאי המשיבה הגיב כי שמאית המבקשת הסתמכה על שומות מכריעות בתל
אביב ,שם נדונו מקרים השונים מהותית מהמקרה בנכס הנדון ,שכן שם ניתנו
הקלות לתוספת קומות כאשר לא היתה בעיה לניצול מלוא זכויות הבניה לפני
תוספת הקומות .במקרה הנדון ,תוספת הקומות נועדה לאפשר ניצול זכויות
בניה שלא ניתן היה לנצלן אלמלא ההקלה .כמו כן ,נטען כי בהכרעות אליה
הפנתה שמאית המבקשת ברמת גן ,מקדם ההשבחה גבוה יותר.

 ערכי שווי  -שמאית המבקשת טענה לשווי של  ₪ 7,700למ"ר מבונה בהתבסס עלעסקאות לדירות חדשות ממערכת שע"מ בגוש  6207וניתוחן:

-

עלויות בניה -שמאית המבקשת הפחיתה עלויות בניה של  /₪ 9,500למ"ר ,המגלמות
הוצאות בניה ישירות ,לרבות מרתף וחניה צמודה לכל דירה וכן עלויות עקיפות.

 שמאית המבקשת הפנתה בתמיכה לעלויות הבניה הנטענות על ידה להכרעת תמירשדה ,בגוש  6133חלקות  492-494ו 875 -בתל אביב ,שם קיבל השמאי המכריע את
עלויות הבניה בפרויקט לפי סך של /₪ 10,686למ"ר .כמו כן ,הפנתה שמאית
המבקשת להכרעת נאווה סירקיס ,בגו"ח  6536/401שם קיבלה השמאית המכריעה
את עלויות הבניה של הפרויקט בסך כולל של  ,₪ 26,882,645המשקפים עלות של
 10,573למ"ר עיקרי.
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 להלן תחשיב ההשבחה החלופי של שמאית המבקשת:מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
מקדם תוספת קומה
השבחה

שטח אקו'
 209.8מ''ר
₪7,700
0.20
₪323,092
הכרעה

 .12.50הצדדים חלוקים בנוגע לקיומה של השבחה עקב אישור הקלה לתוספת קומה בבנין,
והאם היתה מותרת במצב הקודם מכוח תמ"א  .38אקדים ואומר ,כי במחלוקת זו אני
מצדדת בעמדת שמאי המשיבה ואבאר.
 .12.51סעיף 23א(ב) להוראות תמ"א  38קובע מפורשות כי כאשר תכנית לפי סעיף  23מוסיפה
זכויות מעבר לזכויות התמ"א ,תהיינה הזכויות מוגבלות בהיקפן לאלו שנקבעו בהוראות
התמ"א במועד כניסתה לתוקף של התכנית מכוח סעיף  ,23קרי  -תכנית רג/340/ג,30/
שאושרה למתן תוקף ביום .07/10/10
 .12.52דהיינו ,תכנית רג/340/ג 30/הוסיפה קומה אחת על ה 1.5 -קומות אשר הותרו מכוחה של
תמ"א  ,38/2אשר היתה בתוקף במועד אישורה של התכנית ,ולא על הקומות שהותרו
מכוח תיקון  3או תיקון 3א' להוראות תמ"א  ,38אשר אושרו מאוחר יותר.
 .12.53סוגיה זו נדונה ע"י ועדת הערר בתיק  5383/15שמחה ומרים ברטר נ' הועדה המקומית
לתו"ב רמת גן ,מיום  ,30/10/17שקבעה כדלקמן:
"לכן לעמדתנו הפרשנות הנכונה של תכנית ג 30/היא כי התכנית הוסיפה זכויות רק
מעבר לזכויות שבתמ"א  38כולל תיקון  2לה ,וכי לכך התכוון סעיף היחס וסעיפים
נוספים בתכנית ג 30/שנקטו בלשון 'תמ"א  38על תיקוניה'".
בהמשך החלטתה קבעה ועדת הערר ,כדלקמן:
"במצב הנוכחי ,וכל עוד תכנית ג 30/תקפה ,זכויות הבניה שניתן להתיר ברמת גן בכל
הנוגע לתמריצים לחיזוק מבנים (בין בדרך של עיבוי ובין בדרך של הריסה ובניה מחדש)
הן הזכויות שמקנה תיקון  2לתמ"א  38בתוספת לזכויות שמתירה תכנית ג."30/
 .12.54לאור האמור לעיל ,זכויות הבניה המוקנות בנכס מאפשרות הקמת מבנה בן  5קומות
מעל קומת עמודים מפולשת ,מכוחה של תכנית רג/340/ג ,11בתוספת  2קומות  +קומה
חלקית מכוחה של תמ"א  38ותכנית רג/340/ג ,30/ובסה"כ  7קומות  +קומה חלקית,
מעל קומת עמודים .במצב החדש ובמסגרת הבינוי המבוקש בבקשה להיתר בניה נשוא
המימוש אושרה הקמת מבנה בן  8קומות  +קומה חלקית ,מעל קומת קרקע .דהיינו,
ללא אישורה של הקלה לתוספת קומה לא ניתן היה לאשר את הבינוי המבוקש.
 .12.55שטח לחישוב השבחה  -אני מקבלת את הסכמת הצדדים לפיה ההשבחה תיבחן ביחס
לשטח הקומה השישית ,אולם ללא שטחי הממ"דים ,הפטורים מהיטל השבחה במסגרת
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מימוש בדרך של בקשה להיתר בניה ,וללא שטחי מחסנים של  18מ"ר ( 3יח"ד  6 Xמ"ר),
אשר ההשבחה בגינם חושבה במסגרת תכנית רג/340/ג .15/בהתאם לאמור ,השטח
לחישוב ההשבחה הינו  209.80מ"ר.
 .12.56מגבלת קווי בנין – בהתאם לבקשה להיתר בניה נשוא המימוש ,שטח הבניה העילי (עיקרי
ושירות) הינו כ 2,968 -מ"ר .ללא אישורה של ההקלה לתוספת קומה ,ניתן היה לחלק
שטחי בניה אלו ,בניכוי שטח המבואות וחדר המדרגות בקומה  ,6על פני  8קומות (כולל
קומת הקרקע)  +קומה חלקית במקום על פני  9קומות (כולל קומת הקרקע)  +קומה
חלקית .בהתאם לבדיקה שערכתי ,אין מניעה בניצול שטחי הבניה הנ"ל במסגרת קווי
הבנין המאושרים בבקשה להיתר בניה נשוא המימוש ובמסגרת קווי הבנין המוקטנים
מכח תמ"א .38
 .12.57לאור האמור לעיל ,ההקלה לתוספת קומה לא הוסיפה שטחי בניה ,אשר לא היו ניתנים
לניצול במצב הקודם ,אלא יצרה לכל היותר שיפור תכנוני של זכויות הבניה במסגרת
הבינוי המבוקש.
 .12.58מקדם השבחה בגין תוספת קומה – ההשבחה בגין תוספת הקומה משמעותה שיפור
תכנוני ,אשר בא לידי ביטוי בהקטנת הצפיפות הקומתית ,כיווני אויר משופרים,
מרווחים גדולים יותר מהבניינים הסמוכים ,תוספת גובה לבנין וכיוצ"ב .לאור האמור,
ההשבחה בגין תוספת הקומה מוערכת על ידי במקדם השבחה של .0.2
 .12.59ערכי שווי – הצדדים חלוקים בנוגע לשווי הראוי בנכס ,במועד הקובע .שמאי המשיבה
טען לשווי של  ₪ 11,000למ"ר מבונה ואילו שמאית המבקשת טענה לשווי של ₪ 7,700
למ"ר מבונה .עיקר המחלוקת בין הצדדים מתמקד בעלויות הבניה שיש להפחית בחילוץ
השווי מעסקאות ההשוואה המוצגות ע"י הצדדים ,האם  ,₪ 6,500כנטען ע"י שמאי
המשיבה ,או  ₪ 9,500כנטען ע"י שמאית המבקשת.
 .12.60לצורך ניתוח השווי הראוי לעולם תינתנה עדיפות לעסקאות השוואה בנכס הנדון,
המשקפות את מכלול מאפייניו ,על פני עסקאות השוואה מהסביבה ,הכפופות
להתאמות .אותרו על ידי עסקאות מכר ,אשר נערכו בנכס הנדון ,בשנת  ,2017לדירות
החדשות בקומות  ,5-9אשר מניתוחן מתקבל שווי למ"ר בנוי של כ ₪ 30,800 -למ"ר
מבונה ,טרם ביצוע התאמה למועד קובע ,כמפורט בטבלה שלהלן.
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עסקאות השוואה בגוש  6207חלקה 30
תאריך
19/10/2017
18/09/2017
13/09/2017
16/08/2017
15/08/2017
27/06/2017
22/06/2017
15/06/2017

קומה מחיר מכירה
שטח
₪2,385,000
 75.0מ''ר 8
₪2,860,001
 96.0מ''ר 6
₪2,879,999
 96.0מ''ר 8
₪2,380,001
 75.0מ''ר 7
₪2,854,999
 97.0מ''ר 7
₪2,840,000
 97.0מ''ר 5
₪2,370,001
 75.0מ''ר 6
₪3,900,000
 119.0מ''ר 9

שווי ממוצע למ"ר בנוי

שווי למ"ר בנוי
₪31,800
₪29,792
₪30,000
₪31,733
₪29,433
₪29,278
₪31,600
₪32,773
₪30,801

 .12.61בהתאם למחירון דקל לחודש מרץ  ,2017הסמוך למועד הקובע ,עלות בניה ישירה ,בבנין
מגורים בן למעלה מ 9 -קומות ,הינה  ₪ 4,540למ"ר ,בנוסף לעלות הקמת חניון תת
קרקעי של  ₪ 2,330למ"ר.
 .12.62כמצויין ע"ג המחירון ,עלויות אלו אינן כוללות עלויות קרקע ,פיתוח ,תכנון ,פיקוח,
מיסים ,אגרות ,היטלים ,שיווק וכיוצ"ב ,הידועות גם כעלויות עקיפות .בהתאם לקווים
מנחים של אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים ,שיעור העמסה שכיח של עלויות
עקיפות על עלות הבניה הישירה נע בין  .28%- 18%במקרה הנדון ,ולאחר העמסת עלויות
עקיפות בשיעור של כ 25% -מתקבלת עלות בניה ישירה ועקיפה ,של כ,₪ 9,000 -
המשקפת נאמנה את העלויות בפרויקט הריסה ובניה לפי תמ"א .38
 .12.63בהתחשב בעלויות הבניה כאמור לעיל ,תוך ביצוע התאמה זהירה למועד הקובע בשיעור
של  ,10%מתקבל שווי של כ ₪ 10,850 -למ"ר מבונה ,כמוצג להלן:
שווי מ"ר בנוי
ניכוי מע"מ
ניכוי יזמות
עלויות בניה

₪30,801
1.17
1.25
₪9,000

שווי מ"ר מבונה
התאמה למועד קובע

₪12,061
0.9

שווי למ"ר מבונה מתואם

₪10,855
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 .12.64מעיון בהכרעות שניתנו בסמיכות לנכס הנדון ,עולים הנתונים כדלקמן:
גוש
6207
6207
6206

חלקה כתובת
19
414
145

שמאי מכריע

אביגיל 14
רחובות הנהר 4
איתמר 4

מוטי דיאמנט
נורית ג'רבי
ארז כהן

מועד קובע שווי למ"ר
מבונה
₪9,000 06/07/2014
₪10,000 24/06/2014
₪10,000 28/01/2015

 .12.65בהתחשב במכלול הנתונים לעיל ,אני בדעה כי השווי הראוי בנכס ,במועד הקובע ,הינו
 ₪ 10,800למ"ר מבונה.
 .12.66תחשיב ההשבחה בגין אישור הקלה לתוספת קומה:
שטח אקו'
 209.8מ''ר
₪10,800
0.20
₪453,168

מהות
מגורים
שווי מ"ר אקו'
מקדם תוספת קומה
השבחה

הקלה למרתפי חניה במפלס  -2ו -3
 .12.67תמצית טיעוני שמאי המשיבה:
 ההשבחה חושבה בגין תוספת  19מקומות חניה רגילים במרתף החניה במפלס -2ומפלס .-3
-

הובא בחשבון כי שווי מבונה לקרקע למקום חניה הינו  .₪ 20,000ההערכה הינה על
הצד הזהיר כיוון שלמקומות החניה שנוספו ראוי ונכון לתת שווי גבוה יותר ,כיוון
שהם מאפשרים עמידה בתקן חניה ושיווק של דירות עם חניה.

-

הוראות החוק אינן מאפשרות מתן פטור בעת אישור הקלות .שמאי המשיבה הפנה
בתמיכה להכרעות בהן נקבע היטל השבחה בגין תוספת קומת מרתף ,כמפורט להלן:
-

הכרעת אמנון נזרי ,ברחוב עוזיאל  128ברמת גן ,גו"ח  ,6157/560שם נקבע
שווי קרקע למקום חניה בקומת מרתף  -2בסך של  ,₪ 20,000למועד .05/11/13

-

הכרעת בצלאל קציר ,ברחוב עלומים  38-40ברמת גן ,גו"ח  ,6144/608שם
נקבע שווי קרקע למקום חניה בקומת מרתף  -2בסך של  ,₪ 20,000למועד
.25/07/14

-

הכרעת אמנון נזרי ,ברחוב בר כוכבא  36ברמת גן ,גו"ח  ,6145/325שם נקבע
שווי קרקע למקום חניה בקומת מרתף  -2בסך של  ,₪ 20,000למועד .01/02/15

-

הכרעת מוטי דיאמנט ,ברחוב אביגיל  14ברמת גן ,גו"ח  ,6207/19שם נקבע
שווי קרקע למקום חניה בקומת מרתף  -2בסך של  ,₪ 20,000למועד .06/07/14
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-

הכרעת ניקי פרימו ,ברחוב רש"י  27ברמת גן ,גוש  6204חלקות  ,98-99שם
נקבע שווי קרקע למקום חניה בקומת מרתף  -3בסך של  ,₪ 25,000למועד
.06/10/16

-

מחירי חניה למשרדים בסביבת הבורסה הינם כ ₪ 200,000 -למקום חניה .אין הבדל
בין שווי חניה למגורים לבין שווי חניה למשרדים.

-

להלן תחשיב ההשבחה של שמאי המשיבה:
מקומות חניה מרתף -2
מקומות חניה מרתף -3
סה"כ מקומות חניה
שווי מקום חניה
השבחה

9
10
19
₪20,000
₪380,000

 .12.68תמצית טיעוני שמאית המבקשת:
-

מאחר והפרויקט נבנה בהתאם להוראות תמ"א 38/הרי שהפתרון המוצע בבקשה
להיתר לבניית קומות חניה פטורה מהיטל השבחה בהתאם לסעיף (19ב)( )10לתוספת
השלישית לחוק.

-

שמאית המבקשת מפנה בתמיכה להוראות סעיפים  17ו14-א לתמ"א .38

-

תמ"א  38מחייבת מציאת פתרון חניה לכל הדירות ואף מאפשרת במידת הצורך בניה
של חניה בקו בנין אפס .שמאית המבקשת מפנה בתמיכה להכרעת כהן ולהכרעת
אמנון ניזרי ,ברחוב חורגין  ,48רמת גן.

-

שמאי המשיבה קבע ערכים להשבחה בגין תוספת מקומות חניה בלי לנמק ממה
מורכבת ההשבחה בגין רכיב זה.

-

מעיון בבקשה להיתר בניה עולה כי השטח הכולל של החניון הינו כ 1,405 -מ"ר
והשטח ברוטו ,כולל קירות תומכים הינו כ 1,575 -מ"ר ל 28 -מקומות חניה ,כך
ששטחו הממוצע של מקום חניה הינו  56מ"ר .שטח ממוצע למקום חניה תת קרקעי
הינו  38 – 35מ"ר למקום חניה ,אולם בשל צורת המגרש והצורך בירידה למרתף
שני ושלישי ורמפת חניה המובילה לשטחים אלו ,שטח הבניה למקום חניה הינו גדול
יותר מהמקובל.

-

עלויות הבניה של שטח המרתף המוצע הינם ,כדלקמן:
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-

עלות בניה מקובלת למקום חניה הינה  ₪ 100,000 - ₪ 90,000למקום חניה .בפועל
בפרויקט הנדון העלות הינה של כ ₪ 170,000 -למקום חניה ,דהיינו עלות עודפת של
כ.₪ 70,000 -

-

שמאית המבקשת מפנה בתמיכה להכרעה ברח' הבנים  15ברמת גן ,שם פורטו
עסקאות למקומות חניה ברחבי העיר בשנים  ,2015 -2014מהם התקבל שווי של
 ₪ 100,000 – 70,000למקום חניה .בהתבסס על העסקאות דנן הרי שלא חלה
השבחה.
הכרעה

 .12.69אקדים ואומר ,כי איני מקבלת את הטיעון העיקרי של שמאית המבקשת לפיו ההקלה
לתוספת קומות המרתף פטורה מהיטל השבחה לאור הוראות סעיף (19ב)( )10לתוספת
השלישית לחוק.
 .12.70הסמכות לקבוע באילו מקרים יינתן פטור מהיטל השבחה נתונה למחוקק בלבד ,אשר
קבע במסגרת סעיף (19ב) לתוספת השלישית רשימה סגורה של מקרים בהם לא תחול
חובת תשלום היטל השבחה .בין אותם מקרים נמנה סעיף (19ב)( ,)10אשר קובע :
"השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או הרחבה של דירת מגורים ,שניתן מכוח
תכנית כמפורט להלן:
(א) תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א ".....)38
(ההדגשה אינה במקור ,ד.ש.).
 .12.71הסעיף קובע מפורשות כי הפטור יינתן בגין הרחבה או בניה של דירת מגורים מכוח
הוראות תמ"א  38או תכנית מפורטת מכוח סעיף  23להוראות התמ"א ואינו עוסק בפטור
ספציפי להקמת מרתפי חניה .בהקשר זה יובהר ,כי הגדרת דירת מגורים אינה כוללת
חניה.
 .12.72לפיכך ,ההסתמכות של שמאית המבקשת על הוראות תמ"א  ,38המחייבות מתן פתרונות
חניה כתנאי לתוספת הבניה מכוחה ,אין בה כדי לסייע בטיעונה ,ולו מן הטעם כי בהעדר
התייחסות מפורשות בחקיקה בנוגע לקבלת פטור לצורך מתן פתרונות חניה מכוח תמ"א
 ,38לא קמה הזכאות לקבלת פטור מעין זה.
 .12.73חיזוק לאמור ניתן לראות בהתנהלות המחוקק עד כה ,אשר כלל התייחסות מפורשת
לזכאות לקבלת הפטור במסגרת סעיף (19ב)( )10לתוספת השלישית לחוק ,במקרים
שראה בהם לנכון .כך למשל ,במסגרת תיקון  96לחוק הוספה הוראה מפורשת הפוטרת
מהיטל השבחה בגין תכנית המאפשרת תוספת חדרים על הגג בהיתר לחיזוק מבנים מפני
רעידות  ,אשר אלמלא הוראה זו לא ניתן היה ליתן פטור כאמור .כמו כן ,במסגרת תיקון
 115לחוק הוספה הוראה מפורשת כי על אותו חלק בהשבחה שמקורו בתוספת שטחי
בניה בשיעור שטחה של קומה טיפוסית מורחבת או חלקה ,מעבר ל 2.5 -קומות טיפוסיות
מורחבות ,יחול היטל השבחה מופחת.
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 .12.74לאור האמור לעיל ,לו רצה המחוקק לפטור מתוספת שטחי בניה תת קרקעיים לצורך
הקמת מרתפי חניה ,כנטען ע"י שמאי המבקשת ,היה ניתן לכך ביטוי מפורש במסגרת
הוראות הפטור בחוק .בפועל ,ונכון למועד הכרעתי ,לא אלה הם פני הדברים.
 .12.75נוכח הכרעתי לעיל כי לא חל פטור בגין תוספת קומות המרתפים ,אדון עתה בהשבחה
הנובעת מאישור הקלה לתוספת קומת מרתף שניה ושלישית בנכס הנדון.
 .12.76הצדדים חלוקים בנוגע לקיומה של השבחה עקב אישורה של ההקלה ,כאשר שמאי
המשיבה טען להשבחה של  ₪ 20,000למקום חניה ובסה"כ  ₪ 380,000ל 19 -חניות ואילו
שמאית המבקשת טענה להעדרה של השבחה עקב עלות עודפת של כ ₪ 70,000 -לכל
מקום חניה.
 .12.77מן המוסכמות כי קיימת העדפה ברורה לבחינת השווי בגישת ההשוואה הישירה .אולם,
בהעדר עסקאות השוואה מהימנות לקרקע לחניה בסביבת הנכס ,החלטתי לבחון את
השווי למקום חניה בגישת היוון הכנסות מדמי שכירות למקום חניה בבנייני משרדים,
בסביבת הנכס.
 .12.78בשומת  IFRSשנערכה ע"י משרד השמאים גרינברג אולפינר ושות' ,למועד קובע
 ,31/12/2016לבנין אמות אטריום ,ברח' ז'בוטינסקי (גו"ח  )6109/403ברמת גן ,צויינו
הנתונים הבאים:
 בבנין המשרדים "מגדל השחר" ,הממוקם בסמיכות לנכס ,הוצעו להשכרה מקומותחניה בדמי שכירות של  ₪ 900 - ₪ 800לחודש ,למקום חניה.
 בבנין "גיבור ספורט" ,ברח' מנחם בגין  ,7ברמת גן ,בוצעה עסקה ביום 07/07/16למכירת  802מ"ר משרדים ו 20 -מקומות חניה ,תמורת  ,₪ 17,500,000המשקפת
שווי של כ ₪ 160,000 -למקום חניה .כמו כן ,בוצעה עסקה ביום  30/05/16למכירת
 276מ"ר משרדים ו 6 -מקומות חניה ,תמורת  ,₪ 7,000,000המשקפת שווי של כ-
 ₪ 200,000למקום חניה .בבנין זה מושכרים מקומות חניה תמורת דמי שכירות של
 ₪ 800לחודש.
 בבנין "רוגובין תדהר" ,ברח' מנחם בגין  11ברמת גן ,מקומות חניה מושכרים תמורת ₪ 900 - ₪ 800למקום חניה בחודש.
 על בסיס הנתונים לעיל ,נאמד שווי מקום חניה בבנין "אמות אטריום" בסך של ,₪ 160,000נכון למועד .31/12/2016
 .12.79בהכרעת ג'קי פז ,ברח' אביגיל  12ברמת גן (גו"ח  ,)6207/478נאמד שווי מקום חניה
למשרדים בסך של  ,₪ 150,000למועד קובע .14/02/2016
 .12.80בהתבסס על הנתונים שלעיל ,הגעתי למסקנה כי שווי מקום חניה למשרדים בסביבת
הנכס הינו בגבולות  .₪ 160,000יחד עם זאת ,ובניגוד לנטען ע"י שמאי המשיבה ,אני
סבורה כי יש צורך בהתאמה לחניה למגורים לעומת חניה למשרדים בשל סחירות
מוגבלת .לפיכך ,הבאתי בחשבון הפחתה בשיעור של  10%משווי חניה למשרדים .לצורך
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קביעת שווי הקרקע לחניה ,ניכיתי יזמות בשיעור של  ,15%כך שהתקבל שווי קרקע
לחניה של כ.₪ 125,000 -
 .12.81בהתחשב כי עסקינן בירידה ל 3 -קומות מרתף למגורים ,אני סבורה כי עלות הבניה
הנורמטיבית הינה  ₪ 3,300למ"ר.
 .12.82שטח נורמטיבי ומקובל למקום חניה תת קרקעי הינו  35מ"ר ברוטו .איני מקבלת את
השטח למקום חניה של כ 56 -מ"ר בממוצע כנטען ע"י שמאית המבקשת ,מן הטעם כי
לא הוכח שהיה קושי או מניעה אמיתית בבניית מרתף בשטח קטן יותר לצורך עמידה
בתקן החניה.
 .12.83לאור הנתונים לעיל ,הובאה בחשבון השבחה בגין תוספת  2מרתפי חניה במפלסים  -2ו-
 ,-3בסך של כ ₪ 9,700 -למקום חניה ,ובסה"כ ל 19 -מקומות חניה ,בהתאם לבקשה
להיתר בניה.
 .12.84תחשיב ההשבחה בגין הקלה לתוספת  2קומות מרתף:
שווי מקום חניה
התאמה בגין חניה למגורים
בניכוי יזמות

₪160,000
0.90
1.15

יתרה לקרקע ,במעוגל
עלות הקמת חניה תת קרקעית
שטח ברוטו לחניה במרתף
עלות בניה

₪125,200
 35מ''ר
₪3,300

עלות הקמת מקום חניה
השבחה בגין מקום חניה
מס' מקומות חניה

₪115,500
₪9,700
19

השבחה

₪184,300

כתובת :החרש  8רמת השרון  4726208טל 03-9223388 :פקס 03-9220811 :דוא"לdanashihor@gmail.com :

עמוד  35מתוך 36

דנה שיחור

שמאית מקרקעין ומשפטנית
שמאית מכריעה לפי חוק התכנון והבניה
 .13הכרעה
לאור האמור לעיל ,להלן הכרעתי בדבר גובה ההשבחה בנכס הנדון ,בגין המימוש המבוקש:
מהות

מועד קובע

השבחה

רג/340/ג
רג/מק/340/ג11/
רג/מק/340/ג19/
רג/340/ג15/
הקלה לתוספת קומה
הקלה לתוספת  2קומות מרתף

29/08/1980
30/03/2001
12/12/2005
03/03/2006
12/02/2017
12/02/2017

אין השבחה
₪176,062
₪126,437
₪195,997
₪453,168
₪184,300

החלק

לחיוב2

307/405
307/405
307/405
מלא
מלא

הערכים הנקובים לעיל יוצמדו כחוק ויישאו ריבית על פי חוק.

 2בהתאם להסכמת הצדדים.
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