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 הכללת שווי מחוברים במצב קודם בטבלת איזון,

 במסגרת אחוד וחלוקה מחדש

 מאת

 עדי צביקל, כלכלן ושמאי מקרקעין

 בשיתוף עם נעמי ספיר, כלכלנית ושמאית מקרקעין

 כללי     א.

תכניתלאחודוחלוקה)רפרצלציה(היאתכניתמפורטתבמסגרתהמאוחדותחלקות

בתחוםהתכניתומחולקותלמגרשיםחדשיםעפ"יחלוקהחדשה.הכלולות

הקצאתהזכויותלבעליםבמצבהחדשתהאבמגרשיםהממוקמיםעלחלקתםהמקוריתאו

 במיקוםשונה.

ההוראותלבצועאחודוחלוקהמחדששלאבהסכמתהבעליםמפורטותבפרקג',סימןז'

קובעשלושהעקרונותלבצועחלוקה122.סעיף128עד120לחוקהתכנוןוהבניה,בסעיפים

 ללאהסכמתבעליםכדלקמן:

 מגרשיההקצאהיהיוקרוביםככלשניתןלמגרשהמקורי..1

שוויוהיחסישלהמגרשהמוקצהיהיה,ככלשאפשר,כשוויוהיחסישלהמגרש.2

 הנכנס.

 איזונהיהאבאמצעותתשלומיאיזון.במידהואיןאפשרותלשמורעלהיחסיות,.3

(כיישלבצעהחלוקהבהתאםלשוויהיחסישלהמגרש,2)122אםכינקבעמפורשותבסעיף

 קיימתמחלוקתבענייןצורתחישובשוויושלמגרשהכוללמחוברים.

להעריךמאמרזהדןבסוגיההנוגעתלענייןהערכתהמחובריםולשאלההאםישמקום

 הנכסכוללמחובריםאובהתעלמותמהם.שווי

 הבעיה     ב.

שלזכויותביןבעליצודקתההיגיוןהבסיסישבתכניתאחודוחלוקהמחדשהינוחלוקה         

 קרקעשזכויותיהםיאוחדו)להרףעין(ויחולקומחדש.

 .שיתוףבהתאםלתרומההבסיסהרעיוניהינו

זהיהאבשטחיםהומוגנייםמהיבטהשווי.דהיינושטחיםהיישוםהקלאסישלהליך

מתוכנניםבאופןדומהכךששוויםלמ"ריהאזהה.כמוכן,היישוםהמתאיםביותרהינו

 לשטחיםבלתימבונים,וזאתמטעמיםשלהלן:



בשטחיםפנוייםניתןלהעתיק,ביתרקלות,זכויותממקוםלמקוםואפשרותזוהינהא.

 ךשלהליךתכנוניזה.בסיסהצור

ערובשטחיםבלתיהומוגניעלוללשאובזכויותרבותלחלקותששווייםעולהעלב.

 הממוצע)לענייןזהראהדוגמאותמספריותבפרקז'(.

נשאלתהשאלהמהגורלחלקהאשרשוויהשונהמהמקובלבסביבה,הןבשלזכויותהבניה

הבנויעליה.שאלהזובדיוקנדונהבפס"דטורשתוארשהוקנולהבמצבקודםאובשלמבנה

 לעילוהתהפךבהלכהחדשהשנקבעהבפס"דאירני.

כברעתהאבהירכיעמדתיבהקשרזההינהשרצויוראוילהכיןתכניתבשטחיםהומוגניים

ככלהניתן,ואולםמשהוחלטעלהכנתתכניתבאופןשתכלולחלקותמבונותבאזורפנוי,

לחשבאתשוויתרומתןלפישוויהשוק,דהיינו,לפיהתמורהשישלםמוכרראויונכון

 לקונהמרצוןולענייננוכוללשוויהמבנה.מרצון

גישהזועולהבקנהאחדעםעקרוןהצדקהחלוקתיהנובעמהוראותפרקג'סמןז'וגםכפי

 .244/00שבאלידיביטויבבג"ץ

וכןתכניותבהןהתמודדושמאיםעםסוגיהזולצורךכךבחנתיהפסיקההמנחה,החקיקה

 והתחשבובשוויכדעתי.

למרותזאתישמקריםרביםבהםלאהובאומבניםבחשבון.בחלקםהעיקרינובעתגישהזו

מהעובדהשהשוויבמצבקודםלאהושפעמהמבנה)השימושהטובוהיעילביותרהיה

 הריסה(.

 פסיקה מנחה      ג.

 פטהעליוןנפסקופסקידיןעקרונייםומנחיםלענייןחישובהשוויהיחסיכלהלן:בביתהמש

 .19.8.1980מיום-טורנ'הועדההמקומיתלתכנוןובניהרמתהשרון4/80ד"נ.1

מגרשושלהמערערגדעוןטורהיהכלולבמצבקודםבאזורמגוריםב'עםזכויותבניה

לשתיקומות.בנוסףלמגרשושלטורנכללובתכניתמגרשיםלקומה,20%של

 לקומהאחת.15%המיועדיםלאזורמשקיעזרעםזכויותבניהשל

ביתהמשפטהעליוןבהרכבשלחמישהשופטיםדןבמחלוקתלגביהערכת"שווי

מגרש"לאחרביצועשלחלוקהשלאבהסכמה.הסוגיהשנידונההיאהאםישלהפריד

ביןתהליך"החלוקההחדשה"לביןתהליךשינויהייעודבעתהערכתהשוויהיחסי

 החדששלהמקרקעין.



פורתהיתהכי"המטרההיאלשמורעליחסשווה-דעתהמיעוטמפיכבודהשופטתבן

במידתהאפשר,לארקכתוצאהמןהחלוקההכלולהבתכניתאלאמהתכניתעלכל

 מרכיביה".

וכיישלערוךהפרדהבין186/78דעתהרובהיתהכיישלקבלאתדעתהרובבע"א

שניהשינוייםהכרוכיםבתכניתאחודוחלוקה.מחדשינויהייעודומאידךהחלוקה

 החדשה.

לענייננוניתנההתייחסותבדבריכבודהשופטויתקוןשכתבאתפסקהדין,לעניין

צבקודםכדלקמן:"הלאהשוויאינואלאפונקציהשלנתונישוויהמקרקעיןבמ

 המגרש,וביניהםהאפשרותלנצלולפיייעודו".

 בהקשרלפסקדיןזהנכתבומאמריםרביםובהםביקורתעלחוסרישימותו.

שוקהנדל"ןשלאיכולהיהלעמודבכלליםשנקבעו,המשיךלנהוגברובובהכנת

 אחודוחלוקהבשיטהשנהגהקודםפס"ד.תוכניות

.15.9.1992מיום-איראנינגדהועדההמקומיתלתכנוןובניהנהריה4914/91בג"צ.2

הגיעלדיוןבביתהמשפטהעליוןמקרהשדןבתכניתאחודוחלוקה1991בשנת

ייןמחדש,בשכונתעיןשרהבנהריה.בניגודלהילכתטור,אומצהדעתהמיעוטבענ

טורונקבעכיבמסגרתתכניתמפורטתבהבוצעהחלוקהחדשה,ישלהתייחס

 לשינוייםשחלובשוויהמקרקעיןכתוצאהמשינויהייעוד)ביתהמשפטהפךההלכה(.

ביתהמשפטפסקכיחלוקהחדשהמתבצעתתוךהשוואתה"שוויהיחסיהנכנס"

דמישוםהתכנית,יתחלקשווהבשווהל"שוויהיחסיהיוצא",כךשהרווחאוההפס

 ביןכלהבעלים.

כבודהשופטמצאהתייחסלענייננובדונוב"פירושושלשווייחסי"כדלקמן:"בסעיף

,לעומתזאת,איןהוראההמחייבת,אוהמתירה,לבודדולשלולאתהשפעתושל122

)ההדגשהשליע.צ.(.גורםמןהגורמיםהמשפיעיםעלשוויוהיחסישלמגרש"

ובהמשך"נוסחתהשוויוןהיחסימכוונתלהבטיח,שכלבעליהמגרשים,שנכללו

בשיתוף,ייהנווייפגעומתוצאותיו,ככלהאפשר,במידהשווה.בכךהיאעושהצדק

 יחסיעםכולם."



 .27.3.1990מיום-יהושעפריימןנגדשרהפנים483/88בג"צ.3

טהנפלהבתקופהשביןהילכתטורלהילכתאיראני.המדוברבתכניותמתארההחל

שונותבעירנתניה.פסקהדיןעסקביןהיתרבהשפעתהשלהכרזהעלקרקעחקלאית

לענייןהשוויונקבעכיישלשוםהקרקעבמצבקודםבהתאםלרמתהמחירים)מאחר

הוכרזה,השווישנקבעוהשוקמתייחסלקרקעשהוכרזהכחקלאיתכמולקרקעשלא

 זהה(.

 נושאאחודוחלוקהנדוןגםבביתהמשפטהמחוזיולדוגמהאביאהפסיקהכדלקמן:

 7.9.1995מיום-הוועדההמקומיתלתכנוןולבניהחיפהנגדחברתחשמל1001/91תא.1

חודבתביעהנדונהדרישתהתובעתלחייבאתהנתבעתלשלםלהדמיאיזוןעקבא

וחלוקהמחדששלאבהסכמתהבעלים.כבודהשופטברלינרפסק,ביןהיתר,כי

החלוקההחדשהאינהצריכהלשמורעלהשוויוןהיחסיביןבעליהחלקותמבחינת

גודלהמגרשים,בהשוואהלמצבםלפניהחלוקההחדשה.המפתחלהשוואההוא

שן,והואייקבעגםהשוויהיחסי,מתוךקרבהגיאוגרפיתמרביתאלהמגרשהי

 בהתחשבבייעודהחדש.

 .8.4.1997מיום-זאבהרטבינגדשרהפנים807/96עתירהמנהלית.2

בפסקהדיןנדונההתנגדותושלעו"דזאבהרטבי)ועותריםנוספים(לתכניתאחוד

 וחלוקהמחדששלחטיבתקרקעבנתניה.

עריכתהחלוקההחדשה,לטבלאותהאיזוןולאחוזיעיקרההתנגדותהופנתהלאופן

 ההפקעההגדוליםבמסגרתהתכנית.

מפסקהדיןעולהכיבעריכתטבלאותהאיזוןשלהתכניתנלקחובחשבוןביןהשאר,

מאפייניהשלהחלקה,כשהמקדמיםשהשתמשובהםהםמקדמיםהמקובלים

 בתכניותאחודוחלוקה.

ניתשהנחואתמתכנניהתכניתאושרוע"יהשמאיתפנינהאבןחןעקרונותהתכ

 שמונתהכחוקרתמומחיתמטעמהשלהועדההמחוזית.

)הענייןנדוןבביתמשפטעליוןומאחרוהצדדיםהגיעולהסכמהלאפורסמהפסיקהאו

 הלכהבנושאיםשהועלובעתירה(.



מיום-מחוזיתלתכנוןובניהירושליםשלמהתותינגדהועדהה42/99עת"מ.3

18.6.2001. 

העתירההוגשהעלהחלטתהועדההמחוזיתשאשרהתכניתאחודוחלוקה,במסגרתה

 לאהובאבחשבוןשוויושלביתמגוריםבשוויהמגרשבטבלתהאיזון.

בחשבוןביתהמשפטפסקכימחובריםשיועדולהריסהבמסגרתהתכניתלאיובאו

 בעתעריכתטבלאותהאיזון,אולםלבעליםיינתןפיצויבשוויהנכס.

נימוקביתהמשפטהיה,ביןהיתר,כיהתחשבותבערךהבנויעלולה"לעוותאת

התוצאהבחלוקתהמגרשיםהחדשיםביןהבעלים".ביתהמשפטלאהסתמךעל

שלקביעתועלהזכויותהוראתחוקהמאפשרתהתעלמותכאמורולאדןבהשלכה

 הקנייניותשלבעליהמגרשים.

 אחוד וחלוקה בחוקים שונים     ד.

קיימותבחוקיםשוניםהוראותהקשורותלענייןאחודוחלוקהוביןהיתרהחוקים         

 והסעיפיםכדלקמן:

 מונחיםבפרקג'סמןז'לחוקהתכנוןוהבניה.1

128-120לחוקהתכנוןוהבניה,שכותרתו"חלוקהחדשה")סעיפיםסימןז'לפרקג',

 לחוק(,קובעאתההוראותהנוגעותלאחודוחלוקהמחדש.

קובעבאופןכלליכיבתכניותמתארניתןלכלולהוראותבדבראחוד121סעיף

 מגרשיםוחלוקתם,ביןבהסכמהוביןללאהסכמה.

יהמחוקקעושהשימושלאעקביבמונחיםמגרש,קרקעוחלקה,ללאבפרקזהניכר,כ

 הגדרההמייחדתכלאחדממונחיםאלה.

 דוגמאות

עושהשימושבמונח"מגרש",הןביחסלמצבהקודםוהןביחסלמצב122סעיףא.

 החדש.

שימוש,העוסקברישוםהערותבלשכתרישוםהמקרקעין,עושה123סעיףב.

 במונח"חלקה".

,העוסקבהשפעתהחלוקההחדשהעלשעבודים,עושהשימושבסעיף126סעיףג.

 קטן)א(במונח"חלקה"ובסעיףקטןג'נעשהשימושבמונח"קרקעות".

,הקובעאתתחילתתוקפהשלחלוקהחדשה,עושהשימושבמונח124סעיףד.

 "חלקה".



אנורואים,שהמחוקקעושהשימושבמספרמונחים,מבלילייחדמשמעותהנהכיכן

 נפרדתלכלאחדמהם.

)א(העוסקכאמורבענייןהשפעתחלוקהחדשהעל126בנוסףלכךישלציין,כיבסעיף

שעבודיםמדוברעלחלקותהןבמצבקודםוהןבמצבחדש."שעבוד,שהיהערב

שהעלאחתהחלקותשבחלוקה,הולךאחריבעלהתחילתתקפהשלחלוקהחד

)ההדגשהשליע.צ.(שהוקצולובחלוקההחלקה או על החלקות הקודם,ויהיהעל

החדשה".בעודשבמקרההקלאסישלתכניתאחודוחלוקהבמצבקודםאנודנים

בחלקותהרשומותככאלההןמבחינהקנייניתוהןמבחינהתכנוניתובמצבחדשאנו

 מגרשים)ולאבחלקות(שנוצרותכנוניתע"יהתכנית.דניםב

 סיכוםביניים

לענייןהפרשנותהמילוליתשלהחוקוהתייחסותולמונחיםשוניםאנורואים

שקיימיםחוסרעקביות,ערבובואידיוקיםבשימושבמונחיםהשוניםולפיכךאין

הביטוייםהאמוריםשהמחוקקלייחסמשמעותמשפטיתמיוחדתלשימושבאחד

 רואהבהםביטוייםאלטרנטיבייםאושוויערך.

 חלוקהואחודשלקרקעות.2

,עוסקבחלוקהואחודשלקרקעות.144-137פרקד'לחוקהתכנוןוהבניה,סעיפים

גםכאןאנורואיםכיקייםערבובמושגיםומונחיםואיןהקפדהיתירהשלהמחוקק

עוסקבבעל"קרקע")"בעלקרקעשחלהעליהתכנית137עלכלהדקויות.סעיף

דןבקרקע138עוסקבאחוד"חלקות".סעיף144"וכו'(בעודשסעיף…שאושרה

 ובחלקותכשמןהראויהיהלדוןבמגרשים.

(,ה"קרקע"כאמורנרשמתבפנקסיהמקרקעין141לענייןרישוםהקרקע)סעיף

5לחוקהמקרקעיןוברורהיוםלאחרשינויחוקהמקרקעין)ראהסעיףבהתאם

 להלן(כיהרישוםמתייחסלכלהבנויוהנטועעלהקרקע,קריכוללהמחוברים.

 המונחמקרקעין.3

,התווספהלחוק43בחוקהתכנוןוהבניהלאקיימתהגדרהלמונחמקרקעין.בתיקון

 ייתהקיימתעדמועדזהבתקנותבלבד.הגדרתהמונחמגרששה

קרקע,כלהבנוי-המונחמקרקעיןמוגדרבחוקהמקרקעיןכדלקמן:"מקרקעין"

והנטועעליהוכלדבראחרהמחובראליהחיבורשלקבע,זולתמחובריםהניתנים

 להפרדה".



םולאחלקות,התייחסהואילוהיחידותשחוקהתכנוןוהבניהעוסקבהןהןמגרשי

 למונחמגרשולאלמונחמקרקעין.122המחוקקבסעיף

 הקנייתמקרקעין.4

ידי-)א(לחוקהתכנוןוהבניה,"מקרקעיןשהופקעועל26בהתאםלהוראותסעיף

)ההדגשהשליע.צ.(מכוחחוקבדרך אחרתהוועדההמקומיתאושישלהקנותםלה

ובפנקסיהמקרקעיןעלשםהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאיםזהעלפיויירשמ

"הקנייתמקרקעיןבדרךאחרתהינההקנייהבאמצעותתכניתאחוד…המקרקעין

וחלוקה.מכאןשהמחוקקמתייחסלענייןאחודוחלוקהבמונחמקרקעיןואיננו

 מתייחסלמגרשאולקרקע.

)ההדגשהשליע.צ.(הקניהמקרקעיןהיאלחוקהמקרקעין"עסקהב6בהתאםלסעיף

)ההדגשהשליע.צ.(לפירצוןהמקנה,למעטבמקרקעיןשלבעלותאושלזכותאחרת

הורשהעלפיצוואה".מכאןשהקניתמקרקעיןבהתאםלחוקהמקרקעיןכוללתגם

 היאהקניהשלהקרקעוהמחובריםגםיחד.

 מחובריםבהתאםלחוקהמקרקעין.5

לחוקהמקרקעין,המחוקקמכירבבעלותעלמקרקעיןשהינם12בהתאםלסעיף

למעשהקרקעוכלהמחובראליה,ובלשוןהחוק:"הבעלותבקרקעחלהגםעלהבנוי

והנטועעליהועלכלדבראחרהמחובראליהחיבורשלקבע,זולתמחובריםהניתנים

אחדהנושאיםהמהותייםששונובחוק".נושאזהשלהמחוברלקרקעהינו…להפרדה

ביחסלחוקהעותומאנישקדםלו,שהכירבאינשאאט.-1969המקרקעיןהתשכ"ט

הרישוםבתקופתהחוקהעותומאניבפנקסיהמקרקעיןהיהרישוםכפולשלבעלות,

 האחדשלהקרקעוהשנישלהמחוברים.

ליחידההכוללתקרקעומחובריםלאחרכניסתולתוקףשלחוקהמקרקעיןהבעלותע

הינהבעלותאחתשאיננהניתנתלהפרדהועסקאותביחידותאלונעשותעלהקרקע

 ועלהמחובריםגםיחד.

למעשה,לפיחוקהמקרקעיןלאניתןלעשותעסקאותבנפרדביןקרקעלמחוברים

וויהמחובריםומכאןשחישובשוויםשלמקרקעיןכוללאתשוויהקרקעבתוספתש

 ללאהפרדהמלאכותיתביניהם.



 רישוםחלוקהבפנקסיהמקרקעיןעלפיתכנית.6

)א(בחוקהתכנוןוהבניהעוסקותברישוםהחלוקההחדשה,125הוראותסעיף

לתקנותהמקרקעין61עד60בהתאםלחוקהמקרקעין.פרקד',סימןח',סעיפים

,מפרטההוראותלעניין"רישומיםשונים".ההוראות1969-)ניהולורישום(תש"ל

מפנות60של"חלקות".הוראותסעיףמתייחסותלרישוםחלוקה,פיצולאואחוד

לחוקהתכנוןוהבניה.מכאןשלענייןרישוםחלקה,קיימתהפניהכפולה,מחוק

 התכנוןוהבניהלחוקהמקרקעיןומחוקהמקרקעיןלחוקהתכנוןוהבניה.

בתקנות,בקשתהרישוםתהאחתומהבידיבעל60בהתאםלהוראותסעיף

 המגרשאוהקרקעאוהחלקה(.המקרקעין)ולאבעל

בסעיףקטן)ו(מתייחסותההוראותלמקרקעיןהרשומיםבפנקסבתיםמשותפים

מכאןשהכוונההברורההינהלמחובריםהמהוויםחלקמתכניתהאחודוחלוקה

כדלקמן:")ו(היומקרקעיןשבהםמבוצעתפעולתתכנוןרשומיםבפנקסהבתים

חאתהפרטיםבדבררישומואותיקונושלצוהרישוםהמשותפים,יפרטהמפק

בפנקסהבתיםהמשותפיםלגביהחלקותשייווצרולאחרפעולתהתכנון."המחוקק

מתייחסמפורשותלחלקותשנוצרולאחרפעולתהתכנוןולבתיםהמשותפים

העוסקבמחוברים61הכלוליםבחלקותאלו.כוונהזומקבלתמשנהתוקףבסעיף

נפרדמקרקע,כדלקמן:"נוכחהרשםכימבניםאונטיעותרשומיםבנפרדשנרשמוב

מןהקרקעעלשםאדםאחד,יורהעלביטולהרישוםוירשוםאתהמבניםאו

 הנטיעותוהקרקעכיחידהאחת."

עולהמןהאמורלעיל,כירישוםהאחודוהחלוקהמתייחסלמקרקעין,כולל

 .המחובריםהמצוייםעלהקרקע

 1970-תקנותהתכנוןוהבניה)בקשהלהיתרתנאיוואגרות(,תש"ל.7

,מגדיר1970-לתקנותהתכנוןוהבניה)בקשהלהיתרתנאיוואגרות(,תש"ל;א2סעיף

(מתייחסלתכנית8בעלזכותבנכסשחתימתודרושהלבקשהלהיתר.תתסעיף)

)ההדגשהשליע.צ.(שחלהבנכס הסעיף"מאושרתלחלוקהחדשה.בהתאםלהוראות

(לחוק,וטרםנרשמה2)121עליותכניתמאושרתלחלוקהחדשהכאמורבסעיף

"כלומרההתייחסות…לחוק125החלוקהבמרשםהמקרקעיןכאמורבסעיף

המפורשתהיאלנכסשחלהעליוחלוקהמחדשולאלמגרשאולחלקהאולקרקע.

 מאחרולאניתןלהפרידביןקרקעלביןהבנויעליה.נכסכאמורהינומקרקעין



 פקודתהסדרזכויותבמקרקעין)נוסחחדש(.8

קובעהוראות70פרקי'בפקודתהסדרזכויותבמקרקעיןדןבנושאחלוקה.סעיף

יבצעפקיד69לענייןחלוקהעלפיהגורלכדלקמן:")א(באיןהסכםכאמורבסעיף

התייעצותעםועדתההסדר,אתהחלוקהעלפיהגורל,בהתחשבבשטחםההסדר,ב

"כלומרגםבהתאםלפקודתההסדר…ובערכםשלהמקרקעיןהעומדיםלחלוקה

 חלוקתהמקרקעיןנעשיתבהתאםלשטחםוערכםשלהמקרקעין.

 חוקלתיקוןדיניהרכישהלצרכיציבור.9

כישהלצרכיצבורעוסקבחישובהאחוזהמקסימליבחוקלתיקוןדיניהר4סעיף

חלקההמותרלרכישהללאתשלוםפיצוייםכדלקמן:"לענייןחישובהאחוזיםשל

(איןמביאים1)ההדגשהשליע.צ.(שמותרלרכושלפיחוקזהללאתשלוםפיצויים)

,ולפי1936אלפקודתבניןערים,20בחשבוןרכישהמכוחחלוקהחדשהלפיסעיף

"כלומרבחוקלתיקוןדיני…1965סימןז'לפרקג'לחוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה

רכישה,בהתייחסותולענייןאחודוחלוקהברישאשלהסעיףמדוברבחלקהולא

 במגרשולאבקרקע.

 חוקמיסוימקרקעין)שבח,מכירהורכישה(.10

קמן:")א(עלמכירתזכותכדל67החוקמתייחסלנושאאחודוחלוקהבסעיף

במקרקעין,שהיאחלוקתמקרקעיןביןכלבעליההמשותפיםאושהיאאחוד

אחודמגרשים-"אחודמקרקעין"-)ב(בסעיףזה…מקרקעין,יחולוהוראותאלה

אועסקתקומבינציהבמקרקעיןהגובלים1965-לפיחוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה

 ואיםאותםכזכותאחתבמקרקעין".(ר4)19זהבזה,שלפיסעיף

 דוגמאות להכללת מחוברים -תכניות אחוד וחלוקה      ה.

עלמנתלבחוןמנהגהשוקבמקריםדומיםהבאתילהלןששדוגמאותשלתכניותבהן         

קיימיםשטחיםבלתיהומוגניים,כאשרהשמאי,בטבלתהאיזון,התחשבבערכיהשווי

 הנובעיםמכך.

.27/8/1995מיום4330פורסמהלמתןתוקףבי.פ-11/1001תארר"ג/תכניתמ .1

עלחטיבתקרקע,במתחםעלית,בחלקההמערבישלהעירר"ג.התכניתחלה

 מ"ר.19,000-שטחהתכניתהכוללהואכ

התכניתמשנהאתיעודחטיבתהקרקעמאזורתעשיהלאזורמגוריםמיוחד,בניין

וש.צ.פ.ציבורי



עריכתטבלתהאיזוןהובאובחשבוןמבניםקיימיםבקביעתהשוויבמצב

הקיים.

טבלתהאיזוןולוחההקצאותנערכוע"ישמאיהמקרקעיןשאולאושרת.

מיום4706פורסמהלמתןתוקףבי.פ-1023תכניתמפורטתמס'רג/.2

.1/12/1998

 התכניתחלהעלחטיבתקרקעבמרכזהשלהעירר"ג.

מ"ר.15,000-שטחהתכניתהכוללהואכ

התכניתמשנהאתיעודחטיבתהקרקעמאזורמגוריםברהפרצלציהלאזורמגורים

כנסת.-מיוחדובית

בעריכתטבלתהאיזוןהובאובחשבוןבמצבקייםערכםשלהמבניםעפ"ישטחם,סוג

בנייתםומהותם.

 לוחההקצאותוטבלתהאיזוןנערכוע"ישמאיהמקרקעיןיצחקזך.

מיום4867פורסמהלמתןתוקףבי.פ-2/263תכניתשינוימתארמס'זמ/.3

.30/3/2000

 התכניתחלהעלחטיבתקרקעבמועצההמקומיתמזכרתבתיה.

 מ"ר.488,770שטחהתכניתהכוללהוא

התכניתמשנהאתייעודיהקרקעמשטחחקלאיותעשייהלשטחיםלמגורים,בנייני

ציבור,מסחר,משרדים,שטחיםציבורייםפתוחים,דרכיםושטחיםלהסדרת

נחל.

 .65בהערכתהשווינלקחבחשבוןקיומםשלמחובריםעלחלקה

דםעולהכיניתנומקדמיםשוניםכמוכןמניתוחחלקםהיחסישלהחלקותבמצבקו

 לסוגיקרקעבהתאםלייעודיהם.

4935פורסמהלמתןתוקףבי.פ-2008/1תכניתמתארעםהוראותכמפורטתרע/.4

 .23/11/2000מיום

במסגרתהתכניתשונהייעודחטיבתהקרקע,במתחםהצפוןמזרחישלהעיררעננה,

ריםג',לשטחבנייןציבורי,שטחציבוריפתוח,הרחבתמאזורחקלאילאזורמגו

 דרכיםודרכיםנוספות.

מ"ר.134,212שטחהתכניתהכולל:



מספרחלקותבשטחהתכניתכללובמצבקודםמבניםששוויםנלקחבחשבוןבעת

 חישובהשוויבמצבקודם.

 מקרקעיןאחיקםביתן.לוחהאיזוןוההקצאותנערךע"ישמאיה

מיום4993פורסמהלמתןתוקףבי.פ-1-212/1תכניתמתארמקומיתמס'הצ/.5

 .12/6/2001

 התכניתחלהעלחטיבתקרקעשלהמועצההמקומיתאבןיהודה.

 מ"ר.538,245שטחהתכניתהכולל:

הקרקעמשטחחקלאילתכליותהבאות:אזוריבמסגרתתכניתזושונהיעודחטיבת

א'מיוחד,שטחיםציבורייםפתוחים,שטחיםלמבניציבור,שטחים-ו-מגוריםא'

לספורטונופש,מסחר,בידור,דרכים,דרכיםמשולבות,דרכיםפרטיות,שבילים

 וחניה.

מספרבהערכתהשוויבמצבהקייםנלקחובחשבוןקיומםשלמבניםחקלאייםב

 חלקות,כאשרמגרשיהתמורההוקצובשטחשונהמהשטחהמקורישלהבעלים.

 נאור.-שומתההקצאהוטבלתהאיזוןנערכוע"ימשרדהשמאיםמרגלית

פורסמהלמתןתוקףבי.פ-)תכניתהמתארלאזה"תקיריתיהלום(559תכניתנת/.6

 .21/5/2002מיום5076

 התכניתחלהעלאזורתעשיהקיריתיהלוםבנתניה.

המדוברבפיתוחאזורתעשייהבאיכותסביבתיתגבוההויצירתמתחםתעשייתיעסקי

 בסטנדרטגבוהה.

 דונם.336.381-שטחהתכניתהכולל

עשייההתכניתמשנהאתייעודיחטיבתהקרקעמאזורחקלאיותעשייהלאזורת

ומלאכה,פארקתעשייתי,מסחר,בידור,תצוגה,אחסנה,והקצאותשטחיםלצורכי

 ציבור.

גבוה42מניתוחלוחההקצאותוטבלתהאיזוןעולהכישוויההיחסישלחלקה

 מהשוויהיחסישליתרהחלקותבטבלה.

במצבקודםהינוייעודבהתאםללוחההקצאותוטבלתהאיזוןייעודןשלכלהחלקות

 לחקלאות.



,42מבירורשערכתיעםהשמאישערךאתטבלאותהאיזוןהסתברכילחלקמחלקה

בבעלות"תבור"ביתחרושתלמשקאותקלים,ניתנהתוספתשוויבגיןהמפעל

 הקיים.

 :הסברמתמטי

,במקוםשווייחסי0.01744טבלהמ"ר,שווייחסיב4,472שטחבבעלות"תבור"

 ללאלקיחתשוויהמחוברים.0.01380התואםלשטחהחלקהשהיהצריךלהתקבל

 התקבלבגיןהמבניםהקיימים.0.00364תוספתהשוויהיחסיבשיעור

 לוחההקצאותוטבלתהאיזוןנערכוע"ישמאיהמקרקעיןאברהםכץ.

 דוגמאות לחלוקה למתחמים -וחלוקה תכניות אחוד       ו.

קיימותתכניותהכוללותמתחםאחדאומספרמתחמיםהמיועדיםלאחודוחלוקה)ללא         

הסכמתבעלים(.חלוקתהשטחלמתחמיםשוניםנעשית,ביןהיתר,כשבשטחהתכנית

קיימיםמבנים.ע"מלהימנעמהתמודדותעםשוויהמבניםבלוחותההקצאהשטחםשל

המבניםמוצאמהתחוםלאחודוחלוקה,תוךכדייצירתמספרמתחמיםלאחודוחלוקה.

 מספרדוגמאותלהלן:

 .11.6.1992מיום4015פורסמהלמתןתוקףבי.פ- 300תכנית מפורטת ח/.1

 התכניתחלהעלחטיבתקרקעבמרכזהשלהעירחולון.

 דונם.1,344שטחהתכניתהכוללהוא

הוראותהתכניתקובעותביצועאחודוחלוקהחדשהשלהחלקותהנכללותבתחום

 התכניתלמעטחלקמהחלקותהכוללותמבניםקיימים.

 .28.3.1996מיום4394פורסמהלמתןתוקףבי.פ-708תכנית מתאר מס' רש/.2

 השרון.התכניתחלהעלחטיבתקרקעבדרוםרמת

 דונם.81-שטחהתכניתהכוללהואכ

 במסגרתתכניתזובוצעהליךאחודוחלוקהחדשהללאהסכמתהבעלים.

לאנכללוחלקיהחלקותעליהםנבנובתים6417בעריכתלוחהקצאותואיזוןבגוש

 )ברח'זרובבל(בתוךתחוםהחלוקהמחדש.

 קצאותוטבלתהאיזוןנערכוע"ישמאיהמקרקעיןפנחסוימר.לוחהה

 דוגמאות תיאורטיות      ז.

עלמנתלהמחישהבעיה,העיוותיםוהדרךהראויהלפתרוןאציגלהלןדוגמאותפשוטות         

 לטבלאותאיזוןבתכניותאחודוחלוקהללאהסכמתבעלים.



 בדונם,השוויםנתוניםבאלפידולר.בדוגמאותלהלן:השטחיםנתונים

 כמוכןעלמנתלפשט,הדוגמאותלאכוללותתשלומיאיזון.

 שטחיםהומוגנייםלחלוטיןשאינםכולליםמבנים-1דוגמה

ממחישהיצירתהשלטבלתאיזוןתיאורטית,כשמעורבותבתכניתשתיחלקות1דוגמה

 זהותושוות.

 תשלומי מצב חדש מצב קודם
 איזון

 שווי יחסי שווי  שטח  מגרש שווי יחסי שווי  שטח  חלקה

אין 50% 100 3 1001 50% 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 50% 100 3 1002 50% 50 5 ב'

   4 דרכים     

 100% 200 10  100% 100 10 סה"כ

 

 שטחיםשוניםבמאפיינישווישאינםכולליםמבנים2דוגמה

 ממחישהיצירתהשלטבלתאיזוןתיאורטיתכאשרשטחהחלקותבמצבקודם2דוגמה

 שווה,אולםשוויהחלקותשונהכתוצאהממאפייניהחלקהכמו:מיקום,חזית,צורה,גודל

 וכו'.

 .יצוייןשעלמרכיבישוויאלואיןמחלוקתשישלהביאםבחשבון

תשלומי  מצב חדש מצב קודם
 איזון

שטח  חלקה
 בדונם

 שווי
באלפי 

 דולר

שטח  מגרש שווי יחסי
 בדונם

שווי 
באלפי 

 דולר

 שווי יחסי

אין 60% 120 3.6 1001 60% 60 5 א'

תשלומי

 איזון

 40% 80 2.4 1002 40% 40 5 ב'

   4 דרכים     

 100% 200 10  100% 100 10 סה"כ

 

 שוויהעולהעלשוויניתןלראותכיחלקהא',הגםששטחהזההלשטחהשלחלקהב',

 חלקהב'והתמורהשתתקבלבגינהגבוההמהתמורהשתתקבלבגיןחלקהב'ומהתמורה

 דונםשמוקניםלבעלי2.4דונםלבעליחלקהא'לעומת3.6לעיל)1שתתקבלבגינהבדוגמה

 (.1דונםלכ"אמבעליהחלקותבדוגמה3לעומת2חלקהב'בדוגמה

 ודםובמצבחדש)מבנהשאינותורםלשוויבמצבחדש(כלולמבנהבמצבק-3דוגמה

 ממחישהמקרהבובאחתמהחלקותכלולמבנה.המצבהחדשהמתוארמבוססעל3דוגמה

 חלוקהבהנחהשהמבנהאיננותורםלשוויבמצבחדש.



 
תשלומי  מצב חדש מצב קודם

 איזון
שווי  שטח  חלקה

 קרקע

תרומת 
 המבנה

סה"כ 
 שווי

שווי 
 יחסי

שווי  שווי שטח  מגרש
 יחסי

אין 60% 120 3.6 1001 60% 75 25 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 40% 80 2.4 1002 40% 50  50 5 ב'

   4 דרכים       

 100% 200 10  100% 125   10 סה"כ

 

 מאחרותרומתהשלחלקהא'גבוההמתרומתהשלחלקהב',השוויבמצביוצאשתקבל

 לעיל.2גבוהמהשווישמקבלתחלקהב',בדומהלדוגמהחלקהא'

 במצבקודםקייםמבנהשלאנלקחבחישובהשוויהיחסי-4דוגמה

 ממחישהמקרהבועלאחתמהחלקותקייםמבנהאולםתרומתהמבנהלאנלקחת4דוגמה

 בחשבוןבעתחישובהשוויהיחסי.

תשלומי  מצב חדש מצב קודם

 שווי שטח  חלקה איזון

 קרקע

תרומת 

 המבנה *

סה"כ 

 שווי *

 שווי יחסי

)ללא תרומת 

 המבנה(

שווי  שווי שטח  מגרש

 יחסי

אין 50% 100 3 1001 50% 75 25 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 50% 100 3 1002 50% 50  50 5 ב'

   4 דרכים       

 100% 200 10  100% 125   10 סה"כ

 *אינפורמטיביבלבד

בדוגמהזאתבהלאנכללתתרומתהמבנהבחישובהשווי,טבלתהאיזוןשתהווהחלק

בהההקצאהלבעליםבמצביוצאהינה1ממסמכיהתכניתתהאזההלטבלהבדוגמה

 כדלקמן:לכ"אמהם0%בשיעור

תשלומי  מצב חדש מצב קודם

 יחסישווי  שווי  שטח  מגרש שווי יחסי שווי  שטח  חלקה איזון

אין 50% 100 3 1001 50% 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 50% 100 3 1002 50% 50 5 ב'

   4 דרכים     

 100% 200 10  100% 100 10 סה"כ

 

 100,000$-$,ל75,000ניתןלהבחיןשבשיטהזומושבחתחלקהא'ששווייהכוללהמבנההיה

 .100%-$מושבחתב50,000ששווייההנכנסהיהבלבד.ואילוחלקהב'33%-דהיינוב



 קייםמבנההתורםלשוויבשניהמצבים-5דוגמה

 ממחישהקיומושלמבנהעלאחתמהחלקות,התורםלשוויהמקרקעיןבשנימצבי5דוגמה

 תכנון,הןבמצבקודםוהןבמצבחדשבשתיחלופותכדלקמן:

 דשאיננהנלקחתבחישובהשוויהיחסי:תרומתהמבנהבמצבקודםובמצבח-חלופהא'

תשלומי  מצב חדש מצב קודם
 איזון

שווי  שטח חלקה
 קרקע

תרומת 
המבנה 

* 

סהכ 
שווי 

* 

שווי 
 יחסי

)ללא 
תרומת 
 המבנה(

שווי  שטח מגרש
 קרקע

תרומת 
המבנה 

* 

סהכ 
שווי 

* 

שווי 
יחסי 
)ללא 

תרומת 
 המבנה(

אין 50% 125 25 100 3 1001 50% 75 25 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 50% 100  100 3 1002 50% 50  50 5 ב'

     4 דרכים       

 100% 225  200 10  100% 125   10 סה"כ

 *אינפורמטיביבלבד

 תרומתהמבנהבמצבקודםובמצבחדשנלקחתבחשבוןבחישובהשוויהיחסי:-חלופהב'

תשלומי  מצב חדש מצב קודם
 איזון

שווי  שטח חלקה
 קרקע

תרומת 
 המבנה 

סהכ 
 שווי 

שווי 
 יחסי

  

שווי  שטח מגרש
 קרקע

תרומת 
 המבנה 

סהכ 
 שווי 

שווי 
 יחסי

אין 60% 135 25 110 3.3 1001 60% 75 25 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 40% 90  90 2.7 1002 40% 50  50 5 ב'

     4 דרכים       

 100% 225  200 10  100% 125   10 סה"כ

 
 בחלופהא'בהלאנלקחהבחשבוןתרומתהמבנהלאבמצבקודםולאבמצבחדש,תוספת

 .בעודשבחלופהב'בה100%בלבדולבעליחלקהב'66%הזכויותלבעליחלקהא'הינה

 80%נלקחהבחשבוןתרומתהמבנהבשניהמצביםתוספתהזכויותהינהאחידהבשיעור

 שתיהחלקות.

  



 מבנהעלכלחלקה,לכ"אמהמבניםתרומהשונהלשוויבמצבקודם,המבנים-6דוגמה

 אינםתורמיםלשוויבמצבחדש

 דוגמהזוממחישהקיומושלמבנהעלכלאחתמהחלקות,התורמיםלשוויבמצבקודם

 במידהשונה.המבניםאינםתורמיםלשוויבמצבחדש.

תשלומי  מצב חדש מצב קודם
 איזון

שווי  שטח חלקה
 קרקע

תרומת 
 המבנה

סה"כ 
 שווי

שווי 
 יחסי

שווי  שטח מגרש
 קרקע

שווי 
 יחסי

אין 55% 110 3.3 1001 55% 75 25 50 5 א'

תשלומי

 איזון

 45% 90 2.7 1002 45% 60 10 50 5 ב'

   4 דרכים       

 100% 200 10  100% 135   10 סה"כ

 הדוגמהממחישהכימאחרותרומתהמבניםלשוויהחלקותבמצבקודםשונה,שווי

 שוויהמגרשיםמגרשיםבמצביוצאשונהבעודשלולאנלקחהבחשבוןתרומתהמחוברים,

 (.4ודוגמה1מצביוצאהיהזהה)ראהדוגמה

 מאמרו של ברי צ'רניאבסקי ופס"ד תותי     ח.

פורסמומאמריםשוניםבנושאועיקרםמאמרושלהשמאיצ'רניאבסקיבספרותהמקצועית         

 שפורסםב"מקרקעיןוערכם".

האםישלהכלילאתערךהבנויבשווי-במאמרושלבריצ'רניאבסקי"אחודוחלוקהמחדש         

מגרשים?",מוצגתגישההשוללתהבאתשווימחובריםבחישובשוויבמצבקודםבלוח

 איזון.

במאמרניתנומספרדוגמאותהממחישותכיצדמשתנההשוויהיחסישלהחלקותבמצב

 קודםבשעהשכולליםבלוחהאיזוןאתשוויושלהבנויהקייםעלאחתמהחלקות.

לחילופיןאציגדוגמהבהמשתתפותמספרחלקותבתכניתאחודוחלוקהללאהסכמת

 יםשוניםכלהלן:הבעלים,בשטחזההאולםבייעוד

תשלומי  מצב חדש מצב קודם
 איזון

שטח  חלקה
 בדונם

שווי  שווי יעוד
 יחסי

שטח  מגרש
 בדונם

שווי  שווי יעוד
 יחסי

איןתשלומי 25% 25 מגוריםג' 1.5 1001 25% 10 חקלאי 5 א

 75% 75 מגוריםג' 4.5 1002 75% 30 מגוריםא' 5 ב איזון

    4 דרכים     

  100  10  100% 40  10 סה"כ

 

בדוגמהלעיל,למרותששטחהחלקותהנכנסותזהה,נוצרהבדלבשוויהיחסיובזכויות

 25%הבעליםהשוניםבשלהכללתחלקותבייעודיםשוניםבתכנית.לבעליחלקהא'מוקצות



 שכאמורשטחהחלקותזהה.מהזכויותלמרות75%הזכויותולבעליחלקהב'מוקצות

 איננירואהחריגבהקצאהזאתשאיננהשוויונית,מאחרובהתאםלחוקולפסיקהישלערוך

 אתטבלאותהאיזוןולחשבהשוויהיחסיבהתאםלשוויהמגרשיםולאבהתאםלשטחם.

לכאורהבהקצאתהמקרקעיןמבחינתההשפעהעלהשוויהיחסיועלהעיוותיםהנוצרים

במצבהחדשאיננירואהכלהבדלביןהכללתמקרקעיןהכולליםמחובריםלביןהכללת

 מקרקעיןבייעודיםשוניםוחישובשווייםשלמקרקעיןאלובמצבקודם.

ענייןהעיוותהוזכרביןהיתרבפס"דתותיכדלקמן:"התחשבותבערךהבנויעלולהלעוות

הבחלוקתהמגרשיםהחדשיםביןהבעלים".לטענתיהעיוותככלשקייםהינואתהתוצא

חישובהשוויהיחסישלכלאחתמהחלקותללאהתחשבותבשוויהחלקהבמלואהכלומר

 התחשבותבשוויהקרקעבלבדללאהתייחסותלמחוברים.

במחוברים,לדוגמהבנוסףנקבעבפס"דכיקיימיםמצביםבהםיתכןשיהיהמקוםלהתחשב

במצבבועברמבנהבעלערךמבעלותאחתלבעלותאחרת.איננירואההבדלביןהמצבים

שאופיינובפסקהדין)מחובריםהנשאריםבידיהבעליםומחובריםהעובריםבעלים(.לדידי

ישלערוךהטבלאותבצורהאוניברסליתולהתחשבבשוויהמקרקעיןבמצבקודםלצורך

היחסי.איננירואהמקוםליצירתהתלותביןהשוויבמצבקודםכפונקציהשלקביעתהשווי

 הבעלותעלהמחובריםבמצבחדש.

לסיכוםפסקהדין,טוענתכבודהשופטתיפההכטכיאיןלהטילעלשכמםשלהבעלים

 השותפיםבתכניתאתנטלהפיצויבגיןהריסתהמבנההקייםעלחלקתהעותרים.

הכללתשוויהמחובריםבמצבקודםמשפיעהכאמורעלהשוויהיחסישלכלאחד

מהשותפיםבתכנית.מאחרותכניתאחודוחלוקהכרוכהבהשבחתהמקרקעיןובהגדלת

הזכויות,כללהשותפיםבתכניתנהניםמהגידולבשוויזכויותיהםואינםנדרשיםלתשלום

םתשלומיאיזוןהיתרההנותרתבידולאחרפיצויים.גםאםאחדמהבעליםנדרשלשל

 התשלומיםגדולהמשוויהזכויותשבבעלותולפניאשורהתכנית.

לסיכום:בעריכתטבלתאיזון,ישלהתחשבבצדקיחסיובתרומתהשלכלאחתמהחלקות

הנכנסותלעוגההמשותפת.השוויהיחסישלכלאחתמהחלקותוחלוקתהעוגה,תקבע

ייווצרוהבדליםביןשוויהחלקותכפונקציהשללשוויהנכנסשלהמקרקעין.בהתאם

התכונותהמשפיעותעלשוויהחלקותולענייןהשוויאיןכלהבדלביןחלקותבעלותיעוד

זהההמושפעותממקדמיםשונים,ביןחלקותבנותיעודשונהוביןחלקותהכוללות

 מחוברים.



 ה סוף מעשה במחשבה תחיל    ט.

קיימתטענהכיהפיצויבגיןהמחובריםניתןבמסגרתקביעתותשלוםהיטלהשבחה.         

בבדיקהשערכתימצאתיכיההתחשבותבשוויהמחובריםבהיטלהשבחהללאהתחשבות

בשווייםבעתעריכתטבלאותהאיזוןגורמתלעיוותמבחינתהיבטיהחוקומבחינתהיחסיות

 .לחוק122עליהםמושתתיםהוראותסעיף

כאשרדניםבחלוקתזכויותובהיבטיהצדקשבחלוקתןישלהתחשבבתוצאותהחלוקה

 ולבחוןהתמורהנטולבעליהזכויותבקרקע.

הרעיוןהבסיסישלצדקחלוקתיהמוגדרבפרקג'סימןז'יפגעפעםנוספתבעתקביעתהיטל

 ההשבחהולאיצומצםכלל.

בתוספתהשלישיתלחוקהתכנון13בחההינהבהתאםלהוראותסעיףמטרתהיטלהש

והבניהכדלקמן:"סכומיםשנגבוכהיטלמיועדים,אחריניכויהוצאותהגביהלרבות

הוצאותשלערעורלפיתוספתזו,לכיסויההוצאותשלהוועדההמקומיתאושלרשות

חבהתכנוןאובתחוםהרשותולהכנתתכניותבמר12מקומיתאשרהועברולהלפיסעיף

המקומית,לפיהעניין,ולביצוען,לרבותהוצאותפיתוחורכישתמקרקעיןלצרכיצבור,כפי

לחוקזה,ולרבותהוצאותשימוראתראוהפקעתולפיהתוספת188שהוגדרובסעיף

הרביעית".הרעיוןשהיטלהשבחהמצמצםעיוותיםהנוצריםבגישתהתעלמותמשווימבנים

 לוחותאיזוןהינוזרלרעיוןההיטלואינונכוןלדעתי.ב

בדיקתהשוויוניותצריכהלדעתילהיערךלפיערכיםיחסיים)כפישקובעהחוק(ולהלן

 אדגיםבדוגמאות:

 טבלת איזון והשבחה עם מבנה ללא התחשבות בשווי המבנה בטבלת האיזון -דוגמה א'          

 ההשבח מצב חדש מצב קודם

שטח  חלקה
 בדונם

שווי 
 קרקע

תרומת 
 מבנה *

שווי 
יחסי 
ללא 

 מבנה

שטח  מגרש
 בדונם

שווי  שווי
 קודם

שווי 
 חדש

היטל  השבחה
 השבחה

יתרה 
 לבעלים

תוספת 
נטו 

 לבעלים

 12.5 87.5 12.5 25 100 75 100 3 1001 0.5 25 50 5 א'

(16%) 

25 75 25 50 100 50 100 3 1002 0.5  50 5 ב'

(50%) 

        4 דרכים     

       200 10  1.0  100 10 סהכ

 *אינפורמטיביבלבד



בלבד16%-ניתןלראותכיזכויותבעליחלקהא',שכללהמבנהבמצבקודם,הושבחוב

-50%)לאחרתשלוםהיטלהשבחה(,בעודשזכויותבעליחלקהב'שלאכללהמבנה,הושבחו

 )לאחרתשלוםהיטלהשבחה(.

 טבלת איזון והשבחה עם מבנה כולל התחשבות בשווי המבנה בטבלת איזון -דוגמה ב'          

 השבחה מצב חדש מצב קודם

שטח  חלקה

 בדונם

שווי 

 קרקע

תרומת 

 מבנה

שווי 

יחסי 

ללא 

 מבנה

שטח  מגרש

 בדונם

שווי  שווי

 קודם

שווי 

 חדש

היטל  השבחה

 השבחה

יתרה 

 לבעלים

תוספת 

נטו 

 לבעלים

 22.5 97.5 22.5 45 120 75 120 3.6 1001 0.6 25 50 5 א'

(30%) 

 15 65 15 30 80 50 80 2.4 1002 0.4  50 5 ב'

(30%) 

        4 דרכים     

       200 10  1.0  100 10 סהכ

 

 .30%-בשיעורזההבניתןלראותכיזכויותשניהבעליםהושבחו

הערה:טבלאותהאיזוןבפרקזהאינןמלאותואינןכוללותאתכלהעמודותהנדרשות)חסר

שווייחסיבמצבחדשותשלומיאיזון(והןמוצגותבצורהחלקיתע"מלהמחישבצורה

 ברורהאתענייןהיטלההשבחה.

בחרתילהתייחסגםלטענותכיהפיצויבגיןהמחובריםיתקבלבהתאםלהליכיםהמקובלים

 לחוקהתכנוןוהבניה.בבדיקהשערכתיבעניין197בחוקבאמצעותהמנגנוןהמוגדרבסעיף

גם197זהמצאתיכיהתחשבותבשוויהמחובריםבעתקביעתהפיצויהניתןבמסגרתסעיף

 גורמתלעיוותולפגיעהבכלליהיחסיותוהצדק.היא

הדןבפגיעהבגיןתכניתמתייחסלמקרקעיןכלומרקרקעומחובריםגם197הפיצויבסעיף

 יחד.לאידועליעלמחלוקתבנקודהזאתשלשיטתחישובירידתהערך.

 כיתבוצעהפרדהכדלקמן:הינה197השיטההמוצעתע"יהתומכיםבפיצויבאמצעותסעיף

לצורךחישובהשוויבמצבקודםבטבלתהאיזוןיחושבשוויהקרקעבלבד.לצורךחישוב

יחושבשוויהמקרקעין.נוצרתלמעשהחוסרסימטריההפוגמתבאחד197השווילפיסעיף

מהעקרונותהבסיסייםעליהםמושתתנושאהאחודוחלוקהוהואכאמורעקרוןהצדק

אינם197היחסי,מאחרמחדחישובהשוויבמצבקודםומאידךחישובהפיצוילפיסעיף

עוסקבפגיעהאבסולוטיתבעודשבענייני197מושתתיםעלבסיסזהה.הפיצוילפיסעיף

אחודוחלוקה,ככלשמדוברבפגיעה,מדוברבפגיעהיחסיתולכןהפיצויבגיןהמחוברים



.בנוסף,הפיצויבהתאם197נויכוללבואבמסגרתסעיףאינ197המוצעבמסגרתסעיף

יוצרלמעשההפרדהמלאכותיתלשניחלקים:שינויהייעודמחדותהליך197לסעיף

החלוקההחדשהמאידךכפישלמעשהנקבעבפס"דטוראולםכידוע,מאחרולאניתןהיה

 לעמודבהילכהזאתהיאשונתהבהילכתאיראני.

שוויוניותצריכהלהתבצעגםכאןלפיערכיםיחסייםמנקודתמבטםשלהבעליםבדיקתה

 בסיוםההליךהכולל.להלןדוגמאותלהמחשתטעוני:

 טבלת איזון והשבחה עם מבנה ללא התחשבות בשווי המבנה בטבלת איזון -דוגמה א' 

 תשלומי איזון מצב חדש מצב קודם

שטח  חלקה
 בדונם

שווי 
 קרקע

תרומת 
 מבנה *

שווי 
יחסי 
ללא 

 מבנה

שטח  מגרש
 בדונם

שווי  שווי
 יחסי

אין 50% 150 3 1001 50% 120 50 5 א'

 50% 150 3 1002 50%  50 5 ב' איזוןתשלומי

   4 דרכים     

 100% 300 10 סה"כ 100%   10 סה"כ

 *אינפורמטיביבלבד

בעוד197התכניתיקבלפיצויבמסגרתתביעהלפיסעיףבעלחלקהא'שנפגעבעקבותאשור

שבעלחלקהב',מאחרוחלקתוהושבחהישלםהיטלהשבחה.היתרהבידיהבעליםבתום

 פעולותההליכיםהשונים)במחיריםשלמועדאשורהתכנית(כדלקמן:

 

 השבחה 197פיצוי בגין ירידת ערך סעיף  חלקה

שווי 
במצב 
 קודם

שווי 
במצב 

 חדש

פיצוי 
בגין 

ירידת 
 ערך

יתרה 
 לבעלים

תוספת 
נטו 

 לבעלים

שווי 
במצב 

 חדש

שווי 
במצב 
 קודם

היטל  השבחה
 השבחה

יתרה 
 לבעלים

תוספת 
נטו 

 לבעלים

       0 170 20 150 170 א'

 50 100 50 100 50 150      ב'

(100%) 

 

נשארבתוםההליךבאותומצב,ללאשינויביחסמעיוןבטבלהאנורואיםכיבעלחלקהא'

למצבולפניאשורהתכנית,בעודשמאחרוחלקהב'הושבחהבתוםההליךנותרהלבעל

 ממצבולפניאשורהתכנית.100%-חלקהב'תוספתהגבוההב



 טבלת איזון והשבחה עם מבנה עם התחשבות בשווי המבנה בטבלת איזון -דוגמה ב' 

 תשלומי איזון מצב חדש מצב קודם

שטח  חלקה

 בדונם

שווי 

 קרקע

תרומת 

 מבנה

שווי  שווי

 יחסי

שטח  מגרש

 בדונם

שווי  שווי

 יחסי

אין 77% 232 4.6 1001 77% 170 120 50 5 א'

 23% 68 1.4 1002 23% 50  50 5 ב' איזוןתשלומי

   4 דרכים      

 100% 300 10 סה"כ 100% 220   10 סה"כ

 

 מאחרוזכויותשניהבעליםהושבחוהמצבבתוםההליךכדלקמן:

 השבחה 197פיצוי בגין ירידת ערך סעיף  חלקה

שווי 
במצב 
 קודם

שווי 
במצב 

 חדש

פיצוי 
בגין 

ירידת 
 ערך

יתרה 
 לבעלים

תוספת 
נטו 

 לבעלים

שווי 
במצב 

 חדש

שווי 
במצב 
 קודם

היטל  השבחה
 השבחה

יתרה 
 לבעלים

תוספת 
נטו 

 לבעלים

 31 201 31 62 170 232      א'

(18%) 

 9 59 9 18 50 68      ב'

(18%) 

 

 אנורואיםכיהחלוקהלהלןהיאחלוקהצודקתשבסיומהאיןפגיעהבאףאחדמהבעלים.

 .18%-ההיפךהואהנכון,זכויותשניהבעליםהושבחובמידהשווהב

 סכום ומסקנות      י.

עוסקבמחלוקתהקיימתבענייןהכללתשווייםשלמחובריםבטבלאותאיזוןהמאמרלהלן         

במצבקודםבמסגרתתכניותלאחודוחלוקהללאהסכמתהבעליםבהתאםלהוראותפרקג'

לחוקישלערוךטבלתאיזוןבהתחשב122סימןז'לחוקהתכנוןוהבניה.בהתאםלסעיף

וקהתכנוןוהבניהבפרקג'סמןז'איננובשווייחסישלכלאחתמהחלקותהנכנסות.ח

 מתייחסספציפיתלענייןמחובריםומכאןהמחלוקת.

בבחינהשערכתילגביתרחישיםשוניםמצאתיכיהתעלמותמשוויהמבנים)כשאלותורמים

 לשוויהנכס(גוררתעיוותיםואיצדק.

 במצבקודםוזאתמהטעמיםהבאים:מצאתישישלהכלילשוויהמחובריםבטבלתהאיזון

 החוק.1

 בחקיקהובתקנותנקבעכיישלכלולשוויהמחובריםבטבלאותאיזון)ראהפרקג'(.



 פסיקה.2

בהתאםלפסיקההמנחהישלערוךהטבלאותבצורהצודקת,בהתחשבבשווייחסי

בודדולשלולאתהשפעתושלגורםמןכש"איןהוראההמחייבת,אוהמתירה,ל

 הגורמיםהמשפיעיםעלשוויוהיחסישלמגרש".

מכאןשגםהפסיקהקובעתכיישלערוךהטבלאותבהתאםלשווי,וברורשבהתאם

 לחוקהמקרקעיןשוויקרקעכוללכלהמחוברוהנטועעליה.

 צדק.3

הבסיסעליומושתתפרקג'סמןז'לחוקהתכנוןתפישתהצדקהיחסיהמהווהאת

 והבניה.

עלמנתלבחוןהמסקנותאליהןהגעתיבחנתיבחוו"דתרחישיםשוניםותכניותשונות

 כדלקמן:

שנערכובידישמאיםשוניםבדקתיומצאתישאכןתכניותהכוללותטבלאותאיזון.1

 וויהמחוברים.מקנותלחלקותבמצבקודםשוויכוללש

מצאתיכיבמקריםהיכןשניתןלהוציאמהתחוםהמיועדלאחודוחלוקהמחדש.2

שטחיםמבוניםוהיכןשהמתכנןהיהערלעיוותיםשעלוליםלהיווצר,נקבעכיהשטח

לאחודוחלוקהמהווהחלקבלבדמשטחהתכניתאושאלטרנטיביתנערכהבהן

ע"מלהימנעמהכללתשווימחובריםבטבלאותהפרדהוחלוקהלמתחמים,כלזאת

 איזון.

 לאורהאמורלעילהגעתילכללדעהכדלקמן:

המחובריםהינםחלקמשוויהמקרקעיןבדיוקכמומאפייניםאחריםהנלקחים-

בחשבוןבעתחישובשוויבמצבקודםבטבלאותאיזוןוכמקובלבעתעריכתטבלאות

 יעודים.איזוןבתכניותהכוללותמספר

 רצוילערוךתכניתלאחודוחלוקהמחדשבשטחיםהומוגניים,מהיבטהשווי.-

היכןשקיימיםמבניםהתורמיםלשווימוצעלהוציאהמבניםמהתחוםהמיועדלאחוד-

 וחלוקה.

עיוותיםובהתאםלחוקלמנועבמידהולאניתןלהוציאהשטחיםהמבונים,עלמנת-

ולפסיקה,ישלהביאבחשבוןאתשוויהנכסיםבהתאםלשוויהשוקשלהם)כמובן

 כוללשוויהמבנים(.

 


