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 2021ביולי,  31              בס"ד

 ' באב, תשפ"אבכ            

 

 לכבוד

  שר האוצר, מר אביגדור ליברמן       הגב' איילת שקד ,שרת הפנים

 

 PniotZibur@mof.gov.ilבאמצעות מייל:               

         

 .נ., א.ג

 התייחסות לשכת שמאי מקרקעין בישראל הנדון: 

 כניתוטיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התל

 2022-ו 2021הכלכלית לשנים 

 

מקרקעין )להלן: "הלשכה"(, הארגון היציג של שמאי המקרקעין בישראל,  הרינו בשם לשכת שמאי 

 .27.7.2021ביום  לטיוטה שפורסמה להערות הציבורהתייחס מתכבדים ל

 

 מוצעים כעת בהצעות חוק הליכי "שומה מוסכמת" נפרט את התייחסות הלשכה, נדגיש כי טרם 

כבר עברה בקריאה ראשונה בכנסת ( כאשר למעשה, הצעת חוק דומה  275/  24, פ/   35/  24) פ / 

 )אך טרם עברה בקריאה שנייה ושלישית(.  הקודמת

 

הצעת חוק זו תהפוך במידה ותעבור קריאה שניה ושלישית, לכלי יעיל מאד בכל הקשור 

קטי ייחד עם שינויים בשיעורי היטלי השבחה בפרוילזירוז ההליכים, ויכול שיש בדבר 

 .ניין זהלעכדי לחסוך את הצורך בהקמת ועדות התחדשות עירונית, 

 

כי ימונה בהן  מבוקש בזאת, ("שולחנות עגולים"או ) דות נאמר כי ככל ותקומנה ועעוד 

לשכה שיש ל דע והניסיון המקצועילתרום מהי, זאת על מנת ר ועדהכחבנציג לשכה 

 להציע.

 

 

http://www.landvalue.org.il/
mailto:PniotZibur@mof.gov.il
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  כדלקמן:בזאת  יםמובא כהשהל יעיקר דבר

 

 הערכות לאומית לפיתוח מערכת מטרו במטרופולין גוש דן: .1

 

 :2725+ םסעיפי

 אנו ממליצים לקבוע כי בין הכישורים הנדרשים יהיה גם שמאי מקרקעין. 

 .25שמאי מקרקעין, הינו בעל ידע בתחומים שנקבעו בסעיף 

 התחומים שנקבעו בסעיף זה, הינם בבסיס הסמכתו ומומחיותו המקצועית של שמאי המקרקעין. 

  

 :'ב110סעיף 

 ם שמאי מקרקעין.אנו ממליצים כי היחידה ליישוב סכסוכים תכלול ג

שמאי מקרקעין מעצם הכשרתו ועיסוקו, הינו בעל יכולת לתרומה משמעותית בתפקידים 

 . 'ב 110המנויים בסעיף 

 

 ועדה לפיתוח סובב מטרו-' ט 2' ג 139סעיף 

 מכיל בתוכו השפעות מרחיקות לכת בתחום המקרקעין. "מטרו"העניין 

 ."תנועה תוך כדי"ו כחבר ועדה על מנת שדברים יבחנ לשלב שמאי מקרקעיןממליצים אנו 

 

 יית שווי גם אם לא נוספו זכויותמס על על -' ד 139סעיף 

 אשר יש לבחון סבירותו לעומק.נטל במדובר 

 י שמאי ולקבוע מנגנון ערעור"לקבוע שעליית השווי תקבע ענכון  ו, כנ ויוחלט להותירו עלככל 

 יין זה.שמאי לענ

 

 . צריך להיקבע ע״י שמאי מקרקעין -מס עליית שווי  - 'סעיף ד 43 'עמ

 יהיה נתון להליכי ערר בפני גורמי מקצוע רלוונטיים,  (כמו מס שבח מקרקעין)כון שגם מס זה נ

 המקרקעין.הם שמאי 
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 היטל ההשבחה ומס ההשבחה

כנית רק לאחר קבלת תוקף של התו ממליצים, כי היטל ההשבחה ומס ההשבחה, יקבע ואנ

לייד א"הערר  זאת מהטעמים שנמנו בהחלטת וועדת ,של ציר הרק"לתכנית ולא של  המשביחה

 . "נדל"ן בע"מ כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים

 החלטה שכזו, תביא לוודאות גבוהה יותר בנושא היטל ההשבחה ומס ההשבחה המוצע. 

 

 פיצוי על פוטנציאל שטחים סחירים  -'ג 140 סעיף

ערעור של יש לקבוע מנגנון  -פיצוי על פוטנציאל שטחים סחיריםשמאי ממשלתי לההצעת לעניין 

 .בעל הקרקע

. מאי הממשלתי אחרת מאבד את זכותולפי הנוסח המוצע בעל הקרקע צריך לשלם את שומת הש

ון אחר אשר יאפשר באופן הוגן יותר בעל הזכות בקרקע נן מנגנו לבחוונכון לדעת לא סבירהדבר 

 להשמיע טענותיו.

 

 

 "מס רכוש" - האצת עבודת הממשלה להגדלת היצע הדיור .2

 של "חוק מס רכוש".  הגדלת שיעורואנו ממליצים, להכניס לפרק זה, את 

 .0% -ל 2.5% -שנה מ 20 -לפני כהורד אחוז המס , אולם חוק זה קיים

ר קרקעות עירוניות ולשחר יכול להוות זרזו נו, חוק זה מהווה חוק צודק של חלוקת העושרלדעת

וזמינות לשוק. על מנת לאפשר לשוק לעכל את הגדלת שיעור המס, ניתן לבצע הדבר מתוכננות 

)למשל על  ראשון( על קרקעות עם צפיפות בניה מסוימת ומעלהלת החוק )בשלב חבשלביות תוך ה

 יח"ד / דונם ומעלה(. 4קרקעות בהן מותרת בניה של 

)מקבצי קרקע בלתי מתוכננים(, שיווק קרקע )באמצעות רמ"י( במסגרת מקב"ת  כלי נוסף הינו

 אפשר לשוק לתכנן ולנצל את הקרקע בצורה מיטבית.דבר שי
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 ענף הבנייההאצה והפחתת רגולציה ב .3

 הליכי שומה מוסכמת

,   35/  24הליכי "שומה מוסכמת" מוצעים כעת בהצעות חוק ) פ / שצוין בפתח מסמך זה, כפי 

כבר עברה בקריאה ראשונה בכנסת ( כאשר למעשה, הצעת חוק דומה  275/  24פ/ 

 )אך טרם עברה בקריאה שנייה ושלישית(.  הקודמת

 

הצעת חוק זו תהפוך במידה ותעבור קריאה שניה ושלישית, לכלי יעיל מאד בכל 

יחד עם שינויים בשיעורי היטלי הקשור לזירוז ההליכים, ויכול שיש בדבר 

כדי לחסוך את הצורך בהקמת ועדות קטי התחדשות עירונית, יהשבחה בפרוי

 נהן.ילמ

 

ליישוב  ללשכה מוסד) שמאי מקרקעיןלשכת מטעם  גישור כיאנו ממליצים, לקדם הליבנוסף 

צד וועדות הערר להיטל השבחה לסכסוכים הכולל בתוכו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה( 

 .36378-01-16מדע מזרחי עמ"נ זאת בהסתמך על פס"ד  ופיצויים,

כל , להסכמות בנושא היטל השבחה באשר לאופן הנכון להגעהבפס"ד זה נקבעו תבחינים ברורים 

 לחסוך זמן שיפוטי יקר וליצור וודאות.  זאת על מנת

 

 

 טיוב מידע .4

עבודה שנערכה על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת עבור ח"כ איתן הלהתבסס על מומלץ 

. בין היתר, הציפו כותבי המסמך את הבעיה של חוסר טיוב המידע במערכת 2020גינצבורג ביולי 

 הממוחשבת של מינהל התכנון וועדות הערר. 
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 ייעול עבודת רשות מקרקעי ישראל .5

 84אנו ממליצים לקבוע כי הליכי ההשגה על שומות רמ"י, ינוהלו בהתאם להליך שנקבע בתיקון 

ועדת ערר או דוגמת טרלי תידון בפני גוף ני משפטיתטענה  - הווה אומר לחוק התכנון והבנייה. 

בפני השמאי כפי שמתנהל כיום ערעור שמאית  ידונו בפני ערכאתוטענות שמאיות  ,ועדת השגות

כיום כאשר ישנה טענה משפטית הגורם המכריע הינו היועץ . המחוזי באגף שומת מקרקעין

 . שהינו צד להליךהמשפטי של רמ"י 

של הנישום אמון ה הגברתתוך שקיפות,  ו וודאותנו, מדובר בהליך מהיר יותר היכול ליצור לדעת

  .ההשגה בהליך

בין דרישת רמ"י המקורית לבין  גבולות המחלוקתההכרעה ל על תחימתכמו כן אנו ממליצים 

 .שומת המשיג

ם בשומת לוהמשיג לא ישלם פחות משדרש לשרמ"י לא תדרוש יותר משבקשה הכוונה היא, כי 

נישום כך שיוכל ללייצר וודאות  -המטרה גם אם נקבע אחרת בשומת ההכרעה , זאת ההשגה

בבואו לקבל החלטה כאשר  ,בהמתנה לסיום ההליך ההשגהלהתקדם עם העסקה ללא צורך 

מקרים בהם בעקבות  המאפשר מהמצב הקיים, בשונה אפשרויות ההכרעהגבולות בפניו עומדות 

 הדרישה המקורית.יותר מאשר גבוהה להיות  בסיום ההליך רמ"יההכרעה דרישת 

 

 

 הקמת הוועדה לבחינת היטל ההשבחה .6

כפי שצוין קודם, אנו סבורים שקידום חוק "השומות המוסכמות" יחד עם  

קטי פינוי בינוי יכול לבטל את ישינויים מותאמים בשיעורי היטל ההשבחה בפרוי

 הצורך בהקמת הועדה.

 היטל השבחה מהו?

 3768/98דנ"א עקרון היסוד העומד בבסיס החיוב בהיטל השבחה כפי שנקבע, בין היתר, ב

פלוני שנתעשר לפיו " קריית בית הכרם בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 

לאמור, נתעשר אך בשל פעילות  –שינויי תכנון שנערכו לפי חוק התכנון והבניה  אך בשל

 ".לו שישתף את הקהילה באותה התעשרותראוי  –נורמטיבית של רשויות הציבור 

אישור התכנית על ידי הוועדה המקומית לתו"ב, מעלה את שווי המקרקעין ובכך השביחה ככלל, 

 את הנכס והעשירה את בעלי הזכויות בנכס.התכנית 

http://www.landvalue.org.il/
http://www.nevo.co.il/case/5915095
http://www.nevo.co.il/case/5915095
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זכויות הבנייה הוענקו לבעלי הזכויות במקרקעין על ידי הציבור, באמצעות הליכים דמוקרטיים 

מצעות וועדות התכנון שהינן גורמי מקצוע. הליך התכנון יוצר מצב שבו בעל זכויות ושקופים בא

אלמוני מתעשר ואילו פלמוני נפגע )לדוגמה את חלקתו של פלוני ייעדו לצורכי ציבור ולהפקעה 

 ואילו את חלקתו של אלמוני ייעדו למגדל מגורים(.  

)רשות מקרקעין על ידי הוועדה המקומית הזכויות בהיטל השבחה הוא תשלום הנדרש מבעל 

 )של הפרט(.  תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעיןאת האשר אישרה ציבורית( 

כיסוי הוצאות  -נקבעה בחוק והיא כוללת "רשימה סגורה" של מטרות, כגון היטל ההשבחהמטרת 

ין לצורכי ציבור, רכישת מקרקעפיתוח המקרקעין, הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח, 

לבעלי קרקע שנפגעו  לחוק התכנון והבניה 197תשלום פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 

. בנוסף, מדי שנת כספים, רשאית הרשות המקומית להשתמש מהחלטות של וועדות התכנון

ביתרת הכספים לטובת השקעה בחינוך בהגבלות מסוימות הקבועות בחוק )לפי התוספת 

 . )ב((13התכנון והבניה, סעיף  השלישית לחוק

" ומהווים את התב"ר של הוועדה המקומית ומיועדים צבועיםנדגיש, כי כספי היטל ההשבחה "

 . ולטובת צורכי תושבי העיר אך ורק לפיתוח העירוני

ככל ואין בידי הוועדה המקומית תקציבים אלו, הרי פיתוחה של העיר ייעצר או שמא יצטרך 

באמצעות תקציב המדינה ) כלומר מס נוסף על כלל הציבור  –יבורית להישען על הקופה הצ

 שיתמוך בהתעשרות בעלי הקרקע(. 

ובהליכי פינוי בינוי "מדרגות" היטל השבחה נוספות  38יקטי תמ"א יאשר על כן נכון לבחון בפרו

תוך שחרור בינוי(, זאת  –בפרויקטי פינוי  25%לאלו הקיימות כיום )כגון היטל השבחה של 

 בפרוייקט. איזון הכלכליבחתירה ליותר גמישות חסמים באופן של 

 

 כלי קיים ליצירת וודאות – הליך "שומה מוקדמת"הגברת השימוש ב .7

בניה נועד למטרת יצירת וודאות בתחום היטל תכנון ולתוספת השלישית לחוק ה 4ס"ק  4סעיף 

  ההשבחה.

ש"ח ומיום הגשת הבקשה להכנת  190ה בסך של בהתאם להוראות החוק והתקנות יש לשלם אגר

 יום. 90השומה על הועדה המקומית להמציא לנישום שומה בתוך 

עדת הערר או להגיש וצמוד למדד וניתן להגיש השגה שמאית או לפנות לו שנקבע בשומה הסכום

 התשלום.  יום מיום קבלת שומת הועדה והודעת החיוב/שובר 45בקשה לתיקון שומה בתוך 

 .מכר או הוצאת היתר בנייה – אך ורק בעת מימוש בפועלעם זאת התשלום יבוצע יחד 

 .הליכים ובייעולוודאות  מסייע רבות ביצירת שכבר קיים בפועל, כלי זה

 ולהקצות לו את מלוא המשאבים הנדרשים. קיים זהמנגנון שימוש ביש להעצים את ה
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 לשכת שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר(   
  lReal Estate Appraisers Association in Israe  

 

המקורית של הוועדה   הדרישהבין  המחלוקתגבולות ן אנו ממליצים על תחימת ההכרעה לכמו כ

 .המקומית לבין שומת הערר

לא ישלם פחות משדרש  והנישוםהכוונה היא, כי הוועדה המקומית לא תדרוש יותר משבקשה 

 .לשלם בשומת הערר גם אם נקבע אחרת בשומת ההכרעה

לסיום ההליך לייצר וודאות לנישום כך שיוכל להתקדם עם העסקה ללא צורך בהמתנה  -המטרה 

עומדות בפניו גבולות אפשרויות ההכרעה, בשונה מהמצב  ,ההשגה, כאשר בבואו לקבל החלטה

גבוהה בסיום ההליך יכולה להיות  הוועדהמקרים בהם בעקבות ההכרעה דרישת  הקיים המאפשר

 יותר מאשר הדרישה המקורית.

 

 טענה משפטית או טענה על עצם החיוב .8

 ההסדר  –של הרשות המקומית בגין היטל השבחה  טענה משפטית או על עצם החיוב .א

האפשרות הקיים כאשר לנישום יש טענה משפטית או טענה על עצם החיוב עומדת בפניו 

להעלות טענות אלו בפני וועדת ערר אשר מוסמכת לדון בטענות משפטיות או על עצם 

רר ניתן החיוב ובמקביל ממנה שמאי מייעץ לדון בעניינים השמאים. על החלטת ועדת ע

 לערער לבית המשפט.

 :מומלץ לחלק את הנושא לשני חלקיםעל מנת לפשט את ההליך           .ב

 .טענה משפטית בלבד תידון בפני ועדת ערר 

 לפי תיקון בפני שמאים מכריעים  ידונוות שמאיות הכוללות טענות משפטיות, טענ

כלל הטענות ובכללן ע, לאחר שמיעת ילחוק התכנון והבנייה והשמאי המכר 84

זו והכרעתו תהיה  משפטית קתובמחלגם יהיה סוברני להכריע , הטענות המשפטיות

 סופית. 

 

להשמיע את , זאת כדי מנהלכשתוקות לוועד פומטעמה יצור יםשנציגשכת שמאי מקרקעין, מבקשת ל

 דעתנו ולתרום מניסיוננו ומהידע שנצבר בלשכה.

 

 ,בברכה    

 לוי -מוריה רבני                               חיים מסילתי    חזקיה העצני 

         ו"ר )משותפת( ועדת חקיקה    י                        יו"ר הלשכה                יו"ר )משותף( ועדת חקיקה       

   

  .: מזכירות הלשכההעתק
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