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לכבוד
חה"כ מר אופיר פינס  פז
יו"ר ועדת הפני ואיכות הסביבה
משכ הכנסת
ירושלי
באמצעות דוא"ל pinespaz@knesset.gov.il
נכבדי,
הנדו :הערות לשכת שמאי מקרקעי בישראל לנוסח הצעת חוק
התכנו והבניה )תיקו מס'  ,(83התשס"ח2008

בפתח דברי אבקש לתמו ידי ביזמה חקיקתית מבורכת זו לתיקו העיוות הקיי במנגנו השמאי המכריע.
ע זאת ,ברצוני להצביע על מספר כשלי שנפלו בהצעת החוק ,כדלהל:

 .1הוצאת שמאי המקרקעי מהרכב חברי הועדה 
הקביעה ,בהוראת סעי  2להצעת החוק ,בדבר הוצאת שמאי המקרקעי מהרכב ועדת הערר אינה
ראויה .עיקר תפקידה של ועדת הערר ,לדו בהחלטות הנוגעות לנושאי שמאיי מובהקי ! היטלי
השבחה והחלטות הנוגעות לפיצויי לפי סעי  197לחוק התכנו והבניה ! קרי ,בחינת שומות אשר
נערכו על!ידי שמאי מקרקעי .קיו תפקיד זה לא יכול להתקיי בהעדרו של איש מקצוע לעני זה בי
חברי הועדה ! קרי ,שמאי המקרקעי.
הוצאת שמאי המקרקעי ,לו הכלי המקצועיי ,המומחיות והנסיו בעריכת שומות ,ובחינת ,מהרכב
הועדה יפגע בהכרח בהחלטותיה .לא בכדי מוצע בהצעת חוק זו מנגנו שמאי מקרקעי אשר יכריע
בעניני המוזכרי לעיל .הרציונל לפיו נסיונו ומומחיותו של שמאי המקרקעי יסייעו בקבלת החלטה
ראויה ונכונה במחלוקת בי צדדי ,וההבנה כי בפועל זו האופציה המקובלת והמועדפת על צדדי
לפתרו מחלוקת ,יפה ג להחלטות שעד להחלטה הסופית.
קיומו של שמאי המקרקעי בהרכב הועדה הוא המאפשר קבלת החלטות מושכלות אשר יקצרו את
ההלי וימנעו הגשת ערעורי מיותרי ובכ יהא כדי לחסו בזמ ובכס של שני הצדדי .יתרה מכ,
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קיומו של איש המקצוע בהרכב הועדה יסייע בקבלת ההחלטה אצל הצדדי מתו המחשבה כי
הפרמטרי הנכוני נבחנו ונשקלו על!ידי איש מקצוע שמומחיותו בכ.
ג ההסבר בהצעת החוק להוראת סעי זה אינו ברור כלל ועיקר" :אי זה ראוי כי בי חבריה יהיה
שמאי מקרקעי" .עוד לא יבשה הדיו מתיקו מס'  76לשנת  2006ורק לאחרונה מונתה שמאית
מקרקעי באחת הועדות.
לא נית כל נימוק עניני לפגיעה קשה זו בחופש העיסוק בהוצאת איש מקצוע היושב בועדה ! זו או כל
ועדה אחרת .ומה לעני ועדות אחרות? ועדה לפי חוק מיסוי מקרקעי? אחד ההסברי היה ,כי לא
יתכ ששמאי היושב בועדת ערר יבקר סוגיות בשמאות מקרקעי .מדוע אי פג בשופט הד בערעור
על החלטת שופט אחר? נהפו הוא .הדבר מתבקש מהלי תקי ויעיל .כ ג לא נית כל הסבר מדוע
ראוי כי איש מנהל עסקי או רואה חשבו ,הנעדרי כישורי ,ידע ונסיו לבחינת שומת מקרקעי,
ישבו בועדה תחת שמאי המקרקעי ! האינסטנציה המקצועית לעני זה.

 .2איסור על קיו הסכמי שומת השבחה 
הקביעה ,בהוראת סעי  (3)6להצעת החוק ,בדבר איסור על קיו הסכמי שומת השבחה ,אינה ראויה
א היא .התועלת בקיומ של הסכמי אלה רבה היא ! אי קיו הליכי סרק ויצירת עומס )בעיקר
במקרי בה גובה השומה נמו ביותר( ,אי בזבוז משאבי זמ וכס יקרי ! של האזרח ,כמו ג של
הרשות ,גביית סכו המס באופ יעיל ומהיר ועוד .מנגד ,החסרו בקיו ההסכמי ! אפסי.
לא יתכ כי חוק זה יהא חריג בנו החקיקה המיסויית בכללה ,ואת שהותר בה ! הגעת הצדדי
להסכמה ביחס למס המוטל על הנישו ,נאסר כא בעני מיסויי א הוא .א אכ ,הרציונל בבסיס
הוראת סעי זה הינה ,כמפורט בדברי ההסבר להצעת החוק ,בחשש מפני עריכת הסכמי בלתי
ראויי תו הפעלת לחצי כבדי על הצדדי ! אזי הפתרו היחיד הנכו הינו פיקוח ראוי .לא יתכ כי
חשש זה יאיי כליל כלי אשר השימוש הנרחב בו בפועל מלמד בהכרח כי נכו הוא לצדדי .א בחרו
הצדדי לבוא במשא ומת ולהגיע כדי הסכמה ,סביר כי נכו הדבר לצדדי וכי נשקלו על!יד
שיקולי מקצועיי ועניניי .על הטוע אחרת להוכיח זאת .א קיי חשש כי הסכ מסויי אינו
ראוי ! פתוחה הדר המשפטית בפני הטוע זאת להתנגד להסכ זה ,היא דר המל למניעת הסכמי
והסדרי אחרי בלתי ראויי )הסכמי פשרה וכיו"ב(.
הגבלה על חופש ההתקשרות של הפרט ראוי כי תעשה בצמצו רב במקרי מתאימי אשר זה שלפננו
אינו נמנה עליה.

 .3היעדר קיומ של הוראות מעבר 
הצעת החוק שותקת ביחס להוראות מעבר לתחולתה )זאת בנוס לתקנות בדבר דרכי מינוי השמאי
המכריע ,שכרו וסדרי הדי בדיו לפניו ! אשר כניסת הצעת החוק לתוקפה מותנית בהתקנת( .בהיעדר
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אמירה מפורשת ,לא ברו מה יהא המצב החוקי לאחר קבלת הצעת החוק .אי קביעת הסדר ביניי
לפרק זמ במהלכו ייקלט החוק עלולה להביא א לפסילתו.
יפי לעני זה דברי השופטת דורנר בבג" 5936/97 .ד"ר אור ל נ' מר ב ציו דל מנכ"ל משרד החינו
התרבות והספורט ,פ"ד נג) ! 687 ,673 (4מאגר נבו:
"קביעת של הוראות מעבר מתבקשת מ הצור& להתחשב באינטרס ההסתמכות ,שהוא
אינטרס לגיטימי של הפרט ,שההגנה עליו עומדת ביסוד של דיני מספר מתחומי
המשפט החוקתי והמינהלי .ראו ד' ברק!ארז "הגנת ההסתמכות במשפט המנהלי" ].[22
חובת של רשויות שלטוניות להתחשב בהסתמכות ,ובמידתמה ג בציפייה ,ולקבוע
הוראות מעבר מקו שבו הוראות אלה דרושות באופ סביר להגנה עליה ,מעוגנת בי
השאר בדיני ההגינות ,ההשתק ,הסבירות והמידתיות .ראו בג" 2832/96 .בנאי נ' המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדי )להל ! בג" .בנאי ] ,([12בעמ'  .594מקו שבו נורמה
שלטונית פוגעת בחופש העיסוק )או באחת הזכויות הקבועות בחוקיסוד :כבוד האד
וחירותו( ,ישנ משמעות וחשיבות מיוחדות לעיגונה של החובה לקבוע הוראות מעבר
לתחילתה בדרישת המידתיות .עמד על כ השופט זמיר בבג" .בנאי הנ"ל ] ,[12שבו
נתקבלה עתירה כנגד החלטה שפגעה בחופש העיסוק בלא הוראות מעבר ,בציינו בעמ' :603
"התחולה המיידית ]של ההחלטה[ ,בהתחשב בצור ובתוצאה הצפויה ,מהווה
פגיעה במידה שמעבר לנדרש .במיוחד כ משו שמדובר בפגיעה בחופש
העיסוק ,שחוק!יסוד :חופש העיסוק מצווה )בסעי  (4שלא לפגוע בו ,אלא ,בי
היתר ,במידה שאינה עולה על הנדרש".
החובה להימנע מפגיעה בחופש העיסוק בלא לקבוע הוראות מעבר ראויות היא אפוא
חובה חוקתית .ג הכנסת עצמה כפופה לה בחוקקה חוקי".
סיכומ של דברי ,על הצעת החוק לית מענה לשני פרמטרי עיקריי:
האחד ! הסתמכות הפרט על המצב החוקי במועד קבלת השומה .בעני זה מומל .לקבוע כי על כל
שומה אשר הוצאה טר כניסת התיקו לתוקפו תחולנה הוראות החוק הקיי ,ולא הוראות הצעת
החוק ,עד למיצוי ההליכי.
השני ! מת תקופת הסתגלות לשמאי המקרקעי אשר מקור פרנסת ,עליו הסתמכו ,נשלל מה עקב
הוצאת מהרכב ועדת הערר .בעני זה מומל .לקבוע פרק זמ של כשנה במהלכו ימצאו שמאי
המקרקעי מקור פרנסה חלופי תו שה מוסיפי לשבת ,בתקופת ההסתגלות ,בהרכב ועדת הערר.
דומה כי באימו .שניי אלה יושג האיזו הראוי בי מימוש התיקו ולבי צמצו הפגיעה בעטיו.
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 .4הימשכות הליכי הערעור וביטול חובת הגשת שומת מקרקעי לגיבוי השגה לעני עצ החיוב 
הקביעה ,בהוראת סעי  (4)6להצעת החוק ,בדבר אפשרות הגשת השגה לעני עצ החיוב בלי שומת
מקרקעי לתימוכי ,אינה ראויה וא גורמת לפגיעה במגיש הערעור .ביטול דרישה זו ,המצויה
בהוראות החוק הקיי ,תביא בהכרח לפגיעה ביעילות ההלי ולהימשכותו .קיי קשר חד ערכי בי
עצ החיוב לגובה החיוב ,ולפיכ טיעוני שמאיי ראוי שיוגשו רק בשומת מקרקעי שנערכה על!ידי
בעל מקצוע שניסיונו ומומחיותו בכ ,על!פי הכללי לעריכתה .כ ימוקד הדיו לטיעוני הראויי,
ולה בלבד ,שיפורטו ויתמכו כראוי ,מה ג שהלי כזה יפשט הליכי לטובתו של האזרח )ראה
תרשי בדגש על הימשכות ההליכי( .יתרה מכ ,א בהגשת השגה לעני גובה החיוב נדרש החייב
לצר חוות דעת שמאית ,הרי שעל אחת כמה וכמה נדרש הדבר כאשר מוגשת ההשגה לעני עצ החיוב
ממנו נגזרת שאלת גובה החיוב .משכ הכרחי הדבר כי כל השגה תיתמ בשומת מקרקעי ! השגה
ביחס לעצ החיוב ,כמו ג השגה ביחס לגובה החיוב.

הצעת חוק הממשלה ,תיקו  83לחוק התכנו והבניה
חיוב בהיטל השבחה
 3חודשים

עצם החיוב
 60יום

שלילי

גובה החיוב
גם אם אין
תשובה:
נדחתה

 30יום
השגה על גובה החיוב-
"שומה אחרת"
 30יום

שמאי מכריע

 60יום

שלילי
 30יום

שמאי מכריע

ועדת ערר לפיצויים
והיטל השבחה
 30יום
)רשאית למנות
"שמאי יועץ"(

 30יום

הנני לרשות במת כל הסבר והבהרה נוספי ,ככל שיידרש הדבר.

בכבוד רב ובברכה,
ארז כה ,שמאי מקרקעי
יו"ר לשכת שמאי מקרקעי בישראל
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העתקי:

חה"כ מר דוד אזולאי באמצעות דוא"ל dazulay@knesset.gov.il
חה"כ מר אפי אית באמצעות דוא"ל efye@knesset.gov.il
חה"כ מר חיי אמסל באמצעות דוא"ל eamsalem@knesset.gov.il
חה"כ מר יוסי ביילי באמצעות דוא"ל ybeilin@knesset.gov.il
חה"כ מר משה גפני באמצעות דוא"ל mgafni@knesset.gov.il
חה"כ גב' נאדיה חילו באמצעות דוא"ל nchilo@knesset.gov.il
חה"כ מר דב חני באמצעות דוא"ל dhanin@knesset.gov.il
חה"כ מר שי חרמש באמצעות דוא"ל shermesh@knesset.gov.il
חה"כ גב' אסתרינה טרטמ באמצעות דוא"ל etertman@knesset.gov.il
חה"כ מר משה כחלו באמצעות דוא"ל mcachlon@knesset.gov.il
חה"כ מר שלמה )נגוסה( מולה באמצעות דוא"ל smolla@knesset.gov.il
חה"כ גב' מרינה סולודקי באמצעות דוא"ל msolodkin@knesset.gov.il
חה"כ מר יוחנ פלסנר באמצעות דוא"ל yohananplesner@KNESSET.GOV.IL
חה"כ מר אברהי צרצור באמצעות דוא"ל isarsur@knesset.gov.il
ועדת הפני והגנת הסביבה באמצעות דוא"ל vv_hapnim@knesset.gov.il
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