 31מאי2004 ,
לכבוד,
גב' מירי פרנקל שור ,עו"ד,
היועצת המשפטית לועדת הפני ואיכות הסביבה,
כנסת ישראל,
ירושלי
ג.נ,.
הנדו  :הצ"ח שמירת הסביבה החופית,
עמדת הלשכה לקראת הדיו בזכות הקניי
לשכת שמאי מקרקעי בישראל מתכבדת להגיש בזאת את עמדתה בנדו :
.1

ככלל ,אנו תומכי בהצעת החוק .יחד ע זאת ,בכוונתנו להתריע על פגיעה חמורה ומעל לסביר
ולנדרש בבעלי המקרקעי עליה יחול החוק.

.2

הצעת החוק קובעת כי לא נית יהיה לבנות על קרקע המצויה בתחו שבי  100ל  300מטר
מחו הי  .קביעה כאמור ,ללא פיצוי לבעל המקרקעי על הפגיעה בשווי קניינו ,עומדת בסתירה
לחוקי היסוד ולעקרונות הליכי התכנו והבניה .היעדר הפיצוי עומד ג בניגוד להלכות
הפסוקות בדיני מיסוי מקרקעי והפקעות.

.3

יאמר כבר כא  ,השלטו אינו יכול לאחוז בחבל משני קצותיו; באחת להטיל מיסי על מרכיב
הציפיות בשוויה של קרקע )מס שבח ומס רכוש( ובאחרת לא לפצות מרכיב זה בעת הלאמת
הקרקע ללא נקיטת ההליכי הקובעי פיצוי בדיני התכנו והבנייה ובדיני ההפקעות.

.4

שווי מקרקעי  ,באשר ה  ,הינו נגזרת של תכונות רבות .מהבולטות בה היא הציפיה לשינוי
יעוד של המקרקעי לבניה .שלילה אפריורית של מרכיב הציפיה מקו בו טר אושרה תכנית
לבניה על המקרקעי פוגעת אנושות בשווי  .שיעור הפגיעה בנסיבות אלו יהיה חמור א יותר
במקרקעי הקרובי פיזית לחו הי ונהני מנו פתוח אליו.

.5

שורה של פסקי די מכירה במרכיב הציפיות כחלק בלתי נפרד משוויה של קרקע לצרכי מיסוי,
הפקעות וירידת ער :
בע"א  471/03אהרוני נ' מנהל מס שבח מקרקעי נדונה שאלת החיוב במס שבח של הציפיות
לשינוי יעוד הקרקע.
"המערערי  ,אשר לא השלימו ע פסק דינה של הועדה ,מעלי שתי סוגיות
מרכזיות בערעור שבפנינו .ראשית ,ה טועני כי סעי 49ז' לחוק אינו מסמי את
המשיב לחשב את האפשרות לבנייה בעתיד כגור העשוי להשפיע על התמורה
המשתלמת ,מקו שבנייה זו אינה חוקית בעת כריתת ההסכ "...
הלשכה באינטרנט WWW.LANDVALUE.ORG.IL
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וראה את עמדת ההרכב בס'  6לפסק הדי :

"מלשו סעי 49א)א() (1לחוק אתה למד ,כי זכויות לבנייה נוספת כוללות
"אפשרויות קיימות או צפויות לבנות שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר".
עולה מכ  ,כי המשמעות הרגילה של המילה "זכויות" אינה חלה בהקשר זה,
הואיל ואי מדובר בזכויות אשר מעוגנות כבר היו בתכניות קיימות ,אלא
בזכויות אשר עשויות להיות מגובשות בעתיד כתוצאה משינוי במצב התכנוני
הקיי  .השקפה זו תואמת את רוח הפסיקה ,אשר אמרה בהתייחסה לגורמי
לה נודעת השפעה על מחיר נדל" את אלה:

" שווי השוק של מקרקעי יכול להיות מושפע ממספר רב של
גורמי  ,כמו מיקומ  ,טיב ושטח  ,א לעתי נודעת
השפעה לגורמי נוספי  ,כמו גורמי חברתיי  ,כלכליי ,
פוליטיי  ,מד יניי  ,דתיי ורבי אחרי  .ע זאת  ,נדמה כי
לגורמי התכנו השפעה מכרעת  ,באשר אלה קובעי את
פוטנציאל המקרקעי ואפשרויות הניצול הגלומות בה  .שוויה
של קרקע המיועדת לבנייה אינו כשוויה של קרקע חקלאית ,
ושוויה של זו אינו כשוויה של קרקע המיועדת לצורכי ציבור .
ע זאת  ,עשוי שוויי של מקרקעי להשתנות בתגובה לציפיות
לשינוי תכנוני  ,ולאו דווקא לשנוי התכנוני סטטוטורי עצמו .
ובמלי אחרות  ,עצ הידיעה על אפשרות הכנתה של תוכנית
עשויה להשפיע על ער המקרקעי  ) ."...ראו רע " א , 4487/01
הוועדה המקומית לתכנו ובניה רחובות נ ' מ ' לוסטרניק ,
דיני עליו  ,כר ס " ד .( 635 ,

הלכה זו קובעת מבח כלכלי מעשי לבדיקת של הגורמי המשפיעי על
שווי המקרקעי בעת מכירת  .כל נתו העשוי להשפיע על קוני ומוכרי
בשוק מהווה שיקול רלוונטי לעניי קביעת שוויה של עסקה במקרקעי ,
ובכלל אלה ג אפשרות " להרחבת אפשרויות הניצול של המקרקעי " ) ראו
ע " א  483/96בירנב נ ' הוועדה המקומית לתכנו ובניה תל אביב יפו  ,פד " י
מב )  .( 233 , 228 , ( 3גישה זו יושמה על ידי בית משפט זה ג בפרשנותו
לקודמו של סעי  49ז ' לחוק  ,היינו  ,כי זכויות לבנייה נוספת כוללות א
" סיכויי בניה עתידיי " ) ע " א  277/78ס מואל נ ' מנהל מס שבח מקרקעי ,
פד " י לג )  ) " .( 344 , 337 , ( 2ההדגשה הוספה (
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וראה את עמדת המלומד עו"ד אריה קמר בספרו "דיני הפקעת מקרקעי " ,מהדורה שישית ,עמ'
:362
"שומת השווי לאור ציפיות הצדדי במועד הקובע
בבוא בית המשפט לקבוע את שווי השוק החופשי של המקרקעי שהופקעו ,עליו
לבחו אותו לאור המידע שהיה מצוי בידיו של קונה פוטנציאלי ביו עריכת
העסקה ולאור ציפיותיו ,ולא לאור ידיעותיו המאוחרות של בית המשפטי על
המצב ביו העסקה... ...כ למשל ,מקרקעי שביו ההפקעה היה ערכ בשוק
גבוה בשל הציפייה למצוא בה נפט ,יש לקבוע את שווי לפי ער זה כפי שהיה
כפי שהיה לאור הציפיות ביו ההפקעה... ...הוא הדי במקרה ששווי של
מקרקעי חקלאיי ביו ההפקעה היה גבוה משווי השוק של מקרקעי חקלאיי
מאותו סוג ,בשל הציפייה שייעוד ישונה בעתיד הקרוב למקרקעי לבנייה.
ציפייה זו העלתה את שווי השוק של המקרקעי הללו ,ואי בית המשפט רשאי
להתעל משווי מוגדל זה בהסתמ על ידיעותיו לאחר זמ  ,לפיה בפועל לא שונה
ייעוד של המקרקעי מאוחר יותר ושווי הממשי לא גדל לאחר שנכזבו
הציפיות".
הלכות נוספות המנחות את בתי המשפט לעניי שווי הציפיות במקרקעי נפסקו ברע"א 4487/01
הועדה המקומית רחובות נ' לוסטרניק וע"א  483/96בירנב נ' הועדה המקומית הנזכרי לעיל.
.6

חוק שמירת הסביבה החופית זהה במוב זכות הקניי להליכי ההכרזה על קרקע כחקלאית;
בשניה מוקפא פוטנציאל שינוי היעוד של הקרקע ללא תשלו פיצוי.
ודוק ,ההכרזה על קרקע כחקלאית הוכרה על ידי בית המשפט העליו כהלי העומד בניגוד
חרי לתפיסת היסוד הנגזרת מההכרה בזכות הקני כזכות יסוד בפרשיית ע"א  1968/00חברת
גוש  2842חלקה  10בע"מ נ' הועדה המקומית:
"זכות הקני של הפרט קנתה לה מעמד מיוחד בקשת זכויות האד  ,והוכרה
כזכות יסוד מכח סעי  3לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,המורה כי "אי
פוגעי בקניינו של אד "... ...בצד סמכותו של השלטו לפעול לקידו צורכי
ציבור ,בי על דר הפקעה לצרכי ציבור ובי על דר תכנו מרחבי אשר נועד
להגביר את יעילות השימוש במקרקעי המדינה ,עומדת זכותו של הפרט לשמר
את זכותו הקניינית מפני פגיעה מעבר לנדרש".
"נקודת המוצא לאומד הפגיעה טמו  ,איפוא ,בהשוואה בי מצב המקרקעי
מבחינה תכנונית עובר להתחלתה של התכנית הפוגעת ,לבי מצב לאחר
החלתה .ע זאת ,במסגרת בחינה זו יש להתחשב לא רק בתכנית המקורית
החלה על המקרקעי אלא ג בהגבלות שונות שהוחלו על המקרקעי מכח
פעולות הרשות המוסמכת שלא במסגרת תכנית ,העשויות להשפיע על ערכה".
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"ראינו כי ההכרזה ,כשהיא לעצמה ,אינה מזכה את בעל הזכות במקרקעי
בפיצוי חר הפגיעה שחלה בקניינו לאור הגבלות הבניה והשימושי המוטלי
מכוחה .הפגיעה בשווי הקרקע עקב ההכרזה עשויה להיות משמעותית ביותר,
ועל א זאת ,אי נית פיצוי כלשהו בגינה .א שההכרזה נועדה לקד אינטרס
חברתי ציבורי כללי שעניינו שימור מלאי קרקעות לצורכי חקלאות ,אי הציבור
מפצה את בעל הקני הפרטי על הירידה בשווי נכסו ,ותופעה זו עומדת בניגוד
חרי לתפיסת היסוד הנגזרת מההכרה בזכות הקני כזכות יסוד ,לפיה פגיעה
בבעל קני פרטי לטובת הכלל מצדיקה כי הכלל ישא בנטל פיצויו של הפרט
הנפגע .עוד ראינו כי החוק אינו מטיל חובה על הרשות המוסמכת לאשר תכנית
לשינוי יעוד קרקע לחקלאות בעקבות מת ההכרזה ,וכל עוד לא מוצאת תכנית
כזו ,בעל הקרקע נותר בלא פיצוי" )ההדגשות הוספו(.
.7

לאור כל האמור ,הלי של חקיקה שאינו מזכה את בעלי המקרקעי בפיצוי על הפגיעה בשווי
נכסיה אינו ראוי ומהווה ,הלכה למעשה ,מסלול עוק של התרופות הנתונות בס'  197לחוק
התכנו והבניה לפגיעות תכנוניות בשווי מקרקעי .

.8

הלשכה מציעה מספר הצעות חלופיות לפתרו הבעייתיות לעיל כפי שיפורט להל :

א.

הפנמת זכות התביעה המעוגנת בס'  197לחוק התכנו והבניה לפגיעה בשווי של מקרקעי
לחוק שמירת הסביבה החופית.
ב.

הוספת סעי לחוק המחייב עיגו של הוראות החוק בתכניות מתאר מקומיות ומחוזיות
אשר יאושרו תו  3שני מיו אישור החוק.

ג.

אימו הוראות החוק המוצע בתכנית מתאר ארצית ולא בהלי של חקיקה.

בכבוד רב,
ר וירניק
יו"ר הלשכה
העתק
חברי ועדת הפני ואיכות הסביבה
חבר הכנסת עומרי שרו
השופט בדימוס שלמה שה  ,נציב הדורות הבאי
עו"ד ד צפריר ,הלשכה המשפטית ,המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד תמר רווה ,יועמ"ש התאחדות הקבלני
עו"ד איל שרקו  ,יו"ר ועדת קניי  ,לשכת עוה"ד
היועמ"ש ללשכה
חברי ועד הלשכה

