
 יובל הנדסה בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב חיפה  1001001עש )חי'( 

  בתי המשפט

 001001001עש  בית משפט השלום חיפה

 

 0000/00000 תאריך: כב' השופט אברהם אליקים  בפני:

 

  יובל הנדסה בע"מ בעניין:

 המערערת סבג שמואל ע"י ב"כ עו"ד 

  נ  ג  ד 

  הועדה המקומית לתו"ב חיפה 

 המשיבה תמר איתי ע"י ב"כ עו"ד 

 

 

 פסק דין

 מבוא וטיב המחלוקת

רה, האם האם רק מי שחותם על חוזה חכי-מיהו החוכר לדורות שחב בהיטל השבחה .1

הכוונה גם למי שזכאי לחתום על חוזה חכירה או שמא ייחשב חוכר לדורות כל מי שיש 

לראותו מבחינה עניינית כמי שחב בהיטל ההשבחה מבחינת אופי זכויותיו בשטח לרבות 

 התחייבויותיו החוזיות כלפי הבעלים, זו השאלה הטעונה הכרעה בערעור זה.

 

"המינהל"( -רסם מינהל מקרקעי ישראל )להלןבמכרז שפי 99המערערת זכתה בשנת  .0

ובהתאם לכך רכשה זכויות הפיתוח בשני מגרשים הגובלים ברחובות, רח' מעלה השחרור 

 .1,1,0,10,11חלקות,  100/1הידועים גם כחלק מגוש  80ורח' שבי ציון  0

 

 ח' שהוגשה ע"י המערערת ואשר1001אושר שינוי תוכנית מתאר מקומית חפ0 /8.9.0ביום  .8

בזכויות הבניה בכל אחד  0.1%הביאה להשבחת הזכויות במגרשים )תוספת של 

מהמגרשים( ואשר הוערכה  ע"י השמאית המכריעה הגב' ורד אוהל רוזין בשיעור של 

ש"ח. השמאית בחרה שלא להכריע מפורשות בשאלה המשפטית האם חובת  10/,00

נספח א' לערעור( ושאלה – לחוות הדעת 1תשלום היטל ההשבחה חלה על המערערת, )עמ' 

 זו עומדת בבסיסו של הערעור שבפניי.

 

לאחר מספר ישיבות מקדמיות שהוקדשו בעיקר לגילוי ועיון במסמכים, סיכמו הצדדים  ./

טיעוניהם בכתב  לרבות סיכומי תשובה מצד המערערת כשכל צד תומך טענותיו 

 במסמכים ובאסמכתאות  משפטיות.

 חידוד השאלות שבמחלוקת.
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המערערת לא היתה הבעלים של המקרקעין  /8.9.0-מחלוקת כי נכון ליום ההשבחהאין  .1

 והיא גם לא היתה חתומה על חוזה חכירה עם המינהל. 

מתחמים לבניה, למגורים, משרדים  0"לחכירת  010099המערערת זכתה במכרז חי0 .1

עון של ומסחר לביצוע שימור מבנים" ברובע האומנים בואדי סליב, )נספח א' לעיקרי הט

 המשיבה(.

לסיכומי  0ב-1נחתמו חוזי הפיתוח בין המערערת לבין המינהל, )נספחים ב 00.1.00ביום  .0

ד' -נערכו תוספות לאותם חוזי פיתוח, )נספחי ג /0.8.0-, ו00.11.00המערערת(. בתאריכים 

 לסיכומי המערערת(.

)נספח ד'  ח,1001הגישה המערערת את התוכנית המשביחה, תוכנית חפ0 /80.8.0ביום  .0

 לסיכומי המשיבה(.

 אושרה התוכנית המשביחה. /8.9.0ביום  .9

אין מחלוקת בין הצדדים כי התוכנית הביאה להשבחה ואין גם מחלוקת לגבי גובה  .10

 ההשבחה כפי שנקבעה ע"י השמאית המכריעה.

 נחתם חוזה החכירה עם המינהל, )נספח ז' לסכומי המערערת(. 9.0.01ביום  .11

 

ן,  האם יש לראות במערערת כחוכרת לדורות )או בעלים( נכון ליום השאלות שיש לבחון ה .10

, האם יש לחייב המערערת בהיטל ההשבחה בין השאר על פי תוכן החוזים שכרתה /8.9.0

עם המינהל, תוכן שהמשיבה מבקשת לראותו כתוכן המהווה חוזה לטובתה כצד ג' ומה 

ערערת לבין המשיבה ובין משמעות תוכן חוזים אלו באשר ליריבות הישירה בין המ

המשיבה למינהל תוך התייחסות להסכם התשלומים הקיים בין המינהל לבין הרשויות 

 המקומיות.

 

 דיון .18

 המסגרת הנורמטיבית

כי החבות בהיטל קובע  1911-, תשכ"ההתכנון והבניה חוק)א( לתוספת השלישית ל0סעיף  ./1

)א( 1. בסעיף הפרשנות, סעיף הבעלים במקרקעין או החוכר לדורותהשבחה, תוטל על 

 ".1919-, התשכ"טהמקרקעין חוקלאותה תוספת הוגדרה חכירה לדורות  "כמשמעותה ב

 

של חוכר לדורות לצורך החבות בהיטל השבחה נדונה  השאלה כיצד תבחן מהות זכויותיו .11

 - 1000/001"א רעמספר פעמים ע"י בית המשפט העליון ובפסק הדין האחרון בנושא, 

(. 0001) 1188(, /)0001על -, תקהועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' דני גרוסברד

( והוא 01000"א רעשב וקבע כב' הש' רובינשטיין את ההלכה, שתחילתה בהלכת קנית )

משפט זה בשאלה דומה וקבע, ברוב דעות, כי כוחה -מבהיר כי "באותו עניין דן בית

יל מס השבחה מותנים בכך, שבעת הטלת המס וסמכותה השלטונית של המשיבה להט

פי -והשאלה אם אכן החייב הוא חוכר לדורות נבחנה עליהא החייב חוכר לדורות, 

  המשפט".-פרשנות החוזה שהיה לנגד עיני בית

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2010074/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2085/88
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מניתוח ההלכות של בית המשפט העליון בסוגיה זו ניתן לראות כי המבחן לזיהוי החב  .11

ומו או העדר קיומו של חוזה חכירה, או ניתוח כותרת קי-בהיטל השבחה, אינו מבחן טכני

ההסכם, אלא יש לבחון עובדתית את תוכן ההסכמים עליהם חתמה המערערת, 

התנהגותה במהלך התקופה מיום רכישת הזכויות ועד ליום ההשבחה תוך בדיקת טיבן 

ר של הזכויות המוענקות על פי ההסכם בפועל. חשוב להבהיר כבר עתה כי המונח "חוכ

לדורות" לצורך קביעת חבות בהיטל השבחה אינו בהכרח זהה לתוכן אותו מונח בעת 

שמתקיים דיון על פי דיני הקנין ולאור מיגוון האפשרויות הרב בהתקשרויות עם המינהל, 

יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו על פי ההסדר החוזי הספציפי החל באותו מקרה. במילים 

המשפט בהליך אחר אינה בהכרח זהה לתוצאה הראויה אחרות התוצאה אליה הגיע בית 

 במקרה שבפניי.

 

בטרם אנתח טענות הצדדים, אבהיר כי הצדק החלוקתי המהווה הבסיס להטלת היטל  .10

השבחה, אינו מושג מתמטי מדויק ומוחלט ולעיתים לא יוטל היטל גם אם תחושת הצדק 

ן גרוסברד הנ"ל, "לא אכחד תשאיר טעם מר וכפי שסיים כב' הש' רובינשטיין את פסק די

כי נהירה ומובנת לי תחושתו של בית משפט השלום באשר לנושא. אף בית המשפט 

המחוזי רמז לכך באומרו "השאלה שבפנינו אינה האם יהא צודק להטיל את ההיטל על 

 המערערים, אלא אם מבחינת תנאי החוק ניתן להטילו עליהם" ואין מס בלא חוק". 

 

 

 ות עם המינהלמהותה של ההתקשר

ככלל ההתקשרות עם המינהל תחילתה בחוזה פיתוח וסיומה בחוזה חכירה, אך מדובר  .10

בשני שלבים שאין האחד מחייב קיומו של השני ואין להסיק מסופה של ההתקשרות על 

( אינה 9.0.01תחילתה. העובדה כי בסופו של יום חתמה המערערת על חוזה חכירה )ביום 

היתה זו תוצאה וודאית או אפילו הכרחית  /8.9.0יום ההשבחה מעידה בהכרח כי נכון ל

הינה תחולה רטרואקטיבית אינה  0001והעובדה כי תחולתו של חוזה החכירה משנת 

או כקביעת הנשיא ברק )כתוארו אז בהלכת קנית  מועילה להכרעת השאלה שבמחלוקת

"ההסדר הרטרואקטיבי שבין הצדדים קובע את מערכת היחסים הנורמטיביים שביניהם. 

". אך חשוב לזכור כי גם התוצאה אין הסדר זה משנה את המציאות האובייקטיבית

ההפוכה אפשרית, יש מקרים בהם ניתן להסיק מטיב ההתקשרות כי זכות החכירה 

 רות מוענקת כבר בעת חתימת חוזה הפתוח.לדו

 

)ד( לחוזה הפתוח )נספח א' לסיכומיו( הקובע כי 8צודק ב"כ המערערת בהפנותו לסעיף  .19

על פי חוזה  רק אם היוזם ימלא אחר התחייבויותיו"...חוזה החכירה ייכנס לתוקפו...

תם עימו )ה( עולה כי עומדת ליוזם האפשרות שלא ייח8פיתוח זה..." ובהתאם לסעיף 

חוזה חכירה כלל, אלא שחוזי החכירה ייחתמו ישירות בין המינהל לבין רוכשי הדירות 

 שייבנו במקום ובמקרה כזה היוזם מתחיל ומסיים כבעל זכויות על פי חוזה פיתוח בלבד.
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גם מדיניות המינהל עליה מצביעה ב"כ המשיבה בציטוט החלטת מועצת מקרקעי ישראל  .00

' לעיקרי הטעון( הינה מדיניות המצביעה על הצהרת כוונות אך לא )נספח ב 01.1.08מיום 

 יוצרת זכויות חכירה ותעיד על כך הדוגמא העולה מנספח ו' לסיכומי המערערת. 

 

 מהות זכויות המערערת

לאחר ניתוח התנהגות הצדדים והמסמכים השונים הנני סבור כי המערערת עובר ליום  .01

ת לדורות באשר למגרשים הנ"ל וזה המעמד שגם נהגה כחוכר /8.9.0 -השבחת הזכויות

מרכיבים: המערערת  /הבעלים של הזכויות, קביעה זו מתבססת על -ניתן לה ע"י המינהל

יזמה והגישה את התוכנית המשביחה, המערערת התחייבה לשפות את המשיבה בגין 

 פיצויים שתאלץ לשלם עקב התוכנית, המערערת שילמה דמי חכירה עוד לפני חתימת

 חוזה החכירה, המינהל פטר המערערת מתשלום כלשהו כלפיו בגין שיפור הזכויות.

 

בניגוד לכל המקרים שהוצגו ע"י הצדדים בפסקי הדין השונים -הגשת התוכנית המשביחה .00

שדנו בסוגיית מעמדו של חוכר לדורות, מקרה זה הינו יוצא דופן. המערערת אינה גורם 

בשל כניסתה לתוקף של תוכנית בנין עיר. המערערת  פסיבי שזכה לפתע בהשבחת זכויותיו

0ח' 1001את שינוי תוכנית המיתאר המקומית חפ0 /80.8.0הינה זו שיזמה והגישה ביום 

בעלי )נספח ד' לסיכומי המשיבה( ולא במקרה חתמה המערערת על אותה בקשה כ"

מינהל  -סעיף החתימות(, חתימה שזכתה להסכמת הבעלים הנכון 11" )ר' סעיף הקרקע

מקרקעי ישראל. מהותה של התוכנית והיקפה אינם מתיישבים עם טענת המערערת 

לזכויות פתוח בלבד או זכויות מותנות ומוגבלות, בדרך בה פעלה המערערת נוהג בעלים 

או למצער חוכר לדורות. במאמר מוסגר אציין כי על פי חוזה הפיתוח המקורי היה על 

)ולחתום באותו  מועד על חוזה  1.10.00עד ליום  המערערת לסיים כל התחייבויותיה

חכירה( ואם נזכור כי היתה למערערת שליטה כמעט מלאה על עיתוי הגשת התוכנית 

או  1.10.00המשביחה, הרי שלו קיימה חובותיה במועד, ערעור זה לא היה נדון כלל וביום 

המערערת  בסמוך לו היתה מערערת חתומה על חוזה החכירה. בנסיבות אלו מנועה

 מלטעון כי אי עמידתה בחיוביה במועד על פי חוזי הפיתוח צריכים להקנות לה "פרס"

 ולפוטרה מתשלום היטל ההשבחה.

 

המערערת ביחד עם מנהליה באופן אישי התחייבו לשלם  "את כל  -התחייבות לשיפוי .08

)נספח ה'  סכומי הפיצויים אשר ייקבעו בגין פגיעה לבעלי מקרקעין או לבעלי זכויות בהן"

לסיכומי המשיבה(. התחייבות בנוסח זה מתחייב בעלים או חוכר לדורות ואין היא 

מתיישבת עם זמניות ומגבלות הזכויות כפי שמנסה לתארן ב"כ המערערת. חשוב לא 

כי כל לאותו כתב התחייבות מצהירים המערערת ומנהליה " 0פחות לראות כי בסעיף 

ייב לשלם לא יופחתו מסכומי היטל ההשבחה בגין סכומי הפיצויים אשר נשלם או שנחו

", אם סברה המערערת כי לא חל עליה היטל השבחה, לשם מה הצהירה התוכנית החדשה

 כי סכומי הפיצויים לא יופחתו מסכום שאינו אמור להיות מוטל עליה!!!
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המערערת פנתה למינהל בבקשה למתן כתב התחייבות לרישום -תשלום דמי חכירה ./0

פי בנק טפחות ממנו קבלה הלוואה )נספח ז' לסיכומי המשיבה(. על פי  אישור משכנתא כל

 דמי החכירהב' כי "1המינהל )נספח ח' לסיכומי המשיבה( שלא נסתר, נרשם בסעיף 

 שולמו" בהוון. 

בעל חוזה המשלם דמי חכירה הינו בעל זכויות חכירה ואם הוא משלם את דמי זכויות 

כבעל זכויות חכירה  /11.0.0אותו נכון ליום מתן האישור החכירה המהוונות הרי שיש לר

 וכזכור רק לאחר אותו מועד נכנסה לתוקף התוכנית המשביחה.

 

ב"כ המערערת מצביע על  -פטור המערערת כלפי המינהל מתשלומים בגין שיפור הזכויות .01

ה ד לסיכומי המערערת בהם הוזכר כי המינהל יהי-התוספות לחוזי הפיתוח  נספחי ג' ו

זכאי לקבל "תמורה נוספת כפי שיקבע המינהל מעת לעת" על מנת להמחיש כי המערערת 

לא פטורה  כלפי המינהל מתשלומים בגין שיפור הזכויות התכנוניות, אלא שעמדה זו 

ולאופיה של ההתקשרות שבאה בעקבות זכיית המערערת  0ד-1בנספחי ד 1מנוגדת לסעיף 

במפורש כי בשל סתירה הקיימת לכאורה בין תנאי  לתוספות נקבע 1במכרז. על פי סעיף 

המכרז לבין חוזה הפיתוח בנושא זה יחולו תנאי המכרז. אבן יסוד בדיני המכרזים הינה 

שיוויון וודאות כבר בשלב הצעת ההצעות, לא במקרה הוגדר כבר בחוברת המכרז כי 

חייבו הזוכה שיפור תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז או תוספת זכויות אחרות לא י

בתשלום כלשהו למעט היטל השבחה )ר' נספח א' לעיקרי הטיעון של המשיבה(. ואכן גם 

בפועל לא שילמה המשיבה דמי היתר כפי שהיתה צריכה לשלם לו לא היתה זוכה לאותו 

פטור כאמור לעיל, )הטענה בדבר פטור מדמי היתר נטענה ע"י המשיבה ולא נסתרה ע"י 

שילמה תשלום כלשהו בגין תוספת ניצול זכויות, )ר' החלטת המערערת( והיא גם לא 

 נספח יב' לסיכומי המשיבה(.  00.10.08המינהל מיום 

צודקת המשיבה כי פטור מתשלומים למינהל בגין שיפור הזכויות התכנוניות מעיד על 

מעמדה של המערערת כחוכרת לדורות בעלת זכויות של קבע להבדיל מבר רשות וזה 

כי לא במקרה לא כונתה המערערת בחוזי הפיתוח או בתוספות כברת  השלב להבהיר

 רשות.

 

בנסיבות אלו מתייתר הצורך לדון בשאלת היות החוזה חוזה לטובת צד ג' אשר לפי מיטב  .01

הבנתי הינה טענה ראויה אך לא במסגרת ערעור שומה. טענה זו יכולה להטען כחלק 

תירה מינהלית על פי המסגרת הדיונית מתביעה כספית, תביעה השבה בעילה חוזית או ע

החדשה לאחר תיקון החוק, מסגרת בה יש לאפשר גם למינהל  כצד לאותו חוזה להביע 

 עמדתו.

 

 01בטרם סיום אציין כי הפניית המשיבה לקבל חלקה ישירות מהמינהל כמצוות סעיף  .00

פסקה ראשונה  0, כדרישת המערערת, )ר' עמ' התכנון והבניה חוקלתוספת השלישית ל

לסיכומי התשובה( אינה פתרון אמיתי שכן המינהל אמור להפריש לרשויות המקומיות 

עבור השבחת הזכויות, אלא שעל פי תוכן ההסכם  שהוא גובהמהסכומים השנתיים  10%

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm


 יובל הנדסה בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב חיפה  1001001עש )חי'( 

ל לא זכאי לדרוש כספים עבור ההשבחה הספציפי שבין המערערת לבין המינהל, המינה

)וכפי שניתן להבין מסיכומי הצדדים אכן לא היתה דרישה שכזו מהמינהל( ומכאן 

שהמשיבה וקופת הציבור לא יקבלו תשלום כלשהו למרות שהמשיבה "התעשרה" בגין 

 לזכויות הבניה.  0.1%אותה תוספת של 

 

 סיכום

נה חוכרת לדורות ולכן עליה לשאת בהיטל לאור האמור לעיל הנני קובע כי המערערת הי .00

 רוזין.-ההשבחה כקביעת השמאית המכריעה הגב' ורד אוהל

 

זה השלב להבהיר כי  תמוה בעיניי הכיצד סברה המערערת כי היא זכאית  להוצאות  .09

לסיכומי התשובה( כאשר השומה  11ש"ח! )ר' סעיף  80,000-ולשכר טרחה בגובה של כ

 ש"ח בלבד. 10/,00נה בגובה של שבמחלוקת נשוא הערעור הי

 

 8,100הנני דוחה הערעור ומחייב המערערת לשלם למשיבה שכר טרחת עו"ד בשיעור של  .80

 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים(  7002באפריל  8ניתן היום כ' בניסן, תשס"ז )

 ט המחוזייום לבית המשפ 54ערעור תוך 
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