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הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

דודשא הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב םיסכנ  חותיפ    - לארשי ילמנ  תרבח  ררע 6094/14/68   : ךילה רפסמו  םש 

10.1.2017 הטלחהה : ךיראת  םורד   זוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

ץרק תירוא  רומ , רוא  ןריב , תנע  "ד  הוע  : םיבישמה םולשבא ב"כ  ימתו  סגרופ  ריאמ  "ד   הוע  : תררועה ב"כ 

תטרופמ תיצרא  ראתמ  תינכת  ןיגב  החבשה  לטיהב  הבויח  דגנכ  "מ  עב םיסכנ  חותיפ  לארשי  ילמנ  תרבח  השיגהש  ררעב  ןניקסע 
ןיגב החבשה  לטיה  תובגל  ןתינ  יכ  רבכמ  הז  עבקנ  ררעה  תרגסמב  .דודשא  למנ  חותיפ  תא  תרשפאמש  א )'  / 2/1 ב /  / "א 13 מת )

אל יכ  תחאה , תררועה : לש  תופסונ  תוינורקע  תונעט  יתשב  התערכה  ןתיל  הדעוה  השרדנ  השעמלו  תיצרא  ראתמ  תינכת  רושיא 
לע לטומ  החבשה  לטיה  הינבהו  ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותה  יפ  לעש  םעטהמ  ימי  חטש  ןיגב  החבשה  לטיה  תובגל  ןתינ 

הניאש רחאמ  החבשה  לטיהב  תבייח  הניא  תררועה  יכ  היינשה , .ןיעקרקמ  הווהמ  וניא  התטישל , םיהש , דועב  ןיעקרקמ " תחבשה  "
.דבלב וב  שומיש  תויוכז  תלעב  אלא  חבשומה  חטשה  לש  תרכוח 

חטשב שומיש  "א  מתה תרשפאמ  ףסונב , שובייה .)" חטש   – " ןלהל  ) למנה תבחרה  ךרוצל  םיה  ןמ  קלח  שוביי  תרשפאמ  "א  מתה
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"(. הנגעמה חטש   – " ןלהל (. ) הנגעמ ךרוצל   ) שובייה חטשב  אלכייש  ימיה 

טפשמה תיב  לש  וניד  קספ  לע  ךמתסהב  רתיה  ןיב  הנעטה  תא  התחד  ררעה  תדעו  תררועה , לש  הנושארה  התנעטל  סחייתהב 
האור היינבהו  ןונכתה  קוח  תוארוה  ןיינעל   יכ  רוריבב  הלוע   " ונממו ימי , חטש  ןונכתב  ןדש  "ץ 8077/14 ) גב  ) םענקי ןיינעב  ןוילעה 

". ןיעקרקמכ ימי  חטשב  ןוילעה  טפשמה  תיב 

היוצמ םיה  תיתחתבש  םעטהמ  תכרפומ  הניא  ימי  חטש  לע  ןיעקרקמ "  " תרדגה תלחה  יכ  הטלחהב  ררעה  תדעו  העבק  ףסונב 
עבוק הז  רשקהב  .לארשי  תנידמ  חטש  לכב  ןונכתה  תא  רידסהל  איה  היינבהו  ןונכתה  קוח  לש  הרורבה  ותילכת   " יכו תיעקרק 

ירבדל הז  רשקהב  הנידמה  חטש  הלוכ ." הנידמה  חטש  לש  ןונכתה  תא  עבקת  תיצראה  ראתמה  תינכת   " יכ קוחל  אשיר  ףיעס 49 
תשקבתמ וז  תילכת  ררעה , תדעו  לש  המעטל  .קלוח  תויהל  לוכי  אל  ךכ  לעו  םיילאירוטירטה  םימה  חטש  םג  עמשמ  ררעה  , תדעו 

תיגולונכט תוחתפתה  תונוש  : תויוחתפתהמ  םירזגנה  םיימי  םיחטשב  םישומישה  תרדסהב  ךרוצה  חכונ  רבעבמ , רתוי  ףא  םויכ ,
ןידה קספ  אושנ  זגה  תייגוס   ) םיב םיבאשמ  יוליגב  תוחתפתההו  חטש  תקוצמ  תרצויש  תילכלכ  תוחתפתה  םיה , שוביי  לע  הלקמש 

הפולח אוה  םיימיה  םישומישה  תרדסהל  היינבהו  ןונכתה  קוחב  שומיש  םענקי , תכלהב  קספנש  יפכו  ךכיפל  םענקי .) תשרפב 
יכ איה  הנקסמה  ןכ  לע  .תיבטימה  הפולחב  רבודמ  םענקי , תשרפב  ןוילעה  טפשמה  תיב  דמע  םהילע  תומיוסמ  תומאתהבו  השיגנ 

.םיימי םיחטש  לש  םדועיי  תא  םג  תינכתב  עובקל  רשפאמכ  הבחרהב  שרפל  שי  הינבהו  ןונכתה  קוחב  ןיעקרקמ "  " חנומה תא 

החבשה לטיה  םולשתב  תבייח  איה  תאז  חוכמ  םאהו  ןיעקרקמב  הדמעמ  ןיינעל  תררועה  לש  תפסונה  התנעטל  עגונב  ןכ  ומכ 
תררועה תוכז  תרדגומ  ףקותל ) "א  מתה לש  התסינכ  רחאל  םתחנש   ) "י מר ןיבו  תררועה  ןיב  םכסה  יפ  לע  יכ  ררעה  , תדעו  העבק 
שובייה םע  דימו  חטשה  שובייל  לועפל  לכות  תררועה  יכ  עבקנ  שובייה  חטש  יבגל  תאז , םע  .שומיש  תוכזכ  עבוקה  דעומב  חטשב 

תא רשפאל  םכסהה  לש  הרורבה  ותרטמ  יכ  איה  תילכלכ , - תיתוהמ הניחבמ  םירבדה  תועמשמ  הריכח  תוכזל  שומישה  תוכז  ךופהת 
תוכז רתווית  למנה  תמקה  רחאל  םג  ירה  הנגעמה , חטש  יבגל  תאז , תמועל  .שובייה  חטשב  הריכח  תויוכז  תקנעהו  חטשה  שוביי 

.דבלב שומיש  תוכזכ  םוקמב  תררועה 

יכ הריכח , הזוחל  הכז  םרטש  ימ  לש  תישילשה  תפסותה  ןיינעל  עקרקב  דמעמה  רבדב  הרכהל  סחייתהב  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  דוע 
שי היפל  המגמ  ךולב )" ו" ןיינב " הונ   " תוכלהב וותוהש  םיליבשב  תודעוצש  הדוהי  רב  תוכלה   ) ןוילעה טפשמה  תיב  תקיספב  תרכינ 
שי וז , המגמל  םאתהב  הפורצה ." תיניינקה  הרדגהה   " ךמס לע  היגוסב  עירכהל  ןיא  יכ  קספנו , ילכלכה  סרטניאה  תניחבל  רותחל 

.תילכלכ האנה  הנממ  קיפהל  דיתעש  ונייה  תילכלכ , טבמ  תדוקנמ  החבשהה  ןמ  תונהיל  דיתעש  ימ  לע  בויחה  תלטהל  רותחל 
תפוקתב יוצמ  םלואו  תורודל , רכוח  לש  ידיתע  יניינק  דמעמל  יאכזש  ימב  םג  תוארל  שי  יכ  ררעה , תדעו  הנייצ  וז  המגמל  םאתהב 

(. הדוהי רב  ןיינע   ) תישילשה תפסותה  ןיינעל  תורודל  רכוחכ  דבלב , ירוטגילבוא  דמעמ  לש  םייניב 

שובייה חטש  יבגל  תינכתהמ  תעבונה  החבשהה  ןיגב  החבשה  לטיה  םולשתב  תבייח  תררועה  יכ  ררעה  , תדעו  העבק  ןכ  לע  רשא 
לככ החבשה , לטיהב  הבח  הניאו  תידיתע ) הריכח  תוכז  הנקמכ  םכסהב  התוארל  שי  ןכלו  תילכלכה  הניחבהמ  תנהנה  איה  ןכש , )

החבשהמ לטיה  תובגל  היהי  ןתינ  אלש  ןאכמו  תישילשה  תפסותל  ףיעס 21  לוחי  וילא  עגונב  רשא  הנגעמה  חטש  יבגל  םייק , הזש 
.תישילשה תפסותה  תוארוהל  םאתהב 

2/2

http://www.od-nadlan.co.il/037917300

	התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה חלה לגבי שטח שהושבח בתכנית משביחה הן לגבי שטח ימי והן לגבי שטח שהפך ליבשה, מיהות החייב בהיטל השבחה.

