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 2018יוני  –ת נדל"ן סקיר
 

 2018ראשון לשנת רבעון  –דל"ן למגורים ענף הנ .א

 

מדי רבעון מפרסם יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, אוהד דנוס, סקירת מחירי נדל"ן בישראל. 
הסקירה מבוססת על שיטה שהייתה נהוגה במשרד המשפטים והיא מנתחת עסקאות נדל"ן בדירות 

 .ערים שונות ברחבי ישראל 16-חדרים בלבד ב 4בנות 

 0.6%ירידה בשיעור של עולה כי ישנה  2018רסם דנוס ביחס לרבעון הראשון של שנת בסקירה שפ
, כאשר הסקירה אינה בוחנת עסקאות במסגרת פרויקטים )נומינלי( במחיר הממוצע של הדירות

 ".של "מחיר למשתכן

הערים הנסקרות, ירידת המחירים החדה ביותר, ביחס לרבעון שקדם לו, הייתה באילת  16מתוך 
-ירושלים, באר שבע ומודיעין חלו ירידות בשיעור של כ –כדוגמת  ולותגד. בערים 7%יעור של בש
מהמחירים, ואילו בתל אביב ובחיפה חלה עלייה של כאחוז. העלייה הגבוהה ביותר ברבעון  3%

 .5%בשיעור של  –שנסקר הייתה בנתניה 

ילה את טבלת הירידות כדאי לבחון נתונים אלו גם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אילת הוב
 .(4%) ( וגם בתל אביב7%(, ירידה חדה נרשמה בהרצליה )9%גם ברבעון המקביל בשנה שעברה )

דירות )לרבות במסגרת "מחיר למשתכן"(  26,500, נרכשו 2018כמו כן, ברבעון הראשון של 
מחירי . אם נבחן את מספר העסקאות "ב4%ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מדובר בירידה של 
בהשוואה  11%-ירד מספר העסקאות ב 2018שוק" )ללא מחיר למשתכן( הרי שברבעון הראשון של 

 .2017לרבעון המקביל בשנת 

בפילוח גיאוגרפי ממשיך לבלוט איזור תל אביב עם מגמה מתמשכת של ירידה חדה במספר 
" ובכלל(, על פי האיזור היחידי שרשם גידול בעסקאות ברבעון הראשון )"במחירי שוק. העסקאות

גידול זה מתרכז במידה רבה בפלח  סקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר, הוא איזור המרכז.
 .השוק של הדירות החדשות, וייתכן כי עניין זה נובע מהורדת מחירים של קבלנים
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"מחרי -דירות במסגרת "מחיר למשתכן" ו 2500נמכרה רמת שיא של  2018ברבעון הראשון של 
, בה 2016ת זו גבוהה יותר מסך כל הדירות שנמכרו במסגרת תוכניות אלו בכל שנת מטרה". כמו

 .החלו המכירות

יציאה מוגברת מהשוק לפי נתוני משרד האוצר ביחס למכירות המשקיעים ברבעון הראשון, ישנה 
. ניתוח מאפייני ההכנסות ההוניות של משקיעים אלו הישראלי של המשקיעים המבוססים יותר

ל כך ששיעור גבוה יותר מהמשקיעים היוצאים כעת משוק הנדל"ן הם במקביל גם בעלי מצביע ע
השקעות בניירות ערך בבורסה בתל אביב. מהנתונים מתחזקת ההשערה לפיה המשקיעים היוצאים 

 .כעת משוק הנדל"ן עושים זאת במידה רבה יותר על רקע חלופות השקעה אחרות

 

 

 

ירידה החדה ברכישות המשקיעים, זה הרבעון השישי נמשכה ה 2018ברבעון הראשון של שנת 
. משקל המשקיעים בסך ברציפות, רצף הירידות הארוך ביותר לפחות מאז העשור הקודם

, כאשר רכישות המשקיעים באיזור 15%-העסקאות ירד בשתי נקודות אחוז לרמת שפל של פחות מ
 .קודםתל אביב הגיעו לרמתם הנמוכה ביותר לפחות מאז תחילת העשור ה

נתניה עם ירידה  –הירידה החדה ברכישות המשקיעים הקיפה את כל האיזורים, למעט ירושלים 
 .2017ביחס לרבעון הראשון של  34%ואיזור ת"א עם ירידה של  43%של 

 

מכות "סבל" בספיצויי  –הלכה חדשה בפיצויי הפקעות  .ב
 שר הפנים

האם יש לשלם פיצוי לאדם על הפקעה חלקית של מקרקעין אשר לא השביחה את החלק הנותר 
 ?של המקרקעין, שלא הופקע

רשאית להפקיע ( לחוק התכנון והבנייה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1)א()190פי סעיף -על
. בפסק דין בעניין משטח החלקה הכולל 40%מבלי לשלם פיצוי בעבור עד מקרקעין לצרכי ציבור 

אתא נ' הולצמן( קבע בית המשפט -הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית 5546/97הולצמן )ע"א 
 –כאשר חלקת מקרקעין מופקעת מכח חוק התכנון והבנייה בשלמותה כי  2001יון בשנת העל

 .40%בעד החלקה כולה, והפיצוי לא יופחת בעד  פיצוי מלאהרשות תחויב לשלם 
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כאשר מופקע מכח חוק התכנון והבנייה חלק מהחלקה בלבד, ולא החלקה כולה,  –לעומת זאת 
תותר הפחתה  –חלק שנותר בידי הבעלים של המקרקעין וכתוצאה מכך מושבח ועולה ערכו של ה

 .של הפיצוי

פורסמה למתן  1997אחמד מסרי ופאטמה קייס הם הבעלים של חלקות מקרקעין בכרמיאל. בשנת 
תוקף תוכנית שנועדה לפיתוח שטח באיזור התעשייה של כרמיאל, ובחלקה כללה גם סלילת כביש 

של מסרי ואנשים נוספים ולכן נדרשה הפקעה חלקית גישה לאיזור אשר עברה בחלקות מקרקעין 
 .של המקרקעין

מסרי וקייס הגישו תביעות לבית המשפט המחוזי בחיפה וטענו כי על עיריית כרמיאל היה להפקיע 
את החלקות בשלמותן ולכן לשלם פיצויים מלאים או לוותר על ההפקעה )עניין הקרוי "הגנת 

 .היתרה"(

ווי יתרת החלקות שלא הופקעו נפגע כתוצאה מההפקעה, הרי שעיריית בית המשפט קבע כי היות וש
 .כרמיאל הייתה צריכה להפקיע את החלקות במלואן ולשלם פיצוי מלא על ההפקעה

לחוק התכנון והבנייה מסמיך את הוועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנקבע בתוכנית  188סעיף 
כי הייעוד של הקרקע, אשר שייכת למישהו,  , נקבע בתכניתבשלב הראשוןשנועדו לצרכי ציבור. 

, השלב בו בשלב השנימשתנה לייעוד ציבורי ומוענק פיצוי בגין ייעוד המקרקעין לצרכי ציבור; 
 .הרשות מפקיעה את הקרקע, מוענק פיצוי נוסף בגין ההפקעה עצמה

רך , שכן במקרים רבים מרבית עבשלב הראשון הפגיעה יכולה להיות הרבה יותר משמעותית
הקרקע יורד ויש להיות ערים לאפשרות להגשת תביעה עד שלוש שנים מיום תחילת תוקפה של 
התוכנית. לאחר ביצוע ההפקעה בפועל, ניתן לתבוע בבית המשפט המחוזי פיצוי בגין נטילת הקרקע 

כלומר בשל אובדן הבעלות על החלק המופקע, לפי השווי המופחת של המקרקעין שייעודם  –בפועל 
 .י ציבורלצרכ

בעניין מסרי וקייס, אשר הגיע לדיון בבית המשפט העליון, נקבעה בפסק דין ארוך ומפורט שניתן 
הסמכות של השר להעניק פיצויי סבל במקרה של הפקעה בעניין  הלכה חדשה 2018בסוף מאי 

 .חלקית שלא השביחה את יתרת החלקה

אי לפנות לשר הפנים בבקשה לקבלת נקבע כי הנפקע )אותו אדם שהפקיעו את המקרקעין שלו( רש
פיצוי סבל בגין הפגיעה ביתרת חלקתו שהסבה לו ההפקעה. הנפקע יכול לפנות ישירות אל השר תוך 
שהוא מציע אסמכתאות להיקף ירידת ערכה של יתרת חלקתו והוא גם יוכל להשיג על החלטתו של 

 .השר בפני בית המשפט

ענקת פיצויי "סבל" על ידי שר הפנים בנסיבות שלעיל שופטי בית המשפט העליון קבעו כי אמנם ה
היא סמכות רשות לצד הפעלת שיקול דעת של השר, הרי שלדעת בית המשפט מן הראוי כי יוענקו 

, בנסיבות שבהן הפקעה מכח חוק התכנון והבנייה לא השביחה את יתרת חלקת "פיצויי "סבל
צביע על מספר שיקולים שיש להביאם המקרקעין, למעט במקרים חריגים. במקרים אלו ניתן לה

 :בחשבון

שיקול אחד והוא המרכזי עוסק בשיעור הפגיעה במקרקעין בשל ירידת ערך החלק הנותר.  ▪
ככל שהפגיעה במקרקעין שנותרים בידי הנפקע היא בשיעור נמוך יותר, כך הפגיעה בנפקע 

אין די  קלה יותר. בכדי לתחום את ההיקף המספרי של הפגיעה ביתרת המקרקעין,
בלהתבונן רק על אחוז ירידת הערך של החלק הנותר בלבד, אלא לבחון אותו מול שווי 

מהחלקה כולה, וזו ספגה ירידת  2%הקרקע לאחר ההפקעה. למשל, אם יתרת החלקה היא 
, הרי שירידת הערך שחלקה לגבי המקרקעין בשלמותם היא בשיעור של 50%ערך בשיעור 

 ."ים בגדר "פגיעה של מה בכךבלבד, שהוא על פני הדבר 1%
על השר להביא בחשבון את מידת התממשותו של עיקרון השוויון במימון,  –השוויון במימון  ▪

ויבחן אם בעלים שונים של חלקות סמוכות נושאים גם הם בנטל מעשה הפקעת הרשות 
הספציפי שמובא לבחינתו. כלומר, אם הנטל אינו פוגע אך ורק בנפקע אחד, אלא מתחלק 

עשוי הדבר  –צורה שוויונית יחסית בין חברי הקהילה ולכל הפחות בין שכניו של הנפקע ב
להוות סיבה נוספת שלא להעניק פיצויי סבל לנפקע שלא הושבחה יתרת חלקתו בנסיבות 

 .העניין
ככל  –מידת התגשמותם של ערכים קהילתיים המגולמים במטרת ההפקעה הספציפית  ▪

קעה דומיננטי יותר )שכן ההפקעה לפי חוק התכנון שהאינטרס הקהילתי הגלום בהפ
סלילת כביש שכונתי, הקמת בית ספר או -והבנייה היא לרוב נועדה לצרכים מקומיים 

כך ייתכן והפגיעה בקניין כתוצאה מהפחתת שוויה  –מרפאה שצפויים לשמש את השכונה( 
 .של יתרת המקרקעין תיחשב סבירה בנסיבות העניין
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 (הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל נ' אחמד מסרי 6407/14 להרחבה, ראו ע"א)

 

 נייןשתי דירות באותו בהרחבת  –פטור מהיטל השבחה  .ג

ה ויוסף הם הבעלים של שתי דירות נפרדות בתוך בניין רכבת אחד גדול בשכונת נווה יעקב צבי
הדירה הראשונה של  –דירות, יש ארבע כניסות נפרדות  29שבירושלים. לבניין הרכבת הגדול, שבו 

 .צביה ויוסף נמצאת בכניסה א' והשנייה בכניסה ב'. הן מצויות בקומות שונות ואין כל חיבור ביניהן

צביה ויוסף, ביחד עם בעלי דירות אחרים בבניין הגישו בקשה להיתר בנייה עבור שתי הדירות ודרשו 
 .פטור מתשלום היטל השבחה עבור אחת הדירות

וועדת הערר דחתה את הערר של צביה ויוסף בנימוק שהם בעלים של דירות מגורים הממוקמות 
מ"ר ולכן אין  84.7מ"ר והשנייה בגודל של  60.2שתיהן באותו גוש ובאותה חלקה. אחת בגודל של 

לתת פטור בגין "בניה או הרחבה של דירת מגורים" במקרים בהם קיימות דירות מגורים ששטחן 
ואין זה משנה אם מדובר בבניית יחידות דיור נפרדות או  –מ"ר באותם המקרקעין  140עולה על 

דפנה רביד  בהרחבה לדירה קיימת. זה היה גם המקרה בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין
דפנה רביד נ' הוועדה  6195/13)בר"ם  2014משנת  נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

 .המקומית לתכנון ולבניה ירושלים(

אחד מהפטורים הקיימים מתשלום היטל השבחה בשל הרחבת דירה אומר כי "בנייה או הרחבה 
של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר 

ן שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת בנייה על אותם מקרקעי
; עם כל בנייה או הרחבה נוספת מעל מ"ר 140המגורים לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 

 ."השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבנייה או ההרחבה הנוספת

הוועדה המקומית חולון נ'  8052/14בר"ם ) 2017בפרשה אחרת שנדונה בבית המשפט העליון בשנת 
נקבע כי אין בכך שלאדם המבקש להרחיב את דירתו במקום אחד, דירה  ,(עזבון המנוח אברהם שלו

אחרת במקום אחר בכדי למנוע ממנו את קבלת הפטור לדירה הראשונה אותה הוא מרחיב. שם, 
דירה אחרת באותה העיר התבקש פטור מהיטל השבחה לצורך הרחבת דירה אחת, כאשר למבקש 

 .שבה הוא מתגורר אך היא אינה ממוקמת באותם המקרקעין

שאל בית המשפט המחוזי בירושלים האם כאשר הדירה הנוספת ממוקמת  –במקרה של צביה ויוסף 
"חיבור" של שתי הדירות -באותו בניין, כלומר באותו גוש ואותה חלקה בטאבו, יש בכך כדי להביא ל

מ"ר או שיש לבחון את הדירה שאותה רוצים להרחיב,  140-ם שטחן נמוך מולבחינת השאלה הא
 .בגינה מבוקש הפטור מתשלום היטל השבחה, במנותק מהדירה האחרת

בעניין דפנה רביד הדגיש בית המשפט כי אוחדו שתי יחידות דיור במסגרת בקשה להיתר בנייה 
מ"ר ולכן ממילא לא היה מוצדק  140ליחידת דיור אחת. יחידת דיור זו הייתה בשטח העולה על 

לתת פטור מתשלום היטל השבחה. גב' רביד ביקשה למעשה לפצל את הדירה המאוחדת באופן 
מלאכותי לשתי יחידות דיור ונקבע כי הדבר לא יתאפשר. בית המשפט העליון בעניין רביד קבע כי 

מ"ר בלי קשר להיסטוריה  140הפטור אמור להינתן רק לגבי שטח המשלים היקף בנייה עד לגבול של 
של הבנייה או למצב הבנייה וזה יכול להיות מוחל במקרים של הרחבת דירה קיימת, הריסה ובנייה 

 .מחדש של הדירה או בנייה על מגרש ריק

אין להביא בחשבון שטח של  – שלו בחזרה לצביה ויוסף. בית המשפט המחוזי ציין כי לפי פסק דין
אם הדירות מצויות  – רביד ולפי פסק דין –מצויות במקרקעין אחרים  דירות מגורים אחרות אם הן

לצרף  לא ניתן לומר כי ישנה הלכה מחייבתאולם  –באותם המקרקעין יש להתחשב במלוא שטחן 
את שטחי היחידות הנפרדות שבבעלות צביה ויוסף לכדי שטח כולל, אשר למעשה עובר את רף 

 .ובאותה חלקה מ"ר, גם אם הן מצויות באותו גוש 140

 .ולכן, נקבע כי צביה ויוסף זכאים לפטור מתשלום היטל השבחה על הרחבת אחת מהדירות שלהם

צביה סווטה חשייב נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  64313-12-17ם( -להרחבה ראו עמ"נ )י)
 )2018באפריל  23ירושלים מיום 
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