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וכר לדורות שמחזיק בקרקע ובונה
עליה דירת מגורים בגודל של עד
 140מ"ר ,פטור מהיטל השבחה ובל
בד שיגור בדירה במשך  4שנים מגמר הבניה.
כך קובע החוק ,אבל יש בו אפליה לרעה של
בני המגזר החקלאי ,שאינם זכאים כיום לפ
טור זה .ועדות הערר ובתי המשפט טוענים
שבקיבוצים ,למשל ,אין זהות בין מי שמחויב
בהיטל – הקיבוץ/מושב ,לבין בני הקיבוצים/
המושבים ,המחזיקים בפועל בדי
רות ,ולכן הפטור לא חל עליהם.
הפירוש לחוק שנותנות ועדות
הערר ובתי המשפט מקומם לא
מעט משפטנים וגרם לוויכוחים
ודיונים רבים .אומנם ,ועדת ערר
שדנה בנושא בהקשר לקיבוץ
מעגן מיכאל ,קבעה בזמנו שניתן
לראות בקיבוץ שיתופי ישות
משפטית אחת ,שהינה גם בעלת
הזכויות וגם המחזיקה והמתגוררת
בפועל בדירות ,ולכן במקרה של
קיבוץ שיתופי יינתן פטור מהיטל
השבחה .אבל האפליה לרעה עדין
נשארה לגבי כל חברי המושבים
והקיבוצים שאינם שיתופיים
ומבקשים לבנות או להרחיב את
דירותיהם ,לעומת אנשים מהמגזר
העירוני הזכאים לפטור מהיטל
השבחה.
הוועדות המקומיות מטילות
כיום היטל השבחה על כל חבר מושב או קיבוץ
שבונה או מרחיב את דירתו .כותב שורות
אלה היה שותף להגשת ערעור לוועדת ערר
מחוז מרכז ,בו נטען ,כי לא ייתכן שמשווים
את חברי המושב או הקיבוץ לכל חוכר אחר
בנוגע לחבות בהיטל השבחה ,אך לא משווים
ביניהם בכל הנוגע לקבלת הפטור מהיטל
השבחה! הדבר גורם לחוסר שוויון משווע,
כאשר הכלל הידוע הינו ,כי" :יש להחיל את
דיני המס באופן שוויוני ולהטיל מס דומה
על נישומים שעניינם דומה".
פסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בבית
המשפט העליון ,נותן פתח של תקווה לתיקון
המעוות בפטור מהיטל השבחה לבני קיבוצים
שאינם שיתופיים .העליון ,בהרכב מורחב,
דן בשאלה :האם הפטור מהיטל השבחה
לפי סעיף ) 19ג() (1לתוספת השלישית
לחוק התכנון והבניה יכול להינתן לכל
אחד שמחזיק במשותף עם מחזיקים אחרים
בקרקע ,או שמא להעניק פטור אחד בלבד
לכל המחזיקים יחדיו .בית המשפט פסק פה

אחד ,כי הפטור יינתן לכל אחד מהמחזיקים.
כלומר ,הוא יינתן לכל המשפחות הבונות
בית מגורים באותה חלקה.
פסק הדין הזה אומנם אינו נוגע ישירות
לסוגיה של מתן פטור מהיטל השבחה לבני
קיבוצים ,אבל מתוכנו ניתן לראות ששופטי
העליון חוזרים ומדגישים את אותם עקרונות
של שוויון ואי אפליה.
פסק הדין גם מוסיף ,כי אין לדבוק

יש לקוות ,שהרוח הרעננה
והצודקת הנושבת מכיוון
ביהמ"ש העליון בנושא זה,
תשפיע על שינוי ההלכה
הקיימת בנוגע לפטור מהיטל
השבחה לחברי המושבים
והקיבוצים ,כפי שניתן לכלל
אזרחי ישראל ,והערכאות
השיפוטיות ישנו את ההלכה
שהייתה נהוגה עד היום
בפרשנות מילולית של החוק ,אלא יש לראות
את התכלית שלשמה נקבע הפטור מהיטל
השבחה ,שהיא תכלית סוציאלית המאפשרת
לכל אדם או משפחה לשפר את תנאי מגוריו.
בנושא זה לא צריך להיות שום הבדל בין
המגזר העירוני למגזר החקלאי.
כמו כן ,נשיאת בית המשפט העליון,
השופטת מרים נאור ,קראה לקדם תיקון
חקיקה שיבהיר את הסעיף בחוק ,שכיום
ניתן לפרשו בכמה אופנים .קריאה זו טובה
גם לעניין הפליית בני המושבים והקיבוצים,
כאמור .יש לקוות ,שהרוח הרעננה והצודקת
הנושבת מכיוון בית המשפט העליון בנושא
זה ,תשפיע על שינוי ההלכה הקיימת בנוגע
לפטור מהיטל השבחה לחברי המושבים
והקיבוצים ,כפי שניתן לכלל אזרחי ישראל,
והערכאות השיפוטיות ישנו את ההלכה
שהייתה נהוגה עד היום.
* הכותב הוא ממשרד חגי שבתאי,
שפירא ,מומחה לדיני מינהל
המייצג קיבוצים ומושבים

