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1תשובה לשאלה

הרוכש מקרקעי�. איננו פוגע כלל בתוק� ההפקעה, אי רישו� הערה. טענות אריה לא תתקבלנה

. למסור לו את המקרקעי�, בהסתמ� על מרש� המקרקעי� אינו מוג� מפני דרישת הרשות המפקיעה

חל9'ס.ס לנעלי גדעו� ואי� אד� יכול להעביר לאחר יותר ממה שיש לו הוא עצמואריה נכנ  כלל אינו

.שכ� אי� מדובר כלל בעסקה נוגדת והפקעה הנה רכישה כפויה, כא�

ולמעלה מ� הצרי� נוסי� כי הקרקע ממילא מיועדת לדר� על פי התכנית שבתוק�, בכל מקרה

על. המחייבת ג� את רוכש הקרקע  כי ידע על מצבה התכנוני וג� א� לא עשה, רוכש הקרקעחזקה

.אי� לו אלא להלי� על עצמו, כ�

א–2תשובה לשאלה ' חלק

. טענת בא כוח הנתבע תדחה

מותר לשמאי לית�, 1968–ו"תשכ) אתיקה מקצועית(לתקנות שמאי מקרקעי�)3(1על פי תקנה

.מוטלת עליו חובה לבקר בנכס בעצמוחוות דעת על סמ� בדיקה של מתמחה במשרדו ואי� 

ב–2תשובה לשאלה ' חלק

א�,ה" לחוק התכנו� והבניה התשכ1' שימוש חורג מוגדר בס ג� כשימוש שלא על פי ההיתר ולכ� ג�

השימוש יהווה שימוש חורג מהיתר ואירית אינה רשאית לעשות, התכנית מאפשרת שימוש מסחרי

.תר לשימוש חורגבאול� שימוש למסחר ללא קבלת הי

ס , הואיל והשימוש מותר כאמור על פי התכנית1965–ה"התשכ, לחוק התכנו� והבניה 148' על פי

בס, הרי נית� לאשר .שימוש חורג לצמיתות, לחוק149' כפו� לקיו� התנאי� כמפורט

א–3תשובה לשאלה ' חלק

הו1.4.81ד רצה לבדוק הא� האב נפטר לאחר"עוה ס שאז יחולו (א(26' ראות לחוק מיסוי)2)

ס, כ� שמשה יכנס לנעלי האב וישל� מס מופחת, מקרקעי� .לחוק האמור,1)ד(א48' על פי הוראות
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ס (ב(49' על פי הוראות המכירה תהיה פטורה ממס שבח רק א� התקיימו, לחוק מיסוי מקרקעי�)5)

.כל התנאי� המפורטי� בסעי�

זה, הואיל וירו� אינו צאצא של המורישה .הוא לא יהיה זכאי לפטור מכוח סעי�
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ג–3תשובה לשאלה ' חלק

ס חכירה" המונח 1963–ז"התשכ) מכירה ורכישה,שבח( בסעי� לחוק מיסוי מקרקעי�1' על פי

לה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר או לקרובו הנו התקופה המרבית שאליה יכו,"לתקופה

.מכוח הסכ� או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכ�

.תחול חובת תשלו� מס שבח ורכישה, שנה30והואיל והתקופה המרבית במקרה זה הנה, לפיכ�
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בע, הואיל והסכ� המכר הראשו� , 2000נחת� כבר בשנת,מ לחברת נו� טבריה"בי� חברת נהר הירד�

הרי ממועד החתימה על החברה המוכרת לשל� לא רק הפרשי הצמדה אלא ג� ריבית וזאת על פי

ס .1965–ה"התשכ, לתוספת השלישית של חוק התכנו� והבניה15' הוראות

הרי התוספת הנה משמעותית ביותר, יחסית ובהתחשב בגובה הריביתהואיל והתקופה הנה ארוכה

ב .כדי לסלק החוב,כ חברת נו� טבריה"ולא יהיה די בסכומי� שנותרו בידי

.ראה לעניי� זה ג� את פסק הדי� בעני� נווה בני� ופיתוח

5תשובה לשאלה

 היא יכולה להפקיע 1965–ה"התשכ, הואיל והוועדה המקומית מפקיעה על פי חוק התכנו� והבניה

.א� ורק שטח אשר נקבע בתכנית כמיועד לצרכי ציבור

כמפורט בהלכת חממי הרי הואיל וחלפה תקופה של ארבע, הואיל והפיצוי במקרה זה הנו דו שלבי

ס, שני� מיו� ההפקעה , 1965–ה" לחוק התכנו� והבניה התשכ197' ברור כי התביעה על פי

.דהיינו לפי השווי המופחת של הקרקע, קעה יהיו על פי הייעוד הציבוריהתיישנה ופיצויי ההפ

שר אוצר .שכ� אי� חלוקה לשלבי�, יינת� פיצוי מלא לפי שווי הקרקע ביעודה הקוד�, בהפקעת

(ישנ� הבדלי� אפשריי� נוספי� כגו� חלק הקרקע אותו נית� להפקיע ללא תמורה  על פי חוק 40%.

).1943 לפי פקודת הקרקעות לרכישה לצרכי ציבור 25%-ו1965–ה"התכנו� והבניה התשכ
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המאפשר שינויי� ברכוש המשות� מאפשר הרחבת דירה, 1969–ט"לחוק המקרקעי� תשכ)ב(71'ס

.ולא בניית דירה חדשה

וכ� ואי� די בחתימה כל אחד מדיירי הבית המשות� יכול להתנגד לבנייה על הרכוש המשות�, הואיל

.של שלושה רבעי� מבעלי הדירות כמפורט בנתוני השאלה
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ב–6תשובה לשאלה ' חלק

ע. בני הזוג רשאי� לתבוע ג� א� החלקה טר� נרשמה על שמ� א"על פי הפסיקה בפרשת מנדלבאו�

בע511/88 נ47/98מ"וע756/98ש" וכ� .ו�הוועדה המקומית לתכנו� ובניה רמת השר. ויסברג

.אלא ערכה הכלכלי אשר נפגע עקב התכנית, לאו דווקא טוהר קניינות הזכות הוא הקובע

כי197' בס " נקבע .הבעלי� הרשו� של המקרקעי� או בעל זכות בה�: את" אי� ספק כי מי שרכש

כהגדרתו בחוק ולכ� ה� בעל הדי� הזכאי" בעל זכות"הוא, הקרקע ושיל� את מלוא התמורה

. דנ�לפיצוי במקרה


