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TBPI RUT00002 

 השבחה /מד/כס: עקרוני דיון 2    סעיף:
 30/03/2022:  בתאריך  20220003:  מספר ישיבה(  מליאה) מקומית  ועדה  וקולוטפר

 

 עירונית  להתחדשות השבחה  היטלי מדיניות :שם
 עקרוני  דיון: נושא

 

  מקומית  ועדה:סמכות
   

 :עניין בעלי
s :סבא  כפר ובניה לתכנון  המקומית הועדה  יזם/יוזם  

  : לתכנית חלקות /גושים
 :הדיון מטרת

 החדש  דרים ההס לחוק בהתאם עירונית  התחדשות במתחמי השבחה  היטלי יניותדמ אימוץ  
 2021 נובמבר ב שאושר

 : ת י נ  כ ת ה   ת ר ט מ
 עירונית   התחדשות במתחמי השבחה היטלי מדיניות

 
,    18.11.2021בתחום ההתחדשות העירונית, כחלק מחוק ההסדרים אשר אושר ופורסם ביום  במסגרת תיקוני החקיקה  

 הסדר חדש באשר להיטל השבחה במתחמי פינוי בינוי. נקבע 

 

 שיעור ההיטל בתכנית פינוי ובינוי 

, החל מהמועד הקובע, שיעור ההיטל שיחול במקרקעין למגורים  3על אף האמור בסעיף     )א(      א.3
 היטל בתכנית פינוי ובינוי( הוא רבע ההשבחה.  –בשל אישורה של תכנית פינוי ובינוי )בסעיף זה 

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(   )ב(           

השטח שבתחומה לאזורים    רשות מקומית רשאית, עד למועד הקובע, לחלק את כל    (1)
היטל  תשלום  חובת  מסוים  באזור  תחול  כי  ולקבוע  בהחלטה,  ייקבעו  שגבולותיהם 
בו חובת תשלום  ובינוי ששיעורו מחצית או רבע ההשבחה או שלא תחול  פינוי    בתכנית 
לצפיפות   הקרקע,  לערכי  הנוגעים  בשיקולים  היתר,  בין  בהתחשב,  והכול  כאמור,  היטל 

הקיי הדיור  נוספים  יחידות  שיקולים  וכן  אזור  באותו  הפיתוח  ולצורכי  והצפויה  מת 
פינוי  תכנית  כל  לגבי  קביעתה  תחול  כאמור,  מקומית  רשות  קבעה  בהחלטה;  שיפורטו 

 קביעתה ועד תום חמש שנים מהמועד הקובע;ובינוי שהוגשה למוסד תכנון החל במועד 

זה      (2) )בסעיף  הקובע  מהמועד  שנים  חמש  כל  ה  –בתום  רשאית  מועד  מחדש(  קביעה 
כאמור  היטל  שיעורי  ולקבוע  לאזורים  שבתחומה  השטח  כל  את  לחלק  מקומית  רשות 

( ובינוי  1בפסקה  פינוי  תכנית  כל  לגבי  קביעתה  תחול  כאמור,  מקומית  רשות  קבעה   ;)
 גשה למוסד תכנון החל במועד הקביעה מחדש ועד תום חמש שנים ממועד זה.שהו

מקומי     )ג(             )ב(  רשות  קטן  סעיף  לפי  החלטה  לקבל  כוונתה  על  הודעה  תפרסם  ימים   30ת 
 לפחות לפני קבלת החלטה כאמור.

ס   )ד(             לפי  הודעה  וכן  )ב(  קטן  סעיף  לפי  מקומית  רשות  החלטת  על  )ג(,  הודעה  קטן  עיף 
 יפורסמו ברשומות ובעיתון.

 –בסעיף זה   )ה(           

 דונם;  30-דלו לא יפחת משטח שגו  –"אזור"            

 (;2022במאי  1יום ל' בניסן התשפ"ב )  –"המועד הקובע"            

ובינוי"               פינוי  תכנ  –"תכנית  או  ובינוי  פינוי  במתחם  ובינוי  לפינוי  במתחם תכנית  ית 
 (; 2א)א62להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 

 . 1א83ף לפי הוראות סעי –"תכנית שהוגשה"             
 
 

 .25%שיעור היטל ההשבחה בשל אישור תכנית פינוי בינוי יועמד כ"ברירת מחדל" על סך של  01.05.2022החל מיום 

או    50%  –ם ובהם ייקבע שיעור היטל השבחה שונה  הרשות המקומית יכולה לקבוע בתחומה מתחמיעם זאת, נקבע כי  

 לחילופין פטור מלא. 
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 שנים.   5תוקפה של החלטה זו יהיה ל 

מתחמי התחדשות עירונית אשר כל מתחם כולל    8בעיריית כפר סבא נערכו דיונים פנימיים רבים בנושא, העיר חולקה ל  

 דונם.  30לפחות 

מקיפ  כלל וכלכלית  שמאית  בדיקה  עברו  שיעור  המתחמים  ונבדק   , שמאית[  דעת  חוות  ]מצ"ב  ,  ה  הכלכלית  הכדאיות 

 שיקולי צפיפות וכו'. 

 כפי שחל עד עתה בטרם חל השינוי בחוק.  50%מהבדיקה עולה כי כלל המתחמים יכולים לשאת היטל השבחה בשיעור 

לוו ממליצים  העיר  והנהלת  המקצועי  הצוות  כן,  ולקבוע  על  אלו  מסקנות  לאמץ  החלטה  לקבל  השבחה  עדה  ההיטל  כי 

 .  50%העיר יוותר על  להתחדשות עירונית ברחבי  

 

הפרסומים   בילקוט  פורסם  בעיר  עירונית  להתחדשות  ההשבחה  היטל  גובה  את  ולקבוע  לדון  העיריה  כוונת  פרסום 

 ובעיתונים בהתאם להוראות החוק. 

 . 197 ;התשפ"ב, עמ'  307ס"ח התשכ"ה, עמ'   15.2.22מיום  10208פרסום ילקוט הפרסומים 

 17.2.22דה מרקר + זמן שרון ביום -פרסום בעיתונים מעריב הבוקר + הארץ

 

 

 
 
 

 :  המהנדסת המלצת
 המקצועי   הצוות המלצת  את לאמץ

 העיר  מועצת ולהחלטת לדיון  להביא
 
 : ת ו ט ל ח ה

 המקצועי   הצוות המלצת  את לאמץ
 העיר  מועצת ולהחלטת לדיון  להביא

 
 אחד  פה: הצבעה
 יוסי ,  סער יעל, כהנא פינחס, כהן  אורן, לוי יובל, שמש שפיר לירית, ושהר  דני:  הצביעו
 סדבון 

 
 


