
אפריל 2013משקיהון 10

לאחר  להתגלות,  עשויה  קרקע  כישת 
שנים לא מעטות, כעסקה שנצמח בגינה 
רווח כלכלי ובאותה נשימה, גם כעסקה 
חוסר  מראש.  צפוי  היה  שכישלונה 
בהשקעה  הקיים  הכלכלית  הוודאות 
העתידית מטיל צל גדול של ספק על העסקה, החל 
בשינוי  הטוב  במקרה  וכלה  הקרקע  רכישת  מרגע 
יעודה. במאמר זה ננסה לסקור את עיקרי הסיכונים 
להתמודד  קרקע  רוכש  נדרש  שעימם  וההוצאות, 
תוך בחינת המלצות, עצות וטיפים שונים, אותם יש 

לקחת בחשבון טרם ביצוע עסקה. 

אחרת,  עסקה  בכל  כמו  הציפור,  ממעוף  במבט 
ולמכור בערך רב.  נמוך  המטרה היא לרכוש בשווי 
רוכש קרקע שהיעוד  מהכלל אל הפרט, אם אדם 
ואם  בזול  רוכש  האדם  לרוב,  חקלאי,  הוא  שלה 
בעתיד היעוד של הקרקע ישונה מקרקע חקלאית 
לקרקע לבניה תהיה באפשרותו למכור את הקרקע 
בעלות גבוהה. האומנם? נשמע טוב ופשוט למדי, 
גובר  השנים,  לאורך  כי  העובדה  לנוכח  ובמיוחד 
חשבון  על  אורבאניות  למטרות  בקרקעות  הצורך 

קרקעות חקלאיות.  
לפרסום  לבקרים  חדשות  עדים  אנו  אלה  בימים 
גופים  מצד  השונים,  המדיה  באמצעי  מאסיבי 
באזור  חקלאית  קרקע  למכירה  המציעים  שונים, 
פיזור  תוך  זאת  במיוחד.  מפתה  ובתעריף  מובחר 
הבטחות היוצרות מצג של “win win situation” וכל 
זוג צעיר המתקשה ברכישת דירת מגורים, שנתקל 
כי  בטוח   ”₪ אלף   250  – ב  לדירה  “זכות  בשלט 
נקרתה בדרכו הזדמנות של “פעם בחיים” והוא לא 

מוכן לפספס אותה, האם כך באמת הדבר?  

ביצוע העסקה  לאחר  הרוכשים  נתקלים  לא אחת 
בקשיים ובתובנות, כדוגמת “ההפשרה אינה קרובה 
אינה  “הקרקע  המכירות”,  אנשי  שהבטיחו  כפי 
פיתוח  אזור  לגבולות  )מחוץ  הסמוך  לישוב  שייכת 
“קיימת  בטחוני”,  למתקן  קרוב  “השטח  עירוני(”, 
וקברניטי  התושבים  מצד  יעוד  לשינוי  התנגדות 
הקשיים  את  מראש  הרוכשים  ידעו  ולו  העיר”, 
שכזו.  קרקע  לרכוש  כלל  חפצים  היו  לא  הנ”ל, 
במגדלים  שוכנים  אשר  המכירות  משרדי  אולם, 

מפוארים ונעזרים בידוענים לצורך הגברת תחושת 
מנדבים  באמת  לא  העסקה,  של  האטרקטיביות 
אלא  בהשקעה,  הטמונים  הסיכונים  אודות  מידע 
להפך - משתמשים בקלישאות כמו “ערך הנכס לא 

ירד” ו”תמיד אפשר למכור”. האם כך הדבר? 
הסיכונים  את  להפחית  ניתן  זאת,  בכל  כיצד, 

ולבדוק את נכונות הדברים?  
ראשית, יש לזכור כי לא כל קרקע חקלאית הופכת 

לשכונה פרברית. 
קרקע בבעלות פרטית )לא קרקע בחכירה( – קרקע 
והסוכנות  )קק”ל  ישראל  מקרקעי  מנהל  בבעלות 
היהודית( לא תזכה את החוכר בחלק מההשבחה 
כאשר  כי  קובעת  מינהל  היעוד. החלטת  שינוי  עם 
ישונה יעוד הקרקע, תופסק החכירה בקרקע והיא 
מינימאלי.  בסכום  יפוצה  והחוכר  למנהל,  תוחזר 
בעל  של  השליטה   – פרטית  מקרקע  להבדיל 
משינוי  שייהנה  זה  והוא  מוחלטת  היא  הקרקע 
ומיסים  וכן מפחות מגבלות של בירוקרטיה  היעוד 

)דמי הסכמה, דמי היתר וכדומה(.
קצר  בירור  הרכישה?  ביום  הקרקע  יעוד  מהו 
תוכנית  איזו  יבהיר  המקומית  ההנדסה  במחלקת 
התכנון  מגמת  מהי  המקרקעין,  על  כיום  חלה 
כן  ואם  כלשהו,  תכנוני  הליך  קיים  האם  למקום, 
תכנוני  הליך  בעבר  היה  האם  הוא,  שלב  באיזה 
הללו  לשאלות  תשובות  מדוע.  כן  ואם  שהוקפא, 
עשויות להעניק תשובה נחרצת לעניין טיב העסקה. 
בנוסף על כך, בחינת התוכנית המחוזית והארצית 
נסח  הוצאת  וכן  המקרקעין  על  נוסף  אור  תשפוך 
המקרקעין,  רישום  מלשכת  העתק   – רישום 
כגון:  הקרקע,  על  כלשהן  מגבלות  אין  כי  המעיד 
הערת אזהרה בגין הפקעה, אתר עתיקות, הכרזה 
ועיקולים.  שעבודים  לאומי,  גן  טבע,  שמורת  על 
לדוגמה, הסיכוי שקרקע, אשר מוגדרת כ”שמורת 

טבע” אכן תופשר כמעט ולא קיים. 

כי, כאשר מדובר בהפשרת  בהקשר זה ראוי לציין 
למתנגדים  מעבר  הישראלי,  לנוף  הנדירה  קרקע 
התושבים  )לרוב,  הקרקע  להפשרת  הרגילים 
גם  מצטרפים  החקלאית(,  לקרקע  הגובלים 
משלהם  התנגדויות  ומגישים  הירוקים  הארגונים 

להפשרת הקרקע. כאשר התהליך נכשל, הם פונים 
את  לסכל  מנת  על  המשפטיים,  לטריבונאלים  גם 
התהליך ולהכשילו. כך, תהליך הפשרת קרקע הוא 
וכלל  חתחתים,  בדרך  ורצוף  מורכב  ארוך,  תהליך 

אינו פשוט וקל, כפי שמציגים סוכני המכירות.  

מיקום הקרקע )הקלישאה השכיחה ביותר בעולם 
 35 תמ”א   – ולוקיישן(  לוקיישן  לוקיישן,   – הנדל”ן 
הפיתוח  יעדי  את  להגדיר  שמטרתה  תוכנית  הינה 
והבניה בישראל עד לשנת 2020. התוכנית שואפת 
הרצון  לבין  אזורים  לפתח  הצורך  בין  איזון  לצור 
לשמר שטחים פתוחים, בעלי ערכי טבע ונוף מיוחד 
מעניקה  התוכנית  לפיכך,  הבאים.  הדורות  לטובת 
לטריטוריה  הצמודים  שטחים  להפשרת  עדיפות 
הצמודה  קרקע  הפשרת  סיכויי  דהיינו,  אורבאנית. 
עולים  ירוק  נוף  בלב  קרקע  לעומת  מגורים  לבניין 

משמעותית. 

חלק  רוכשים  כאשר   – שיתוף  בהסכם  הצורך 
נוספים  שותפים  ישנם  במקרקעין,  מסוים  בלתי 
שיתוף  הסכם  ללא  במושע(.  )קרקע  במקרקעין 
מפורט, הדבר עלול להעלות קשיים בקידום תוכנית 
תשלומים  מהעברת  החל  הקרקע,  יעוד  לשינוי 
שיתוף  הסכם  החלטות.  בקבלת  וכלה  לרשויות 
מפורט דיו, אשר נרשם בטאבו עשוי להקל ולפתור 

את מרבית הסוגיות, שיצופו בהמשך הדרך.    

פרק זמן – אחד הדברים שיש לקחת בחשבון הינו 
הדחייה ומשך הזמן שיחלוף עד להפשרת הקרקע. 
של  רב  מספר  למשך  להתעכב  עלול  הדבר  שכן 
שנים ובתקופה הנ”ל המשקיע אינו זוכה לתשואה 
השקעה  מאפיקי  להבדיל  חודשית,  או  שנתית 

אחרים. 
כי  בחשבון  להביא  יש   – ציבור  לצרכי  הפקעות 
משטחי  חלק  היעוד,  ושינוי  הקרקע  הפשרת  בעת 
שטחים  לטובת  מופקעים  להיות  צפויים  הקרקע 
דרכים,  גנים,  ירוקים,  שטחים  כגון:  ציבוריים, 
עפ”י  המותר  ההפקעה  אחוז  וכדומה.  ציבור  מבני 
לבעלי  פיצויים  תשלום  ללא  והבניה  התכנון  חוק 
הוועדה  אם  החלקה.  משטח   40% הינו  הקרקע, 

ר

מאת: עו”ד שלום לוי  נדל”ן

בחינת כדאיות
השקעה בקרקע חקלאית

מכל עבר עטים עלינו סוכני מכירות זריזים ומציעים לנו קרקע חקלאית לקראת 
הפשרה, במחירי מציאה.

עו”ד שלום לוי, מומחה בדיני מקרקעין, בוחן לעומק מה כדאי ומה מסוכן בהשקעה 
באדמת המולדת.



משקיהון 11אפריל 2013

וחלוקה  איחוד  בתוכנית של  התכנונית משתמשת 
ליחידת  שונים  בעלים  כמה  של  קרקעות  )איחוד 
קרקע אחת גדולה וחלוקת הקרקע על פי “טבלת 
ישנה  החדש(  התכנון  בסיס  על  ואיזון”  הקצאה 
מתן  ללא   50%  – מ  יותר  אף  להפקיע  אפשרות 
פיצויים. דהיינו, אם אדם רכש 500 מ”ר של קרקע 
חקלאית, סביר להניח שלאחר ההפשרה יוותר עם 

250 מ”ר בלבד. 

התשלומים,  סוגי  מהם  מראש  לדעת  חשוב 
בכל  חשופים  אנו  להם  וההוצאות,  ההיטלים 
ועד  התהליך החל מהוצאות בעת רכישת הקרקע 

למימוש המיוחל. 
מס רכישה והוצאות ראשוניות – כאשר אדם 	 

מלא  רכישה  במס  מחויב  הוא  קרקע,  רוכש 
בשיעור של 5%, וכן בתשלומים נוספים כגון, 
תיווך  דמי  עבור  תשלום  עו”ד,  טרחת  שכר 

ולעיתים גם דמי ניהול.

עפ”י 	   – מוניציפאלי(  )מס  השבחה  היטל 
והבניה,  התכנון  לחוק  השלישית  התוספת 
של  שוויים  עליית  חלה  אם  כי  נקבע 

)הקלה/  תוכנית  כתוצאה מאישור  מקרקעין, 
המקרקעין  בעל  ישלם  חורג(  שימוש  התרת 
שיעור  המקומית.  לוועדה  השבחה  היטל 
ערך  מעליית   50% מהווה  ההשבחה  היטל 
הוועדה  של  שמאי  ע”י  הנקבע  המקרקעין, 
על  השגה  להגיש  אפשרות  ישנה  המקומית. 
לבקש  ניתן  וכן  יום,   30 תוך  הוועדה,  שומת 
בניית  של  במקרה  השבחה  מהיטל  פטור 
דירת מגורים בשטח של עד 140 מ”ר, ובתנאי 
שבעל המקרקעין יגור לפחות 4 שנים בדירת 

המגורים. 
סלילת 	  היטל  כגון   – פיתוח  היטלי  תשלום 

היטל  תיעול,  היטל  מדרכות,  היטל  כבישים, 
ביוב ומים, ולאחרונה נוסף גם ברשויות שונות 

היטל שצ”פ )שטחים ציבוריים פתוחים(.

חשיפה לתשלום מס שבח )מס ממשלתי( – 	 
מס שבח מקרקעין מוטל על השבח במכירת 
שבו  הסכום  הוא  והשבח  במקרקעין,  זכות 
הרכישה.  שווי  יתרת  על  המכירה  שווי  עולה 
 3 כיום  ישנן  ליניארי.  באופן  מוטל  שבח  מס 
תקופות, כדלקמן: עד וועדת רבינוביץ’ שיעור 
מס השבח הינו לפי שיעור המס השולי; לאחר 

וועדת רבינוביץ, שיעור מס השבח עומד על 
מס  שיעור  טרכטנברג  וועדת  ולאחר   ;20%
כי,  זה  לעניין  יובהר   .25% ל-  טיפס  השבח 
מכירת  על  מהפטור  ליהנות  אפשרות  ישנה 
בתנאים  ועומדים  במידה  מגורים,  דירת 

הכתובים בחוק.  
 	

כי, אכן עסקת רכישת קרקע  לסיום, למותר לציין 
הכדאיות  לעניין  וודאות  חוסר  בחובה  צופנת 
הכלכלית בכל שלביה. שכן אין אף בטוחה הוגנת, 
לפיה יעוד הקרקע אכן ישונה, וגם אם כן, לא ברור 
מה יהיה הרווח הנצמח לאחר שינוי היעוד. במילים 
פירות  קצרו  רבים  כי משקיעים  אין ספק,  אחרות, 
מהשקעתם במאות אחוזים. אולם, כאשר בקרקעות 
תמימים  רוכשים  לעיתים  עסקינן,  חקלאיות 
נתפסים ברשתם של מוכרי אשליות. בדיקה מראש 
על ידי אנשי מקצוע מתאימים של כלל הפרמטרים 
שמנינו לעיל, עשויה לסייע למשקיע התמים, שאינו 
בקי ברזי הדברים לקבל החלטה מושכלת וצופנת 

פני עתיד, האם אכן העסקה כדאית!

המתמחה  עצמאי  משרד  בעל  הוא  הכותב 
בנדל”ן ומיסוי

הדין  עורכי  במשרד  הנדל”ן  חלקת 
סמדר  עו”ד  מתרחבת:  ושות’  ברון 
שאקי גרוס, לשעבר מנהלת המחלקת 
ההסתדרות,  נכסי  בחברת  המשפטית 
ביטוי  לידי  ותביא  למשרד  מצטרפת 
את התמחותה בליווי עסקאות מקרקעין גדולות 

והתנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל.
עו”ד שאקי גרוס היא בעלת רקע מקצועי ונסיון 
עשיר בתחום הייעוץ המשפטי בנדל”ן, ומתמחה, 
הפקעות  מכרזים,  בנייה,  תכנון  בדיני  היתר,  בין 
בנייה,  קבוצות  ייצוג  מס,  היבטי  מקרקעין, 
עסקאות איזון וקומבינציה במקרקעין, פינוי-בינוי 

וחוזים מיוחדים בנדל”ן.
במשך שבע שנים )2000-2007( שימשה כמנהלת 
ההסתדרות  נכסי  בחברת  המשפטית  המחלקה 
של  המקרקעין  נכסי  את  המנהלת  נדל”ן, 
היתר,  ובין  הארץ,  ברחבי  הכללית  ההסתדרות 
תוכנית  ויישום  בגיבוש  ההסתדרות  את  ייצגה 
חובות  ובהסדר  הפועלים  בנק  עם  ההבראה 
ליוותה עסקאות  וכן  עם שירותי בריאות כללית, 

גדולות ומורכבות.
בשלוש השנים האחרונות פעלה כעו”ד עצמאית 
וייעצה ללקוחות בענפי הנדל”ן, וקודם לכן עבדה 
במשרד ס.גלבוע בפתח תקוה, המתמחה בנדל”ן 

ובמשרדים נוספים.
 )L.L.M( בוגרת תואר שני  היא  גרוס  עו”ד שאקי 

במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן.

מאופיינת  במשרד  הנדל”ן  מחלקת  “לשמחתנו, 
טיפול  בזכות  הפעילות,  בהיקפי  עקבי  בגידול 
מסחרי  נדל”ן,  עסקאות  של  וליווי  משפטי 
/38 תמ”א  של  פרויקטים  דן,  בגוש  ולמגורים, 

עסקאות  של  מיסוי  בהיבטי  וטיפול  פינוי-בינוי, 
מורכבות” אמר עו”ד ברון. 

גרוס  שאקי  עו”ד  של  הצטרפותה  לדבריו, 
נסיונה  בזכות  למחלקה,  חשובה  תרומה  מהווה 
עסקאות  של  בצמתים  ונוכחותה  השנים  רב 
מענה  יתן  במשרד  ושילובה  במשק,  גדולות 
שהמשרד  ומורכבות  גדולות  בעסקאות  לטיפול 
שלנו  ההתמחות  “תחומי  הזו.  בעת  בהן  מטפל 
את  הן  הנדל”ן  בתחום  ללקוח  לתת  מאפשרים 
מיסוי  פתרונות  והן  העסקי-משפטי,  הייעוץ 

לעסקאות”.

נמנות  הנדל”ן,  בתחום  המשרד  לקוחות  על 
גדולות  וחברות  יזמיות-קבלניות  חברות 
בוטיק,  משרד  של  שירותים  לקבל  שמעדיפות 
בזכות  מעניק,  שהמשרד  המוסף  הערך  בשל 
בתחום  והן  המיסוי  בתחום  הן  דומיננטי  היותו 
קבוצת  את  למצוא  ניתן  החברות  בין  הנדל”ן. 
שרבט  אחים  גבאי,  קבוצת  איתן,  צוק  בהרי, 

וקבוצת הלוי-רוזנפלד.
המשרד מטפל כיום בשורה ארוכה של פרויקטים 
בתחום הפינוי-בינוי )תמ”א 38(, ופרויקט מסחרי 
.BBC – גדול בשערי בני ברק, על דרך ז’בוטינסקי

רכסים  פרויקט  על  המשרד  שוקד  אלה,  בימים 
יחידות  ל-24  מעבר  ייבנו  שבמסגרתו  גן,  ברמת 
וחמישה  ארבעה  של  דירות   52 עוד  קיימות, 
בארבעה  קומות   9 לגובה  שיינשאו  חדרים, 

בניינים.

אודות המשרד
ברון ושות’ – משרד עורכי דין, נמנה עם משרדי 
במיסוי,  ומתמחה  בישראל  המובילים  הבוטיק 
מיסוי מקרקעין, צווארון לבן, איסור הלבנת הון, 

עסקאות מקרקעין, משפט מסחרי וליטיגציה.
המשרד   ,BDI דירוג  במסגרת   ,2012 בשנת 
כמו  בוטיק.  משרדי  בדירוג  השישי  במקום  דורג 
בארבעה  בולטים  במקומות  המשרד  דורג  כן, 
תחומי התמחותו המובילים: מיסים, מיסוי נדל”ן, 

צווארון לבן ונדל”ן.
פרטיים  לקוחות  נמנים  המשרד  לקוחות  על 

ועסקיים, וכן עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס.
וחבר  הדין  עורכי  בלשכת  פעיל  הינו  ברון  עו”ד 
הועדה להלבנת הון, משמש כסגן יו”ר שוק ההון 
ואיסור הלבנת הון בלשכה, וחבר בועדות שונות 

בתחום המיסוי.
במשרד מועסקים תשעה עורכי דין ורואי חשבון, 
ואשר צברו  רבות,  ברון שנים  עו”ד  המלווים את 
נסיון במשרד, במשרדים מובילים וברשויות המס, 
מעורכי  חלק  עיסוקו.  לתחום  בהתאם  אחד  כל 

הדין במשרד הם יוצאי המערכת הציבורית.

מ

מחלקת הנדל”ן מתרחבת: עו”ד 
גרוס מצטרפת למשרד ברון ושות’


