
 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים, 

 

אנחנו שמחים להציג בפניכם גיליון נוסף של מעו"דכן תכנון ובנייה ובו פסיקות 

 של בתי המשפט ושל ועדות ערר שפורסמו בעת האחרונה. 

 

 1.8.2018ב  דת הפנים והגנת הסביבהעובובנוסף נפנה אתכם לדיון מעניין שנערך 

באופן שיאפשר הקניה של שטחים מבונים  בנייהבדבר תיקון חוק התכנון וה

 לרשויות המקומיות בדרך של קומה/קומות ציבוריות. 

הדיון התייחס לאספקטים הקנייניים, התכנוניים והכלכליים של הצעת תיקון 

ת בוני הארץ, גורמים החוק והשתתפו בו נציגי השלטון המקומי, התאחדו

 אקדמיים ועוד. 

 

 כתמיד, אנו מאחלים לכם קריאה מהנה.
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משביחה לא יחויב בהיטל תכנית מי שאינו מחזיק בזכות בעלות או חכירה במקרקעין במועד אישור 

 השבחה

  יבנה בנייהו לתכנון המקומית עדההוונ'  יהודה חמו בן המנוח יורשי 119/16/48ערר )מרכז( 

פיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז בפני כבוד היו"ר עו"ד רונית אלפר. ניתן  בנייהועדת ערר מחוזית לתכנון ו

 .2018ליולי  26ביום 

שוכר של חברת עמידר, צריך במועד הקובע לתכנית המשביחה היה מעמדו אם המנוח, ש ועדת הערר נדרשה לשאלה

  .להיחשב כבעלים או חוכר לדורות לצורך תשלום היטל השבחה

"התוספת  –)להלן  1965 –, התשכ"ה לחוק התכנון והבנייה בהתאם להוראות התוספת השלישיתכי  ועדת הערר קבעה

בלבד, וכי אין לחייב בהיטל  , החייב בהיטל השבחה הוא הבעלים או החוכר לדורות של המקרקעין(השלישית"

 .מי שהיה בעל זכות השכירות במועד אישורה של התכנית המשביחה השבחה את

. הערר דנא הוגש בעקבות שומת היטל השבחה שהוציאה הוועדה המקומית בגין מימוש בדרך של מכר המקרקעין

במועד אישורה של התכנית המשביחה לא היה המנוח בעל המקרקעין או בעל כי  העוררים הייתהטענתם העיקרית של 

טענו היורשים  כך בהתאם להסכם שנחתם מול עמידר. לאור בעל זכות שכירותחכירה לדורות במקרקעין, אלא זכות 

הבעלים או  אוכידוע, בהתאם להוראות התוספת השלישית, החייב בהיטל השבחה ה חה.כי אין לחייבו בהיטל השב

 .לדורות במקרקעין החוכר

ות שהוקנתה למנוח כשמה כן היא, זכות לעשות שימוש במושכר כל זמן שהשוכר זכות השכירועדת הערר קבעה, כי 

על גבי  בנייהזכות ההעברה, זכות להוספת כגון  סממני הבעלותובהם הושכרה לו הדירה מלכתחילה שעומד בתנאים 

 עמידר. –המושכר והזכות לעשות בו שינויים, נותרו כל כולם בידי המשכיר, קרי 

המנוח שכר את המקרקעין מחברת עמידר בצירוף הוראות החוזה שהעובדה קבעה ועדת הערר, כי  אלוסיבות בנ

או חכירה כי במועד אישורה של התכנית המשביחה לא החזיק המנוח בזכות בעלות  מובילות למסקנה ,עליהן חתםש

 זו. של תכנית ןאין מקום לחייבו בתשלום היטל השבחה בגי לדורות ועל כן

 .הערר התקבל ודרישת התשלום שנשלחה לעוררים בוטלה לפיכך

 

 טענה בדבר 'הבטחה שלטונית' אינה פוטרת מקבלת היתר לשימוש חורג

 כהן ואח' נ' עיריית רמת גן ואח'  5555-11-16עת"מ 

עמיתה יהודית בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת ה

 .2018לאוגוסט  8. ניתן ביום שטופמן

כאשר התנתה את מתן ההיתר לשימוש חורג באישור פעלה כראוי ועדה המקומית והאם  בית המשפט נדרש לשאלה

באשר קיבלו מן העירייה הבטחה שלטונית הם הרשות הארצית לכבאות והצלה, וזאת לאחר שלטענת העותרים 

אם על פי תכנית המתאר חובה על העותרים לקבל היתר לשימוש חורג מוש חורג. כמו כן, פטור מקבלת היתר לשיל

 והצלה. לכבאותמהיתר, או שמא אכן פתוח בפניהם מסלול 'ההרשאה' שאינו מחייב קבלת אישור הרשות הארצית 
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בבעלותם שה מלאכאולמות  העתירה דנא הוגשה בעקבות מאמצים של עיריית רמת גן לעודד את העותרים להסב

, הם התקשו לקבל היתר ואת אופיו המקרקעיןלשטחי מגורים. לאחר שהעותרים נקטו צעדים כדי לשנות את ייעוד 

 לשימוש חורג אשר הותנה באישור הרשות הארצית לכבאות והצלה. 

כי היא תסייע בידם הבטחה שלטונית שהוא טענתם העיקרית של העותרים הייתה שעיריית רמת גן יצרה מצג שווא 

 בכל הנדרש להסבת האולמות למגורים.

 טעם לפגם בהתנהלות העירייה ב'דחיפת' העותרים להסבת אולמות המלאכה למגורים גם אם ישבית המשפט קבע, כי 

בלתי חוקית בשום פנים אינה  בנייהובגביית התשלומים הכרוכים בהסבה זו, "אין מתקנים עוולה בעוולה אחרת, ו

 בנייהעדה המקומית לתכנון ולוהו  2885/08תחלואים בהם עסקינן" כדברי כב' השופט א' רובינשטיין ברע"פ המזור ל

בלא  מקום לאשר בנייה ושימוש חורג כי אין בית המשפט סבר (.22.11.2009)פורסם בנבו,  יפו נ' מוסא דכה-תל אביב

כיבוי והצלה, ולסכן בכך את חייהם של הארצית לרשות המקבלת אישור  את העותריםלפטור  אין ובפרט ,היתר כדין

 המשתמשים בנכס.

 . מהיתר חורג לשימוש היתר בכל הדרישות הנחוצות לשם לקבלת לעמוד העותרים עלנקבע כי תה ונדחלפיכך העתירה 

 

תחום התכנית בל לא יכולה לכלול שטחי ציבור ותעסוקה לשירות העיר כולה אלא רק "תכנית ותמ

 עצמה

הארצית לתכנון  הוועדהכפר אזר מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ'  67657-11-17 עת"מ

 של מתחמים מועדפים לדיור ואח' בנייהול

  גן נ' ועדת השרים לענייני דיור בממשלת ישראל ואח'-עיריית רמת 30761-12-17עת"מ 

כב' השופט חגי ברנר, סגן ם בפני כבוד בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליי

 .2018לאוגוסט  9. ניתן ביום נשיא

 גם  בשיקולים וצרכים של העיר כולהלהתחשב אפשר אם במסגרת תכנית ותמ"ל ראוי ו נדרש לשאלה בית המשפט

 .באזורים שאינם מוגדרים כאזורים מועדפים לבנייה

היא ביטוי מובהק לפעילות נמהרת של הותמ"ל, המסכנת את עתיד התכנון , התכנית אגודת כפר אזר העותרים לטענת

שבו  בנייהבמסלול עוקף לחוק התכנון וה מדובר. לטענתם, בכלל ואת המגזר הכפרי והשטחים הפתוחים בפרט

כי  עוד נטען .הותמ"ל שוקלת את האינטרסים של העיר רמת גן כולה ולא רק את השטחים הרלוונטיים לתכנית

התכנית והליכי אישורה מבטאים ניצול ציני, לא סביר ולא מידתי של "הזדמנות למחטף" באמצעות החוק לקידום 

, באופן שייצור ("בנייה"החוק לקידום ה –)להלן  2014 –במתחמים מעודפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד  הבנייה

  מילא.צפיפות עצומה, בלתי סבירה ובלתי מידתית, באזור שהוא צפוף מ

בדבר הצורך הציבורי בהגדלת היצע הדירות הזמינות ובדבר , אין צורך להכביר מילים מועצה הארציתלטענת ה

והוא מייצר הסדרים  נסיונותיה של המדינה להתמודד עם צורך ציבורי זה. לשם כך נחקק החוק לקידום הבנייה

לדיור במתחמים  בנייהמאפשר את קידומן היעיל של תכניות מיוחדים לתכנון מתחמים מועדפים לדיור תוך שהוא 

מקצר באופן  , כך לפי הנטען על ידי המועצה הארצית,מיוחדים שהוכרזו לשם כך על ידי ממשלת ישראל. החוק

  על הליך תכנוני תקין ונאות.  ומקפיד משמעותי את הליכי התכנון
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 וחרג רמת גן בנייההמועצה הארצית וועדת המשנה לתכנון ובמקרה דנן כי  בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע

תכנית שמבקשת לייצר מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי תעסוקה ומסחר שלא ו עת אישר יהןמסמכות

ישוב רכי היויחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה, אלא בראש ובראשונה את צ הן שלרכיואת צנועדו לשרת 

 ובריחוק גיאוגרפי מתחומי התכנית. 4הנמצאים ממערב לכביש הישן, קרי, את חלקי העיר 

לקצר הליכים המהווים חסמים משמעותיים להגדלת היצע  אהי בנייהלקידום ה חוקהמטרת כי  בית המשפט הדגיש

לשם כך נקבע מסלול . ניות בנייה למגורים'נתיב מהיר' לאישור תכ אשר מהווה הדירות, באמצעות הליך תכנוני מיוחד

לא נועד לפתור את כלל הבעיות  בנייההחוק לקידום ה תכנוני מזורז והוקנו סמכויות מרחיקות לכת לותמ"ל.

 בנייההתכנוניות הקיימות בערים ותיקות, אשר דינן להיות מטופלות במסלול המקביל והשמרני של חוק התכנון וה

הסדרת מבני הציבור והשטחים  המקוצר המיועד להקמתן של שכונות חדשות. ולא במסלול 1965 -התשכ"ה 

הציבוריים הפתוחים צריכים לשרת את יחידות הדיור הנכללות בתכנית ובסביבתה, כאלו הנותנים פתרון לצרכים 

 אזורים אחרים בעיר רמת גן.להתכנית ולא מהנובעים 

, שהחלטת המועצה הארצית וועדת המשנה להתנגדויות ההעתירות מתקבלות במובן זכי  לפיכך קבע בית המשפט

מבוטלות. הדיון  - לדחות את ההתנגדויות שהוגשו בקשר לתכנית ולאשר את התכנית בכפוף לתיקונים מסויימים

 .בתכנית יוחזר אל הותמ"ל, אשר תשקול האם להורות על הכנת תכנית חדשה

 

סמכות הוועדה לממש את ההפקעה  אינה מפקיעה אתסטייה ממועד "מנחה" לביצוע תכנית, 

 הקבועה בתכנית ואף לא את סמכותה להמשיך ולממש את יתרת התכנית שטרם מומשה

 נ' מרים בראל פתח תקוה – בנייההוועדה המקומית לתכנון ול 7879/16עע"מ 

ן בפני כבוד הנשיאה א' חיות. נית בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

 .2018לאוגוסט  28ביום 

עמידה בו "מחייב" במובן זה שאי מועד הוא לעניין ביצוע תכנית מתאר  מועד שנקצבאם  בית המשפט נדרש לשאלה

כרוכה בתוצאה משפטית, או שמא הוא "מנחה" בלבד ומיועד אך לתחום את מסגרת הזמנים הראויה ולכוון את 

 .הרשות בפעולתה

 –בעקבות שיהוי בביצוע תכנית מפורטת שיזמה הוועדה המקומית פתח תקווה )להלן  הערעור המנהלי דנא הוגש

 התכנית המפורטתתקנון המקומית מקרקעין בבעלות המשיבה.  הוועדה(, במסגרתה הפקיעה המקומית" הוועדה"

 זמן הביצוע. שנים, וכי בסמכות הוועדה המקומית להאריך את משךעשר  כי הזמן המשוער לביצוע התכנית הוא  קבע

שהתייחסה לשתיים מתוך כלל החלקות שעליהן חלה התכנית )התכנית המפורטת המתקנת תקנון 

 שנים מיום אישורה. חמשכי התכנית תבוצע בתוך  , קבע(המפורטת

"חוק התכנון )להלן:  1965-, תשכ"הבנייהחוק התכנון והל 84בסעיף  הכלל הפרשני שאומץכי  בית המשפט קבע

כי ככל שלא נקבעה הוראה מפורשת לגבי תוצאות החריגה מן המועד שנקבע או לגבי  ,בהקשר זה( קובע "בנייהוה

סטייה  .ההשפעה שתהיה לסטייה מן המועד על תקפות הפעולה המשפטית, חזקה היא כי מדובר במועד מנחה

בה כדי להעיד בהכרח על פקיעת אין מדובר בתכנית רחבת היקף, אין  גם אםממסגרת הזמנים הקבועה בתכנית, 

עם זאת, לחריגה ממסגרת הזמנים עשויות להיות השלכות  .ביסודההמונחת סמכות ההפקעה או על זניחת המטרה 

לעניין סבירות הפעולה. הלכה זו חלה גם בכל הנוגע למועדים שנקבעו לביצוע תכניות מתאר לרבות תכניות הכוללות 

 הוראות להפקעה. 

 נדחתה., ועתירת המשיבה בוטל , פסק דינו של בית המשפט קמאהתקבל רעורהע לפיכך
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לבית המשפט לעניינים מנהליים אין סמכות לדון בעתירה שנוגעת לשאלות קנייניות בין הטוענים 

 בעלות על נכס מקרקעיןל

 רמת השרון ואח' בנייהכהן ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ו 13888-01-18עת"מ 

עמיתה ההשופטת  בפני כבוד משפט לעניינים מנהליים יפו בשבתו כבית -חוזי בתל אביב בית המשפט המ

 .2018לאוגוסט  16. ניתן ביום יהודית שטופמן

להורות על ביטול היתר בעלי זכויות בדירה בבית המשותף נשוא העתירה,  ,בית המשפט התבקש על ידי העותרים

, ולקבוע כי עבודות הבנייה שמבוצעות על לדירה אחרת בבית המשותף המקומית הוועדהלבניית מחסן שניתן על ידי 

הבקשה על  להםנודע  ,עבודות הבנייה של המחסן לאחר שכבר החלורק העותרים,  לטענת בסיס ההיתר אינן כדין.

רמת  בנייהמקומית לתכנון וה לוועדהפנה העותרים  א כוחב , ועל כן נמנע מהם להגיש התנגדות כדין.בנייהלהיתר 

 דנא.ובשל כך הוגשה העתירה  סירבה להוציא צו להפסקת העבודה אולם זו"הוועדה המקומית"( )להלן: השרון 

סכסוך בין "אדם לרשות",  נההמחלוקת בדבר הבעלות על השטח המיועד למחסן אינכי מכיוון ש בית המשפט קבע

לקבוע בסוגיה הקניינית שביסוד המחלוקת שבין הצדדים.  הוא מוסמךאין , אלא בין הטוענים לבעלות על הנכס

בבניית המחסן נשוא  החלובענייננו, משנודע לעותרים כי  לבתי משפט אזרחיים. כדין שאלות קנייניות יש להפנות

דנה בהתנגדות העותרים  שזולהוציא צו להפסקת עבודה, וכמובן לאחר סירבה  הוועדה המקומיתשולאחר  העתירה

 למתן ההיתר ודחתה אותה, היה על העותרים לפנות לוועדת הערר.

 

 העתירה נדחתה בשל חוסר סמכות עניינית. לפיכך

 

פוטנציאל תכנוני מכוח ן, אובדן בכפוף להוכחת תהליך רישוי קונקרטי להיתר בנייה במקרקעי

 בגין ירידת ערך יעהלתב יכול להוות מושא 83תמ"א 

 ולבנייה חדרה לדנברג ז"ל ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנוןעדה )הדסה( גו 2900/17ערר 

 .8.7.18. ניתן ביום עו"ד איל תיאודור שרוןבפני היו"ר  בוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז חיפה

המאיינת את הפוטנציאל הגלום  האם כפועל יוצא מאישורה של התכנית המקומיתועדת הערר נדרשה לשאלה 

 –, ואם כן בנייהלחוק התכנון וה 197מכוחו של סעיף עילת תביעה  שויה לקום לבעלי אותו מגרשע 38בתכנית תמ"א 

 תנאים ובאילו נסיבות. באילו

כמבנה לשימור  2020ן בעלות זכויות במקרקעין )בית גולדנברג( נשוא הערר, אשר הוגדר בתכנית חד/ העוררות ה

המבנה הישן את  סולהר העוררות,האפשרות שעמדה בפני  את מנעהר, בית גולדנברג כמבנה לשימו בדרגה ב'. סיווג

עצם בנוסף,  לפינוי ובינוי. חלופותיה, ובין אם מכוח כל תכנית אחרת על 38בין אם מכוח תמ״א  -מחדש לבנות ו

צאות מקרה של תכנון ובינוי עתידי במבנה הקיים, להול את בעליו בכ חייבהקביעת מבנה כ׳מבנה לשימור׳, 

החלטת המשיבה, הוועדה המקומית ל . הערר דנא הוגש כתגובההוראות השימור ביצועלשם  משמעותיות עודפות

ידי העוררות, עדה -בה נדחתה תביעת פיצויים אשר הוגשה עלש(, ״הוועדה המקומית״ :חדרה )להלן בנייהלתכנון ול

 .1965 -, התשכ״הבנייהלחוק התכנון וה 197סעיף )להלן: ״העוררות״(, מכוחו של  גולדנברג ז״ל ואח׳ )הדסה(
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מוקנית לקבלת היתרים, תכנית המתאר  להבדיל מתכניות מקומיות היוצרות זכותכי  קבעה הוועדה המקומית

מכוחה. מטעם זה, וכעניין  בנייההיתרי לאשר  לא ולאשר אאם דעת רחב  הארצית מקנה בידי מוסדות התכנון שיקול

לחוק התכנון  197 עקרונית, סבורה הוועדה המקומית שאין להכיר בעילת תביעה על־פי סעיף של מדיניות משפטית

 , בגין אובדן הסיכוי הלא ודאי שיצרה התמ״א.בנייהוה

 - אינה יוצרת 'תכונה' בת פיצוי במקרקעין, אלא ציפייה עקרונית בלבד כשלעצמה 38תמ״א ועדת הערר פסקה כי 

שונים. אפשרות זו  הכוללים תוספת זכויות ותמריצים בנייהלמתן היתרי  נמוכהת אפשרות תיאורטית ברמת וודאו

משכך, במנעד ההסתברויות כפי  דעת 'רחב למדי' של מוסדות התכנון הדנים בבקשה בהליך הרישוי. כפופה לשיקול

 228( 3), מביפו-אביב-ייה תלבירנבך נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניעקב )אוטו(  483/86שהוגדר בפסק דין ע"א 

כי  של ועדת הערר היא עמדתהלבין 'צפייה סבירה בנסיבות העניין׳,  , בין סיכוי ש'איננו קלוש ורחוק אלא ודאי'(1988)

נוטה במובהק לכיוון המכביד יותר, כלומר כזה המחייב הצגת ראיות  38 תמ״א הוכחת הפוטנציאל מכוחה של

של היתר, הכולל תמריצים, באותם מקרקעין מושא התביעה, הוא כפסע בלבד או  לקבלתו קונקרטיות לכך שהמרחק

  קרוב לכך.

כעניין של מדיניות שיפוטית,  לפיה לא ניתן להכיר, את טענתה העקרונית של הוועדה המקומיתדחתה  ועדת הערר

צגת ראיות כבדות משקל אולם זאת בכפוף לה. 38בתביעת ירידת ערך בגין אובדן פוטנציאל תכנוני שיצרה תמ״א 

 ציפייה ממשית במצב התכנוני הקודם. מטעם התובע לקיומה של

 

  אירוע מס עצמאי אינו מהווה תכנית הבינויהיתר לאיחוד הדירות מכח 

 תל אביב נ' עמית קזז ואח' בנייההוועדה המקומית לתכנון ו 85129/13ערר 

 .2018ליולי  11. ניתן ביום עו"ד גילת אייל יו"רה בפני ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב

בהיטל  החלה תכניתהאם ניתן לחייב מבקשי היתר לאיחוד דירות מכח הוראותיה של  ועדת הערר נדרשה להכריע

 השבחה, הגם שלא היו בעלי הזכויות בנכס במועד אישורה של התכנית.

 לאיחוד דירות. הבעלים הנוכחי לא היה בעל נייהב עסקינן בערר על שומת היטל השבחה שהוצאה בגין היתר

 אך הוא נדרש לתשלום היטל השבחה, מכיוון שאליבא דוועדה ,אושרה התכנית הרלוונטיתשעת בהמקרקעין 

ההלכה  המקומית הגדיל היתר איחוד הדירות את הזכויות בנכס לפי התכנית, וזאת בין השאר מהטעם שעל פי

, אשקלון בנייהאופל קרדן השקעות בע"מ נ 'הוועדה המקומית לתכנון ו 505/15בר"מ ) בעניין אופל קרדןשנקבעה 

 מועד נתינתו.בהיתר הבנייה הוא אירוע מס שיש לבחון את ההשבחה  ((,20.4.16)פורסם בנבו, 

, כי אין בסיס לחיובם בהיטל השבחה מאחר שלא היו בעלי המקרקעין ביום אישור התכנית. לטענתם טענו המשיבים

 מועד אין בסיס לדחייתולפיכך  התכנית קובעת כי הזכויות יינתנו בהיתר ואינה קובעת כל הליך מיוחד למתן ההיתר

 החיוב בהיטל ההשבחה למועד מתן ההיתר.

, שבו מענייננו נדון מצב קונקרטי, ושונה בתכליתוקבעה כי באותו עניין  ,אופל קרדןועדת הערר התייחסה להלכת 

 מהו המועד שבו ניתן לראות את תכנית המתאר הארצית כמשנה את , האירוע המשביח", דהיינו"הו מ נבחנה השאלה

לבוש  לומר זאת רק כאשר התמ"א לובשתאפשר  18כי לנוכח מאפייניה של תמ"א/  הומצא ,התכנית המקומית

'ניתן לגרור הכל למועד מסקנה כי כעת לועד  מהאמור בהלכת אופל קרדןקונקרטי בדמות היתר מכוחה. המרחק 

 ההיתר' הוא רב. הוצאת

אירוע מס עצמאי, או 'השבחה' כהגדרת המונח בתוספת  אינו מהווה תכנית הבינוימתן ההיתר לאיחוד הדירות מכח 

 . 1965 -, התשכ"ה בנייהלחוק התכנון וה השלישית
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שניתן לייחס לתכנית עצמה  ההיתר, לא ניתן לייחס אותה לתכנית עצמה. ההשבחה ככל שנוצרה השבחה בעת מתן

 במקרה של איחוד דירות, ולא ניתן בנייהמעצם הפוטנציאל לשינוי מעמדם של שטחי ה ,ככל שנוצרה, היא זו שנוצרה

 .לא היו בעלים במקרקעין במועד תחילת תוקפה של התכניתר שאלפנינו שלהטילה על הנישומים 

 ערר הוועדה המקומית נדחה.משכך, 

 

 היחידות במסגרת תכנית, על פי השיקול התכנוני, הכלכלי והלאומיבחינת מספר 

 .יפו-תל אביב -חיים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה -תושבי שכונת תל 1045/0418ערר 

לספטמבר  6. ניתן ביום הילה סירוטה ליבנה עו"ד יו"רבפני ה מחוז תל אביב בנייהו בוועדת הערר לתכנון

2018. 

לשאלה בדבר צמצום מספר יחידות הדיור מטעמי נוחות ומטעמים כלכליים, מקום שנמצא כי  ועדת הערר נדרשה

 מספר יחידות הדיור סביר.

שנעשתה מכוח תכנית  עסקינן בערר שהוגש כנגד אישורה בתנאים של תכנית מפורטת להתחדשות עירונית בתל אביב,

שהתכנון המוצע סביר ומקובל על  ר שאף על פי. העוררים, שכנים לשטח מושא התכנית, טענו בין השא5000תא/ 

שלעמדתם גם לאחר צמצום כאמור עדיין יהיה  הוועדה המקומית, יש לצמצם את מספר היחידות המוצע משום

 הפרויקט כדאי מהבחינה הכלכלית.

צפיפות מציעה התכנית  הלטענת מספר יחידות הדיור שנקבע סביר וראוי מההיבט התכנוני., טענת הוועדה המקומיתל

 והעירוניים. םהמטרופוליטנייבאזור מרכזי בלב אזורי הביקוש  מקובלת ורצויה בתכניות התחדשת עירונית

טענת  עליהמקובלת , בקשר לצפיפות שנקבעה יםבכל הנוגע לטענת העורר כי הבעקוועדת הערר דחתה את הערר 

הדברים נכונים ביתר שאת שעה  ר שנקבע סביר וראוי מההיבט התכנוני.מספר יחידות הדיו הוועדה המקומית לפיה

  מלאי יחידות הדיור בישראל בכלל ובמחוז תל אביב בפרט.הגדלת לאינטרס לאומי  שקיים

  .מבחינת ההיבט הכלכלי מספר היחידות המוצע סביר אף לפיה עמדת הוועדה המקומית התקבלהבהקשר זה 

הדיור שנקבע סביר, אין מקום שהשיקול הכלכלי  כי משעה שמבחינה תכנונית מספר יחידות עהועדת הערר קב ואולם

אחד השיקולים אשר יש להביא בחשבון, אך  ואהכלכלי ה יכתיב את התוצאה התכנונית שנקבעה. השיקול

שיקול זה יכתיב שן מקום וספת יחידות דיור, בוודאי שאיהאינטרס לאומי לשיש משהתוצאה התכנונית ראויה וכ

 הדיור. הפחתה במספר יחידות

 

 

בהליך איחוד וחלוקה נלקחים בחשבון שיקולים נוספים לשיקול קרבת מגרשי התמורה למגרשי 

 המקור

 מחוז חיפה ואח' - בנייהלתכנון והמקומית  הוועדהבדארנה ואח' נ'  60005-09-17עת"מ 

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא.  ניינים מנהלייםמשפט לע-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

 .2018לאוגוסט  5ניתן ביום 

הוראות תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, באופן שיוקצו  לשנות ולתקן ,להורות התבקשבית המשפט 

 לעותרים מגרשים צמודים זה לזה.
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אישרה תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת  חיפה לתכנון ולבנייה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית

יחידות דיור. העותרים ביקשו לשנות ולתקן  3,352עתידה לכלול שבעלים, שנועדה לקדם הקמה של שכונת מגורים, 

 כי התכנית תתוקן באופן שיוקצו להם מגרשים צמודים זה לזה. במיוחד ביקשו להורות .חלק מהוראות התכנית

שבמצב הנכנס הוחזקה החלקה על ידי בני משפחה אחת ועל כן היה על הוועדה  הייתה,המרכזית של העותרים  תםטענ

 כך שבני המשפחה יוכלו לפעול יחדיו ולנצל יחדיו את מלוא הזכויות.  ,מגרשי תמורה צמודים להקצות

ות החלוקה, מבטיחה את זכויות שאר בעלי על עקרונשומרת ההעותרים לא הציגו תכנית חלופית כי  בית המשפט קבע

המגרשים ומאפשרת צירוף מגרשי התמורה של כל העותרים. מדובר בתכנית בהיקף עצום וכל שינוי יפגע בשאר בעלי 

הזכויות. טענה כללית כי ניתן לצרף מגרשים מבלי להציג תכנית מתאימה, שתביא בחשבון את שאר השיקולים, אינה 

 יכולה להתקבל.

על הוועדה לשאוף להקצות את מגרשי התמורה בקרבה למגרשי המקור, אולם לא מוטלת ע בית המשפט, כי עוד קב

כי על הוועדה לשאוף להקצות לבני משפחה שהיו בעלים משותפים בחלקת המקור  עליה חובה לעשות כן. גם אם נניח

על הוועדה לשקול. אין כל אפשרות מגרשי תמורה מאוחדים או צמודים, הרי ששאיפה זו מהווה רק את השיקולים ש

בכל מקרה של איחוד וחלוקה, התאמה מלאה בין מגרשי המקור ומגרשי התמורה בכל הנוגע למיקום ולהיקף  להבטיח

 השיתוף. 

 את העתירה.בית המשפט דחה  לפיכך

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לקת תכנון ובנייהמח
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 
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 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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