
 

 

 
 

 , יקריםלקוחות ועמיתים 

בתי המשפט וועדות הערר שמחים להציג בפניכם גיליון נוסף של מעו"דכן התחדשות עירונית ובו פסיקות של  ואנ

 .שפורסמו בעת האחרונה

 (27.06.18)פורסם ביום רוז'ה ולי גב' ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה  18-01-1022ערר 

למתן  בקשה"הועדה המקומית"( חיפה )להלן: בלועדה המקומית לתכנון ובניה  ההגיששגב חנן יזמות בע"מ 

בחיפה, במסגרתו  18רחוב יערות בניין שב, ב38הוראות תכנית מתאר ארצית לבהתאם  לביצוע פרויקט היתר בניה

 35 -ו דירות 21ובו  קומות 6בן  , ובמקומם יבנה בניין אחדמקומות חניה 6 -ו דירות 7יהרסו שני בניינים בהם 

 -ו דירות 20ין בן יבהחלטתה לבנות בנאישרה , זו ועדה המקומיתלאחר דיון ב. "(בקשהה")להלן:  מקומות חניה

  "(.ההחלטה)להלן: " במתקני חניה מקומות חניה 35

מחוז . ועדת הערר לתכנון ובניה כי מתקני החניה אינם נוחים לשימוש, בין היתר, נטעןעל החלטה זו הוגש ערר בו 

 יהווכנדרש ובהתאם להנחיות יועצי התנועה, הם יותקנו קבעה כי באם מתקני החניה  "(ועדת הערר"חיפה )להלן: 

פתרון תכנוני ראוי ונכון למגרשי בנייה למגורים בתחומי העיר. ייתכן שהציבור צריך עוד להסתגל לרעיון של חניה 

 לם, ולכן אין סיבה שייכשל דווקא בעיר חיפה.במתקן, אולם פתרון זה מיושם במקומות רבים בארץ ובעו

כי הועדה המקומית לא הסבירה בהחלטתה ועדת הערר קבעה  מספר היחידות החדשות שאושרו לבנייה,לעניין 

מספר יחידות הדיור ההחלטה בדבר ועדת הערר ציינה כי . דירות 20שבבניין החדש שייבנה יהיו רק מדוע קבעה 

, אך ומית, שכן זו מכירה את תחום התכנון ואמורה לווסת את התפתחות העירשל הועדה המק הבאחריות אהי

 שתאשר.  הדירותיכולה להחליט באופן שרירותי את מספר אין זה אומר כי  היא 

 .ועדה המקומיתקבעה כי הדיון בבקשה להיתר יחזור בשנית לועדת הערר לאור האמור לעיל, 

 (3.10.2018)פורסם בנבו ביום  ריאל בששושנה גלאי נ' א 18-02-63020עש"א )מרכז( 

ה )להלן: ובפתח תקו 15המשותף בבניין ברחוב זיכרון משה והרכוש מהדירות  2/3של  םבעליה, המשיבים

ושיפוץ לביצוע עבודות חיזוק  בהסכםעם יזם, עו"ד במקצועו, התקשרו  ,(בהתאמה "הבניין" -ו "המשיבים"

הבניין,  יחוזקבמסגרתן  (" בהתאמהההסכם" -ו "38תמ"א לן: ")לה 38הוראות תכנית מתאר ארצית לבהתאם 

 ."(הפרויקט)להלן: " נוספות דירות 8בתמורה יהיה זכאי היזם לבנייה של ו הקיימות לדירות תוספת תיבנה

 "(. המערערתלא חתמה על ההסכם )להלן: " ,המשותף בבנייןוהרכוש מהדירות  1/3בבעלותה אשר המערערת, 

לחוק המקרקעין  5סעיף ל בהתאם "(המפקחת")להלן:  מקרקעיןהביעה למפקחת על רישום תהגישו המשיבים 

המפקחת רשאית לאשר ביצוע  לפיו( "החוק")להלן:  2008-תשס"ח (מפני רעידות אדמה )חיזוק בתים משותפים

יו ה הבעלי הדירות שבמועד הגשת על ידיעבודות שמטרתן בניית דירה חדשה או יותר, באם הוגשה תביעה 

במסגרת ההליך שהתנהל בלשכת  מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. 2/3 -מהדירות בבניין ו 2/3 בבעלותם

משום שהיזם הוא קרובו של אחד המשיבים וכי הוא חסר  חמורניגוד עניינים  כי קייםהמערערת טענה המפקחת, 

אשר ייצג  המשיבים ך הדין שלעור עוד טענה המערערת כיובעסקאות תמ"א בפרט.  בכלל בנייהענף הניסיון ב

של תמ"א היזם ונעדר מומחיות בתחום  המייצג אתמשרד עורכי הדין בהוא שותף  לכריתת ההסכם אותם במו"מ
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יש כי קבעה ו נותיה של המערערת משום שאלו לא הוכחוהמפקחת דחתה את טע ."(ב"כ המשיבים)להלן: " 38

לצורך ביצוע הפרויקט )להלן:  בשמה של המערערת מיך את ב"כ המשיבים לחתום על כל מסמך שיידרשלהס

 "(. החלטת המפקחת"

טענה כי ב "(המשפט "בית)להלן: לוד בבית המשפט המחוזי ל ערעור על החלטת המפקחת הגישה המערערת

 בית המשפט הן בעניין זהותו של היזם והן בעניין זהות ב"כ המשיבים. נוגע בניגוד עניינים חמור ההסכם שנחתם

קיים  הקירבה בין היזם לבין אחד מהמשיבים לא מהווה ניגוד עניינים, ולעומת זאת, המערערת וקבע כי תנדן בטע

על ידי בית המשפט נקבע  לאור זאת,. דין משותף כיוהיזם מנהלים משרד עור משיביםניגוד עניינים בכך שב"כ ה

על מחדש יבחנו  התמ"א שנחתם סכםוראות הבמסגרת הפרויקט וכי ה םלייצג יוכלכי ב"כ המשיבים לא המחוזי 

 . ב"כ המשיביםכ עו"ד חדש שימונהידי 

 

 (21.10.2018פורסם בנבו, ) משה ג'בלי נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 4772/17"מ עע

התחדשות עירונית )פינוי בינוי( החלה על מתחם תכנית נקודתית ל, 4130הינה תא/ שבפנינו התכנית נושא הערעור

 (.בהתאמה "התכנית" -" והמתחם" הגיבור האלמוני ועמק איילון בתל אביב )להלן:, רחובות לה גווארדיהה

אלא התכנית את ד יהפקתקבלה החלטה לה "(הועדה המחוזית)להלן: " תל אביבבועדה המחוזית לתכנון ולבניה ב

)להלן: במתחם  ת מגוריםמדיר של שביעיתיורש ובעלים  שלביניהן התנגדות  מספר התנגדויות, הוגשו שאז

בה טען ו של הועדה המחוזית בפני ועדת המשנה ההתנגדות נשמעה .(בהתאמה "ההתנגדות" -" והמערער"

המערער, בין היתר, כי התכנית תצמצם את השטחים הפתוחים הקיימים כיום במתחם ותגרום לירידת ערך של 

 דת המשנה החליטה לדחות את ההתנגדות. המתחם. וע

בבקשה ליתן לו רשות "( יו"ר הועדההועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל אביב )להלן: " ליו"ר פנה המערער

, אך בקשתו על ההחלטה הדוחה את התנגדותו "(המועצה הארציתלתכנון ובניה )להלן: " לערור לוועדה הארצית

  "(. ההחלטהנדחתה )להלן: "

. אביב לעניינים מנהליים בתל המחוזי בשבתו כבית המשפט לבית המשפט על החלטה זו, המערער הגיש עתירה

זכות מוקנית לערור בפני המועצה הארצית  אין התנגדותכי למגיש  הסבירבית המשפט המחוזי דחה את העתירה ו

על העניין להיות בעל השלכה  ,שתינתן רשות לערור למועצה הארצית, ובכדי אלא אם קיבל רשות מיו"ר הועדה

  "(.העתירה)להלן: " אם בשל אופיו העקרוני או בשל רגישותו הציבורית ,רחבה

לאור דחיית העתירה על ידי בית המשפט המחוזי, המערער הגיש ערעור לבית המשפט העליון בשבתו כבית 

שהעלה כתמיכה לבקשתו למתן כי הנימוקים  , בין היתר,טען ומסגרתוב המשפט לערעורים בעניינים מנהליים

להיענות יו"ר הועדה למועצה הארצית נוגעים לנושא עקרוני ובעל השלכה רחבה ועל כן היה על  בפני רשות לערור

אופי עקרוני ואינו מעורר  בעלאינו המקרה הנדון  וקבע כי לא מצא ממש בטענות אלו בית המשפט העליון לה.

   .הערעור נדחהלאור האמור לעיל, למועצה הארצית. טעמים כלשהם המצדיקים מתן רשות לערור 

 (10.10.2018)פורסם בנבו ביום מרסל אלפרסי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה  7155/17ערר )מרכז( 

"הועדה ( הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובניה ברעננה )להלן: "המשיבה"רסקו מגורים בע"מ )להלן: 

תמ"א )להלן: " 38בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית  לביצוע פרויקטבנייה  "( בקשה למתן היתרהמקומית

דירות,  138"(, בהם הבנייניםבנייני "רכבת" קיימים )להלן: " 3ברעננה, במסגרתו יהרסו  7ברחוב גאולה  "(38

 (. " בהתאמה"הפרויקט -ו"הבקשה" דירות )להלן:  355בניינים חדשים ובהם  6ובמקומם ייבנו 

"(, "המערעריםה זו, הוגשו התנגדויות על ידי בעלי זכויות בבתים צמודי קרקע בקרבת הפרויקט )להלן: על בקש

. הועדה המקומית דחתה את ההתנגדות וקבעה כי נעשה באופן שגויובהן טענו, בין היתר, כי חישוב זכויות הבנייה 

)להלן:  מכח התכניות התקפותיה כל זכויות הבנוכן  38זכויות בנייה מכח תמ"א בתחשיב הזכויות נלקחו 
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 ."(ההחלטה"

קיים קושי בחישוב הזכויות לבנייה מכח , בין היתר, כי טענו המערעריםעל החלטה זו הוגש הערר שבפנינו, בו 

 .נבנו הבניינים א ניתן לדעת מתישבתיק הבניין אין את היתרי הבנייה המקוריים ולכן לוזאת משום  38תמ"א 

מדובר בבנייני שיכון במצב תחזוקתי רעוע ש ניית הבניינים נעשתה כדין והסבירהב כי מנגדהמשיבה טענה 

 . 1980שהוקמו לפני שנת 

כי גם במקרה בו  וקבעההמערערים,  ת"( דחתה את טענועדת הערר" :ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה )להלן

יש להניח ועדת הערר ציינה כי , לאור זאת .המבנים נבנו שלא כדיןשאבדו היתרי הבנייה, אין משמעות הדבר 

 חלה.  38, ולפיכך תמ"א 1980שמבנים אלו נבנו כדין לפי היתר בנייה שניתן לפני שנת 

 

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 oyanco@fbclawyers.com 03- 5266962 אורי ינקועו"ד 
............................................................................................................................ 

  להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה: וול אוריון ושות'.כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
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